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Mere liv
og mindre
hærværk

Pedellen 
bliver mere
synlig

Søndervangsskolen 
i Aarhus har i snart syv år
fungeret som heldagsskole.
Pedellens arbejde bliver
mere tydeligt, og det 
betyder mindre hærværk. 

Af Martin Hammer H foto: Niels Åge Skovbo

Folkeskole-
 reformen
Regeringen vil for-
længe børnenes
skoledag, så de
yngste klasser
skal være i skole
30 timer og de
ældste i 37 timer
om ugen.

skoler i syv kom-
muner har forsøgt
sig med forskellige
former for hel-
dagsskole. 
De første seks
startede i skole-
 året 2006/2007.

Skoler bør 
ombygges
Rapporten ‘Eva-
 luering af heldags-
skoler’ fra 2012
peger på, at nogle
skoler bør ombyg-
ges for at imøde-
komme de krav,
den udvidede brug
af skolen stiller
krav til skolens 
fysiske udform-
ning. 

I 2006 startede de første forsøg med heldags-
skole i Aarhus, Odense og Høje-Taastrup. 
I alt 12 skoler rundt omkring i landet har til
dato prøvet kræfter med heldagsskolen, og det
tekniske servicepersonale kan melde om
blandede erfaringer. 

Synlige pedeller
De fleste pedeller nævner ekstra slitage som
konsekvens af heldagsskolen. Forbruget af
varme og elektricitet stiger også. Et par skoler
har måttet købe mere rengøring for at opret-
holde standarden. Tidligere kunne pedellerne
ofte ordne ting i tomme klasselokaler i efter-
middagstimerne. Nu kræves mere fleksibilitet
og planlægning og flere aftaler med lærerne.
Men det betyder også, at pedellen er blevet
meget mere synlig, og det giver mindre hær-
værk, nævner pedeller på flere skoler.

Størst ændring på små skoler
De fleste skoler i forsøget er større skoler, som
allerede inden heldagsskolen blev indført, blev
brugt i både dag- og aftentimerne. For dem har
heldagsskolen ikke betydet ændrede arbejds-
 tider for det tekniske personale. Men for små
skoler er det anderledes. 
Sådan er det med Bakkeskolen i Esbjerg. 

Siden den blev heldagsskole med åbningstider 
fra 8.00 til 16.00, skal skolens to pedeller over-
lappe hinanden, når skolen skal åbne og lukke.
De har skiftevis lange dage og ekstra fridage. 
Til begges utilfredshed. De lange dage er hårde
og giver et dårligere arbejdsmiljø, fortæller
teknisk serviceleder Niels Holm og teknisk
serviceassistent Jesper Holm. Det er upraktisk,
at de ofte går alene, da mange opgaver kræver,
at de er to. H

mail@martinhammer.dk  

Det tekniske servicepersonales erfaringer
med heldagsskolen er generelt positive, 
selv om det betyder ekstra slitage, mere snavs
og mere planlægning. 

Af Martin Hammer

 Læs mere

www.uvm.dk. 
Skriv ‘heldagssko-
ler’ i søgefeltet.
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“Hej Ivan. Hvad skal du lave?” 
Teknisk serviceleder Ivan

Berthel er inde at skifte nogle
lysstofrør i 0.a. Først skaber
det en smule uro og nysgerrig-
hed blandt børnene, men snart
fortsætter timen upåvirket.
“Børnene er vant til, at jeg

må ind at ordne forskelligt,
mens de er i klassen,” fortæller
han. Tidligere klarede Ivan Ber-
 thel sine opgaver i klasserne 
i de sene eftermiddagstimer,
hvor lokalerne stod tomme.
Men siden 2006, da Sønder-
vangskolen blev heldagsskole,
er lokalerne blevet brugt hele
dagen. 
“Alle kender mig, og mit

arbejde er blevet meget mere
synligt,” siger Ivan Berthel, og
han er overbevist om, at det
giver langt mindre hærværk.

Børnene ser kon-
 sekvenserne, når
tingene skal repa-
reres, og han har
mulighed for at
snakke med dem.
“Præcis det sam-

 me skete med ren-
 gøringen. Da den
blev synlig, svine-
de børnene langt
mindre,” fortæller Ivan Bert-
hel. Men det gik i sig selv, da
Aarhus Kommune udlicite-
 rede rengøringen, som nu
foregår tidligt om morgenen
og om aftenen.

Mere liv og bedre kontakt
På vej tilbage fra 0.a møder
Ivan hele tiden børn, der hilser
på ham og vil snakke. Han
irettesætter også nogle, som

har åbnet et vindue
uden at sætte krogen 
i, så et vindpust risike-
rer at slå det i stykker. 
“Jeg kan ikke lade

være med at sige noget
til børnene, når de gør
noget, de ikke må. Det
er ofte som om, lærerne
går med skyklapper,”
fortæller Ivan Berthel.

Selvom han er efter børnene,
har han et godt forhold til
dem,  og han er glad for det 
liv, heldagsskolen giver. 
“Det er dejligt, at børnene

ved, hvem jeg er, og det er rart
med liv på skolen. Men vi har
også pladsen til det og er ikke
nødt til at have vandreklasser,
som de har på andre skoler,”
fortæller han. H

mail@martinhammer.dk

Både børn, lærere
og pædagoger 
er vant til, at pe-
dellerne skal ind 
i klassen, mens
der er undervis-
ning. Lærer Mikkel
Graven og pæda-
gog Hanaa Bas-
sem fortsætter
undervisningen 
i 0.a, mens Ivan
Berthel skifter 
lysstofrør i loftet.

28.05. 
Løft øger abort-risiko
Gravide, der skal foretage
tunge personløft i deres 
arbejde, har op til tre gange
så stor risiko for at få en
spontan abort som gravide
med stillesiddende arbejde.
Det viser en ny undersø-
gelse, som er baseret på tal
for omkring 70.000 gravide 
i perioden 1996 til 2002.

28.05.
FOA: Så lyt dog 
til vismændene
Øg det offentlige forbrug. 
Så klart lyder opfordringen
fra FOA til regeringen, efter
at vismændene har konklu-
deret, at regeringens
stramme styring af det 
offentlige forbrug hæmmer
væksten. 

28.05.
Dagpleje stadig 
billigst
En plads i dagpleje er gene-
relt stadig billigere end en
plads i vuggestue, viser en
ny opgørelse, som analyse-
firmaet Bureau 2000 har 
foretaget for FOA. Her har
man sammenlignet priserne
på dagpleje og vuggestue 
i landets kommuner i hen-
holdsvis 2007 og i år. 

23.05.
Tvivl om ytrings-
friheden
En dagplejer fra Ringkøbing-
Skjern Kommune skrev di-
rekte til Børne- og Familie -
udvalget, hvor hun gav ud-
tryk for sine bekymringer
over konsekvenserne af
kommunens planer om 
ændringer i dagplejen. 
Ledelsens reaktion var, at
hun skulle skrive under på,
at det var illoyalt. 

22.05.
Din løn sakker bagud
Det seneste års lønstigning
hos FOAs faggrupper kan
ikke holde trit med priserne.
Lønnen for ansatte i kom-
muner og regioner er steget
med omkring én procent fra
februar sidste år til februar 
i år. I samme periode er 
priserne gået 1,2 procent 
i vejret.

Læs flere nyheder 
på foa.dk
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