Til xx-parti i Assens Kommune
I forbindelse med indfasningen af Folkeskolereformen vedtog Assens Kommunes Byråd, at kravet om fuld
linjefagsdækning i 2020 på folkeskoleområdet, skal indfris ved hjælp af helt formelle uddannelser af
lærerne.
Administrationen og skolerne i Assens Kommune har nu i snart 2 år kørt med lokale linjefagsuddannelser købt ved University College Lillebælt.
Vestfyns Lærerkreds og skolernes tillidsrepræsentanter har fulgt disse uddannelsestilbud ganske tæt og må
nu konstatere, at det ikke er lykkedes at skrue et tilbud sammen, som giver den nødvendige kvalitet.
Assens Kommune har købt en discount-uddannelse, hvor lærerne i visse fag kun undervises i 30% af
eksamensstoffet, og selv skal læse resten op inden eksamen. Det er ikke lykkedes at skabe ordentlige vilkår
omkring uddannelserne med det resultat, at en del lærere ”falder fra” undervejs, da der ikke er
sammenhæng mellem de krav der stilles, og de vilkår der bydes. Det er f.eks. ikke ualmindeligt, at man
både skal studere, og samtidig sørge for, at den undervisning man ikke selv gennemfører, bliver planlagt.
Vi vil derfor opfordre til, at Assens Kommunes Byråd revurderer beslutningen og i stedet bruger den
mulighed, som undervisningsministeriet foreslår. Nemlig at det er den stedlige skoleleder, som kan
vurdere, om en lærer – f.eks. via mange års erfaring med et fag – kan vurderes som egnet til fortsat at
undervise i faget.
Skolernes aktuelle økonomi peger heller ikke pt. i retning af, at der skal bruges penge på eksterne
uddannelser, der ovenikøbet opleves som værende af yderst svingende kvalitet.
Til orientering har FællesMED Børn og Uddannelse behandlet problemstillingen over flere møder i 2016 og
17. På mødet d. 23. februar blev konklusionen følgende:

” Medarbejdersiden anbefaler, at beslutningen om formel linjefagsuddannelse til lærere i
forbindelse med kravet om fuld kompetencedækning i 2020 revideres.
Der har – efter medarbejdersidens opfattelse – ikke været økonomi til at gennemføre reelle
studier, hvor der har været sammenhæng mellem stillede krav, og de studievilkår
medarbejderen har fået stillet til rådighed.
Det anbefales derfor, at det fremover bliver den stedlige skoleledelse, som foretager en
kompetencevurdering af den enkelte lærer.”
Undertegnede kan kontaktes for evt. uddybende oplysninger.
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