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Hvad Per B. Christensen ikke ved om uddan-

nelse, er næppe værd at vide. Gennem 36 år i 

den verden, som i bredeste forstand beskæfti-

ger sig med uddannelse, har Næstveds børne- 

og kulturdirektør skabt en sjældent omfat-

tende fond af indsigt og erfaringer.

Nu slipper den lærer Christensen, der i 

1981 forlod Vordingborg Seminarium, sin 

kommunale ansættelse. Som 61-årig og efter 

20 år som direktør i Næstved Kommune læg-

ger Per B. Christensen op. 

Også Center for Offentlig Kompetence-

udvikling, udvalget, der står bag indholdet i 

den nuværende læreruddannelse, Rådet for 

Professionsuddannelser og Hovedstadens 

Ordblindeskole har nydt godt af hans usæd-

vanligt store arbejdsindsats.

Stort gennemtræk

Nu vil Per B. – som han hedder til hverdag – 

koncentrere sig om sine historiske fritidsinte-

resser og om blandt andet posterne som for-

mand for akkrediteringsrådet, medlem af A.P. 

Møller Fondens vurderingsudvalg for folke-

skolemilliarden, formandsposten i HistorieLab 

i Jelling samt opgaver som ekstern lektor i em-

ner som ledelse og politikerbetjening.

Dertil kommer hans store interesse, som 

er den europæiske, nyere politiske historie og 

især vores naboland Tyskland.

Per B. Christensen er klar over, at det er en 

lang årrække, han har været direktør:

- Vi skal nok ikke forvente nu om dage, at 

den samme beklæder en stilling i 20 år. Det er 

måske også for lang tid. Der kan komme til at 

mangle kreativitet. På den anden side er der 

i dag for stort gennemtræk både på direktør-

niveau, kommunaldirektørniveau og blandt 

skolechefer.

- Når parterne skilles, kan det dels skyl-

des uoverensstemmelser og dels den hurtige 

udskiftning, der generelt "nder sted. Det er 

med til at destabilisere. Der er behov for sko-

leledere, der bliver længere i stillingen, fordi 

kommunerne har forpligtet sig i forhold til fol-

keskolereformen. 

Større reform 

- Det vil tage lang tid at ændre skolen. Der 

eksisterer ikke et quick �x, mener Per B. Chri-

stensen.

- Kommunerne burde måske også være 

bedre til at rekruttere, og politisk bør skole-

chefer og skoleledere måske have længere 

tøjr. Og når en kommune skal skille sig af med 

en leder, behøver den jo ikke nødvendigvis gå 
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Blandt de poster indenfor 

skoleområdet, som Per B. 

Christen fortsat vil bestri-

de efter sin tilbagetræk-

ning, kan næves med-

lemskabet af A.P. Møller 

Fondens vurderingsudvalg 

for folkeskolemilliarden.
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til pressen med det.

- Jeg kunne somme tider ønske mig større 

værdighed fra kommunernes side, siger Per 

B. Christensen, der i otte år var formand for 

Børne- og Kulturchefforeningen.

Han vurderer, at den folkeskolereform, der 

nu realiseres, er lige så banebrydende som re-

formen, der blev vedtaget i 1975 og indført i 

1976 af Ritt Bjerregaard og Tove Nielsen.

Det var den, der afskaffede realeksamen, 

og som der heldigvis – som så godt som altid 

– var bred politisk opbakning til.

- Reformen, vi arbejder efter nu, indehol-

der nye elementer som en længere, mere vari-

eret skoledag og målstyret undervisning. Den 

drejer sig om understøttende undervisning og 

om den åbne skole. Det er politikerne på Chri-

stiansborg og lokalt enige om.

Ikke helt på plads

- Mens den gamle skole især drejede sig om 

eleverne i midten af feltet, giver reformen 

også plads til de elever, der har mere talent, 

og på den anden side elever med store læ-

ringsmæssige udfordringer. Det kan lykkes at 

tilgodese alle grupper, men det forudsætter et 

langt, sejt træk.

- Endnu er det ikke på plads med den åbne 

skole – men jeg er optimist. I de to år, der 

er gået siden vedtagelsen af reformen, har vi 

set gode eksempler på, at skolen har kontakt 

til erhvervslivet, foreningerne og ungdomsud-

dannelserne.

- Åben skole vil føre til en mere interessant 

skoledag; men det er som sagt langt fra på 

plads. Heller ikke den understøttende under-

visning er fuldt gennemført, men der er sat 

turbo på for de børn, der kan tage fra, vurde-

rer Per B. Christensen.

- Det er klart, at ændringerne skaber be-

hov for efteruddannelse, hvad enten den er "-

nansieret af Undervisningsministeriets milliard 

eller af A.P. Møller Fon-

dens milliard kroner til 

formålet.

- De midler skal 

bruges strategisk rig-

tigt og medvirke til 

at variere skoledagen, 

gøre den mere målsty-

ret og gøre den mere 

inkluderende, siger Chri-

stensen, som i "re år har haft 

den ære at være med til at for-

dele A. P. Møller Fondens milliard.

Lærerne skal hjælpes videre

- De unge lærere vil gerne reformen. De vil 

også gerne have markante skoleledere. Men 

jeg kan godt forstå, at der rådede en mis-

stemning hos lærerne oven på Folketingets 

indgreb. Nu gælder det om at hjælpe lærerne 

videre. 

- Jeg savner, at Danmarks Lærerforening 

taler sine egne medlemmers profession op. 

Der går for meget tid med at tale om kna-

ster. Jeg håber virkelig, at lærernes forening 

vil trække det gode frem. Men naturligvis skal 

også skolelederne, KL og kommunerne tage 

deres ansvar.

- Desværre er det sådan, at når noget går 

skidt, så blander politikerne på Christiansborg 

sig meget hurtigt. Det hverken kan eller skal 

undgås, at de 179 i Folketinget og de lokale 

folkevalgte mener noget om en så vigtig sam-

fundsinstitution, som skolen er.

- Men de bør også udvise større tålmodig-

hed og ikke blande sig, bare fordi der sker 

noget uheldigt på én skole. Det skal ikke op-

hæves til at være et landsproblem. Det er der 

desværre en tendens til i tiden, vurderer Per 

B. Christensen.

- Heldigvis er der tradition for, at politi-

kerne normalt står ved deres ansvar, når der 

skolemand forlader posten
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Per B. Christensen �nder, at 

den folkeskolereform, der 

nu realiseres, er banebry-

dende med åben skole og 

mere varieret skoledag, 

men savner, at Danmarks 

Lærerforening taler sine 

medlemmers profession op.


