
(Sidste)Nyt fra formanden marts 2020 

Corona 
Vi er i en helt speciel situation i disse uger. Regeringen har taget nogle beslutninger med omfattende 

konsekvenser. Efter min mening nødvendige beslutninger. Men forholdene er ikke uden problemer. I 

sådanne situationer er det vigtig at tage det roligt, og ikke overreagere. Husk at det vigtigste er, at I og jeres 

familie kommer gennem krisen bedst muligt. Undervisning af jeres elever kommer i anden række, og selvom 

mange kalder jeres opgave med eleverne for fjernundervisning, så er der faktisk tale om nødundervisning, 

hvor ikke alt kan lade sig gøre. Hvis I bruger jeres sunde fornuft og den konduite I normalt anvender i 

undervisningssituationen, så tror jeg, at vi får det bedste resultat.  

Generalforsamling 
Vi havde den 5. marts som sædvanlig en velgennemført generalforsamling med ca. 170 deltagere. 

Det var dejligt, at så mange deltog, og på den måde var med til at bakke op om kredsstyrelsen 

arbejde. Aftenens vigtigste punkt, var at få valgt en ny kredsstyrelse, og også det forløb rigtig godt. 

Den nye kredsstyrelse består fra 1. april af. 

 Formand Jesper H. Jeppesen fra Aakjærskolen 

 Næstformand Birgitte Sand fra Roslev Skole 

 Styrelsesmedlem Grith Jost Bidstrup fra Brårup Skole 

 Styrelsesmedlem Søren Østrup fra NØSD, Breum Skole 

Det er en stærk kredsstyrelse, som jeg er helt overbevist om vil gøre en forskel. Vi er i trygge 

hænder. 

Et enkelt punkt i min beretning har givet anledning til lidt debat, både på generalforsamlingen og i 

Skive Folkeblad. Det drejer sig om pædagogers rolle i folkeskolen. Jeg vil gerne her slå fast, at 

pædagoguddannede har en plads i skolen. Et rigtigt godt eksempel er børnehaveklasselederne, som 

vi slet ikke kan undvære. Men der er også opgaver i folkeskolen, som pædagoger ikke skal varetage. 

F.eks. er jeg, og Danmarks Lærerforening, af den opfattelse, at pædagoger ikke skal varetage den 

fag-faglige undervisning i skolen. Det er lærerne, der har den didaktiske uddannelse, og efter 

folkeskoleloven har kompetencen til at undervise i fagene. Et andet eksempel, jeg nævnte i min 

beretning, er, at skolelederstillinger også bør besættes med læreruddannede. Netop fordi 

skoleledere skal have undervisningskompetence, og skal kunne vejlede lærere didaktisk. Det er min 

fagpolitiske holdning, som jeg står ved.  

Dette er mit sidste nyhedsbrev. Jeg vil gerne sige jer alle tak for mange gode år, og ønske jer alt 

godt for fremtiden. 

Leif Primdal, snart pensioneret kredsformand. 
 


