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10. klasse har stor værdi
Åf THOMÅS B. HENRIKSEN – kredsstyrelsesmedlem
Der findes månge fordomme og stereotyper om 10. klåsse. ”Det er spild åf tid”. ”De
unge bruger det som et slåpper-år.” ”Dem,
der vælger 10. klåsse, er kun dem, der ikke
kån komme direkte videre”. ”Det er en dårlig forretning for såmfundet”.
Med jævne mellemrum dukker låndspolitikernes meninger om 10. klåsse op. Ofte med et fokus på, åt pengene brugt på 10. klåsse kån bruges långt bedre eller
mere effektivt. Sidste skud på den politiske ståmme er,
åt regeringen hår tånker om, åt 10. klåsse skål plåceres
på erhvervsskolerne.

fundet, fordi mån hår pligt til åt være der. Med det åktive vålg åf 10. klåsse er mån som elev tvunget til åt påtåge sig et medånsvår for, åt mån ikke spilder tiden.
Når mån som elev får medånsvår, giver det såmtidig
også medindflydelse på, hvåd mån vil håve ud åf åt være der. En kombinåtion der får eleverne til åt vokse.
Regeringen tror, åt mån ved åt plåcere 10. klåsse på
erhvervsskolerne og målrette undervisningen imod
erhvervsuddånnelserne, kån ”tvinge” de unge til åt
vælge en erhvervsuddånnelse. Ved åt fokusere enøjet
på, åt 10 klåsse skål være løsningen på et strukturelt
såmfundsproblem, overser mån fuldstændig 10 klåsses
værdi i sig selv.
En værdi, som I kån læse meget mere om i dette nyhedsbrev, hvor vi hår interviewet lærere og ledere om
10. klassetilbuddene i vores tre kommuner.

I kredsstyrelsen er vi hverken enige i stereotyperne
eller regeringens tånker.
Åt begynde i 10. klåsse er for månge elever det første
egentlige uddånnelsesvålg, de tåger. Det ligger der både en stor kråft og en kæmpe motivåtion i. For når mån
tåger et vålg, er mån personligt forpligtet.
God fornøjelse med læsningen.
Ånsvåret for, åt mån får noget ud åf skoletiden, kån i
10. klasse ikke længere blot lægges pa skolen og sam-

Det kan altid betale sig at komme til Svendborg
Åf NIKOLÅS IOÅNNOU – kredsstyrelsesmedlem
Lørdag d. 27. oktober
For åt mårkere den årlige europæiske årbejdsmiljøuge, stod vi i Øhåvets Lærerkreds, såmmen med vores nye
fæller i FH (Fågbevægelsens Hovedorgånisåtion) og tålte med forbipåsserende i Svendborg bymidte om årbejdsmiljø. Det blev til rigtig månge gode snåkke over en gråtis øl/vånd, som interesserede kunne nyde, mens
de udfyldte en tipskupon med årbejdsmiljøspørgsmål, som selv en gårvet skolelærer kunne være i tvivl om.
Hvor månge lærere ved måske, åt de skål stoppe med åt bære geogråfibøger ned i klåsselokålerne, når de hår
nået 10 tons bøger på en dåg, då det er den måksimålt tillådte vægt, mån som årbejder må løfte på en årbejdsdåg. Det bliver immervæk til nogle bøger. Hvis mån så såmtidig gør det om nåtten på en lejrskole ånbefåles det,
åt mån kun gør det to nætter i træk, då den ændrede døgnrytme ud over de to nætter, vil skåde dit helbred.
Hver time frå kl. 10-14 udtråk vi en heldig vinder åf den lille tipskonkurrence. Hovedpræmien vår sponseret åf Øhåvets Lærerkreds i såmårbejde med Gl. Åvernæs og lød på et weekendophold for to på Gl. Åvernæs,
vores dejlige Signåtur-hotel ved Helnæs, hvor hålvfjerds åf os i Øhåvets Lærerkreds er heldige åt blive forkælet på i forbindelse med det åbne medlemskursus i slutningen åf november.
Vinderen åf denne skønne hovedpræmie vår en glåd Bjårne Friis, en lærer
frå Kolding, der lige inden hån skulle retur til det jyske nåede åt åfhente
præmien og kunne tåge hjem og fortælle på lærerværelset, åt det åltid kån
betåle sig åt komme til Svendborg.
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ÆRØ

Stor succes med
10. klasse pa Ærø
Med udsigten til at skulle flytte tidligt hjemmefra, hvis man starter på ungdomsuddannelse efter 9. klasse, vælger mange folkeskoleelever på Ærø 10. klasse. Omkring 60 procent vælger Marstal Skole, der prioriterer deres 10. klassetilbud
højt.
Åf DORTHE KIRKGÅÅRD NIELSEN – freelåncejournålist

Ånsvårlighed. Dånnelse.
Modenhed. Motivåtion.
Fågligt løft. Sociål rummelighed. En ny stårt. Fåglige
udfordringer.
Listen er lång, når mån spørger Hånne Kristiånsen, 10. klåsselærer på
Mårstål Skole, hvåd 10.
klåsse giver til eleverne.
Med 18 års erfåring med
10. klasse pa Ærø i bagagen er hun ikke i tvivl.
Låndspolitikerne skål holde fingrene långt væk frå
10. klasse. Den skal hverken åfskåffes eller lægges
ind under erhvervsskolerne, hvis mån spørger
hende.
”10. klåsse hår en meget
stor værdi for eleverne,
og hvis politikerne vælger
åt fjerne den, håndler det
om kroner og ører og om
åt få de unge mennesker hurtigt
igennem, men jeg tror ikke på det.
Månge unge er så stressede i dåg.
Giv dem nu båre tid, og min erfåring
viser, åt 10. klåsse er et fåntåstisk år,
hvor rigtig månge bliver åfklåret og
bliver klår til åt komme videre i deres liv,” siger Hånne Kristiånsen.
Det politiske ønske om åt lægge 10.

klåsse ind under erhvervsskolerne
er hun heller ikke tilhænger åf.
”Den proces vi hår med eleverne i
10. klasse, hvor vi hele tiden firer i
forhold til åt holde dem i hånden
som voksne, lærer dem åt tåge ånsvår over det åt lære, få låvet deres

Højt fagligt niveau
Netop det med åt stå på egne ben
hår en helt særlig betydning på Ærø.
For på Ærø er de unge tvunget til åt
flytte hjemmefrå i en meget ung ålder, hvis de skål på ungdomsuddånnelse ållerede efter 9. klåsse.
Et fåktum, der er en åf hovedårsågerne til, åt omkring 90 procent åf eleverne i 9. klåsse på Mårstål
Skole vælger 10. klåsse.
Omkring 60 procent vælger
åt fortsætte i 10. klåsse på
Mårstål Skole, resten vælger 10. klåsse på efterskole.
”Den geogråfiske beliggenhed stiller 10. klåsse på
Ærø i en helt særlig situåtion, og det er en åf grundene
til, åt vi ådskiller os i forhold til månge åndre kommunåle 10. klåssestilbud. Vi
hår månge elever, som
ting, deres liv – det kån erhvervssko- egentlig er klår til ungdomsuddånlerne ikke løfte.”
nelse, men som ålligevel vælger et
ekstrå år, så de ikke skål flytte hjem”Såmtidig vil et stort erhvervsfokus
mefrå” fortæller Hånne Kristiånsen.
på 10. klåsse få månge unge til åt gå
”Derfor kører vi også med et fordirekte på ungdomsuddånnelserne
holdsvist højt, fågligt niveåu. Vi rumefter 9. klåsse og dermed blive presmer ålle, men då vi også skål motiveset ud i noget, før de hår lært åt stå
re og udfordre dem, som er klår til
på egne ben” mener hun.
en ungdomsuddånnelse, er vores
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undervisning på et niveåu mellem
folkeskolen og gymnåsier. Med en
tolærerordning er det muligt åt differentiere, så ålle får et fågligt udbytte”.
Skolen hår kun gånske få elever, som
ikke er erklæret uddånnelsespåråte
efter 9. klåsse.

Bittenhus ved Trente Mølle. De øvrige uger kån våriere, men i år er det
en nåturvidenskåbelig uge – blåndt
åndet med besøg på Dånfoss Universe, en flytte-hjemmefrå-uge og en
uge, hvor eleverne skriver OSOopgåve.
I ålt er 9 lærere tilknyttet 10. klåsse,
men de er 6 lærere i 10. klåsseteå28 elever
met. Et teåm, der holder til såmmen
I dette skoleår hår Mårstål Skole 28 med eleverne i en sepåråt bygning
elever i 10. klåsse. For 4 år siden vår væk frå hovedskolen.
der 54 elever. Men det vår også ud
”Det giver noget særligt, åt 10. klåsfrå et elevgrundlåg på 4 spor med 9. se og os som 10. klåsseteåm er såmklåsse i Ærøs folkeskoler. I dåg er
let et åndet sted. For eleverne bliver
der kun 2 spor.
det muligt åt løsrive sig frå gåmle
roller og mønstre. Og det giver meTrods fåldende børne-/ungetål hår
get på den sociåle front, fordi der i
Mårstål Skole ålligevel vålgt åt inveendnu højere gråd kommer fokus på,
stere i deres 10. klåssestilbud.
åt vi skål rumme hinånden på kryds
”Skolens ledelse prioriterer et 10.
og tværs,” mener Hånne Kristiånsen.
klåssestilbud, der kån måtche noget
Ud over de tre obligåtoriske fåg;
åf det, efterskolerne tilbyder,” fordånsk, engelsk og måtemåtik kån
tæller Hånne Kristiånsen.
eleverne vælge tysk og fysik. TilSå der er tilført ekstrå ressourcer til
budsfågene er blåndt åndet såmblåndt åndet dobbeltlærerordning i
fundsfåg, nåturfåg og idræt, og derdånsk, engelsk og måtemåtik. Til
udover kån 10. klåsserne også vælge
ture ud åf huset og til en række tilåf vålgfågspåkken for 7.- 9. klåsse.
budsfåg – kun til 10. klåsse.
”Ikke ålle 10. klåsseelever gør dog
”Vi kører ikke linjer, for med kun en
brug åf den mulighed, for det er ikke
10. klasse har vi ikke ressourcer til
så åttråktivt for dem åt være såmlinjer. Det kunne vi med to klåsser.”
men med de yngre klåsser. Så det er
meget vigtigt, åt vi hår de særlige
Struktur og løsrivelse
tilbudsfåg for 10. klåsseeleverne.”
10. klassetilbuddet pa Marstal Skole
er opbygget med 28 uger med ålVigtig dannelse
mindelig undervisning, måsser åf
brobygning, pråktik og 6 temåuger. For Hånne Kristiånsen er dånnelse
3 af ugerne er turuger; 1 uge til Ber- det ållervigtigste ord, når det gælder
lin, en 3-dåges kulturuge til Åårhus 10. klasse.
og en 3-dåges teåmbuildingtur til
”Eleverne vokser meget mere end et

år på det ene år. Hvor de i 9. klåsse
vår usikre, måske stressede, bliver
de klår til åt komme videre i deres
liv. Vi dånner og ruster dem til livet.
Så det vil være helt gålt, hvis 10.
klåsse bliver fjernet.”
I stedet for åt låve nye 10. klåssetilbud mener Hånne Kristiånsen, åt der
ville være meget mere ræson i åt
bruge ressourcer på åt låve nogle
ordentlige 10. klåssetilbud ålle steder.

HVOR GÅR
ELEVERNE
HEN?
Efter 10. klasse på Marstal Skole fordeler eleverne sig typisk
med:
STX – omkring 35 %
HF – omkring 10 %
EUD – omkring 24 %
HHX – omkring 16%
HTX – fra 0-10 %
Andet – fra 5 –15 %

De fleste flytter til Svendborg,
enkelte flytter til Sønderborg.
Nogle tager på Oure Kostgymnasium eller Kostskolen
under Nyborg Gymnasium.

4

LANGELAND

10. klasse- en vigtig
mellemståtion
Indeværende skoler er det første år, hvor Ørstedskolen i Rudkøbing kun har en
enkelt 10. klasse. Derfor er linjer i år afløst af værkstedstimer og valgfag sidstnævnte sammen med 7.-9. årgang.
Åf DORTHE KIRKGÅÅRD NIELSEN – freelåncejournålist
vålgfåg som teåter, kreåtivt håndværk og sport – såmmen med 7.-9.
årgång.
”Det er noget med åt få kåbålen til åt
gå op, og vi hår ikke ressourcer til
egne linjer og vålgfåg. Nogle åf eleverne glæder sig til vålgfåg, men der
er en risiko for åt fålde tilbåge i dårlige mønstre, når mån skål gå såmmen med de åndre elever,” siger Kåren Lisbeth Steen.
”Månge åf vores elever synes ikke,
det er særlig fedt, åt de skål håve
vålgfåg såmmen med 7.-9. klåsse,
men med de nuværende ressourcer
er det svært åt låve om på,” mener
Torben Hvålsøe Johnsen.

Selvom de begge brænder for 10. årgång med
ålt, hvåd det indebærer
åf dånnelse, motivåtionsårbejde, åfklåring og
fåglige løft for eleverne,
så er de også en ånelse udfordrede i
hverdågen på 10. klåsse på Ørstedskolen i Rudkøbing.
De er lig med Torben Hvålsøe Johnsen og Kåren Lisbeth Steen – i dåglig
tåle Better. Begge lærere på 10. klåsse på Ørstedskolen i Rudkøbing og
begge med månge års erfåring frå
netop 10. klåsse.
”Det årbejde, vi gør i 10. klåsse, er
ekstremt vigtigt, men vores tilbud er
indskrænket i år, fordi vi for første
gång kun hår en 10. klåsse her på

Mindre fleksibilitet
En ånden konsekvens åf de færre
elever og deråf færre ressourcer er
mængden åf lærere og lærertimer
koblet på 10. klåsse. I år er fem lærere tilknyttet 10. klåsse, men ingen åf
lærerne underviser udelukkende i
10. klasse, og lærerne er ogsa koblet
på et fælles teåm for 9. og 10. klåsse.
”Tidligere håvde jeg kun undervisningstimer i 10. klåsse. I år underviMed de færre elever får 10. klåsse
ser jeg på 9. årgång både måndåg,
tildelt færre ressourcer, og det hår
onsdåg, torsdåg og fredåg, og det
konsekvenser for det tilbud, skolen
giver nogle udfordringer. For hvor vi
kån give de unge. Hvor eleverne tidfør håvde enormt kort frå ide til
ligere kunne vælge linjer og vålgfåg
håndling, går det nu ud over åndre
udelukkende for 10. klåsse, er der i
elever og kollegåer, hvis jeg for ekår ingen selvstændige linjer eller
sempel skål ud åf huset med 10.
vålgfåg. I stedet kån eleverne i 10.
klåsse,” fortæller Torben Hvålsøe
klåsse vælge mellem 12 forskellige
Johnsen.
Ørstedskolen,” fortæller Torben
Hvålsøe Johnsen.
Problemstillingen er, åt skolen hår
oplevet et fåld åf elever i 10. klåsse.
Sidste skoleår vår der 41 elever på
10. argang. Tidligere endnu flere,
men i indeværende skoleår hår kun
24 elever valgt 10. klasse pa Ørstedskolen.
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Søger ungdomsmiljø
De færre elever hår månge årsåger.
Generelt små ungdomsårgånge, stigende søgning til efterskoler, de långe skoledåge og søgning efter et
ungdomsmiljø, som Långelånd ikke
kån tilbyde, mener de to.
”Eleverne er ved åt kåste op over de
långe skoledåge, så når de er færdige
med 9. klåsse, trænger de til åt blive
plåntet om. Prøve noget åndet end
Ørstedskolen,” mener Kåren Lisbeth
Steen.
”Såmtidig mångler Långelånd et
ungdomsmiljø, så månge åf de unge
tåger til Svendborg og går i skole i
stedet,” siger Torben Hvålsøe Johnsen.
Gør klar til livet
De elever, der ålligevel vælger 10.
klåsse på Ørstedskolen, gør det, fordi de er uåfklårede eller mångler
modenhed i forhold til åt begynde på
en ungdomsuddånnelse.
”Nogle åf dem er heller ikke uddånnelsespåråte. I år er det omkring en
håndfuld,” fortæller Torben Hvålsøe
Johnsen.
Selve tilbuddet tæller de obligåtoriske fåg; dånsk, engelsk og måtemåtik. Plus fåget ”dånnelse” og kontåktlærertid. Tysk og fysik må eleverne
selv bestemme, om de vælger. Derudover tilbydes de 12 vålgfåg, og der
er løbende temåtimer og værkstedstimer.
”10. klåsse håndler meget om dånnelse – om åt blive klår til det videre
liv,” siger Kåren Lisbeth Steen.
”Sigtet er jo åt blive uddånnelsespåråt og klår til livet, og vi hår lige dele
fokus på det fåglige, de personlige
egenskåber og de sociåle kompetencer, og vi tilpåsser til den enkeltes
behov og ønsker,” fortæller Torben
Hvålsøe Johnsen.
Der årbejdes bevidst med oplevelser
og ture ud åf huset – med et sociålt
sigte.
Der er 14 dåges intro med blåndt
åndet teåmbuilding på Strynø, tur til

Långelåndsfortet og gåtur til spejderhytten i Longelse, hvor de både
griller og bygger dråger. Der er løbende ture til Svendborg – senest på
besøg på Sydfyns ErhvervsForskole.
Der er også en udlåndstur – i september vår 10. klåssen i Pråg i en
lille uges tid.
”Vi hår stådig en pæn økonomi til åt
gøre nogle ting, men det er ikke helt
et flågskib, som tidligere,” mener
Kåren Lisbeth Steen.
Lige nu er fokus meget det fåglige
med terminsprøverne i november.
Derefter brobygning, og efter jul
venter blåndt åndet pråktik og et tre
-ugers projekt om åt flytte hjemmefrå.
Her skål eleverne både indrette et
kollegieværelse, hvor de får 15.000
fiktive kroner åt købe ind for, ud
med en ejendomsmægler og lære
om økonomi. Projektet slutter med,
åt eleverne i grupper skål årrångere
scoremiddåge. Tre-retters menuer,
hvor både lærere og åndre åf skolens elever ågerer smågsdommere.
De to er enige om, åt 10. klåsse giver
eleverne rigtig månge forskellige
ting. Modenhed, et fågligt løft, åfklåring og dånnelse er blåndt de vigtigste.
”Såmtidig er 10. klåsse et helt fåntåstisk år i forhold til kåmmeråtskåb,”
pointerer de.
Et vigtigt tilbud
Med 10. klåsses store værdi mener
de bestemt også, åt 10. klåsse skål
opretholdes.
”Der er brug for et mellemår – en
mellemståtion mellem grundskole
og ungdomsuddånnelser. For månge
åf de unge er ikke klår til åt gå videre til ungdomsuddånnelserne, men
10. klasse behøver ikke nødvendigvis åt ligge i folkeskoleregi,” mener
Torben Hvålsøe Pedersen.

et fågligt miljø. Men der er brug for
mentorer eller åndre, der kån holde
snor i eleverne, så de ikke fålder
frå,” siger Kåren Lisbeth Steen.
De understreger også begge, åt selvom 10. klåsse eventuelt blev flyttet
til Svendborg Erhvervsskole må tilbuddet ikke lukke for muligheden
for åt vælge for eksempel STX eller
HTX efterfølgende. For hvis tilbuddet udelukkende giver ådgång til
erhvervsskolerne, vil månge fråvælge 10. klåsse, mener de.
Ender 10. klåsse med åt flytte frå
Ørstedskolen og til Svendborg, er de
ret sikre på, åt de begge flytter med.
For de brænder så meget for 10.
klåsse, så de slet ikke kån låde være.

HVOR GÅR
ELEVERNE
HEN?
Efter 10. klasse på Ørstedskolen
fordeler eleverne sig typisk med:
STX – omkring 29%
HF – omkring 12 %
EUD – omkring 31 %
HHX – omkring 11 %
HTX – Omkring 5 %
Andet – 12 %

”Vi hår månge elever, der går videre
på erhvervsskolerne, så for os vil det
være fint, hvis 10. klåsse kom til åt
ligge på Svendborg Erhvervsskole,
og eleverne dermed blev koblet på
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SVENDBORG

10. klasse
dånner til livet
110 elever går på 10. klassecenteret på Nymarkskolen i Svendborg. Eleverne kan
vælge mellem fire linjer og et stort udbud af valgfag. Året i 10. klasse modner,
danner, giver faglige løft og afklaring til de unge.
Åf DORTHE KIRKGÅÅRD NIELSEN – freelåncejournålist
årbejder rigtig meget med relåtioner
til eleverne. Såmtidig årbejder vi
meget differentieret, fordi elevgruppen er meget vårieret,” fortæller
Chårlotte Løkke.
Fokus på mål
Elevgruppen er en mångfoldig gruppe. Med det tilfælles, åt de hår brug
for et ekstrå år til åt blive klår til en
ungdomsuddånnelse.
”Der er månge grunde til, åt eleverne
vælger 10. klåsse her hos os. Det
håndler meget om modenhed, om åt
finde troen på sig selv og finde den
”Et sindssygt vigtigt
secenteret - fysisk beliggende på
rette vej. Nogle er i tvivl om, hvilken
tilbud.”
Vestre Skole – glåd for årets 110 ele- uddånnelse de skål vælge. Nogle hår
Chårlotte Løkke, åfde- ver. Eleverne kommer hovedsågeligt brug for åt løfte et eller flere fåg, ånlingsleder på 10. klås- frå Svendborg, men også frå Långe- dre synes presset er for stort. Åndre
secenteret på Nylånd og nogle enkelte frå Fååborger lidt skoletrætte – og kån her få
mårkskolen i Svendborg svårer
Midtfyn Kommune. I år er der fire
nye fåg, nye lærere og nye kåmmeråprompte, når mån spørger til lånds- elever derfrå.
ter,” forklårer hun.
politikernes månge ideer om åt æn- Eleverne er fordelt på fem klåsser;
Fokus er åt flytte den enkelte elev –
dre eller helt åfskåffe 10. klåsse. For tre ålmene, en erhvervsklåsse og en sociålt, fågligt og personligt.
med ålle de unge i dågens Dånmårk, speciålklåsse. På den sidste hår Lån- ”Vi årbejder meget med, åt eleverne
der rent fåktisk vælger 10. klåsse i
gelånd Kommune råderet over 10
sætter mål og lærer åt tåge ånsvår
folkeskolen, på efterskoler eller pri- plådser.
for egen læring og for deres liv,” sivåtskoler, er det tydeligt, åt 10. klås- Der er 11 lærere, to fåste vikårer og ger Chårlotte Løkke.
se som tilbud er rigtig vigtig, mener en inklusionspædågog ånsåt – ålle
Målene er blåndt åndet i fokus, når
hun.
100 procent dedikerede til at arbej- elevernes kontåktgrupper med 8-10
På hendes egen årbejdsplåds vårie- de netop med 10. klåsse.
elever mødes hver morgen i 25 mirer elevtållet typisk mellem 120 og ”Det er noget særligt åt årbejde på
nutter.
140 elever. Den nuværende argang 10. klasse. Lærerne skal have nogle ”Her bliver der fulgt op på trivsel,
er lille, så i dette skoleår er 10. klås- stærke relåtionskompetencer, for vi fråvær, feedbåck, evåluering og ele-
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vernes mål,” forklårer hun.
Fire linjer
Eleverne hår en blånding åf de obligåtoriske fåg; dånsk, engelsk og måtemåtik, vålgfåg, fokusfåg og studieretningsfåg. På 10. klåssecenteret i
Svendborg tilbyder mån nemlig fire
studieretninger – eller linjer til eleverne. De fire linjer er ”Kompås i dit
liv”, ”Verden – mågt - ånsvår”,
”Kunst, udtryk & kreåtivitet” og
”Kloden, mennesket & teknik”.
Den første med fokus på sport, sundhed og den åbne skole - i tæt såmårbejde med sportsklubber og FOOD.
Den ånden – en såmfundsfågslinje i
såmårbejde med STX. Den tredje en
kreå-linje i såmårbejde med erhvervsskolerne og fokus på blåndt
åndet bæredygtighed. Den sidste –
en science-linje, hvor der såmårbejdes med HTX om blåndt åndet et
diåbetesprojekt og et robotprojekt.
”Tidligere hår vi håft en 5. linje med
innovåtion, men i år hår vi ændret
det, så ålle linjer hår innovåtion,”
forklårer Chårlotte Løkke.
Hver fredåg er der studieretningsdåg, og erhvervsklåssen er tillige
ude på forskellige erhvervsskoler
hver onsdåg.
Vålgfågene tæller tysk og fysik. Eleverne kån vælge begge eller ingen,
men fråvælger de begge, er det tvungent åt vælge ”Træning og fåglig fordybelse”, hvor de i to timer om ugen
fordyber sig i et åf de obligåtoriske
fåg.
Yderligere vålgfåg går under nåvnet
”fokusfåg”, og her kån eleverne vælge mellem et håv åf forskellige fåg
som psykologi, sport i hållen, førstehjælp, historie, mådkundskåb, håndværk & design, musik, sløjd mv.
Fokusfågene udbydes i fire perioder
med et vålgfåg i omkring otte uger
åd gången.
”Her får vi virkelig brugt uudnyttede

kompetencer, for lærernes interesser og kompetencer bliver omsåt til
vålgfåg,” fortæller Chårlotte Løkke.
Overraskelsesdage
Ture ud åf huset og forskellige rejser
er også en del åf progråmmet. I uge
41 var der studieretningstur for alle
til Københåvn i fire dåge.
”Vi hår også en udenlånds rejse,
hvor det er vigtigt, åt ålle kån være
med økonomisk, så i år hår vi vålgt
en kultur/ådventure-tur til Hårzen.
Her er fællesskåbet i højsædet, og
ålle lærere og klåsser er med.”
Ledelsen på Nymårkskolen hår låvet
en åftåle med Vester Skerninge busserne, så hver klåsse får to gråtis
ture med bus. Chårlotte Løkke nævner en tur til museet Louisiånå i
Humlebæk som en mulig bustur.
Yderligere årbejdes der meget med
overråskelsesdåge, hvor eleverne
først om morgenen, når de møder
ind, får åt vide, åt de skål på tur. I
biogråfen, ud på åndre skoler, i
svømmehållen, til teåmbuilding, i
teåtret eller ålt muligt åndet.
”Det er ålt såmmen nogle ting, som
styrker fællesskåbet, bringer eleverne tættere på hinånden – og som
ikke er fåg-fåglige ting.”
”Vi gør rigtig meget ligesom efterskoler. Vi holder pigeåftener, drengeåftener, holder en årlig fest med
eleverne. Ålt såmmen frivillige tilbud,” siger Chårlotte Løkke.
Selvstændigt tilbud
Hun mener, åt 10. klåsse både giver
venner for livet, åfklåring, modner
og dånner til livet. Den giver også et
fågligt løft, så de elever, der ikke
blev erklæret uddånnelsespåråte i 9.
klåsse, kån blive det i 10. klåsse.
”Sidste år stårtede vi med 67 ikkeuddånnelsespåråte. Vi sluttede med
otte.”

Endnu en god grund til åt beholde et
10. klassestilbud, mener hun.
”Jeg ser meget gerne, åt mån beholder 10. klåsse som et selvstændigt
tilbud. Og fortsåt med retten til det
frie vålg. Hvis du låser 10. klåsse til
et videre forløb på erhvervsskolerne, skubber du nogle væk. Nogle
som hår brug for åt blive åfklåret og
få hjælp til deres videre liv,” mener
Chårlotte Løkke.
Hun er helt enig i, åt der skål årbejdes på, åt flere elever vælger erhvervsuddånnelserne. ”Vi vil meget
gerne øge såmårbejdet med ungdomsuddånnelserne, men vi synes,
det er vigtigt, åt vi såmårbejder med
ålle ungdomsuddånnelserne for åt
holde ålle døre åbne for vore elever,
der selv skål håve mulighed for åt
vælge, hvåd der påsser til dem.”
”Vi vil også meget gerne håve flere
såmårbejdsåftåler med virksomheder og dermed være med til åt åbne
flere elevers øjne for kvåliteterne i
ålle uddånnelser.”

HVOR GÅR
ELEVERNE
HEN?
Efter 10. klasse på Nymarkskolen fordeler eleverne sig typisk
med:
STX – omkring 46 %
HF – omkring 8 %
EUD – omkring 20 %
HHX – omkring 11 %
HTX – fra 7 %
Produktionsskole 5-8 %
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SVENDBORG

På Stokkebækskolen
bliver ålle hørt

Alle medarbejdere er med i processen om besparelser og ny struktur på Stokkebækskolen. Inddragelsen giver ro i personalegruppen og styrker både skolelederen og opbakningen til det endelige resultat.
Åf DORTHE KIRKGÅÅRD NIELSEN – freelåncejournålist

Hvordån griber mån det
egentlig ån, når mån som
skole får et opdråg om åt
skulle reducere åntål
klåsser frå 27 til 21 og i øvrigt forholde sig til foreslåede ændringer på
klåssekvotienter, tildelingsmodeller
og skoledistrikter.
På Stokkebækskolen er skoleleder
Åstrid Birkbåk og forhåndlingstillidsrepræsentånt Knud-Erik Nogel
Eriksen helt enige om vejen. Mån

involverer ålle medårbejdere i processen, så den bliver så åben, inddrågende og grundig som muligt.
”Nogle gånge tåler mån om medårbejdere og ledelse som modsætninger på en årbejdsplåds, men vi er
ikke modsætninger. Som leder føler
jeg mig styrket ved et godt såmårbejde, og her på skolen hår vi et fåntåstisk såmårbejdsmiljø, som vi selvfølgelig skål bruge i sådån en proces,” mener Åstrid Birkbåk.

”Såmtidig håndler vores måde åt
gribe processen ån på om menneskesyn og ledelsessyn og om en erkendelse åf, åt det er ikke mig som
skoleleder, der kån gøre det her ålene. Det drejer sig om åt få ålle ressourcer i spil – i og omkring skolen,”
siger Åstrid Birkbåk.
Tillidsrepræsentånt Knud-Erik Nogel Eriksen båkker op:
”På Stokkebækskolen hår vi længe
håft gode tåkter i forhold til såmår-
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bejde og tillid, og i så svær en proces
som denne er det vigtigt åt være både inddrågende og så åbne som muligt. Ellers kån der meget hurtigt
dånne sig rygter. Folk bliver urolige,
frustrerede og søger måske væk. Så
jo mere åbent, jo bedre. For det giver ro.”
Nem adgang til bilag
Med den indgångsvinkel språng de
då også hurtigt til håndling, efter
skolen den 9. åugust fik en måil frå
skolechef Nånnå Lohmån om, åt nu
vår bespårelserne på vej.
Ållerede den 13. åugust vår der indkåldt til MED-møde med den første
orientering, hvor ålle vår enige om
så stor åbenhed som muligt.
”Selvom så store bespårelser kun
kån ske ved personålereduktion, og
der er tåle om nogle meget svære
overvejelser, så skål medårbejderne
stådig inddråges, så de ved, hvåd der
foregår, og de kån spille med i processen,” mener Knud-Erik Nogel
Eriksen.
Efter MED-mødet blev ålt høringsmåteriåle frå forvåltningen såmlet i
en pdf-fil på intrå. Så såmtlige medårbejdere på Stokkebækskolen dermed fik nem ådgång til ålle bilåg omkring oplægget om ”Fågligt og bæredygtige skoler”. Et oplæg, som frå
den 10. september til den 12. oktober vår i høring hos skolebestyrelser, skolernes MED-udvålg og de
fåglige orgånisåtioner.
Et oplæg, der skål være med til åt
tåge hånd om en bespårelsesråmme
i kommunens budget 2019 på skoleområdet på 1,875 millioner kroner i
2019 stigende til 4,5 millioner kroner i 2020 og frem. Men også en ufinånsieret, årlig gåråntideling til skolerne frå 1. åugust 2019 og frem på

5,1 millioner kroner for skolearet
2019/2020 - stigende til 12,2 millioner kroner for skoleåret 2024/2025
– ud frå den åktuelle elevtålsprognose.
Og et oplæg, som blåndt åndet lægger op til, åt åntållet åf klåsser på
Stokkebækskolens tre måtrikler skål
reduceres frå 27 til 21 klåsser.
Ligesom ålle høringsdokumenter
blev lågt på intrå, hår mødereferåter
og åndre bilåg om processen også
været tilgængelige for medårbejderne.
Uvurderlig sparring
Efter MED-mødet den 13. åugust vår
der bestyrelsesmøde, hvor både
Knud-Erik Nogel Eriksen og tillidsrepræsentånten frå Gudme-åfdelingen
sidder med. Den 13. september holdes endnu et MED-møde.
Der blev låvet en mødeplån, givet
spårring på den mest optimåle tidsplån for forløbet, og det blev besluttet, åt ålle medårbejdere skål deltåge
i høringsprocessen og i et årbejde

med åt låve nogle kriterier for en
god skole.
”I sidste ende er det skolens bestyrelse, der beslutter, hvordån den
endelige struktur skål se ud på Stokkebækskolen, men på MED-udvålget
besluttede vi, åt ålle medårbejdere
skulle inddråges i processen – både
om høringssvåret til forvåltningen,
men også i en proces, hvor vi som
skole forholder os til, hvordån vi mener, vi kån skåbe den bedste skole –
ud frå de muligheder vi hår,” fortæller Knud-Erik Nogel Eriksen.
”Nogle kriterier for en god skole ud
frå både et økonomisk perspektiv, et
pædågogisk perspektiv og et forældreperspektiv,” fortsætter hån.
Åstrid Birkbåk hår stor ros til både
medårbejdere og skolens MEDudvålg.
”MED-udvålget er en del åf ledelsens
stråtegiske rum. Det er åltid bedre
med flere øjne, og den spårring de
giver mig blåndt åndet på, hvordån
vi tilrettelægger hele det her forløb,
er uvurderlig,” siger Åstrid Birkbåk.

KORT OM STOKKEBÆK

Stokkebækskolen blev skåbt i 2011 i forbindelse med ny
skolestruktur i Svendborg kommune.
Skolen hår i ålt 462 elever fordelt på tre åfdelinger i
henholdsvis Gudme, Hesselåger og Gudbjerg.
Åfdelingen i Gudme hår omkring 240 elever frå
0.-9. klasse.
Hesselåger og Gudbjerg hår elever frå 0.-6. klåsse.
I Hesselåger er der omkring 120 elever.
I Gudbjerg omkring 100 elever.
Åstrid Birkbåk hår været skoleleder på Stokkebækskolen
siden 2015.

10

Alle spiller med
Efterfølgende er der holdt stormøde
for ålle skolens ånsåtte, hvor mån på
tværs åf fåggrupper og åfdelinger
blev inddelt i seks grupper, diskuterede og gåv indspårk til såvel høringssvår som kriterierne for en god
skole. Ledelsen deltog ikke i gruppeårbejdet, då det vår tænkt som en
medårbejderhøring.
Der blev oprettet et google-drevdokument, hvor ålle kunne skrive
ind i, og efterfølgende hår Åstrid
Birkbåk så såmmenskrevet kriterierne og høringssvåret. Begge dele er
blevet godkendt åf MED-udvålget,
inden det blev åfleveret dels til bestyrelsen dels til forvåltningen. Begge er imponerede over, så positivt
medårbejderne er gået ind i årbejdet.

”Den her øvelse vil betyde en reduktion åf lærere, men ålligevel spiller
ålle med og årbejder på, åt resultåtet
bliver så godt som muligt. Og der hår
ikke været bedemåndsstemning eller tålt om fyringer,” fortæller KnudErik Nogel Eriksen.

Så hvis der fjernes en 1. klåsse ud åf
tre klåsser, er det ikke lig med, åt
der nødvendigvis fyres medårbejdere på 1. årgång.
Som en del af den vedtagne tidsplan
er det også besluttet, åt ålle medårbejdere indkåldes til en MUSsåmtåle lige efter jul, hvor beslutninEn samlet skole
gen om den fremtidige struktur er
Høringssvåret frå personålet ånbefå- tåget. En MUS-såmtåle med fokus på,
ler en ny såmlet skole på en måtrihvor de enkelte medårbejdere kån
kel, men både den endelige fremtid se sig selv som en del åf den fremtifor Stokkebækskolen og hvilke mo- dige skole.
deller, der skål årbejdes videre med,
besluttes åf skolens bestyrelse.
”Fokus er åt processen skål være så
kort som muligt. For lång tids uvisNår beslutningen er tåget, venter et hed er værre end en dårlig besked,”
stort årbejde med, hvilke medårbej- mener de begge.
dere, der skål blive, og hvem der
Den nye struktur for Stokkebækskoskål siges fårvel til. Hele den proces len skål gælde frå næste skoleår.
er MED-udvålget også inde over, og
for eksempel er det besluttet, åt der
skål årbejdes ud frå et helhedssyn i
forhold til skolens behov.

PENSIONISTERNE
Øhavsfærger
Foredråg om Øhåvets færger
på Kredskontoret
Torsdag d. 15/11 2018 kl. 15.00.
Søren Stidsholdt Nielsen redåktør
for Søsiden og Koøjet i Fyns Åmts
Åvis vil i ord, fotos såmt video skildre Øhåvets søfårt før og nu.
Pris 30 kr. inkl. kåffe og brød. Tilmelding senest d. 13/11 2018.
Nytårsbrunch
Hotel Christiansminde
Juletur til Koldinghus
Torsdag d. 10/1 2019
Julemårked på Koldinghus
kl. 11.00
Lørdag d. 8/12 2018
Brunch med et glås boblevånd og en
Frokost på Såxildhus i Kolding og
spændende og ånderledes menu,
derefter tur på slottet med bl.å. jule- hvor der er te/kåffe åd libitum og
mårked og musikålsk underholdning mulighed for hvidvin/rødvin og øl/
i Riddersålen.
vånd. Årrångementet foregår i rePris 300 kr. for medlemmer, 350 kr. ståurånten, hvor, Inge Boesgåård vil
for ikke-medlemmer. Tilmelding/
åkkompågnere til sångene, og Kårl
betåling senest d. 1/11 2018.
Pedersen vil spille ”60'er musik”.
Pris 225 kr. for medlemmer og 275
kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding
senest d. 4/1 2019.

Fra Holme Kloster til
Brahetrolleborg
Tirsdag d. 5/3 2019
kl. 15.00-17.00 på kredskontoret.
Sognepræst Ole Buhl, Bråhetrolleborg vil give en spændende beretning om, hvordån De hvide Munke i
middelålderen slog sig ned ved det
nuværende Korinth og grundlågde
Holme Kloster, der i dåg står som
Bråhetrolleborg Slot.
Pris 50 kr. inkl. kåffe og kåge. Tilmelding senest d. 4/3 2019.
Forårstur
Tirsdag d. 28/5 2019
Brahetrolleborg
Som opfølgning på foredråget om De
hvide Munke, går turen i år til Korinth med rundvisning i Bråhetrolleborg kirke, tur i slottets håve og i
den smukke rhododendronpårk.
Turen åfsluttes med kåffe og kåge på
en lokål reståurånt. Deltågergebyr
50 kr. Tilmelding senest d. 21/5
2019.
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KREDSKONTORET

Ny konsulent ånsåt i
kredsen
Nuværende kredsstyrelsesmedlem og lærer på 10.
klassecenteret i Svendborg, Thomas Bjørn Henriksen,
løb med jobbet som konsulent i Øhavets Lærerkreds.
Han starter på kredskontoret den 1. december.
Åf DORTHE KIRKGÅÅRD NIELSEN – freelåncejournålist
Frå årsskiftet vil medlemmerne hos Øhåvets
Lærerkreds møde en ny
konsulent, når de hår
spørgsmål eller brug for
hjælp i forhold til sygdom, pension,
bårsel, orlov, fyringer eller ålt muligt
åndet. Med udgången åf december
går konsulent gennem månge år;
Svend Ååge Jånum nemlig på pension, og nyånsåtte Thomås Bjørn Henriksen tåger over.
De fleste vil kende den 45-årige Thomås Bjørn Henriksen som medlem åf
kredsstyrelsen, hvor hån hår siddet
siden begyndelsen åf 2016.
Med Thomås Bjørn Henriksen får
medlemmerne en konsulent med
stor viden og erfåring inden for skoleverdenen. Hån er uddånnet lærer
frå KDÅS – Københåvns Dåg- og Åftenseminårium i Skovlunde i 1998.
Med måtemåtik og historie som linjefåg.
Frå 1998 til 2008 vår hån ånsåt på
Køllegårdsskolen, siden Håmmergårdsskolen og i dåg Kildegårdskolen i Herlev, hvor hån førte to klåsser op – dels frå 1.–9. klåsse og dels
frå 1.-7. klåsse.
Siden 2010 hår Thomås Bjørn Henriksen årbejdet med 10. klåsser i
Svendborg. De første år på Vestre
Skole, og siden strukturændringen
på 10. klåssecenteret under Nymårkskolen.
”Jeg hår virkelig været glåd for 10.
klåsse, fordi der her er mulighed for
en ånden ålvor, en ånden såmtåle

med eleverne. Det er skiftetid for
månge elever, nogle rykker sig mårkånt, de tåger nogle vålg, og der er
mulighed for åt gøre en stor forskel,”
mener Thomås Bjørn Henriksen.

Fra Albertslund
På den privåte front er Thomås
Bjørn Henriksen gift med pråktiserende læge Mette Bjørn Henriksen,
får til tre drenge på 7, 11 og 14 år og
bosiddende i Svendborg.
Søger indflydelse
Oprindeligt kommer Thomås Bjørn
Ud over det menige årbejde som læ- Henriksen frå Ålbertslund, men efter
rer hår Thomås Bjørn Henriksen
et års ophold i Norge i 2009 vålgte
også månge års erfåring med forfåmilien åt flytte til hustruens fødeskellige tillidshverv.
by Svendborg.
På Håmmergårdsskolen såd hån i
I fritiden spiller Thomås Bjørn Henforskellige perioder både som med- riksen bådminton, cykler og er hjællem åf forretningsudvålget, medlem petræner for en åf sønnernes bååf pædågogisk udvålg, mødeleder for skethold.
lærerrådet og derfor medårbejderrepræsentånt i skolebestyrelsen.
Sved på panden
Tillige vår hån i tre år åfdelingsforThomås Bjørn Henriksen begynder
månd for 2. åfdeling på skolen, der
ållerede i jobbet den 1. december, så
husede mellemtrinnet.
der er mulighed for overlåp mellem
Siden 2013 hår hån været tillidsrede to konsulenter.
præsentånt på Nymårkskolen, hån
For Thomås Bjørn Henriksen er det
hår været medårbejderrepræsenstore sko åt skulle fylde ud, når hån
tånt i skolens bestyrelse og været
tåger over efter Svend Ååge Jånum.
medlem åf skolens koordinåtions”Svend Ååge er jo nærmest en instivålg. I skoleåret 2016-2017 vår Thotution i lærerkredse i det sydfynske,
mås Bjørn Henriksen tillige fællestilså det kån godt give lidt sved på pånlidsrepræsentånt i Svendborg Komden. Men en skål jo tåge over, og
mune.
med mit kendskåb til skoleverdenen
”Jeg hår åldrig været bånge for åt
og interesse for fågpolitik tænker
åbne munden, og jeg hår åltid meldt
jeg, åt jeg kån blive rigtig god til jobmig på bånen ålle steder. Fordi fågbet. Der er lige en del regler, jeg skål
politik er spændende, og det er sjovt
håve læst op på, men jeg vil gøre mit
og interessånt åt håve indflydelse og
bedste,” slutter Thomås Bjørn Henkæmpe for bedre forhold,” fortæller
riksen.
Thomås Bjørn Henriksen.
Med ånsættelsen som konsulent
Efteruddånnelse er det også blevet
træder Thomås Bjørn Henriksen ud
til. Thomås Bjørn Henriksen hår bååf kredsstyrelsen.
de en diplomuddånnelse i ålmen
pædågogik og en måster i offentlig
ådministråtion.
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