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Kommunalreformens ikrafttræden pr.1.1.2007 gav anledning til en vis turbulens
omkring årsskiftet 2006-2007. Allerede på forhånd blev der gættet ihærdigt ikke på, om kommunalreformen ville medføre skolenedlæggelser, men om hvor
mange.Tidligt på banen med konkrete strukturændringsforslag var København�
kommune, hvor man i forbindelse med præsentationen af budget 2008 foreslog
at spare ca.160 mio. ved at sammenlægge 1 2 skoler til 6 og 97 daginstitutioner
til 4 2.1

'
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Ressourcehensyn er også kommet til udtryk på anden vis i kølvandet på kom
munesammenlægningerne. Her skal blot nævnes et enkelt eksempel fra en øst
jysk kommune, hvor fem omegnskommuner pr. 1.1.2007 blev tilsluttet den lo
kale købstadskommune. 2
Budgetforhandlingerne for 2007 medførte her et politisk forlig, hvorefter un
dervisningstimetallet på de fem nye medlemmer af storkommunen fik beskæ
ringer på mellem 0,5 % og 12,5 % i forhold til året før. Som en konsekvens heraf
imødeså man på forligstidspunktet en reduktion i antal stillinger på 42 medar
bejdere på undervisningsområdet og på 68 på daginstitutionsområdet. Eksem
plet er ikke enestående.
Uddannelsesudvalget i folketingssamlingen
Medlemmer ved folketingsårets
begyndelse 7.10.2006
l. Troels Christensen (V)
2. Anne-Mette Winther Christiansen (V)
3. Britta Schall Holberg (V)
4. T ina Nedergaard (V)
5. Ellen Trane Nørby (V)
6. Martin Henriksen (DF)
7. Søren Krarup (DF)
8. Carina Christensen (KF)
9. Allan Niebuhr (KF)
10. Christine Antorini (S)
11. Kirsten Brosbøl (S)
12. Carsten Hansen (S)
13. Bjarne Laustsen (S)
14. Margrethe Vestager (RY)
15. Bente Dahl (RY)
16. Pernille Yigsø Bagge (SF)
17. Pernille Rosenkrantz-Theil (EL)

Stedfortrædere ved jcJ/keti11gsårets
begyndelse
Kurt Kirkegaard (V)
Hanne Severinsen (V)

Karin Nødgaard (DF)
Mia Falkenberg (DF)
Pia Christmas-Møller (KP)
Per Ørum Jørgensen (KF)
Troels Ravn (S)
Frank Jensen (S)

Elisabeth Geday (RV)
Charlotte Fischer (RY)
Anne Baastrup (SF)
Kim Mortensen (S)

Formand: Corina Christensen (KF)
Næstjimnand: Margrethe Vestager (RV)

I løbet af folketingsåret skete der ikke mange udslciftninger blandt medlemmer
ne. Carina Christensen (KF) byttede gårde på familieministerposten med Lars
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Bestemmelserne om kommunale kvalitetsrapporter, der er en del af sidste års
lovændringer, og som februar 2007 blev udmøntet på bekendtgørelsesniveau,
gennemførtes første gang efteråret 2007.1.1 KL har ikke uventet været kritisk i for
hold til dette merarbejde og udsendt en vejledning om, hvordan man i praksis
kan løse opgaven med et rimeligt ressourceforbrug. 14 Erik Lorenzen, formand
for Danmarks Skolelederforening, håber i den forbindelse, "at alle skoler vil fin
de den nødvendige tid og gejst til på undervisningens præmisser at udvikle sy
stemer, der supplerer alt ovenstående, så tilliden til, at skolerne selv kan og vil
sikre kvalitet, vender tilbage. Ikke desto mindre tyder meget på, at kvalitetsrap
porterne mange steder er udmøntet i bindstærke rapporter, hvis udarbejdelse
ressourcemæssigt har krævet flere årsværk - en ressourceanvendelse, som sæt
ter spørgsmålet i relief, 0111 dokumentationsformen nu også reelt giver valuta for
pengene.
En del af årets diskussioner på folkeskoleområdet har været forbundet med
bestemmelserne 0111 frit skolevalg. 15 Før lovændringen i 2005 blev ønsker om an
det skolevalg end distriktskolen i mange kommuner primært reguleret ved, at
skolelederen havde kompetence til at afvise elever fra andre distrikter, hvis elev
tallet i en klasse ville blive for højt, eller hvis der var andre begrundelser for ikke
at optage eleven i den ønskede klasse. En evalueringsrapport fra Rambøll Ma
nagement herom konkluderer, at ændringen stor set ikke har givet den ønskede
effekt, men tværtimod haft uheldige bivirkninger, fordi pædagogisk begrundede
afslag oftest er givet til ressourcesvage eller tosprogede elever, så bestemmelserne
i modstrid med intentionerne i praksis har bidraget til at opretholde segregering
mellem skolerne i en kommune. For næsten halvdelen af kommunerne er antal
let af elever, der optnges på en nnden skole end distriktsskolen, således nogenlun
de uændret, mens en anden stor gruppe kommuner kun har oplevet en svag stig
ning. Med i billedet hører, at der også inden lovændringen i betydelig grad var
tale om frit skolevalg, idet en landsdækkende undersøgelse i 2003 påviste, at kun
ca. l 4 % af de forældre, som nnmodede 0111 at rn deres børn optnget i en anden
skole, blev afvist. 1''
Specialundervisningsområdet kom i fokus, da Bertel Haarder 16.1.2007 var
i samråd 0111 kvalitet i specialundervisningen og fremtiden for den populære
KVIS-portal, der var standset pr. 1.1.2007. 17 Det har således fra kommunernes

Se Uclda1111elses/1is10rir 2006 s. 106. Bcslem111clscrnc er ud111011ll'l i U11dervis11i11gsmi11islcricls
bekendtgørelse nr. 162 ar 22.2.2007 om ,111vc111/elsc ,1f hu/itct,mpporter og /1u11,lli11g,plu11er i ko111111"11nl/Jes1yrelsemes arbejde 111cd c'1'<1111eri11g og kvnli1e1swfi,ikli11g (IIJ11/kcskole11.
" Skuleledernyt 15.3.2007.
" Skolcledernyt nr. 9 ar 24.5.2007. Se ugsft Uddn1111clscshistorie 2005 s. 120.
"' KL-undersøgelse fra 2003.
17
Nyheder fra uvm.dk 02/2007 ar 19.1.2007.
11
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side været et ønske, at hovedparten af de regionale konsulenter forlænges i yder
ligere to år. Resultatet blev, at KVIS-portalen herefter forankres i UNI-C og til
sluttes EMU. Specialundervisningen har også på anden vis været i fokus i årets
løb, idet Fjends Kommune er blevet dømt til at betale erstatning til en ordblind
drengs familie. 18 Dermed anerkendtes det, at ordblinde har et retskrav på rele
vant specialundervisning. Dommen, der er begrundet i, at drengen først er diag
nosticeret som svært ordblind i 8. klasse, sætter således en minimumstandard for,
hvad et barn i den danske folkeskole har krav på. Og det lever ikke op til denne
standard, hvis kommunen undlader at tilbyde en specialundervisning, der sva
rer til diagnosen.
Det er således ikke uden sammenhæng med årets tiltag, hvis ansatte på skole
området i det forløbne år til overmål har haft oplevelsen af at være blevet målt og
vejet og presset ind i kvalitetsrapportens kolonner.
Mere om test, prøver og elevplaner
Man kan roligt sige, at dette skoleår på det elektroniske niveau har været en ud
fordring i folkeskolen. Det var i foråret 2007, at de obligatoriske nationale test for
første gang skulle gennemføres i praksis, det var nu, at det for første gang var ob
ligatorisk for eleverne at gå op til Folkeskolens afgangsprøver, og det var nu, de
genindførte udtræksprøver første gang løb af stabelen. Processen blev ikke pro
blemløs. Frustrationerne på skolerne var store og klagerne mange over "et mini
sterium, der er overbebyrdet med at føre nye politisk vedtagne tiltag ud i livet, og
det fører til kaotiske tilstande i skolesystemet". 19
Testkørslen af de nye nationale test i matematik på 6. og dansk og fysik/kemi på
8. klassetrin havde bl.a. problemer, fordi it-systemet gik ned, så 235 skoler allige
vel ikke kunne gennemføre de planlagte test. Af andre forhindringer kan næv
nes ventetid ved tilmeldingen, at eleverne under selve testen røg af og på, og at
også genbookning af testtid var besværlig. Skolestyrelsen måtte også beklage, at
det tog tid at få resultaterne ud.21 Martin Isenbecker, Skolestyrelsens direktør, be
grundede forsinkelsen med, at "det er enorme datamængder, som skal bearbej
des og præsenteres på en måde og i en kvalitet, så de giver mening for lærerne.
Den kvalitetssikring har taget overraskende lang tid". At antallet af test er stort,
underbygges af, at der hidtil er gennemført godt 160.000 nationale test i matema
tik, fysik/kemi og dansk/læsning i 6. og 8. klasse.
20

'"
"
'"
"

Politikenaf 19.5.2007, 2. sektions. 6.
Politikenaf 17.5.2007, I. sektions. 4.
Nyhedsbrev fra Skoleledernes Fællesrepræsentation nr. 6 af 22.12.2006.
Fra forår 2007 Undervisningsministeriets pressemeddelelse af 13.6.2007.
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Også opgavernes testmæssige kvalitet har været diskuteret, fx spørgsmål om
notation i nogle af matematikopgaverne, og det at formuleringerne i nogle op
gaver har ligget så tæt på hinanden, at eleverne har troet, at de har fået den sam
me opgave flere gange. Debatten om de tre gennemførte nationale test har fået
som konsekvens, at Undervisningsministeriet har revideret tidsplanen for de na
tionale test og udskudt testene i engelsk, geografi, biologi samt de to frivillige
test i dansk som andetsprog et år.22 Foråret 2008 udbygges testrækken med test i
dansk/læsning på 2., 4. og 6. klassetrin og i matematik på 3. klassetrin.

11

✓

Undervisningsministeriets pressemeddelelse ar 17.9.2007.
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Som afslutning på det efterfølgende udvalgsarbejde betegnede S, RV og SF
det i betænkningen som "afgørende, at 10. klasse er en åben mulighed for alle
unge ...l 0. klasse kan med forslaget fortsat spille en rolle for unge, der vil i 10.
klasse uanset de unges motiver", og man glædede sig over, "at 10.klasse både kan
give unge en stærkere faglig ballast, en større afklaring af valg af ungdomsud
dannelse og en større personlig modenhed''. Bemærkningerne om en "stærkere
faglig ballast" er ikke mindst interessant, når det drejer sig om en stillingtagen til
den jævnligt forekommende påstand om, at skolens faglighed ikke skulle være
tilfredsstillende. Det kommende arbejde med udmøntningen af bestemmelserne
i de nye 10. klasseprøver vil således kunne vise, om der i praksis bliver tale om en
fastholdelse af det faglige niveau fra de tidligere 10.klasseprøver med rødder til
bage i folkeskolens udvidede afgangsprøver og realeksamen.
Ændringerne i 10. klasses fagrække er i bemærkningerne til loven ledsaget af
denne lille kommentar til§ 19 f: "Da valgfagsrækken ikke videreføres, vil der ikke
være mulighed for at aflægge prøve i de hidtidige valgfag". Man skal ikke læse alt
for hurtigt, hvis man skal nå at hæfte sig ved, at et af disse valgfag var latin, som
hermed er helt ud af folkeskolens fagkreds, og alene kan tilbydes i den kommu
nale ungdomsskole.'10 Man kan herefter, hvis man er ihærdig, bevæge sig hen til
den nye§ 19 d om fagrækken i 10. klasse og der konstatere, at valgfagsrækken i
hvert fald har ændret sig til "praktisk eller kunstnerisk betonede undervisnings
aktiviteter". Også i gymnasiet er faget med gymnasiereformen pr. 1.8.2005 stærkt
svækket og er nu alene obligatorisk som en del af faget almen sprogforståelse. Det
kan man så alt efter temperament glæde sig over eller græmme sig over - en til
bageførelse af fagets status ligger desværre næppe lige om hjørnet. Må det være
en gammel fagkonsulent og lærebogsforfatter i dette unikke kultursprog, som er
forståelsesrammen for arbejdet med tilegnelsen af alle moderne vesteuropæiske
sprog, tilladt at afslutte dette afsnit med hjertesukket "Sic transit gloria mundi".

De frie grundskoler vokser

De frie grundskoler har i det forløbne år igen oplevet en stigende tilgang af elever.
I skoleåret 2006-07 udgjorde de 13,4 % af det samlede elevtal for folkeskolen og
de frie grundskoler. 10,3 % af eleverne er tosprogede mod 10,1 % i folkeskolen.41
Eftersom andelen af tosprogede elever for fem år siden var lige stor i de to skole
former, kan det konstateres, at stigningstakten i andel af tosprogede elever nu er
større i de private grundskoler end i folkeskolen.

•11>

11

O m fagets skæbne, se fx artiklerne "Undervisning i fremmedsprog - især i folkeskolen" (af S.
Holm-l�1rscn) og "Hvor ensporede skal vi være?'' (af Sv. Aa. Outzen) i Fremmedsprog i den dan
ske skole, Dansk Skolemuseum 2002 ( red. S. Holm-Larsen).
Statistikinformation, Nyhedsbrev nr. I af 19.2.2007, fra UNl·C-Statistik & Analyse; opgørelse pr.
5.9.2006.
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Tilslutningen til de frie grundskoler er i årets løb tillige belyst i en undersøgelse
foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd for Ugebrevet A4.'15 Undersøgelsen
dokumenterer bl.a., at højtuddannede - især i storbyerne - vælger privatskoler
frem frlr folkeskolen til deres børn, idet 38 % af de københavnske akademiker
børn går i privatskole, heraf alene på Østerbro 50 %, mens det i større byer som
Århus, Odense og Aalborg er ca. 20 %. Det er en udvikling, der bekymrer også på
de private skoler, hvor adskillige skoleledere har givet udtryk for, at de ikke øn
sker at se deres skole som en slags reservat for akademikerbørn.
De gymnasiale uddannelsers struktur og økonomi

I detle �ir I efter gymnasiernes skift fra amtslige til selvejende institutioner, sam
tidig med al gymnasiereformen stadig er ny, er der mange bolde i luften på om
rådet.46 Det gælder bl.a. valg af fag og niveauer i det almene gymnasium.'17 lnd
til videre tyder noget pt at særligt sprogfogene er berørt af reformen, idet færre
elever vælger tre fremmedsprog. For de naturvidenskabelige f;,1g og samfunds
fag afventes i skrivende stund yderligere opgørelser af elevernes valg af fag og
niveauer.
Bertel Haarder har erklæret sig "grundlæggende enig. . .i, at der er behov ror
justeringer, der kan forbedre fremmedsprogenes stilling i de gymnasiale uddan
nelser", fx ved al 3. og evt. 4. fremmedsprog som begyndersprog kan vælges p�i et
lavere niveau end nu.'18 Forslaget er p.t. til overvejelse i følgegruppen, der består
ar prodekan ved KU Katherine Richardson, rektor for ingeniørhøjskolen i Århus
Ove Poulsen og tidligere direktør i Undervisningsministeriets gymnasieafdeling
Uffe Gravers. Her overvejer man også alternativet "at indføre regler, som i højere
grad l vinger eleverne til al vælge et 3. fremmedsprog og/eller et fortsættersprog
på A-niveau"."''
Indholdsmæssigt er der nu så mange erfaringer med gymnasiereformen, at en
del af gymnasiets kereplaner står foran al skulle evalueres, forenkles og gennem
skrives. Samtidig har man fra ministeriets side bebudet en reduktion på ca. IO%
på gen- og nybeskikkelser af fagkonsulenterne s0111 følge ar en rammebesparel
se på 4 %, der omfatter Undervisningsministeriet som helhed."" Ifølge den netop
genbeskikkede leder af gymnasieafdelingen Jarl Damgaard, vil besparelsen blive
udmøntet "så fagligt forsvarligt, vi kan, inden for den årsv,-crksressource vi har.
Sådan er det."

" Ugcbrcvet A4 nr. 42 ar 4.12.2006.
'" Se Uddanncbcshistorie 2006 ,. 114-116.
17 Statistikinformation, Nyhedsbrev nr. I af 19.2.2007, fra UNI·C-Statistik & Analyse.
" Politiken af?.10.2007 2. ,ektion s. 11.
"' Gymnasieskolen nr. 11 af 7.6.2007.
.,
. Gymnasieskolen nr. 7 ar 4.'i.2007.
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Endelig blev der i sommeren 2007 opnået enighed mellem regeringen og S, RV
og DF om en udbygning af vejlednings- og rådgivningsindsatsen på voksen- og
efteruddannelsesområdet med i alt 125 mio. til voksenvejledning over de næste
tre år.<•4 Ifølge aftalen skal der anvendes
• 100 mio. til at styrke den opsøgende vejledning og rådgivning på arbejdsplad
serne i form af 20 landsdækkende voksenvejledningsnetværk, som skal rådgi
ve virksomheder og især kortuddannede samt uddanne vejledere i virksomhe
derne, såkaldte uddannelsesambassadører.
• 13 mio. til etablering af et Nationalt Center for Kompetenceudvikling.
• 12 mio. til at udvikle en internetbaseret vejledningsportal over alle offentlige
voksen- og efteruddannelser og give brugerne mulighed for at afprøve forskel
lige karriereplanlægningsværktøjer og dokumentationsredskaber for realkom
petencevurdering.
Og der etableres et nationalt voksenvejledningsråd med repræsentation af Ar
bejdsmarkedets parter.
Initiativerne på området må bl.a. ses i lyset af den aktuelle arbejdsmarkedssitua
tion, hvor det lave antal ledige kræver nye initiativer til at bringe reserverne i ar
bejde.

Reform på vej i de teknisk-merkantile videregående uddannelser

e.

Denne del af uddannelserne har ligeledes haft stor bevågenhed. Medio december
2006 offentliggjordes otte arbejdsgruppers anbefalinger til fremtidens videregå
ende uddannelser.h5 De pegede bl.a. på, at der bør etableres en række nye videre
gående uddannelser med obligatoriske kernemoduler og valgfrie moduler, mål
rettet mod den enkelte studerendes valg af jobprofil. Man foreslog at oprette en
række nye uddannelser inden for oplevelsesøkonomi, oplevelsesdesign og ople
velsesentreprenørskab og at opdatere uddannelserne inden for medier og kom
munikation, teknik og sunclJ1ed. Der er afsat 14 mio. til afprøvning og færdigud
vikling af de foreslåede tiltag.
Medio juni 2007 blev der opnået enighed mellem regeringen og Dansk Folke
parti, Socialdemokraterne og Det R adikale Venstre om en aftale om "etablering
af erhvervsakademier og vækstlag i forhold til de tekniske og merkantile profes
sionsbacheloruddannelser".6(, Der planlægges IO erhvervsakademier, som i part
nerskaber med professionshøjskoler skal sikre sammenhæng mellem de korte vi
deregående uddannelser (KVU) og videregående voksenuddannelser (VVU) og

"' Undervisningsministeriets pressemeddelelse af 18.6.2007.
•' Undervisningsministeriets pressemeddelelse af 13.12.2006.
"'' Undervisningsministeriets pressemeddelelse af 12.6.2007.
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alt 100 mio. kr. i 2008-2011. Midlerne tildeles institutionerne til styrkelse af re
kruttering og vejledning, imødegåelse af frafald og indslusning af nyuddannede
lærere i grundskolen".09 Dette var imidlertid som ovenfor omtalt ikke nok til, at
lærerne ønskede at gå med i forliget.
Medarbejdersituationen i folkeskolen har i årets løb givet anledning til en hed
debat, idet næsten halvdelen af alle lærere forventes at gå på pension i løbet af de
næste 10-15 år, samtidig med at antallet af unge, der gennemfører læreruddan
nelsen, er historisk lavt, bl.a. med et fald på 20-25 % til kvote 2 til lærerseminari
erne. Der blev ganske vist i 2007 optaget 3800 studerende på lærerseminarierne,
dvs. 1300 flere end i 1993. Men samtidig er ansøgertallet faldet fra 6562 i 2006 til
5931_;o Formanden for Lærerstuderendes Landskreds Kresten Bang Heinfelt un
derstregede ved tallenes offentliggørelse, at det "er katastrofalt, at så få ønsker at
blive lærer", og han tilføjede: "Jeg kan godt frygte, at niveauet falder, fordi semi
narierne er tvunget til at optage lærere, som ikke er så kvalificerede". Formanden
for Lærerseminariernes Rektorforsamling Niels-Georg Lundberg sagde i samme
forbindels( at der "er alt for mange lærere, som fremstår udskældte i pressen, og
der er i øjeblikket ikke meget prestige over at stå og undervise. Det skal ændres."
Hertil kommer, at enkelte kommuner har op tiJ 22 % uuddannede lærere.
I et forsøg på at øge søgningen til lærerstudiet iværksatte undervisningsmini
steren juni 2007 en treårig rollemodelkampagne og annoncekampagnen "Brain
coach".71 Kampagnen har ikke i første omgang givet nævneværdige resultater,
idet søgningen tiJ læreruddannelsen sommeren 2007 faldt med 17 % og tiJ pæ
dagoguddannelsen med 15 % i forhold til året før.72 På dagen for offentliggørel
sen sagde Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, at
"det er femte år i træk, optaget på seminarierne falder. Fortsætter udviklingen,
vil vi i 2015 ikke kunne besætte 13 % af stillingerne med uddannet personale".
Marianne Jelved, uddannelsesordfører for RY, mente, at tilbagegangen skyldes
"regeringens tendens til at styre lærernes dagligdag helt ned i detaljerne". Det er
alene nogle få lærer- og pædagogseminarier i København og Århus samt et en
kelt pædagogseminarium i Ålborg, som har alle pladser besat i studieåret 20072008. Dagbladet Politiken skrev i sin kommentar hertil bl.a.: "Kolde kontanter er
lig prestige. Og det er det, der skal til, hvis den falmede lærergerning og pædago
gerne igen skal blive et hit blandt de studerende. Det mener både økonomer, so
ciologer, pædagoger, lærere og politikere". Der var også tilslutning til dette syns
punkt fra Rasmus Prehn, forskningsordfører for S, der betegnede lærerne som
"efterhånden en lavindkomstgruppe''.

,.,, Aftale mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF af 1.7.2007.
'" Folkeskolen nr. 20 af 20.7.2007.
71
Pressemeddelelse af 12. 6..2007.
72 Politiken af28.7.2007, I. sektion s. I og4-6.
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Fusioner og stramninger i universitetssektoren

I

To af årets tiltag på universitetsområdet skal omtales nærmere her. Det gælder
foruden L 179 om styrket vejledning og afleveringsfrist for specialer også L 140,
som omhandler løsning af ministerielle opgaver samt indførelse af ankenævn for
meritafgørelser og regler for etablering af ph.d.-skoler mv. x6
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L 140 reformerer universitetsstrukturen i Danmark, så 25 forskningsinstitu
tioner og 12 universiteter og sektorforskningsinstitutioner reduceres til i alt 11
institutioner. 97 % af aktiviteterne i denne sektor samles på otte universiteter. I
forbindelse med sektorinstitutioners sammenlægning med universiteter, tildeles
de udvidede universiteter myndighedsbetjening for en minister, hvad der tidli
gere har været udført af sektorinstitutioner. Endelig fastlægges en række styrel
sesregler, og der indføres bl.a. aftagerpaneler, der skal sikre kontakt mellem afta
gere og institution.
Under førstebehandlingen af lovforslaget fremhævede Torsten Schack Peder
sen (V), at "aftagerpanelerne får til opgave at rådgive universiteter om uddan
nelsernes kvalitet og relevans''. Charlotte Fischer (RV) mente, at forskningsfri
hed er "vigtigt, fordi det sikrer den bedste kvalitet i forskningen': men at der er
forskel på formel og reel forskningsfrihed, idet lovforslagets bemærkninger bl.a.
nævner, at "42 % af DTU's omsætning bliver afhængig af myndighedsopgaver,
og at det er 12 % for Århus Universitets vedkommende, så kan man jo spørge sig
selv: Hvad betyder sådan et økonomisk afl1ængighedsforhold for forskningsfri
heden?" Og hun fortsatte: "Hvis man nu lidt er djævelens advokat og siger: Når
nu ens omsætning i meget høj grad er afl1ængig af, at man bevarer myndigheds
opgaverne i sit hus, så kunne det også være, at man pleasede sin opdragsgiver så
dan lidt hist og her i hjørnerne, måske også indimellem på bekostning af forsk
ningskvaliteten." Søren Krarup (DF) efterlyste svar på spørgsmålet om "når det
hedder, at universitetet efter aftale med en minister får mulighed for at udfø
re opgaver for denne, implicerer det så, at forskeren, der udfører opgaven, der
med er forpligtet af det resultat, ministeren ønsker? Eller betyder det ikke blot,
at ministeren måske ønsker at få også en ubehagelig sandl1ed at vide? Kort sagt:
Er forskningsfriheden ikke lige uantastet, om man bliver bestilt til noget eller ej?"
Torsten Schack Pedersen (V) svarede hertil, at "der selvfølgelig er et helt klart øn
ske fra den pågældende minister om at få leveret det rigtige resultat, også selv

"'' L 140 om 11'11dri11g nf 1111ivcrsitetslovl'II. (Varetagelse af opgaver for en minister, ankenævn for me
ritafgørelser, ph.d.-skolcr m.v.).
Lovforslaget vedtaget med I 06 stemmer (V, S, DF, KF, SF) mod 7 (RV og EL).
Fremsættelse af lovforslag 31.1.2007.
l. behandling af lovforslag 9.2.2007.
2. behandling af lovforslag 3.5.2007.
3. behandling af lovforslag 8.5.2007.
Lov nr. 567 af 6.6.2007.
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Af fusionsændringer i det forløbne år kan nævnes, at Aarhus Universitet og
DPU er fusioneret pr. l. juli 2007 med tilbagevirkende kraft pr l. januar 2007,
idet DPU er blevet et fakultet under AU under navnet Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole."-' AU bliver dermed Danmarks største universitet inden for
pædagogik, læri11g og kompetenceudvikling. DPU's hovedaktiviteter forbliver i
København, mens en egentlig forsknings- og uddannelsesafdeling skal opbygges
i Århus over de næste år.
Accelereret af dels den stærke kombination af AU/DPU, dels den manglen
de søgning til lærerseminarierne, stod AU frem med et tilbud om en femårig læ
reruddannelse pi1 universitetsniveau. Forslaget mødte ikke velvilje fra undervis
ningsministerens side. Bertel Haarder anbefalede, at man i stedet interesserer sig
mere for at etablere et samarbejde mellem DPU, læreruddannelsen og folkesko
len, og han tjlføjede, at han er "åben over for næsten enhver form for samarbej
de mellem universiteter og professionshøjskoler, hvori seminarierne indgår. De
skal gøre det, de hver især er bedst til... Jeg tror ikke, at universiteterne er bedre t·il
at undervise lærere i, hvordan de lærer små børn at læse, end seminarierne, som
har en anden pædagogisk og didaktisk tilgang. Men jeg tror, al kombinationen af
forskning og praksis kan give læreruddannelsen og folkeskolen et kift". Han gav
endvidere eksempler p5 en række samarbejdsveje:
I. Fra læreruddannelse til universitet i form af kandidai-overbygninger til lærere,
som gerne vil læse videre på universitetet.
2. Fra universitet til læreruddannelse i form af korte meritforløb for bachelorer,
som gerne vil undervise i folkeskolen eller på professionshøjskolerne.
3. Gensidigt forpligtende aftaler mellem professionshøjskoler og universiteter
om, hvordan forskning og praksis kan drage nytte af hin:rnden.
4. Samarbejde om nye uddannelser samt efteruddannelseskurser og -forløb.
5. Professionslllasteruddannelser.
7-trinsskalaen i brug
Både ny og galllmel karakterskala er i gymnasiet brugt sommeren 2007, idet det
te er det sidste år, hvor der også er givet karakterer efter den gamle 13-skala. Ek
samensopgaverne fra 2. g og hf er bedømt efrer den nye skala, mens opgaverne
fra de kolllmende studenter i 3. g for sidste gang blev bedømt efter den gamle
13-skala. Tilbagemeldinger fra årets censormøder om anvendelsen af 12-skalaen
tilkendegav en rolig start. Noget tilsvarende ser i skrivende stund ud til at præge
folkeskolens brug af den nye skala.

'" Nyhedsmail fra IJPU af 28.2.2007. De nvrigc fusioner er omtalt i Uddannelseshistorie 2006 s.
123.
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ke EVA's arbejdsopgaver og opgavevaretagelse." Han var til gengæld positiv"over
for den del af lovforslaget, der udvider EVA's arbejdsområder. .. Men vi ser ingen
grund til at indsnævre EVA's muligheder for at lave relevant evalueringsarbejde
ved at fratage dem muligheden for selvstændigt at foretage evalueringer, der om
handler folkeskolen."
Margrethe Vestager ( RV) understregede, at Det Radikale Venstre sætter stor
pris på Evalueringsinstituttets virke, og hun havde derfor "meget vanskeligt ved
at se det perspektivrige i lovforslaget. Sådan som vi læser lovforslaget, mister Eva
lueringsinstituttet uafhængighed i den her manøvre. Fx kan man ikke længere af
egen drift lave evalueringer på folkeskoleområdet. Desuden skal Evalueringsin
stituttet nu drøfte med tre ministerier, før man laver den arbejdsplan, som man
vil følge, ikke kun i forhold til en efterfølgende formel godkendelse ... Det, at der
overføres penge og medarbejdere til en af Undervisningsministeriets styrelser, sy
nes vi er en svækkelse, fordi det gør, at den uafhængighed og den faglighed, som
EVA repræsenterede, bliver sat ind i en ministeriel instruktionsbeføjelse, og der
med kommer til at ligge under ministeren, og det synes vi er en svaghed." Bertel
Haarder var ikke enig og nævnte, at det ikke er styrelsen, men Rådet for Evalue
ring og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen, som nu skal bestemme over den del af
EVA's bevillinger, der hidtil er brugt på folkeskoleområdet''. Margrethe Vestager
( RY) erindrede om lovbemærkningerne, som siger, at"beløbet udgør skønsmæs
sigt 5,6 mio. kr., som vil blive overført fra evalueringsinstituttet til Styrelsen for
Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen..." og hun fandt det "meget be
mærkelsesværdigt, at ministeren ogs,'l undlader at nævne overførslen af de to års
værk fra evalueringsinstitut til styrelse. Det vil sige, at evalueringsinstituttet sam
let set mister muskler i forhold til at lave evalueringer på folkeskoleområdet''.
Beslutningen er således endnu et udtryk for en tilbagetrækning af beslutnings
kompetence til det centrale niveau.

Il af

Central styring, sammenlægninger og fusioner

;tøt

Disse tendenser slår i disse år igennem med fuld styrke på alle niveauer i uddan
nelsessystemet, lige fra nedlæggelser af folkeskoler til sammenlægninger af semi
narier til CVU'er og af CVU'er til professionshøjskoler.
I en opsigtsvækkende kronik med titlen"Tilgiv os - vi vidste ikke, hvad vi gjor
de " skrev en gruppe på otte tidligere ansatte i Finansministeriet: "Vi var selv med
til at skabe styringstænkningen i det offentlige. I dag ved vi, at det er gået over
gevind."Hxi De karakteriserer her bl.a. arbejdet med kvalitetsreformen således: "i
de velmente bestræbelser på at synliggøre, klargøre og motivere til øget kvalitet
gennem dokumentation er vi nået til et stade, hvor styringen er kammet over og
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"" Kronik i Politiken af 29.3.2007 af Jes Gjørup, Henrik Hjortdal, Tommy Jensen, Leon Lerborg,
Claus Nielsen, Niels Rcfslund, Jakob Suppli og Jasper Steen Winkel.
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l. behandling af lovforslag 27.4.2007.
2. behandling af lovforslag 29.5.2007.
3. behandling af lovforslag 1.6.2007.
Lov nr. 565 af 6.6.2007.

L 209 om ændring nf lov om betaling for visse uddnnnelsesnktiviteter i forbindelse
med lov 0111 en aktiv beskæftigelsesi11ds11ts 111.111. (Andre aktørers inddragelse i be
skæftigelsesindsatsen).
Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF, RY, SF og Leif Mikkelsen
(UFG)) mod 2 (EL).
Fremsættelse af lovforslag 12.4.2007.
I. behandling af lovforslag 27.4.2007.
2. behandling af lovforslag 29.5.2007.
3. behandling af lovforslag 1.6.2007.
Lov nr. 566 af 6.6.2007.

Signe Hol111-L11rse11 (f 1939). cn11d pæd. ifrnnsk. Tidligere
lærer, jngko11s11lc111, skoledirektør og ji1gred11ktør for sprog
og pædngogik ved Danmnrks Nnticm111/eksiko11. Nu chef,·e
d11ktør på Kroghs Forlag. Egen ko11s11lentvirkso111/,ed ved
rørende pædagogiske spørgsmiil. Forfntter til bl.11. 11l111ent
pædagogiske værker samt undervisningsmnteriale i Jiw1sk
og latin.
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