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Hvem har sagt følgende?: "Jeg forsøger for alt i verden ikke at udvikle en lønmodtagerkultur hos
vore lærere; en kultur hvor man mest går på arbejde for at tjene penge til at holde ferie for". Det har
Susanne Crawley Larsen, som er skolerådmand i Odense Kommune. Hvor har hun sagt det? Det har
hun sagt i en grundlovstale her i 2014.
Men hvem har så sagt det her? "Der er ytringsfrihed i Odense Kommune. Det er en universel
rettighed, så selvfølgelig må man sige, hvad man vil. Man må have de holdninger, man vil, og man
må sige, hvad man vil".
Det har Susanne Crawley Larsen også - på DR Fyn.
Hun har sagt begge dele.
Hun forsøger at tale om de rettigheder, der har grundlagt vores fællesskab - på grundlovsdag og i
den frie offentlighed.
Hendes ord emmer af vores mest grundlæggende rettigheder samt vores glæde ved at lave et godt
stykke arbejde og diskutere det på kryds og tværs.
Vi burde være lykkelige.
Men i virkeligheden er det løgn det hele. En løgn, der skal dække over en tumultarisk og støjende
virkelighed, som hun forsøger at skjule.
Det er løgn, fordi Crawley Larsen i praksis støtter det stik modsatte af det, som hun bruger vores
fælles etiske ord til at begrunde. Tag hver eneste sætning i de to citater og sammenlign med den
praksis, der udspiller sig i disse uger på hendes skole i Agedrup.
I Agedrup detailreguleres lærerne efter alle de konkurrencestatslige principper.
Der skal man ikke engagere sig efter grundlovens ånd, og man har bare at makke ret på alle leder og
kanter, når en ung og splinterny leder som Mohammed Bibi - bakket op af en ligeså splinterny
skoledirektør, Ina Ahrensberg - udfolder sin magtbrynde, så en af landets mest respekterede lærere
må sige op, og så resten af lærerstaben formodentlig snart ikke tænker på andet end at "tjene penge"
og "holde ferie", som Crawley Larsen jo ellers var imod i sin grundlovstale.
Og glem ikke, at Ahrensberg i et sommerbrev til lærerne i en etisk nedsmeltning taler om, at alting
går "superfantastisk", og at vi jo bare har en "blomstrende debat".

Ærligt talt, så hellere en ren teknokrat, der ikke, som rådmanden, pynter sin instrumentalisme med
ord fra den moderne friheds og lærers fødsel eller som Ahrensberg med løgnagtige X-faktor-gloser.
Hvordan skifter man hest? Man beder alle ansvarlige - dvs. rådmanden, Bibi og Ahrensberg - om at
beklage dybt, både privat til Schmidt og offentligt til hele landet. Derudover skifter man
skolelederen ud, sætter skoledirektøren under en form for pædagogisk og etisk administration og
lover bod og bedring, som man overholder. Man bør også sende 12 flasker god rødvin til
Erik Schmidt for nedbrydende og ond behandling sammen med et brev, hvori kommunen officielt
roser ham for hans store arbejde for skolen, lokalsamfundet og landet, og hvori man opfordrer alle
lærere i Odense til at gøre som Schmidt i alle henseender.
Det hele lægges på hjemmesiden og sendes ud til kommunens skoler med overskriften
"superfantastisk".

