
Ny Start – styrk lærerprofessionen. 
Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har et fælles mål om, at folkeskolen skal 
være forældrenes førstevalg for deres børns undervisning. 
Med overenskomst 18 aftalte parterne Ny start, som forpligter parterne på alle niveauer til i fæl-
lesskab at arbejde for styrkelse af samarbejdet. 
Derfor har kredsstyrelsen følgende forslag til udtalelse: 
 
Kalundborg Lærerkreds, samlet til generalforsamling 21. marts 2019, udtaler: 
 

En styrket lærerprofession er afgørende for folkeskolens fremtid. 

Forskning viser, at lærerne har – næst efter forældrene – den største betydning i børnenes liv. 
Forskning peger også entydigt på, at lærernes ekspertise i form af viden og kompetencer er den 
væsentligste enkeltfaktor til forklaring af elevernes udbytte af undervisningen. 
 
Lærere er dedikerede til deres arbejde, vi elsker at undervise eleverne, vi holder af samarbejdet 
med kollegerne, og vi tror på folkeskolen som en vigtig institution i samfundet. Vi elsker vores job, 
men vi har svært ved at holde til det! 
Lærerne arbejder professionelt, og vi praktiserer skole på den måde, som vi professionelt finder 
rigtigt i forhold til skolens kerneopgave, undervisning. Bliver vi bedt om at sænke barren, føler vi, 
at vi svigter eleverne og kerneopgaven, og at vi ikke er ordentlige lærere. 
 
Kalundborg Lærerkreds og Kalundborg Kommune har styrket samarbejdet ved i fællesskab at ind-
gå en lokalaftale og for nærværende er vi ved at sætte projektet Professionel Kapital i gang.  
Det kan være med til at sikre vores fælles folkeskole, men det gør det ikke alene. Det afgørende er, 
at samarbejdet resulterer i konkrete positive forandringer på den enkelte skole. For at eleverne 
kan få den bedst mulige undervisning, skal lærerne kunne lykkes med deres vigtige opgave. 
 
Styrken i lærerprofessionen skal sættes i spil, – der skal lyttes til lærerne, og lærerne skal med ind i 
maskinrummet, når fremtidens folkeskole er på dagsordenen. Der skal fokus på kerneopgaven, og 
vi skal turde tage fat i både det styringsproblem, der handler om, hvorvidt tiden bruges på de rigti-
ge opgaver, samt resurseproblemet. Vi skal blive enige om, hvordan vi fastholder og rekrutterer 
dygtige og engagerede lærere, og vi skal turde italesætte, hvorfor både nogle lærere og forældre 
fravælger folkeskolen. 
 
Det fascinerende ved at være lærer og ved at undervise er, at skolen knytter an til hele vores kul-
tur og dannelseshistorie. Derfor har folkeskolen og lærerne også brug for respekt og anerkendelse 
i stedet for kritik, krav og mistillid. Det er en stor fælles opgave for os og for vores arbejdsgiver.  
Vi håber, at vores arbejdsgiver deler målsætningen om, at vi gennem samarbejdet kan opnå helt 
konkrete resultater til gavn for folkeskolen. 
 

 


