
 

 
 
Lærernes trivsel er afgørende for elevernes læringsmiljø 
 
På dette års første 4-kant møde i Brønderslev Kommune, hvor AMR, TR, ledere, forvaltning og 
kreds traditionen tro har været samlet, var forsker Sarah Grams Davy indbudt til at holde et oplæg 
om trivsel. 
 
Lærernes trivsel er afgørende for elevernes læringsmiljø, og relationerne til eleverne og 
kollegaerne er afgørende for om lærere trives, viser Sarahs forskning.  
 
Det var især to ting, der undrede Sarah, inden hun gik i gang med sin forskning. Det første var, 
hvorfor de samme elever i en skoleklasse udviser vidt forskellig adfærd afhængig af hvilken lærer, 
der står for undervisningen. Det andet, der undrede hende, var, at hun ofte hørte lærere 
tilkendegive, at de både oplevede en høj belastning i deres arbejde, og at de samtidig trives godt 
med deres arbejde. 
 
Forskningen peger på, at det er to forskellige grupper af faktorer, der er afgørende for, om 
lærerne oplever belastning og trivsel. Det sæt faktorer, der er knyttet til belastning, er lærerens 
opfattelse af interaktionen med skoleledelsen og arbejdsomgivelser og arbejdsorganisation. Det 
andet sæt faktorer, som knytter sig til trivsel, er, hvordan læreren oplever relationen til og 
samarbejdet med elever og kollegaer. 
 
Hvis man har overvejende positive relationer på arbejdspladsen kan de til en vis grad afbøde for 
den negative belastning, man oplever i sit arbejde. Til gengæld kan negative relationer også have 
en negativ påvirkning på lærerens oplevelse af belastningsgraden. Så høj trivsel kan til en vis grad 
fungere som buffer i forhold til de oplevede belastninger. 
 
Sarah Grams konkluderer, at lærernes oplevelse af belastning skal tages alvorligt, og at det er 
vigtigt, at lærerne er en aktiv del af skoleudviklingen. Desuden er tillid afgørende, som det ”væv”, 
der muliggør samskabelse og forandringsparathed i hele systemet. Og her har alle et ansvar, både i 
dialogen med sin leder, men også i relationen til elever og kollegaer. 
 



 
Efter en kort kaffepause var der lagt op til drøftelser, hvor leder, TR og AMR hver især skulle 
komme med deres bud på, hvad de kan bidrage med for at give lærerne større trivsel, og hvordan 
man kan sætte mere fokus på kerneydelsen. Der kom mange ideer på bordet, og både TR og AMR 
gav udtryk for, at det var et godt og givtigt møde. 
 
 

 
 
Generalforsamling 14. marts på Restaurant Hedelund 
 
Generalforsamlingen startede igen i år med foreningssangen, og som altid er den særdeles aktuel.  
Den skriftlige beretning, som i år var gjort længere, var på forhånd udsendt. Den mundtlige 
beretning, som var fremadskuende, var til gengæld kortere, så der på generalforsamlingen var 
plads til givtige drøftelser af beretningens emner.  
 
Kirsten Tranekær kom i sin beretning ind på, at der trods reformer og forandringer også er grund 
til at glæde sig over, at den nye undervisningsminister viser mod og vilje til at rulle nogle af de 
reformer tilbage, der er sket på skoleområdet indenfor de seneste år. 
 
Som eksempel blev nævnt arbejdet med læringsplatforme, som mange lærere oplever, som 
meningsløst arbejde, og som også alt for tidligt demotiverer eleverne, og som får forældre til at 
miste interessen for elevernes læring. Derfor handler det i høj grad om, at bruge platformen til 
det, den kan bruges til, og det er en opgave, vi må stå sammen om at få løst. 
  
De mange reformer udfordrer lærernes muligheder for at levere en rigtig god undervisning, men 
heldigvis er både eksperter og en del politikere ved at få øjnene op for, at folkeskolen lider under, 
at lærerne ikke føler noget ejerskab til den retning, de bliver tvunget i. Uden lærernes 
engagement, opbakning og overskud får vi ikke en god folkeskole.  
 
Der skal gøres op med den enorme detailstyring af skolen, for kerneopgaven får mindre og mindre 
plads. Derfor vil kredsstyrelsen arbejde på, at kommunernes måde at arbejde med arbejdsmiljø på 
bliver med den såkaldte professionelle kapital, for kvalitet giver arbejdsglæde, og når lærerne 
gives mulighed for at levere en god undervisning, trives de.  



 
 
På kredskontoret oplever vi, at antallet af henvendelser fra nye sygemeldte, som mener der er tale 
om arbejdsbetinget stress, er steget til det dobbelte fra 2013 til 2015, og det ser ikke ud til at blive 
mindre i år. Det er vi nødt til at gøre noget ved, vi skal genfinde arbejdsglæden. Der er en tendens 
til at arbejdsmiljøet gøres til et individuelt anliggende fremfor at gøre det til arbejdspladsens 
anliggende.  
 
Vi skal arbejde på at styrke sammenholdet, og derfor har kredsstyrelsen i budgettet afsat flere 
penge til medlemsarrangementer i år. Det første fyraftensmøde har vi d. 9. maj med Anders 
Bondo. Til september kommer lærer Mette Frederiksen og taler om formålsstyret undervisning, og 
vores julearrangement fortsætter vi også.  
 
Efter enkelte opklarende spørgsmål og kommentarer til beretningen styrede dirigenten med 
kyndig hånd drøftelserne i forsamlingen og lavede en opsamling efter hvert emne, hvilket betød, 
at de fremmødte medlemmer fik rig lejlighed til at lufte tanker og holdninger. Alle deltog ivrigt i 
drøftelserne, og kredsstyrelsen fik en masse gode ideer med til det videre arbejde.  
 
Herefter fremlagde kasserer Bo Rogild-Jensen årsrapport for kredsen og for kredsens Særlige Fond 
samt budget 2017.  
 
Der var stor ros til kredsstyrelsen for måden generalforsamlingen blev afviklet på og herefter blev 
Generalforsamlingen afsluttet med en dejlig middag og hyggeligt kollegialt samvær, hvor snakken 
igen gik livligt ved bordene. 
 
   
Medlemstilbud - Hent gratis bøger på ”Min side” 
 
Danmarks Lærerforening har indgået et samarbejde med Aarhus Universitetsforlag om en ny 
bogserie. Serien hedder Pædagogiske rækkevidde og er gratis for alle medlemmer af foreningen.  
 
Over de næste to år udkommer i alt 12 bøger. Som medlem af DLF kan man hente alle bøger 
gratis, både som lydbog og e-bog, ved at gå ind på ”Min side”.  
 
Man kan også købe den trykte bog til en medlemspris på 79. kr. (Normalpris 129 kr.). Bøgerne er 
skrevet af førende pædagogiske forskere. De er korte, anvendelige og skrevet i et fortællende 
sprog.  
 
Det er en uafhængig bogserie, hvor faglig fordybelse og lystlæsning går hånd i hånd for at bidrage 
til pædagogisk udvikling, understøtte forskningsbaseret kompetenceudvikling og lægge op til 
refleksion, inspiration og samtale. 
 
Bag projektet står en styregruppe med repræsentanter fra forlaget og Danmarks Lærerforening og 
Frie Skolers Lærerforening  



 
 
Den første bog i serien bliver Jeppe Bundsgaards Digital dannelse, som allerede nu kan hentes på 
min side. 
 
Inden sommerferien udgives yderligere to bøger i serien, nemlig Theresa Schilhabs Læringens DNA 
og Tine Basse Fiskers Samarbejde og inklusion. 
 
 
Sommerkursus - Lærermødet 2017 
 
Foreningen har iværksat en række tiltag for at fremme medlemmernes involvering i drøftelsen af 
folkeskolens grundlag og formål. Som et konkret medlemstilbud har hovedstyrelsen besluttet, at 
medlemmerne kan deltage i sommerkurset ”Lærermødet” på Ryslinge Højskole den 3. – 7. juli 
2017 til halv pris.  
 
Lærermødet er et 5 dages højskoleophold med alt, hvad det indebærer af fællessang, 
morgensamlinger, foredrag, poesi, værksteder, aftenprogram – og ikke mindst tid til samvær, 
samtale og debat over morgenkaffen, middagsbordet eller et glas rødvin om aftenen. Lærermødet 
er et nyt initiativ, der forventes at samle 100 lærere, studerende, forskere, politikere og skolefolk 
fra et bredt udsnit af skole- og uddannelsesverdenen for at udfordre og udvikle perspektiver på 
lærerens rolle, skolens dannelse og pædagogikkens formål. Frie Skolers Lærerforening og 
Uddannelsesforbundet er således også involveret i samarbejdet. 
 
En nærmere beskrivelse af kurset, tilmelding mv. kan findes her: https://ffd.nemtilmeld.dk/24/ 
 
 
Medlemstilbud – Gratis kompetenceløft 
 
Lærerne efterspørger kompetenceudvikling i deres fag 
Lærerne efterlyser mere kompetenceudvikling inden for deres fag, og samtidig har de fag-faglige 
kurser i en årrække været nedprioriteret til fordel for almenpædagogiske kurser. En 
medlemsundersøgelse fra 2014 viser desuden, at Danmarks Lærerforenings medlemmer har et 
ønske om, at deres fagforening udbyder faglig efteruddannelse og kompetenceudvikling. På den 
baggrund søgte foreningen i 2015 A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til 
almene Formaal om midler til at udbyde en række medlemskurser i udvalgte fag. Kurserne blev en 
stor succes, og medlemmernes tilbagemeldinger var meget positive.  
 
Midler fra A.P. Møller Fonden 
Foreningen har på den baggrund igen søgt AP Møller Fonden om støtte til at afholde en ny række 
faglige efteruddannelseskurser. Foreningen har fået bevilget godt 5 mio. kr. fra fonden, og 
foreningen er glad for igen at kunne udbyde en række kurser; denne gang i fagene historie, 
natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/kemi. 
 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18473063&uid=910204943&&&https%3A%2F%2Fffd.nemtilmeld.dk%2F24%2F


 
Foreningen afholder derfor følgende kurser landet over i skoleåret 2017-2018: 
- Otte naturfagskurser à 3 dage. Heraf vil fire naturfagskurser blive tilrettelagt som 2+1-dagskurser 
og de fire øvrige som 3-dagskurser. 
- Fem historiefagskurser à 2 dage.  
 
Formål 
Formålet med kurserne er at inspirere og opkvalificere faglærere i de udvalgte fag, så lærerne 
kender og kan anvende den nyeste viden inden for deres fag.  
Den faglige undervisning på kurserne varetages af undervisere fra Professionshøjskolen UCC. 
 
Annoncering af kurserne 
Kurserne annonceres i Folkeskolen den 6. april 2017. 
 
Beskrivelsen af de enkelte kurser vil sammen med tilmeldingslink blive lagt på foreningens 
hjemmeside samme dag.  
 
Placering af kurserne 
Kurserne afholdes på forskellige kursussteder fordelt over hele landet – tid og sted fremgår af 
denne oversigt. 
 
Målgruppe 
Målgruppen er alle lærere, der underviser i naturfagene og i historie og har linjefag eller 
tilsvarende kompetencer samt faglige vejledere i fagene. Kurserne er ikke målrettet lærere, der 
underviser på bestemte klassetrin. 
 
Vilkår 
Deltagelse i kurserne er gratis. Det vil sige, at foreningen via fondsmidlerne dækker udgiften til 
selve kurset samt ophold og forplejning. Transport til og fra kursusstedet og frikøb påhviler skolen. 
Kurserne løber over 3 dage (naturfagskurserne) og 2 dage (historiekurserne) fra ca. kl. 10.00 den 
første dag til ca. kl. 16.00 den sidste dag. Deltagerne indkvarteres på topersonersværelser. 
 
Tilmelding 
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet via foreningens hjemmeside.  
Tilmeldingsfristen vil blive fastsat til omkring d. 1. maj 2017. 
Ved tilmelding vil lærere, der deltager sammen med andre lærere fra samme skole, blive 
prioriteret. 
 
Danmarks Lærerforening håber, at dette initiativ om faglig opdatering vil blive godt modtaget 
godt. 
 
 

http://tr.anpdm.com/track?t=c&mid=18482018&uid=583908450&&&https%3A%2F%2Fdlfweb.dlf.org%2Fshortcut%2Fsc_download_fil%3Fvar_filnavn%3DF-1820404334%2Fuds024bilag.docx

