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Her finder læreren støtte med substans til sin undervisning 

med Fandango 7 – Vinkler på dansk. Grundig gennemgang 

af tankerne bag systemet og  alle grundbogens kapitler.

■ Introduktion: Litteraturvalg, arbejdsformer, organisering

■ Færdigheds- og vidensmål fra Fælles Mål 

■ Forslag til læringsmål til alle kapitler

■ Analyse og fortolkning af alle grundbogens tekster

■ Vejledning til opgaver, evaluering og skriftlig fremstilling

Få Fandango 7-9 – Vinkler på dansk til 7., 8. og 9. klasse 

med 25% rabat! Bestil bøgerne på gu.dk inden den 1. juli 2016.
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! Forskning
Et nyt forskningscenter 
vil levere forskning til  
lærernes praksis. Vi 
spurgte, hvad lærerne 
har brug for: »Ro og tid til 
at udvikle undervisnings-
forløb, afprøve dem og 
evaluere dem«.
Mathias Leth

»Vi har brug for en  
dynamisk ramme for en 
dynamisk undervisning. 
Men det er nok ikke til  
at måle. Beklager«.
Trine Juul Hansen

»Hver gang jeg har  
været på kursus eller  
til foredrag, har det  
været bittersødt. De  
taler alle om de ting,  
som jeg brænder for, 
men som der ikke  
er mulighed for«.
Britt Jadesø

TV-2’s sommersang er godt nok ikke stor lyrik, men den rimer, og så er den 
sand. Men inden vi synker helt hen i ferie-zen, kan vi nå den obligatoriske evaluering:

På øv-siden:  
Som Folkeskolen og mange andre har beskrevet, fungerer reform og lærernes ar-

bejdstidsregler langtfra alle steder. Det er ikke nyt. Men det er stadig øv.
Til gengæld er det nyt, at KL og Finansministeriet i forbindelse med næste års økono-

miaftale har aftalt at finde ud af, hvordan de kan følge hver enkelt elevs udvikling. Det 
må være udtryk for desperation på de centrale stengange, for det kan da ikke være en 
seriøs tro på, at det går bedre for lille Emil, hvis KL og Finansministeriet samler endnu 
flere tal sammen!

Endelig kan man tilføje den deprimerende kendsgerning, at politikerne bag reformen 
stadig mener, at det bare er et spørgsmål om at give reformen mere tid, før den virker. 
Det er heller ikke nyt. Hvad skal der mon til, før de overvejer, om reformen nogensinde 
bliver en god skole med de nuværende rammer?

Men der er også tendenser, der kan ses som piblende tøbrud:
Arbejdstid og lærermangel: Som man kan læse i dette blad, bliver lokale aftaler om 

arbejdstid nu fremhævet af kommuner i stillingsopslag. Næsten 70 af landets kommuner 
har indgået en eller anden form for aftale med den lokale lærerkreds. Det løser ikke alle 
problemer. Men det er udtryk for, at disse kommuner mener, at samarbejde med lærerne 
er vejen frem, hvis man skal sikre sig gode lærere til ledige stillinger. En god erkendelse.

Lange skoledage: Elever er begyndt at fortælle højlydt derhjemme og i øvrigt også 
skrive til politikerne om lange, kedelige skoledage. Trætte elever lærer dårligt. I 65 kom-
muner er der nu åbnet for, at der kan indføres kortere skoledage. 

Kun få reciterer stadig »elever lærer mest ved at tilbringe mere tid med læreren«-
retorikken fra reformens første dage. 

Indretningen af skoledagen: Mange steder er man begyndt at lægge lektiehjælp sam-
men med fagtimerne og at samle lærernes forberedelse i klumper. Alt i alt små ændrin-
ger, som kan pege frem mod en bedre skoledag.

Inklusion: Nåh nej.
Flugten til privatskoler: Forældrene stemmer med fødderne. Nu går hver femte elev 

ikke i folkeskolen. Det er svært at finde noget opmuntrende ved det, hvis man går ind 
for en fælles skole som den vigtigste ingrediens i det kit, som binder os sammen demo-
kratisk og kulturelt. Men udviklingen må jo få os alle – også politikerne – til at overveje, 
om det stadig giver mening i 2016 at have to skolesystemer, som skatteborgerne betaler 
til, men som arbejder under vidt forskellige vilkår. 

Det bliver interessant at se, om 
tøbrud kan blive til floder?  
Men først er der en lang og 
god ferie. Nyd det, og pas 
godt på dig selv og dine 
kolleger. 

 

Skolen lukker  
Alle sukker.  
Sommerferie!  
Vi har fri 

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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MÆLKE
MISSIONEN

2
VÆR MED UGE 44-46

Tilmeld din klasse på 

edutainmenthuset.dk

Tag med Skolemælk på en ny rejse i kroppen og lær 
om kroppens mysterier på en sjov og lærerig måde.

Med 4 små undervisningsfilm fortæller læge Christen Ravn 
om hjerte, tænder, nerver og blod, hvorefter eleverne 
svarer på spørgsmål. 

Materiale:
· 2 niveauer: 0.-1. klasse og 2.-3. klasse.
· Materiale til 6-8 lektioner.
· Inkl. aktivitetsmoduler og bonus materiale.
· Målrettet naturfaglige fænomener og natur og teknik.
Findes online på edutatainmenthuset.dk fra uge 41.
 
Mælkemissionen 2 er en videreudvikling af Mælke-
missionen 1, med nye områder, opgaver og aktiviteter.
Hvis klassen ikke allerede har prøvet Mælkemissionen 1, 
findes den på edutainmenthuset.dk.

Til din PLANLÆGNING 

efterår 2016

Tilmeld 
allerede nu! 

Vind 4 X 5.000,- kr 
til en klassetur

55.000 
elever deltog i 

Mælkemissionen 1

?
Hvor mange gange 
pumper hjertet når 

man sover?
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Er dine elever 
fremtidens ordsmede?

―
En unnersøgelse fra Dansk Sprognævn viser at skole elever er blevet 

dårliere til at stave siden 1970erne. Så vis du kan negge genkenene til 

dise fejl, når du reter opgaver, er det ike så mærkligt. 

Det sværeste er nutid-r’ene og dobeltkonsonanterne.

 iStav er et digitalt læremiddel, der gør dine udskolingselever 

dygtigere til at stave.

Gratis prøveabonnement på alinea.dk/istav

Udkommer 
1. august 2016
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Sæt børns rettigheder på  
skemaet fredag d. 18. november. 
 
Lav en involverende og sjov dag, der kan  
samle eleverne på tværs af klassetrin. 
 
I får idékatalog med masser af aktiviteter,  
balloner og meget mere, så det er nemt at  
arrangere dagen. Det hele er gratis.

Tilmeld skolen, et grundtrin eller klassen nu:  
redbarnet.dk/børnerettighedsdag

Årets tema: Stop vold mod børn

Fo
to

: L
ou

is
e 

D
yr

in
g 

M
ba

e

børnerettighedsdagen
MELD JER TIL

SKOLE

I N D H O L D

Skoler jagter  
fagligt stærke lærere

Ud med bløde værdier og ind med faglighed, 
udvikling, samarbejde og ambitioner. Det viser 
en gennemgang af 6.000 lærerjobannoncer.
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Skolen bliver 
styret af OECD 

Skoleforsker afslører, 
hvordan embedsmæn-
dene vil gøre folkesko-
len til en OECD-skole.
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Skolen bliver 
styret af OECD 

Skoleforsker afslører, 
hvordan embedsmæn-
dene vil gøre folkesko-
len til en OECD-skole.

Teater lærer elever 
at bruge følelserne

På Anemone Teatret lærer 
2.-klasser at være trygge 

foran et publikum.

Job & karriere
Giv dig selv ferie som ledig
Selvom du er ledig, har du  
brug for og ret til ferie – men det 
kan være svært at holde det med 
god samvittighed. 

Lærer skriver 
bestsellerkrimier 
Claus Lohman er for-
fatter og lærer og vil 
nu også lave film om 
fysiske og biologiske 

sensationer. 

SOMMER
KONKURRENCE

S E  S I D E  2 7

Sæt din egen 
dagsorden

Hvis du lærer at frame, 
kan du være med til at 

styre, hvilket billede 
folk har af lærerne. 
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FAGLIG OG  
AMBITIØS  
ER BUZZWORD  
I JOBOPSLAG
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Bløde værdier forsvinder. Faglighed  
optræder til gengæld i tre ud af fire job-
annoncer for lærere, viser ny analyse. 

6 /  F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 1 6

T E K S T :  K Å R E  K I L D A L L  R Y S G A A R D 

F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N  &  I S T O C K
I jobannoncer handler det også 
om at efterspørge noget, man 

ikke har i forvejen. Lærerne kan 
være blevet mere disengagerede, 

fordi reformen er blevet kastet 
ned over hovedet på dem. Det kan 
forklare, at skoleledere oftere sø-

ger engagement og lyst.
Lars Lundmann

Psykolog og rekrutteringsrådgiver

L Æ R E R R O L L E N
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Folkeskolen er hele  
tiden på vej et nyt sted 
hen. Den professionelle 

lærer skal være klar til at 
følge med og indstille  

sig på noget nyt.
Keld Grinder-Hansen

Historiker

vad søger 
skolelederne 
i den gode 
lærer, og 
har kravene 
ændret sig de 
seneste år? 

Analystik har foretaget en analyse 
af over 6.000 jobannoncer for 
fagbladet Folkeskolen for at finde 
svaret. Og her står det klart. Intet 
slår faglighed. Faglighed er nævnt 
i 74 procent af jobannoncerne 
for lærere i år. Dermed indta-
ger ordet en førsteplads blandt 
de kvalifikationer, skolerne 
efterspørger. I 2010 var det kun 
47 procent af annoncerne, der 
indeholdt dette ord.  

Annoncerne er fundet på læ-
rerjob.dk mellem 2010 og 2016, 
og udtryk som professionel, 
kompetence og kvalifikationer 
bidrager også til at slå fast, at 
den dygtige lærer i dag skal være 
fagligt dygtig. Dermed læner 
skoleledernes ønsker sig op ad 
det billede af ønskelæreren, som 
de to skoleministre Ellen Trane 
Nørby og Ulla Tørnæs sammen 
plæderede for i Folkeskolen for 
lidt over en måned siden. 

Faktisk er fokusset på faglighed 
steget markant siden 2010. Det 
hænger sammen med, at hårde 
værdier slår bløde, og at dannelse 
træder i baggrunden politisk, me-
ner historiker Keld Grinder-Han-
sen, som er tidligere leder af Dansk 
Skolemuseum og forhenværende 
kultur- og skolechef i Dragør.

»Det politiske fokus på folke-
skolen er at styrke fagligheden. 
Det bliver prioriteret højere end 
bløde pædagogiske læringsidealer. 
Samtidig bliver almene formål og 
dannelse nedtonet«, siger han.

Krav om konstant udvikling
Udvikling er nævnt i 72 procent 
af jobannoncerne i år og havner 
på en andenplads. Ord som flek-
sibel, dynamisk og vision er også 
i vækst og understreger budska-
bet om udvikling.

Stillingsopslagene afspejler, 
at folkeskolen er under konstant 
ombygning, siger Keld Grinder-
Hansen.

»Folkeskolen er hele tiden på 
vej et nyt sted hen. Den profes-
sionelle lærer skal være klar til 
at følge med og indstille sig på 
noget nyt«.

OM UNDERSØGELSEN
6.550 stillingsannoncer fra lærerjob.dk er blevet analyseret. Pe-
rioden dækker fra 2010 til 2016, og der er mellem 725 og 1.348 
jobannoncer per år. I 2016 indgår 321 jobannoncer fra januar til 
maj. Nøgleord er udvalgt efter de mest hyppige ord, der samtidig 
beskriver krav til lærernes kvalifikationer eller arbejdsvilkår. Småord 
og generelle ord som »skole« og »børn« er siet bort. Nøgleord vi-
ser flere bøjninger af ordet. For eksempel dækker ordet faglig også 
tværfaglig, faglighed og fagligt funderet. Analystik.dk har foretaget 
undersøgelsen for fagbladet Folkeskolen. 
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Reform spøger i jobannoncerne
Faglighed og udvikling kan knytte sig til folkeskolerefor-
men, og det gør flere ord direkte eller indirekte, mener 
psykolog og rekrutteringsrådgiver Lars Lundmann, der 
blandt andet har skrevet ph.d. om rekruttering.

Han peger på ord som engageret, der bruges i halv-
delen af annoncerne, sammen med lyst, fleksibel og 
dynamisk. Alle udtryk bliver brugt oftere end tidligere.

»I jobannoncer handler det også om at efterspørge 
noget, man ikke har i forvejen. Lærerne kan være 
blevet mere disengagerede, fordi reformen er blevet 
kastet ned over hovedet på dem. Det kan forklare, at 
skoleledere oftere søger engagement og lyst«, siger Lars 
Lundmann.

Har skolerne fundet en god løsning i forhold til lære-
rens arbejdstid efter reformen, kan de også nævne det. 
Hver syvende annonce indeholder nu ordet arbejdstid, 
mens det var en ud af tyve i 2013. Det viser, at arbejds-
tid er et stort tema, og at en del af skolerne reklamerer 
med lokalaftaler, fortæller Keld Grinder-Hansen.

Tag ansvar, og løs problemerne selv
Der er også blevet behov for at nævne, at lærere skal 
være ambitiøse. Ambitiøs indgår nu i hver femte joban-
nonce mod en ud af tyve i 2010. Ambitiøs, struktureret 
og målrettet kan opfattes som knokleord, mener Keld 
Grinder-Hansen.

»Ambitionen kan ligge i, at lærere skal være arbejd-
somme og knokle for at få det til at gå op«, fortæller 
han, mens Lars Lundmann peger på, at »ansvar« også 
kan rime på flere arbejdsopgaver. 

»Moderne ledelse handler blandt andet om at udde-
legere. Jo mere ansvar ledere kan skubbe over på medar-
bejderne, des mere kommer de til at lave. Mange trives 
med ansvar, så det kan godt være win-win«, siger han.

Den samarbejdende lærer vinder
Der er dog intet tegn på, at den ambitiøse og ansvarlige 
lærer skal løse problemerne solo. Tværtimod. På en tred-
jeplads over efterlyste kvalifikationer findes ordet samar-
bejde. Også kolleger, team og fællesskab bliver ofte nævnt.

»Den privatpraktiserende lærer er endegyldigt på 
vej ud. Samarbejde viser, at den del af lærerjobbet, der 
drejer sig om netværk og team, bliver styrket«, vurderer 
Keld Grinder-Hansen.

Hurraord giver ikke altid mening
Det skorter ikke på ønsker til drømmelæreren. Faktisk 
bliver de fleste ord brugt i større udstrækning. Det 
kunne tyde på, at jobannoncerne bliver overdynget med 
krav til kvalifikationer, mener Lars Lundmann. Han ser 
det som tegn på, at flere medarbejdere bliver bedt om 
at give input til jobannoncerne. Problemet er bare, at 
det gør stillingsopslagene meget brede og ordene vage.

»Det, som kendetegner mange ord i jobannoncer, er, at 
man kan projicere meget over i dem. Hvad betyder det præ-
cist at være samarbejdsorienteret? Hvis annoncen er uspeci-
fik, kan det tyde på, at skolelederen og ansættelsesudvalget 
ikke ved, præcis hvem de søger. Det er svært at vurdere, om 
ansøgerne er gode, hvis man holder det op mod vage ord i 
annoncen«, forklarer rekrutteringsrådgiveren.

Han anbefaler, at skolen grundigt analyserer, hvilken 
profil man egentligt søger. Samtidig skal lederen kende 
og italesætte kulturen på skolen og sætte sig ind i, hvad 
lærerteamet har behov for.

»Det må ikke blive rent gætværk, hvad man har be-
hov for af medarbejdere i fremtiden«, siger Lars Lund-
mann. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

LÆRER:  
SKOLERNE SØGER  

REFORMVENLIGE  
LÆRERE

L Æ R E R R O L L E N

»Vi har brug for lærere, 
som brænder for deres 
fag, og som bliver ved 

med at videreuddanne 
og dygtiggøre sig«, 

siger Jakob Egelund, 
som undrer sig over, 

at ordet ambitiøs ikke 
altid har været brugt i 

jobannoncer.
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100 SÅ OFTE BLIVER ORDENE 
NÆVNT I JOBANNONCER PÅ 
LÆRERJOB.DK (I PCT.)
Faglig, udvikling og samarbejde ligger i toptre 
over nøgleord i skolernes stillingsannoncer, 
men ord som iPad og pædagoger forekommer 
også oftere. Læs en del af listen her, og se flere 
ord i analysen på kortlink.dk/mfdw

  2010   2016 (jan.-maj)
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DET ER NATURLIGT, at skoler 
bruger ord som faglig og udvikling, 
når de har brug for nye lærere. Det 
mener Jakob Egelund, som har væ-
ret på jagt efter et nyt job, siden han 
afsluttede et vikariat i marts, og der-
for har kigget grundigt i jobannoncer.

»Vi skal rykke eleverne, så selv-
følgelig skal faglighed og udvikling 
være i højsædet. Men i min genre 
af lærerfaget er det mindst lige så 
vigtigt, at man har personlighed«, 
siger 35-årige Jakob Egelund. 

Han har, siden han blev færdig 
som lærer for to år siden, undervist 
på to behandlingsinstitutioner og 
er netop begyndt på Center Skov-
by, der er en afdeling for elever med 
indlæringsvanskeligheder på Skov-
byskolen i Galten uden for Aarhus.

Samarbejde er også et populært 
ord i jobannoncerne. Det er et ud-
tryk for, at skolerne ønsker sig læ-
rere, som er lydhøre over for skole-
reformen, vurderer Jakob Egelund.

»Jeg har været til fire jobsamtaler, 
og to steder skulle jeg svare på, hvad 
jeg ser af fordele i reformen, og om 
jeg er for eller imod ændringerne. Jeg 
svarede, at de lange skoledage gør 
det svært for eleverne i specialun-
dervisningen, men at jeg generelt er 
positiv over for reformen«.

Det er ikke nok for skolerne at 
sikre sig medspillere. Nutidens an-
søgere skal også være ambitiøse på 
både egne og elevernes vegne. Det 
kan Jakob Egelund godt forstå.

»Ambitiøs er et fantastisk godt 
ord. Skolen har brug for lærere, 
som brænder for deres fag, og som 
bliver ved med at videreuddanne 
og dygtiggøre sig. Det undrer mig 
faktisk, at ordet ikke altid har været 
brugt i jobannoncer«, siger han.

Til gengæld kan Jakob Egelund 
godt forstå, at ordet professionel 
er kommet til at figurere i mange 
jobopslag nu.

»Engang var det en livsstil at 
være lærer, fordi man vidste, at 
man havde et job, fra den dag 
man blev ansat, til man skulle på 
pension. Nu er lærergerningen en 
usikker branche, så man er nødt til 
at adskille sin personlighed fra det 
professionelle. Vi har stadig vores 
personlighed med i skole, men vi 
er ikke længere gift med vores job. 
Derfor har vi ikke samme identitet 
og selvopfattelse, som lærerne 
havde for 30 år siden«.

Brug for robuste lærere
Jakob Egelund griner lidt af, at 
mange skoler fremhæver et ord 
som trivsel. Han mener, det er ble-
vet et ord, skolerne skal bruge.

»Det er vigtigt, at eleverne tri-
ves, men det er svært at måle. Når 
skolerne alligevel gør det, skyldes 
det et krav, som er lagt ned ovenfra. 
Men når man som jeg har været 
med til at gennemføre tre målinger 
på to år, bliver det mere en pligt 
end noget brugbart«, siger Jakob 
Egelund.     

Hvis han selv skulle skrive et 
jobopslag, ville han søge efter læ-
rere med personlighed og psykisk 
robusthed. Det skyldes, at han ar-
bejder med specialundervisning.

»Det er et hårdt område, som 
rykker tættere og tættere på psy-
kiatrien. Men med inklusionen er 
der også brug for robuste lærere i 
almenskolen. Det kræver overblik at 
styre en hel folkeskoleklasse«, siger 
Jakob Egelund. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

LÆRER:  
SKOLERNE SØGER  

REFORMVENLIGE  
LÆRERE

Nyansatte Jakob Egelund synes, lærerens  
personlighed må være vigtigst i jobsøgningen,  
men jobsamtalerne har mere budt på spørgsmål 
om reform og faglighed. 

T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K  •  F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

Jeg har været til fire 
jobsamtaler, og to  

steder skulle jeg svare 
på, hvad jeg ser af  
fordele i reformen,  

og om jeg er for eller 
imod ændringerne.

Jakob Egelund
Lærer
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SKOLELEDER: 
REFORMENS  
AMBITIONER  

FARVER VORES  
STILLINGSOPSLAG

T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K  •  F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

Professionalisme og 
ambitiøs hænger di-

rekte sammen med den 
forskning, som viser, at 

eleverne præsterer gode 
resultater, når læreren 

har et højt karaktergen-
nemsnit.

Birgitte Agersnap
Skoleleder

L Æ R E R R O L L E N

»Det smitter af på stillingsop-
slaget, at læringen skal være 

synlig og målbaseret, for vi 
vil tiltrække ansøgere, som vil 

arbejde i den retning«, siger 
Birgitte Agersnap.
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»VI SØGER ENGAGEREDE, fleksible og 
fagligt dygtige lærere med gode samarbejdsev-
ner - og med vilje og lyst til at indgå i tæt team-
samarbejde om elevernes læring og trivsel«. 

Sådan indledte skoleleder Birgitte Agersnap 
stillingsopslaget, da hun i foråret søgte fire lærere 
til Marienhoffskolen i Ryomgård på Djursland. 
Samme ord bruger mange andre skoleledere i 
deres stillingsopslag, for netop ord som faglig, 
samarbejde og trivsel er blandt de mest hotte i 
lærernes jobannoncer, viser Folkeskolens analyse. 
Det samme gælder professionel, ambitiøs og ud-
vikling, som Birgitte Agersnap også tyede til.

»Professionalisme og ambitiøs hænger direkte 
sammen med den forskning, som viser, at eleverne 
præsterer gode resultater, når læreren har et højt 
karaktergennemsnit«, uddyber Birgitte Agersnap, 
som er 49 år og har væres skoleleder i syv år.

Hun har altid kigget ansøgernes eksamens-
beviser igennem, men i dag fokuserer hun i højere 
grad på karaktererne. Man kan dog godt komme 
til samtale, selv om man har 02 i sit linjefag.

»Nogle er dygtige sammen med eleverne, 
men ikke til at gå til eksamen. Det skal de have 
chancen for at fortælle os, så jeg spørger ind til 
karakteren«.

Skolen lykkes kun med samarbejde
Man skal være god til at samarbejde for at få 
job på Marienhoffskolen, og lærerne skal se 

forældre og skolens samarbejdspartnere som 
medspillere. 

»Godt samarbejde fører til den bedste under-
visning og læring. Derfor vægter vi, at lærerne 
trives, for ellers kan vi ikke lykkes med det, vi vil«, 
siger skolelederen, som glæder sig over, at sko-
len scorer højt i medarbejdertrivsel.

Det giver ikke mening, at en skole søger lærere, 
som hverken er fagligt dygtige, ambitiøse eller 
professionelle. Alligevel afviser Birgitte Agersnap, 
at hendes jobannonce er præget af ordbingo.

»Når jeg skriver et stillingsopslag, ser jeg 
ind i vores hus: Hvad er vi optaget af? Det skal 
afspejles i opslaget. Jeg brugte de samme for-
muleringer i et par år, men denne gang skrev jeg 
teksten om, fordi vi har arbejdet med vores profil. 
Det var der mange, som responderede på i deres 
ansøgninger, så jeg tænker, at jeg har brugt ord, 
som har en værdi«. 

Fra bløde til hårde krav
Tidligere lagde Birgitte Agersnap vægt på bløde 
værdier i sine jobopslag. Kursændringen hænger 
sammen med reformens mål om, at eleverne 
skal blive så dygtige, de kan, at de skal trives, og 
at skolerne skal bryde den sociale arv. Samtidig 
skal læringen være synlig og målbaseret.

»Det smitter af på stillingsopslaget, for vi 
vil tiltrække ansøgere, som vil arbejde i den ret-
ning«, siger Birgitte Agersnap.

På en god skole har lærerne også mulighed 
for at udvikle sig, mener skolelederen. Derfor er 
hun glad for, at nye lærere oplever Marienhoff-
skolen som en udviklingsorienteret skole.

»Det gennemsyrer skolen, at lærerne arbejder 
med entreprenørskab, innovation og iværksætte-
ri. Alle elever har en iPad, vores bøger er digitale, 
og vi har købt en 3-d-printer«.

iPad er et nyt populært ord i skolernes stil-
lingsopslag. Men Birgitte Agersnap nøjes med at 
skrive, at Marienhoffskolen har en stærk it-profil.

»Vi tiltrækker ansøgere op til 35-40 kilometer 
herfra og holder altid et informationsmøde, så de 
kan opleve, at køreturen ikke er så slem. Her for-
tæller vi om vores it og iPads. Men de fleste har 
læst om det på skolens hjemmeside. Ansøgerne 
er velorienterede«, siger Birgitte Agersnap, der fik 
cirka 50 ansøgninger til fire stillinger og har ansat 
to erfarne og to nyuddannede lærere. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Karaktererne fra lærerstudiet betyder mere end tidligere. Det fortæller 
skoleleder Birgitte Agersnap, som genkender ordene fra Folkeskolens  
undersøgelse fra sine egne opslag. 

Godt samarbejde fører 
til den bedste undervis-

ning og læring. Derfor 
vægter vi, at lærerne tri-
ves, for ellers kan vi ikke 

lykkes med det, vi vil.
Birgitte Agersnap

Skoleleder

God sommer
Næste nummer af Folkeskolen 
udkommer 11. august. 

Følg med på folkeskolen.dk
Redaktionen holder kun lukket i uge 28 og 29, 
men debatten er åben hele sommeren.
Danmarks Lærerforenings sekretariat har  
ændrede åbningstider fra uge 27 til uge 31:  
Mandag til torsdag: kl. 10 til 15, fredag:  
kl. 10 til 14.

For annoncering  
kontakt  
Media Partners 
Forretningsannoncer: 
annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer:  
stillinger@mediapartners.dk 
Husk at lærerjob.dk er åbent 
hele sommeren. Lærerjob.dk 
er Danmarks største jobsite for 
stillinger i grundskolen. Opret 
din stillingsannonce  
– nemt og enkelt. 
Kontakt Media Partners for 
yderligere informationer om 
annoncering på telefon  
29 67 14 36.
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Torsdag 16. jun. 2016 kl. 6:38

Måling af hver enkelt elevs faglige progres-
sion, så det bliver synligt, om det går fremad 
med lille Peter. Det bliver det næste store 
skolepolitiske tiltag.

Faktisk er embedsfolkene i KL og Under-
visningsministeriet allerede gået i gang med 
at se på, hvordan hver enkelt elevs faglige 
progression kan følges, fortæller chefkonsu-
lent i KL Kirsten Jørgensen.

»I første omgang er det ikke et redskab, 
der kan måle den enkelte elevs faglige pro-
gression, vi leder efter. I første omgang un-
dersøger vi mulighederne for, hvordan man 
kan gøre i al almindelighed« siger Kirsten 
Jørgensen.

»Man kan nemlig snakke om progression 
på mange måder. Skal det være en progres-
sion i forhold til eleven selv? Eller i forhold til 
et gennemsnit? Eller i forhold til en politisk 
ønsket udvikling«, tilføjer hun.

Kirsten Jørgensen forklarer de tre forskel-
lige måder at måle progression på sådan her:

– Eleven skal ifølge skolereformen blive 
så dygtig, som han eller hun kan. Det peger 
på en metode, der kan måle elevens faglige 
progression gennem skoleforløbet, i skolefa-
gene såvel som det, der i skoleloven kaldes 
den alsidige personlige udvikling.

– Faglig progression kan også være i for-
hold til det politiske ønske om, at elevene 

inden for en årrække skal kunne det fagligt i 
8. klasse, som de nu kan i 9. klasse.

- Det kan også være en måling af elevens 
faglige standpunkt i forhold til et gennem-
snit – hvis for eksempel gennemsnittet i de 
nationale test i matematik i 8. klasse er X, 
hvor ligger Peter så i forhold til det.

»Afklaringen af, hvilke erfaringer der er 
med at måle progressioner i det hele taget, 
er det første skidt«, siger Kirsten Jørgen-
sen.  
jvo@folkeskolen.dk

KL og regeringen har aftalt at  
udvikle et redskab, der kan måle hver 
enkelt elevs faglige progression.

Hver enkelt 
elevs faglige 
fremskridt  
skal måles

Konsekvens af økonomiaftale: 
Nedskæringer på skoleområdet
Lærerne får sparekniven at føle de kommen-
de år. Sådan lyder analysen fra DLF af den 
kommunaløkonomiske aftale, som regeringen 
og KL indgik 3. juni.

»Aftalen er nemlig skruet sådan sammen, 
at der i bedste fald vil være nulvækst i kom-
munerne i 2017 og de følgende år. I værste 
fald vil der være minusvækst«, siger økono-
misk konsulent i Danmarks Lærerforening 
Lars Salmonsen og fortsætter:

»Og begge dele vil sandsynligvis komme 
til at gå ud over skoleområdet, for kommu-
nernes udgifter til ældre og flygtninge vil vok-
se de kommende år, og så må kommunerne 
jo hente pengene andre steder, for eksempel 
på skoleområdet«.

Målsætningen om, at 96 procent af ele-
verne skal inkluderes i folkeskolen, er afskaf-
fet med økonomiaftalen.

Mandag 13. juni 2016 kl. 14.29

96%
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Onsdag 15. juni 2016 kl. 15.42

ILO støtter  
lærerne igen
Den danske regering bør sikre, at der 
kan indgås lokale aftaler om arbejds-
tid, hedder det i en ny udtalelse fra 
FN-organisationen ILO. 

»Der står endnu en gang, at den 
måde, den danske regering agerede på i 
2013 og i øvrigt efterfølgende, er i strid 
med de spilleregler, vi selv har skrevet 
under på gennem den internationale 
konvention«, siger Anders Bondo.

Regeringen har over for ILO forkla-
ret, at Moderniseringsstyrelsen kan 
rådgive lokale arbejdsgivere til ikke at 
indgå lokale overenskomster. Men her 
løfter ILO pegefingeren og skriver:

»Udvalget erindrer om, at lov 
nummer 409 fastsætter mulighed 
for at indgå lokale kollektive overens-
komster om arbejdstid«.

Mandag 13. juni 2016 kl. 06.27

De pædagogiske  
råd har overlevet  
reformen

Selvom pædagogisk råd med 
reformen ikke længere er et 
obligatorisk råd på skolen, 
holder 65 procent af skoler-
ne fast i rådsmøderne, hvor 
lærerne har mulighed for at 
diskutere skolens pædagogi-
ske retning.

Scharling Research har 
for folkeskolen.dk spurgt et 
repræsentativt udsnit af læ-
rerne, og her svarer 65 pro-
cent, at møderne stadig fin-
der sted på deres skole. Og 
det er overraskende mange, 
mener formand for under-
visningsudvalget i Danmarks 
Lærerforening Bjørn Hansen.

 
nyheder på:

  

Fredag 10. juni 2016 kl. 14.00

Arbejdsskadestyrelsen tilsidesætter en EU-dom 
fra 2011 om forskelsbehandling mellem kønnene, 
mener DLF. I 2011 fastslog EU-Domstolen, at 
mænd og kvinder skal behandles ens ved udbeta-
ling af erstatning. Men Arbejdsskadestyrelsen vil 
ikke af sig selv ændre tidligere afgørelser, som gav 
kvinder højere erstatning for tab af erhvervsevne, 
fordi de gennemsnitligt lever længere end mænd. 
Foreningen har nu sendt lærer Bjarne Nielsens sag 
til Ombudsmanden. I 1993 fik han en arbejds-

skade, da han gik tur med nogle store specialklas-
seelever. Den ene elev gled og faldt uden at give 
slip på Bjarne Nielsens hånd. Resultatet blev to 
diskusprolapser i lænden og et farvel til et aktivt 
liv som badmintonspiller og elitecykelrytter. Den 
første afgørelse lød kun på et erhvervsevnetab på 
30 procent. DLF lagde sag an mod Ankestyrelsen, 
og først i 2013 endte sagen på 60 procent i er-
hvervsevnetab.

Mest læste:
 
•  Arbejdsretten: Der skal ikke 

tid på lærerens forberedelse

•  Debat: Stop med at bruge 
Rikke, tak

•  Ellen Trane vil reducere de 
bindende mål med en tred-
jedel

 
Mest kommenterede:  
 
•  Arbejdsretten: Der skal ikke 

tid på lærerens forberedelse

•  Dom: Læreren har ikke krav 
på at få tid på forberedelsen

•  Hvor stor en del af lærerud-
dannelsen bør være praktik?

DLF klager i sag om 22 år  
gammel arbejdsskade
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Forsker: Lærere kan ikke være  
neutrale over for muslimske elever

Tirsdag 14. juni 2016 kl. 09.01

Inkluderer autisme-
elever efter amerikansk 
metode

Til august opretter Katrinebjerg-
skolen i Aarhus to 0.-klasser 
efter den amerikanske metode 
Nest, hvor elever med autisme 
går i en almen klasse med sær-
ligt tydelige rammer for under-
visningen. Skolen er den første 
i Europa, som afprøver meto-
den fra New York. Elever med 
autisme, som går i en almen 
klasse med en særlig struktur og 
tydelighed, lærer mere, end hvis 
de går i en specialklasse. Samti-
dig klarer alle klassens elever sig 
bedre fagligt, socialt og adfærds-
mæssigt, uden at skoletilbuddet 
samlet set bliver dyrere, viser er-
faringerne fra programmet.

Torsdag 9. juni 2016 kl. 14.48

Qvortrup tilbage på DPU:
Chef for nationalt  
forskningscenter
Aarhus Universitet åbner Natio-
nalt Center for Skoleforskning 
sammen med professionshøj-
skolen Via UC. Centeret åbner til 
august i år og bliver partner i det 
store projekt, som Lars Qvortrup 
står i spidsen for i sit nuværende 
job på Aalborg Universitet. Det 
er det A.P. Møller-fond-finan-
sierede Program for Læringsle-
delse, hvor skolerne 
i 13 kommuner 
indsamler store 
datamængder 
som baggrund 
for efteruddan-
nelse og sko-
leudvikling.

Foto: Klaus Holsting

»Jeg har ventet så længe  
på afgørelsen fra Arbejdsskade-
styrelsen, så nu tager jeg denne 
sag med«.

FIK DU  
LÆST: 
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Til en såkaldt læringscafé mellem klokken 
to og tre blev det for meget for eleverne i 
5.e på Sofielundskolen i Holbæk. De kunne 
ikke mere. Med folkeskolereformen har de og 
resten af skoleeleverne i Danmark fået ver-
densrekord i skoletimer. Og eleverne var – og 
er – frustrerede. 

Eleverne fra 5.e ville oprindeligt have, at 
deres skoleleder skulle gøre dagen kortere – 
men timetallet er ikke bestemt af lederen. Så 
eleverne endte med at skrive et brev til Fol-
ketinget:

»Hej folketinget
Mig og min klasse, og sikkert også andre 

skoleklasser, er virkelig træt at folkeskolere-
formen, fordi at vi ikke har tid til vores sport, 
og generelt bare fritid. Vi syntes bare, at 
vi har lange skoledage, og at vi ikke har tid 
til noget. Vi vil gerne bare høre, om I kunne 
ændre på skolereformen. Vi har det fint nok 
med, at der er Læringscafe/lektiecafe, men 
vi vil gerne have tidligere fri fra skole som fx 
kl 14:00 og ikke 15:00. Vi håber at i vil æn-
dre på skolereformen.

Kærlig hilsen
5.E, Sofielundskolen 4300 Holbæk«

Brevet blev sendt den 17. april klokken 
19.02. Da fagbladet Folkeskolen for nylig 

Torsdag 2. juni 2016 kl. 15.07

Skoler må ikke forkorte  
dagen, før det er gået galt

Torsdag 2. juni 2016 kl. 06.54

Skoler konverterer kun  
af økonomisk nød

I Norddjurs vil der efter sommerferien være problemer 
på fire skoler: Skolerne skal lægge klasser sammen, 
og eleverne får nye lærere. Den overgang vil skolerne 
gøre mere glat ved at konvertere den understøttende 
undervisning til ekstra lærere, så der bliver bedre mu-
lighed for elevsamtaler og individuelle handleplaner. 
Men ministeriet oplyser, at der ikke er mulighed for 
at konvertere, hvis man »ikke har konkrete, identifi-
cerede problemer«. Derfor kan skolerne ikke få lov til 
at konvertere tiden, før de reelt kan konstatere, at der 
er et problem.

Hver femte skoleleder har valgt at gøre skoledagen korter 
for en eller flere klasser. Det sker, selv om formanden for 
skolelederne flere gange har talt imod muligheden. Og 
ifølge Claus Hjortdal kan man godt glemme alt om, at 
skolernes afkortning af skoledagen sker ud fra pædagogi-
ske årsager, hvilket ellers er et lovkrav for, at det kan lade 
sig gøre. Det er mest af alt et spørgsmål om penge.

»Jeg har læst en del ansøgninger fra skoler. De 
handler alle sammen om manglende økonomi, og 
så pakker de det pænt ind i en masse pædagogi-
ske floskler«, siger Claus Hjortdal.

Mandag 13. juni 2016 kl. 07.00

Elever i opråb til Folketinget: 
Skoledagen  
er for lang

var ude at tale med eleverne i 5.e, ville de 
gerne uddybe deres pointer. Ordet var frit, 
og eleverne fortalte:

»Jeg synes, at man er meget træt, når 
man kommer hjem. Man har ikke rigtigt den 
samme energi som tidligere«.

»Man har ikke tid til sport og venner og 
sin fritid – for når man kommer hjem fra en 
lang skoledag, så er man træt og udmattet«.

»Man er meget træt og kan ikke det, man 
normalt kunne. At gå ud i haven og lege, det 
kan man ikke, fordi man bare gerne vil hjem 
og sove«. 
esc@dlf.org

Den lange skoledag dræber skoleglæden,  
giver dårligere udbytte, træthed og flere  
konflikter, skriver 5.e til politikerne.

Foto: Esben Christensen
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L Æ R E R  T I L  L Æ R E R
Foto: Privatfoto

Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

TEKST 

HENRIK THOMASSEN 
LÆRER,  
MARIE KRUSE SKOLE,  
FARUM

Er du eller dine elever store fodboldfans, og har du brug for et aktuelt emne, der kan 
opsummere, hvad eleverne har lært? Så kan EM-matematik være noget for dig. 

Personligt har jeg kørt forløbet med en 2. klasse 
og en 3. klasse. Jeg kom på ideen, da jeg sad 
og ledte efter emner, jeg gerne ville have mine 
elever trænet i. Her ville jeg gerne finde emner, 
der kunne sætte fokus på at styrke elevernes 
forståelse af gennemsnit, evne til at måle, at 
kende forskel på centimeter og meter, tegne 
symmetriske og asymmetriske tegninger, 
at aflæse placeringer på tabeller og 
føre det ned på papir samt afkod-
ning af skemaer. Andre emner 
ville sagtens kunne tilføjes, af-
hængigt af hvilket klassetrin man 
laver det på.

Hvordan kommer man i gang?
Jeg var så heldig, at mine klasser 
bestod af 24 elever, så jeg valgte, at de 
skulle »trække« et tilfældigt land. På den måde 
kom man hurtigt uden om mulige konflikter om, 
at eleverne kun vil stå i spidsen for en af de så-

kaldte store fodboldnationer. Efter at alle havde 
udtrukket et hold, fik de at vide, at de skulle lave 
en planche med informationer om deres land. 
Her var især de svage elever glade for at få klare 
rammer for, hvad der skulle laves, mens de fag-
ligt stærke skulle have ekstra fokus på orden, 
og at tingene skulle stå, præcis som jeg havde 
instrueret dem i.

Hvad er produktet?
Elevernes arbejde munder ud i, at landsholdene 
deltager i et afsluttende stjerneløb, hvor elever-

ne skal finde forskellene på holdene. Som 
tiden gik, blev eleverne mere og mere 

fokuserede på at gøre deres lands 
planche til den flotteste. Her var 
det tydeligt, at de blev mere og 
mere stolte af deres planche og 
begyndte at se frem til slutrun-

den. Når slutrunden begynder, bli-
ver plancherne hængt op. Eleverne 

er alle spændte på at følge deres holds 
udvikling og ikke mindst statistikker. Jeg 

forestiller mig, at arbejdet med statistikken bli-
ver, at man skal finde ud af, hvor mange gange 
holdets profil har fået bolden, hvor mange røde 

og gule kort holdet har fået, og hvor mange mål 
de har scoret.

Hvordan finder de statistik?
Til at finde informationer om deres respektive 
nationer har eleverne fået lov til at bruge Wiki-
pedia. Jeg har selv brugt statistiksiden transfer-
markt.com, mens appen Forza har hjulpet med 
det sidste.

Held og lykke med det. Jeg håber, det bringer 
jer lige så meget hygge og glæde, som det gjorde 
hos mine elever. Og god slutrunde! 

På folkeskolen.dk kan du finde inspiration til, hvor-
dan du laver EM-matematik med din klasse. Her 
har Henrik Thomassen lagt eksempler på, hvilke 
oplysninger der kan placeres på landenes plancher, 
og hvilke spørgsmål eleverne skal besvare under det 
store afsluttende stjerneløb. Du finder eksemplerne 
under indlægget »EM i fodbold matematik«.

Hent materialer til  
inspiration

Gør matematik  
til fodbold-EM

147420 p15_FS1216_Laerer til lærer.indd   15 20/06/16   11.01



K L I P  F R A  N E T T E T

16 /  F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 1 6

Skolelederne har fået færre lærere at vælge 
imellem. Det er KL og DLF enige om. Men 
de er uenige om omfanget af skolernes 
rekrutteringsproblemer. Det blev tydeligt, 
da DLF havde inviteret formand for KL’s 
Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler og 
undervisningsminister Ellen Trane Nørby til 
debat med formand for DLF Anders Bondo 
Christensen på Folkemødet på Bornholm. 

Lærernes formand understregede, at 
man er nødt til at samarbejde for at få løst 
skolernes rekrutteringsproblemer, så Dan-
mark ikke ender som Sverige, hvor der er 
akut lærermangel. 

KL ser intet problem 
Michael Ziegler fortalte, at KL netop har 
foretaget en grundig analyse af situationen 
på lærerområdet.

»Status er, at kommunerne faktisk kan 
få de lærere, de skal bruge. Der er ikke ge-
nerel og akut mangel på medarbejdere, men 
ansøgningsbunkerne er blevet lidt tyndere, 
og der er udfordringer geografisk og inden 
for visse fag«, siger Michael Ziegler.

Han mener, at problemet med tiden vil 
blive mindre, blandt andet fordi børnetallet 
falder, og tilbagetrækningsreformen reduce-
rer udfordringen.

»Analysen viser, at vi vil have den samme 
udfordring som nu frem til år 2020 – og 
derfra vil det hænge bedre sammen«.

Ellen Trane Nørby fortalte, at Undervis-
ningsministeriet sammen med DLF og KL er 
i gang med at gennemføre en fælles under-
søgelse, hvor man vil kigge grundigt på, om 
der er geografiske udfordringer eller særlige 
fag, som har problemer.

»Vi har alle en fornemmelse af, at der er 
nogle kommuner, der gør det bedre end an-
dre. Og det vil være rart, at det ikke bare er 
fornemmelser, men at det bliver viden, så vi 
kan se, hvor man lykkes med opgaven, og vi 
kan bruge det som udgangspunkt for, hvor-

dan vi skaber en bedre struktur«, sagde Ellen 
Trane Nørby.

Anders Bondo var enig med ministeren i, 
at der er behov for et fælles billede at situa-
tionen.

»Det der med bare at sige, at i 2020 har 
vi løst den udfordring, det er at stikke sig selv 
blår i øjnene. Og derfor ser jeg rigtig meget 
frem til, at vi får en fælles løsning«, sagde 
han.   
mbt@dlf.org

Torsdag 16. juni – søndag 19. juni

Undervisningsministeriet vil sammen med KL og DLF 
undersøge skolernes rekrutteringsproblemer.

KL: Skolernes rekrutterings-
problemer er løst i 2020

på Bornholm

»Vi ønsker ikke en 
 obligatorisk lang skoledag. 
Det ligger i præmissen om  

at gøre den enkelte skole mere 
fri, at det også betyder  

friheden til selv at definere, 
hvor lang skoledagen  

skal være hos os«.
CAROLINA  

MAGDALENE MAIER,  
ALTERNATIVET

Københavns 
Lærerforenings 
formand, Jan 
Trojaborg, gik i 
clinch med KL’s 
Michael Ziegler, 
da han trådte 
ned fra scenen.

»Ledelsen skal i virkeligheden 
beskytte folkeskolen mod alt 

det, der kommer udefra, og 
oversætte, hvad det er nød-

vendigt, at medarbejderne på 
skolen forholder sig til«.

MARIANNE JELVED,  
DE RADIKALE

»Der sker tit det, at politikere 
får reformnykker, når de bliver 

ministre, og så vil de indføre 
mange ting på samme tid«.

ALEX AHRENDTSEN,  
DANSK FOLKEPARTI

TEKST OG FOTO:  
MARIA BECHER TRIER, SEBASTIAN BJERRIL, 
CATHRINE BANGILD, ESBEN CHRISTENSEN, 

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN OG  
PERNILLE AISINGER
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Forsker: Stort oprydningsarbejde  
efter inklusionen venter

Der er blevet taget for hårdt ved i inklusionen, lyder 
det fra både professor Lars Qvortrup og cand. 
pæd.psych. Rasmus Alenkær. »Et er, at 
børn, der den ene dag havde et legi-
timt behov for specialundervisning, 
den næste dag skulle sidde i en 
almindelig klasse uden støtte. De 
børn er jo utroligt stressede. Men 
derudover kommer deres søskende 
og forældre, som i mange tilfælde 
også er gået ned med stress. Jeg håber 
virkelig, at man vil sætte bredt ind og få hjulpet 
de her familier, som er i krise«, sagde Rasmus Alenkær.

Ministeriel dyrepartering på Folkemøde  
Jægere har respekt for pletskuddet. Derfor var det 
også en begejstret fotograferende jæger, der viste sin 
smartphone til sidemanden fredag middag: »Se her: To 
ministre i vores forklæder. Vi kommer til at voldbruge de 
her billeder«. De omtalte ministre var miljø- og fødeva-
reminister Esben Lunde Larsen (Venstre) og børne-, 
undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nør-
by (Venstre), der på Folkemødet var til et arrangement 
om udeskole. Undervisningsministeriet og Danmarks 
Jægerforbund var arrangører, og de to ministre havde 
fået forklæder på, fordi de sammen med en flok elever 
parterede et stykke kronvildt, før der var debat i teltet. 
Begge ministre er vant til at omgås nedlagte dyr, og 
elevernes omgang med krondyret blev noget mere fri-
gjort, efterhånden som dyret fik trukket frakken af.

»Det er en kæmpestor re-
form, og den har ikke engang 
to år på bagen. Det skal man 
huske og lære af dem, der er 
kommet langt. Jeg tror, den 
er kommet for at blive, og vi 

får meget ud af den ved at 
udvikle den sammen«.

CHRISTINE ANTORINI,  
SOCIALDEMOKRATERNE

»Jeg har stor tillid til, at  
reformen kommer til at virke. 
Selvom den måske havde en 

svær start, så oplever jeg  
næsten uge for uge, at der  

bliver flere og flere  
positive historier«.
ANNI MATTHIESEN,  

VENSTRE

»Det har kæmpe værdi  
at have en pædagog på  
sammen med læreren i 

indskolingen, men  
jeg tvivler på værdien af  

en  pædagog i de  
ældre klasser«. 

JACOB MARK, 
SOCIALISTISK FOLKEPARTI

»Vi deler holdningen,  
som jeg kunne læse på  

forsiden af Folkeskolen for 
et par dage siden, ’To år og  

stadig træls’. Det er en  
god overskrift«.
JAKOB SØLVHØJ, 

ENHEDSLISTEN

DLF har købt udlejningshus  
på Bornholm 

Politikere, forskere og alle folkeskolens interessenter 
har været forbi DLF’s nyindkøbte hus i Allinge i løbet af 
fire dages Folkemøde. »Det er den bedste placering, vi 
kunne få. 25 procent af de tusindvis af arrangementer, 
der er på Folkemødet, handler om uddannelse, så der er 
kamp om opmærksomheden. Og her kan vi fange folk 
på en helt anden måde, end hvis vi bare havde et telt 
ude på molen«, fortæller en begejstret Anders Bondo. 
Bygningen huser Lærerforeningens delegation på Fol-
kemødet, og resten af året vil de fem lejligheder kunne 
lejes af medlemmerne. Ifølge foreningens kalkule vil in-
vesteringen kunne balancere.
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E N  H A L V  M I L L I O N  K I L O 
Der produceres 500 ton Big Ben-

karameller årligt. De fleste går til sidste 
skoledag. 75-året for Big Ben blev  
fejret i 2014 med nye karameller,  

der ifølge firmaet som noget  
nyt smager af karamel.

F A R V E L !
Sidste skoledag markerer et 

årligt farvel til omkring 50.000 
elever. I 2015 tog præcis 

46.901 afsked med  
folkeskolen.
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L I L L E  C A R L
Big Ben fremstilles af det danske 

familiefirma Carletti, der betyder lille 
Carl. Carl er mellemnavnet på en af 

grundlæggerne. Han døde af den 
spanske syge, samme år som virk-

somheden blev grundlagt. 

F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 1 6  /  19

ET VÅDT FARVEL TIL DE ÆLDSTE ELEVER
Det var en våd fornøjelse for de mindre elever at tage afsked med 9.v og 9.u på Den Classenske Legatskole på 9.-klassernes  
sidste skoledag. I flere år har vand ellers været bandlyst, men ledelsen på skolen på Vesterbro i København havde igen givet grønt 
lys til, at de ældste elever fra vinduerne på anden sal for en stund forvandlede skolen til et vandland. Inden styrtbadet havde ele-
verne traditionen tro kastet karameller og uddelt præmier til »årets ring til mig, når du bliver 18«, »årets par« og »årets try hard«.

FOTO  KLAUS HOLSTING / TEKST SEBASTIAN BJERRIL 

S K O L E N S  V A N D H U N D E
Eleverne var på forhånd varslet om  
det midlertidige vandfald. Det var  

derfor kun de allermest vandglade,  
der stod klar til vandmasserne.  

De var dog ikke våde længe,  
da solen så på fra en  

skyfri himmel.

# K A R A M E L D A G 1 6
Viceskoleleder Hanne Bagge vandt 

Folkeskolens Instagram-konkurrence 
om bedste billede fra sidste skoledag  

– en pose gourmetkarameller – 
for billedet af brandmands- 

praktikanter med  
skumkanoner.
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Læringsmålstyret  
undervisning kan kvæle 
folkeskolens demokratiske 
formål, siger skoleforske-
ren Lejf Moos.

En demokratisk dansk 
folkeskole eller en effektiv 
OECD-skole. Det er den 

skillevej, skolen står ved, efter at lov 409, 
skolereformen og forenklede Fælles Mål er 
blevet indført, påpeger skoleforskeren Lejf 
Moos. Hans fagbog »Pædagogisk ledelse i en 
læringsmålstyret skole?« er netop udkom-
met. Den analyserer de to tendenser frem i et 
historisk og internationalt perspektiv.

Stærke kræfter i KL og Undervisnings-
ministeriet og forskningsmiljøerne vil ud ad 
OECD-vejen, påviser Lejf Moos i bogen. Om-
vendt vil mange lærere og skoleledere fort-
sætte ud ad den demokratiske vej, som skolen 
har befundet sig på i årtier – og den gode 
nyhed for dem er, at det faktisk er muligt, 
eftersom formålsparagraffen ikke blev ændret 
i forbindelse med 2014-skolereformen.

Formålsformuleringen rummer stadig en 
»læringsdiskurs« såvel som en »dannelses-
diskurs«, siger Lejf Moos. Skolen skal med 
andre ord stadig udvikle elevernes sociale og 
personlige kompetencer, ikke kun deres fag-
faglige kompetencer.

»Formålsparagraffen er tvedelt, og mange 
beklager sig over, at den ikke hænger sam-
men. Men man skal hellere glæde sig over 
dobbeltheden, for den åbner for, at prakti-
kerne kan udvikle deres skole i den retning, 
som de mener er den bedste – også den 

TEKST JOHN VILLY OLSEN

ARKIVFOTO KLAUS HOLSTING

 
Folkeskolen  
er ved at blive en 
OECD-skole

NY BOG
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demokratiske, hvis det er det, de vil«, siger 
Lejf Moos.

Men det bliver så op ad bakke, for du analy-
serer dig i bogen frem til, at folkeskolen faktisk 
er ved at blive en OECD-skole?

»Skolepolitikken er ved at blive en OECD-
skolepolitik. Og når man laver en politik, har 
man selvfølgelig et håb om, at den bliver til 
virkelighed«. 

Hvad kendetegner en OECD-skole?
»Sagt kort: At skolen skal leve op til na-

tionale standarder, som skal leve op til Pisa-
standarder. Eleverne skal måles og testes og 
sammenlignes internationalt. Vi ser en enslig-
gørelse af skolepolitikker tværs over landene 
i OECD, som får god hjælp af store konsulent-
huse som Pearson og McKinsey. Processen 
med lov 409 og skolereformen har været en 
god træning i McKinsey«.

Edu-business
Et nyt, skræmmende begreb er i denne 
sammenhæng dukket op, påpeger Lejf Moos 
– »edu-business«. Konsulenthuse som Pearson 
og McKinsey ønsker at producere standardi-
serede uddannelsesprogrammer, så de kan 
sælge dem på det globale marked, som var 
det sodavand og burgere. 

Men der skal jo være en efterspørgsel, og 
derfor er det i konsulenthusenes interesse, 
at skolesystemet er ens i så mange lande som 
muligt verden over, anfører Lejf Moos.

»Konsulenthusene er glade for standarder, 
og det er skræmmende – fordi uddannelses-
politik og undervisning og læring glider fra de 
nationale parlamenter til konsulenthuse. Det 
er demokratisk problematisk. Konsulenthu-
sene lader sig jo ikke styre demokratisk, men 
skolerne er stadig vores vigtigste kulturinsti-
tution«.

Men formelt er skolerne vel ikke underlagt 
OECD og EU?

»Skolerne kom ind under EU med Lissa-
bon-aftalen. Men det er rigtigt – EU lovgiver 

Lejf Moos er lektor på 
Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse, Aarhus Univer-
sitet. Før det var han 
folkeskolelærer i 25 år, 
uddannet på Haderslev 
Seminarium. Hans nye 
bog, »Pædagogisk le-
delse i en læringsmål-
styret skole?«, er ud-
kommet på Hans Reit-
zels Forlag. Han har 
en stor produktion om 
skoleledelse bag sig, 
for eksempel bogen 
»Pædagogisk ledelse 
– om ledelsesopgaven 
og relationerne i ud-
dannelsesinstitutio-
ner«, Børsens Forlag, 
og artiklen »Hard and 
Soft Governance: the 
journey from trans-
national agencies to 
school leadership« i 
European Educational 
Research Journal.

Lejf Moos

60 millioner mennesker er på fl ugt lige nu. Det er det højeste antal 
siden  2. verdens krig. Mange af dem fl ygter fra krig og  konfl ikter i 
blandt andet Syrien og  Afghanistan. Situationen i nærområderne 
er kaotisk, og overtrædelse af menneske rettigheder og Geneve-
Konventionen er hverdag. Mange søger derfor mod  Europa. 
Deltag i Mediekonkurrencen 2017 og vær med til at sætte fokus på 
den humanitære krise og livet på fl ugt.

Lav et nyhedssite eller en rigtig avis trykt i 1.000 eksemplarer. 
6.-10. klasse kan deltage i uge 9, 10, 11 og 12. Læs mere og tilmeld 
klassen på ekstrabladet.dk/skole, politiken.dk/skole og jp.dk/skole.

OM TEMAET

OM KONKURRENCEN
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CE FOR SKOLER 2017 PÅ FLUGT
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NYHED
Lav avis på computer, 

tablet og telefon i vores 

nye avisværktøj 

“Newsdesk”.

Tilgængeligt 

efter sommerferien.
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OBS! UNDERVISNINGSMATERIALE VIL VÆRE 
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Tag din klasse med i stalden og få gratis klassesæt af de nye bøger
MAD FRA LANDET (1.-3. klasse) eller KOEN OG MÆLKEN (4.-6. klasse) 
sendt til skolen på forhånd.

ELLER bestil til skolens samling. Vi sender 1-4 gratis eksemplarer af hver 
bog til de første 200 skoler, der bestiller.

Find landmænd og bøger på skole.lf.dk 
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ungdomsuddannelser.
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22 /  F O L K E S K O L E N  /  1 2  /  2 0 1 6

ikke om landenes skoler. Men EU udformer 
’sociale teknologier’, som er lige så virknings-
fulde som lovgivning. Det kaldes ’blød styring’ 
– soft government – og den er virkningsfuld«.

Men OECD og EU laver vel ikke standardi-
seret uddannelsespolitik for konsulenthusenes 
skyld?

»Nej. Men OECD arbejder lige nu på at ud-
forme det 21. århundredes kompetencer, som 
skal afløse de nuværende kompetencer i Pisa, 
og det gør den sammen med Pearson – og det 
er meget komfortabelt for Pearson«.

OECD skal vel hjælpe medlemslandene, så de 
kan få en højere levestand?

»Som jeg tolker det, så er OECD sat i ver-
den for at styrke og befordre globaliseringen, 
og det gør OECD ved at gøre det hele til en 
markedsplads – til et stort marked, hvor ’øko-
nomierne’ kan samarbejde. OECD skriver ikke 
engang ’landene’, den skriver ’økonomierne’«.

»Og i 90’erne fandt OECD så ud af, at hvis 
man skal udvikle det store samarbejde, kom-
mer man ikke uden om uddannelse«.

Pisa er »blød styring«
Og metoden er altså »blød styring«, for ek-
sempel Pisa, fastslår Lejf Moos.

»Men den bløde styring bliver ’hård 
styring’ i landene – når Danmark siger ja til 
at deltage i Pisa, så er det ikke frivilligt for 
skolerne, om de vil deltage. Og det er et de-
mokratisk problem, for så bliver skolen og 
skolepolitikken løftet ud af kommunerne og 
Folketinget og ud af professionen«. 

»Diskussionen kommer ikke til at handle  
om formål, men om mål. Om hvor godt det 

går i Pisa. Og så kan den eventuelle velstands-
stigning bliver dyr – hvis den koster demo-
kratiet«.

Et demokratisk underskud har allerede 
sat sig igennem forskellige steder, siger Lejf 
Moos – se for eksempel på det misforhold, 
der er imellem lovteksten og de vejledninger 
og andre materialer, der kommer fra Under-
visningsministeriet og KL:

Ordet læring er således kun nævnt ét sted 
i folkeskoleloven, mens ordet er gennem gå-   
ende i vejledninger fra ministeriet og udspil 
fra kommunerne, der til gengæld ikke bruger 
ordet »undervisning«, som er det gennemgå-
ende ord i skoleloven.

Er embedsmændene i Undervisningsministe-
riet og KL ved at aflive folkeskolen som dannel-
sesmæssig kulturinstitution? 

»Embedsmændene har forstand på sty-
ring, ikke på pædagogik, og derfor bliver 
styring kernen i OECD-skolen. De er ved at 
ændre folkeskolen til en OECD-skole. Og det 
er politikerne også«.

»OECD siger, at skolelederne skal lede på 
data – og det er Pisa-data – men disse data er 
ikke pædagogiske værktøjer, de er styrings-
værktøjer. Testresultaterne bliver ikke givet 
til dem, der kan handle pædagogisk på dem, 
lærerne«.

Men lærere og ledere kan altså stadig 
holde fast i de demokratiske elementer i 
formålsparagraffen, hvis de vil, fastslår Lejf 
Moos. For folkeskolens formålsparagraf er 
»bipolær«, som han kalder det, og det åbner 
et fortolkningsrum for lærerne. 
jvo@folkeskolen.dk

Embedsmændene 
har forstand på  
styring, ikke på  
pædagogik, og  
derfor bliver  
styring kernen i 

OECD- 
skolen. 

Lejf Moos
Skoleforsker

»
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D E T  L I G G E R  I

G E N E R N E

»Jeg gik rundt som en zombie efter ulykken.  
Men jeg siger til mig selv: ’Jeg vil’, og så fik jeg 
skrevet bøgerne«, siger Claus Lohman, der nu 

har solgt filmrettighederne til sine bøger.
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deen til den første roman 
»Genstart« fik Claus Lohman 
for over ti år siden. Han 
havde længe gået og fiflet 
med tanker om evolution og 
en stor interesse for det isole-
rede amish-folk. Fysiklæreren 
fra Odense har altid interesse-

ret sig for dna og arvelighedslære, men for syv 
år siden kørte han i mørke på cykel ud over en 
trappeafsats og brækkede nakken ved styrtet. 
Med stor viljestyrke har han kæmpet sig tilbage 
og har som forfatter til snart tre romaner skabt 
sin egen litterære genre: science reality.

Claus Lohman farer rundt i fysiklokalet 
sammen med tre elever. Mens kollegaen Es-
ben Binderup Christiansen er i gang med at 
stille an til et forsøg med »elefanttandpasta«, 
taler Lohman med fotograf, journalist og 
eleverne, som han har et særligt forhold til. 
Han har indlemmet dem i sit forfattervirke og 
haft dem med på krimimesse og hjemme at 
besøge det store danske krimiikon Jussi Adler-
Olsen. Ud over at tvangsindlægge sine elever 
til at læse sine murstenstykke bøger om dna-
analyser og biologiske forbrydelser har han 
også lokket mange af eleverne til at anmelde 
bøgerne. Han har opildnet dem til at starte 
på en forfatterskole og udgive en novellesam-
ling. Han har længe været rodet ind i den nye 
krimimesse i København, hvor han i juni var 
et af hovednavnene. Nu har han travlt med 
at forberede sine nuværende og kommende 
projekter, og han er lige ved at færdiggøre 
sin tredje bog, »Genkald«. Og så har Lohman 
også lige gang i et manuskript til en spillefilm.  

»Havde jeg været en dreng i skolen i dag, 
havde jeg nok fået diagnosen ADHD. Jeg er 
meget aktiv. Nu er det bøger, jeg skriver, må-
ske laver jeg også snart film, og så om fem år 

er det måske noget helt andet«, siger Claus 
Lohman, der debuterede med den første 
krimi, »Genstart«, i 2013. 

Viljen som våben
I Claus Lohmans familie ligger det i generne, at 
man arbejder hårdt. Hans far var lærer på Hun-
derupskolen i Odense, så han har haft lærerger-
ningen tæt inde på livet under hele sin opvækst.

Claus Lohman klarede sig pænt i skolen 
– især sprogligt. Men i fysik, kemi og biologi, 
som faderen lagde meget vægt på, havde 
unge Lohman det sværere. Til gengæld kunne 
han skrive og begyndte tidligt at lade fanta-
sien blomstre på papiret. 

Men hvorfor er han så i dag naturfagslærer  
og helt uden planer om at forlade faget til 
trods for sin succes som forfatter? 

Han kan ikke undvære samspillet med de 
unge mennesker, og når han skal forklare sin 
succes som lærer og forfatter, knytter han 

T E K S T  H E N R I K  A N K E R S T J E R N E  H E R M A N N  •  F O T O  H E I D I  L U N D S G A A R D

I

»Jeg har ikke overvejet at forlade lærergerningen, selv 
om jeg nu har succes som forfatter. Jeg holder meget af 
eleverne, og jeg har det sådan, at de skal være under mine 
beskyttende vinger«, siger Claus Lohman.

Fysiklærer Claus Lohman skriver bestsellerkrimier 
om amish-folket, mutationer og biologiske forbrydel-
ser, som han også bruger i sin undervisning. Hans  
tredje roman og en film er på vej.
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UNDERSTØTTELSER

Medlemmer af LB Foreningen 
(Lærerstandens Brandforsikring) 
kan inden 1. oktober ansøge om 
tildeling af understøttelser.

Efter bestyrelsens skøn tildeles 
understøttelser fortrinsvis til:

1.  Ældre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom eller 
på grund af andre ganske sær-
lige omstændigheder.

2.  Andre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom, 
forsørgertab eller på grund af 
andre ganske særlige omstæn-
digheder.

Arbejdsløshed eller status som 
uddannelsessøgende betragtes 
ikke i sig selv som ganske særlige 
omstændigheder. Der ydes ikke 
tilskud til børn under uddannelse.

Ansøgningsskema rekvireres ved 
henvendelse til LB Foreningen, 
Farvergade 17, 1463 København K, 
telefon 3395 7350 eller e-mail: 
piso@lb.dk.

P.b.v.
Carsten Mørck-Pedersen

Formand
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højre næve og skærer en grimasse, så hans ar 
i panden fra cykelstyrtet springer frem. Og så 
kommer ordene i tiltagende volumen:

»Jeg vil. Jeg vil. Jeg vil!«
For da det ikke rigtigt gik for Claus Loh-

man i skolen med naturfagene, ophævede 
han den mentale tyngdelov ved brug af lige 
dele engagement og stædighed.

»Jeg kan huske, at jeg dengang sagde til 
mig selv: Du skal. Og fra at være den, der fik 
hjælp af de andre i fysik, biologi og kemi, blev 
jeg den, som de dygtigste i klassen spurgte til 
råds«, fortæller Claus Lohman.

Historien gentog sig, da han kom på semi-
nariet. En af underviserne formastede sig til 
at sige, at Claus og hans kammerater aldrig 
ville få lært at spille guitar.

»Når nogen siger sådan til mig, bliver jeg 
meget stædig. Så jeg fik lært at spille guitar«, 
fortæller han.

Grundighed og atter grundighed
Sådan har det været hele vejen igennem. 
Stædighed kombineret med grundighed. Hans 
bøger beskriver det isolerede amish-folk, så han 
har læst tykke bøger om amish-folket og søgt 
på nettet og sågar forsøgt at oversætte en græsk 
tekst om folket i Google Translate. Hans beskri-
velser er så indgående, at en anmelder skrev, 
at den omstændelige og langsomme fortællestil 
passer godt til det på nogle områder fortidige 
amish-folk. Hans bøger handler også om muta-
tioner og dna-analyser og uhyggelige biologiske 
fænomener. Han har reelt opfundet sin egen 
genre: science reality – virkelig videnskab.

I biologiundervisningen bruger han den 
første bog »Genstart« som lærebog inden for 
genetik, så ved at læse bogen opnår eleverne 
forhåndsindsigt i faglige begreber som blandt 
andet dna, proteinsyntese, evolution, darwi-
nisme samt etik og moral inden for gentekno-
logi. Derudover bruger han – og flere andre 
lærere på skolen – amish-beskrivelserne til at 
lære eleverne om religionsminoriteter, kon-
flikter og amish-miljøet.

»Jeg har hele tiden haft det sådan, at der 
rent fagligt intet må være at udsætte på det, 
jeg skriver i mine bøger«, siger Claus Lohman, 
og netop derfor kan hans udredninger om 
lange dna-tråde og -analyser bruges i under-
visningen – flere af eleverne fortæller, at de 
føler sig godt underholdt, mens de samtidig 
lærer om dna og arvelighedslære.

De seneste måneder har han haft travlt 
med at forberede, at han i juni har meldt sig 
til for første gang at have elever op til den nye 
tværfaglige prøve i biologi, geografi og fysik/
kemi, samtidig med at han skrev på sin tredje 
bog og forberedte oplæg til krimimessen.

Han har foreløbig slæbt eleverne med til to 
krimimesser i Horsens med alt betalt.

 »Skolen kom med i et projekt, hvor vi 

Fysiklærer Claus Lohman bruger sin boblende fantasi i fy-
siklokalet på Næsby Skole i Odense og udtænker plot om 
forbrydelser, mutationer og dna-analyser til sine romaner. 
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kunne søge penge, så vi blandt andet har lejet 
en bus og besøgt Jussi Adler-Olsen«, siger 
Claus Lohman begejstret. Han har så med 
egne ord forfattet »en lang skrivelse med fine 
ord og billeder«, som nu ligger på uvm.dk og 
indeholder adskillige elevproduktioner, her-
under videoer og artikler om og med danske 
og udenlandske forfattere.

Filmrettighederne er solgt 
Claus Lohman har ligget nummer et på saxo.
coms bestsellerliste over e-bøger, og hans 
debutroman, »Genstart«, er oversat til engelsk 
og italiensk. I Italien har den ramt top to. 
Lohman udgiver bøgerne på eget forlag, 
der hedder Proportion. Hans tredje bog 
udkommer til efteråret med titlen »Gen-
kald«. Lohman har solgt filmrettighederne til 
producer Marco Lorenzen. Han er også i gang 
med filmprojektet »Iscylinderen – Duffernes 
første eventyr«, hvor Lohman er medforfatter 
på manuskriptet sammen med Martin Bager 
Wulff. Sammen med skuespiller og lydbogs-
indlæser Torben Sekov holder Lohman fore-
drag om, hvordan en god roman også bliver 
til en god lydbog.   
hah@folkeskolen.dk

Læs også
Claus Lohmans og elevernes rapport om innovation  
og iværksætteri og artiklen »Lærer og forfatter sælger  
filmrettigheder til krimitrilogi«.

Johanne fra 9. klasse (til venstre) er korrekturlæser på 
hans bøger og skriver selv noveller og laver poetry slam. 
Hun synes, at hans første bog, »Genstart«, var lidt for om-
stændelig med for mange indskudte sætninger. Det har 
læreren nu rettet ind efter i efterfølgende bøger.

VIND EN 
BESTSELLER

Alle abonnenter på Folkeskolens  
nyhedsbrev får samtidig gratis  

adgang til lydbogen »Genspejl«,  
der lå nr. 1 på Saxos  

bestsellerliste i december 2015.

ALLE KAN FÅ GRATIS ADGANG  
TIL LYDBOGEN »GENSPEJL« 

Du får adgang i nyhedsbrevet, der sendes  
ud i begyndelsen af juli. Tilmeld dig på

Tilmeld dig Folkeskolens nyhedsbrev, og 
deltag i konkurrencen om 2x20 eksemplarer 
af lærer Claus Lohmans to bestsellerkrimier 

»Genspejl« og »Genstart«.

SOMMER- 
KONKURRENCE
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Lærerfaget fremkalder stærke holdninger. 
Hvis der dukker en lærer op ved en familie-
fest, så kan man være sikker på, at snak-
ken vil gå. Der vil være én, der vil udfordre 
lærernes lange ferie, én, der vil huske frøken 
Nielsen, som inspirerede vedkommende til 
at vælge gymnasievejen, og én, der vil have 
forklaret, hvad det var, lærerne havde gang i 
under den såkaldte lærerkonflikt i 2013. 

Lærerfaget er ikke noget, folk bare træk-
ker på skuldrene over eller forbigår i tavshed. 
Skolelæreren er en person, som de fleste har 
personlige erfaringer med og derfor også har 
tydelige billeder af. 

Når man repræsenterer en 
faglighed og institution, der 
ofte er øretævernes holdeplads, 
så har man som lærer også en 
særlig forpligtelse til at vide, 
hvad der kræves for at sætte 
dagsorden og at tegne det rigti-
ge billede udadtil. Alt det har lærerne 
sådan set gjort fremragende, men det kunne 
måske stadig blive endnu bedre.  

Sproget – din ven eller fjende
Netop sprogets potentiale er noget af det, vi 
med bogen »Tag bladet fra munden« forsøger 
at tydeliggøre. De ord eller den framing 
(indramning), som vi bruger om en given 
sag, påvirker nemlig altid vores opfattelse af 

Den måde, du bliver framet som lærer på, er afgørende for, hvordan du kan sætte  
dagsorden, vinde opbakning og få succes i den offentlige debat. 

Sådan sætter du din  
egen lærerdagsorden 

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

KRONIK
JENS JONATAN STEEN,
FORFATTER, UNDERVISER OG RÅDGI-
VER I FRAMING

GRY INGER REITER,
FORFATTER, UNDERVISER OG RÅDGI-
VER I FRAMING
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sagen. Det sprog, vi bruger, når vi taler om 
politiske sager, afspejler, hvordan vi opfatter 
verden – og det farver også opfattelsen hos 
dem, vi taler med. Det er pointer, som vi ofte 
glemmer og ikke ofrer tid på i dagligdagens 
diskussioner, men de har afgørende betyd-
ning for at kunne erobre den offentlige debat. 

Det gælder, uanset om vi taler om »café-
penge«, »betalingsring«, »hulahoptimer« eller 
»skattelettelser«. Det er enkeltord, som sætter 
store dagsordener. 

Du kommunikerer med og til hjernen
De ord, man bruger om sin egen eller 

sin modstanders politik, er 
altafgørende for, hvordan 

den bliver opfattet af 
andre. Det viser 

både forskning og 
praksis. Framing 
som kommuni-
kationsredskab 
bygger på, at 
den menne-
skelige hjerne 

opfatter verden 
gennem metaforer 

og billeder. Og de ord 
og billeder, den ofte ud-

sættes for, sætter sig igennem 
som faste aktivitetsmønstre mellem 

hjernens nerveceller. 
Derfor skal vi være meget opmærk-

somme på, hvilke værdier der er indlejret 
i vores sprog, og hvilke billeder vores ord 
fremkalder. Med vores ord kan vi 
afgøre, om billedet af elevernes 
underviser skal være læreren, 
der dovner den på ferie, eller 
læreren, der gjorde den store 
forskel. Det bedste argument 
vinder kun, hvis det er godt 
framet. 

Lærerne fik skylden for andres ballade
Et smertende godt eksempel på sprogets 
kraft finder man i debatten om folkeskolen i 
2013. Alene det, at konflikten blev kendt som 
»lærerkonflikten«, er en framing, der blev 
toneangivende for mediernes dækning. Med 
navnet »lærerkonflikten« blev ansvaret for 
den nemlig lagt på lærernes skuldre.

Framingen »lærerkonflikt« gør, at man – 
helt ubevidst – forudsætter, at lærerne er skyld 

i konflikten. Ordet »lærerkonflikt« gør lærerne 
til uromagere og definerer lærerne som pro-
blemets kerne. På den måde bliver 
konflikten ikke framet som en 
kamp om, hvordan vi skaber 
bedre undervisning eller løfter 
eleverne i folkeskolen, men ale-
ne som noget, der handlede om 
lærerne, deres privilegier og 
deres arbejdstid.  Det er næve-
nyttige lærere og ikke folkesko-
len, der bliver sat i centrum. 

Selvom ingen lærer vælger jobbet på grund 
af arbejdsvilkår og løn, så er det netop det bil-
lede, der blev tegnet af lærerne. Lærerne blev 
framet som selve problemet.  

På trods af bestræbelser fra Danmarks Læ-
rerforening og utallige tillidsrepræsentanter 
på at definere situationen som »lærerlockout« 
i stedet for »lærerkonflikt«, så lykkedes det 
aldrig helt at vinde dagsordenen. Ordet lærer-
konflikt blev brugt 224 gange, mens begrebet 
lærerlockout fandt anvendelse 120 gange i de 
ni landsdækkende danske dagblade under 
opgøret. Lærerlockout er desuden et ord, som 
er enormt upræcist, ganske kompliceret og 
heller ikke direkte positivt for lærerne.

Lærernes samfundsindsats undermineret
Et andet eksempel er fra en kampagne kørt af 
KL, der i konflikten i foråret 2013 påpegede, 
at »en lærer underviser mindre end halvde-
len af sin arbejdstid«. For det er ikke bare 
en objektiv konstatering, men en framing, 
der udnytter hjernens kognitionsprocesser. 
Når vi tænker på en lærer, placerer vi nemlig 
denne i en bestemt frame. Vi ser læreren for 
os i nogle helt bestemte omgivelser, som vi 
er vant til, at fortællinger om lærere udspiller 
sig i. Lærere associeres med billeder af for 
eksempel klasseværelse, elever, tavle, kridt 
og skolegård. Når vi hører ordet »lærer«, for-
står vi det ud fra sansemæssige erfaringer, vi 
allerede har lagret i hjernen: Vi forestiller os 
en lærer i en undervisningssituation. Helt fra 
barnsben har vi lært at forstå en lærer som 
en, der underviser. Deraf følger også, at når 
læreren ikke står foran eleverne og undervi-
ser, så er læreren ikke på arbejde. 

Er man ikke selv lærer, kan man ikke fore-
stille sig andet. Forberedelsestid, hvor læreren 
arbejder uden at undervise, er simpelthen 
ikke en del af almindelige menneskers umid-
delbare lærer-frame, og KL fik altså fremstillet 

lærerne, som om de havde ualmindelig meget 
tid til at slappe af i deres arbejdstid. Altså en 
bevidst framing af lærerne som nogle, der 
skulle presses ind i klasselokalet, nogle, der 
skulle presses til at arbejde mere, og nogle, 
der generelt skulle have deres rettigheder og 
arbejdsvilkår til eftersyn. På den måde banede 
KL’s framing vejen for lov 409.    

Tre gode råd til at sætte dagsorden
Eksemplerne skulle gerne vise, at lærernes 
modstandere ikke er blege for at tage fat i 
sprogkampen. Derfor er der også behov for, 
at den enkelte lærer selv opruster og indtager 
sproget som en politisk kampplads. Framing 
kræver en indsats på alle niveauer – lokal, re-
gional og national meningspåvirkning kræver 
evnen til at frame. En lærer eller tillidsrepræ-
sentant, der gerne vil sætte dagsorden, kan 
starte ud fra disse simple råd: 
1. Spørg dig selv: Hvorfor går jeg op i denne 

sag, og hvad er mine grundlæggende vær-
dier? 

2. Kommuniker i dit eget konkrete, levende 
og billedrige sprog. 

3. Stå fast på din egen frame: Accepter aldrig 
din modstanders afsæt eller framing!

Framing er et grundvilkår for den politiske de-
bat, derfor kan du vælge enten at frame selv 
eller blive framet af dine modstandere. Det 
gælder ikke kun den debat, der foregår i me-
dierne, men også de lokale politiske kampe, 
der udspiller sig hver dag rundtomkring på ar-
bejdspladserne. Skal lærerne selv bestemme, 
hvilket billede andre mennesker har af dem, 
må man tage framing alvorligt og bruge det 
aktivt i alt fra samtaler med skoleledelsen til 
debatindlæg i avisen. 

Jens Jonatan Steen og Gry Inger Reiter udgav 
bogen »Tag bladet fra munden – En introduktion 
til politisk framing« i november 2015 på forlaget 
Samfundslitteratur.

KRONIKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens 
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi bede 
dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens 
hovedpointe og hovedargumentation, som redaktionen kan tage 
stilling til. Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk
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Demokrati på 
bornholmsk

Ziegler valgte at ignorere Böwadts under-
søgelse og fortalte i stedet, at der stort set 
ikke er problemer med at rekruttere lærere, 
og i 2020 er der slet ingen problemer, fordi 
børnetallet er faldet. Skyklapperne sidder 
øjensynligt som naglet på KL. Vi skal tage 
det alvorligt, at alt for mange lærere forlader 
folkeskolen, og alt for få ønsker at blive lærer 
i folkeskolen. Sporene fra Sverige skræm-
mer. Her mangler de i dag mere end 60.000 
lærere.

Folkemødet er kendetegnet ved en posi-
tiv stemning, en åben dialog og en lyttende 
tilgang. De sædvanlige konfrontationer er for 
fire dage i et vist omfang udskiftet med den 
demokratiske samtale. Den gode stemning må 
imidlertid ikke betyde, at vi lukker øjnene for 
de åbenlyse udfordringer, vi står med. Det er 
godt, at ministeren tager ansvar. 

Jeg sidder på færgen fra Bornholm. Folkemø-
det er slut. Det politiske Danmark på vej hjem 
fylder færger og fly. Cirka 3.000 arrange-
menter med samtale og debat er afviklet de 
seneste fire dage, og op mod 25 procent af 
dem har direkte eller indirekte relateret sig til 
undervisning. 

Danmarks Lærerforening inviterede for 
eksempel på skift partierne til at præsentere 
deres tanker og perspektiver i forhold til de 
områder, hvor vores medlemmer arbejder. 
Det var partierne, der havde udspillet. Der 
kom mange interessante budskaber. Større 
råderum til lærere og skoleledelse og større 
indflydelse på skolens udvikling var et tema 
fra flere af partierne. Det vil vi helt klart 
prøve at få konkretiseret, når vi mødes efter 
ferien.

Vores mest velbesøgte arrangement var en 
samtale mellem Ellen Trane Nørby, Michael 
Ziegler og mig om udfordringerne med at 
rekruttere lærere til folkeskolen. Som optakt 
redegjorde lektor Pia Rose Böwadt fra UCC 
for den kvalitative undersøgelse, hun sam-
men med kolleger har foretaget for at belyse 
grunden til, at lærere har valgt at forlade 
skolen. Manglende mulighed for at kunne 
løse opgaven kvalificeret og manglende ind-
flydelse på eget arbejde og skolens udvikling 
var de begrundelser, som de 400 lærere sam-
stemmende havde givet.

 I april lovede alle partierne i uddannel-
sesudvalget, at de vil bakke op om, at vi skal 
have undersøgt, hvad der skal til for at få 
nogle af lærerne til at vende tilbage til skolen, 
og hvad der skal til for at fastholde lærerne, 
der i dag er ansat i folkeskolen. På mødet 
fortalte ministeren, at arbejdet er i gang.

}I begyndelsen var Ordet
 
Maud Pedersen i »Folkeskole-
forældre«:
»Kære forældre:
IPads er ikke skolens nye vid-
undermiddel. På samme måde 
som skrivemaskinen aldrig var 
andet end et skriveredskab på 
linje med en kuglepen.

Larm i klasserne er ikke ud-
tryk for et problem. Det er et 
udtryk for aktivitet. Den stilhed, 
som er blevet vor tids mantra, 
er i modstrid med alt, der har 
med liv at gøre.

Ideen om den individuelle 
læring for hvert barn er en skrø-
ne. Et barn lærer intet alene, 
alle børn lærer ved at være 
sammen med og agere sam-
men med andre børn og voksne.

Disse tre store fejlslutninger 
er vi som forældre nødt til at 
revurdere …«.

} Vi vil have lærerrådene tilbage! 

Niels Christian Sauer: 
»Godt at de endnu findes, mø-
derne pædagogisk råd, men der 
er nu ikke meget pædagogik 
eller råd i dem længere. De er 
reduceret til efterretningsfora 
for skoleledelsen. Der er ikke 
afsat tid til debat af noget som 
helst, højst en enkelt bemærk-
ning eller to, hvor eventuelle 
kritiske røster risikerer at blive 
mødt med ligegyldighed eller 
endnu værre: med chikane fra 
ledelsen eller det, der er værre, 
som i ’Agedrup-sagen’, hvor 
Erik Schmidt fik en tjenstlig 
advarsel af kommunen for at 
have ytret sig ’negativt’ på et 
sådant møde …«.

 Større råde-
rum til lærere og  
skoleledelse og 
større indflydelse 
på skolens udvik-
ling var et tema 
fra flere af par-
tierne. Det vil vi 
helt klart prøve 
at få konkretise-
ret, når vi mødes 
efter ferien.

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DLF  
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkeskolen.dk. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen forbeholder 
sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer 14 
skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 10. august klokken 9.00.

 Jeg vil opfor-
dre til, at un-
derretninger 
kommer på dags-
ordenen på for 
eksempel et per-
sonalemøde.

Store besparelser  
på løsdele i juni 

15-30% på løsdele til gynger 

Læs mere på 
www.aktiv-leg.dk 

15-20% på rustfri rutsjebaner 

25% på dele til svævebaner 

BLIV VÆRTSFAMILIE

En oplevelse for livet 
- for hele familien

yfu.dk/vf

sjettedelsannonce.indd   1 6/14/2016   9:49:19 AM

Karen Ellemann, social- og indenrigsminister

HUSK OGSÅ AT VÆRE OPMÆRKSOM  
PÅ DE STILLE BØRN
Lærere er gode til at dele deres bekymring 
om børn, der mistrives, med kommunen. 
Det viser den seneste underretningsstatistik. 
Skolerne tegner sig for hele 20 procent af alle 
underretninger, og jeg er som social- og in-
denrigsminister rigtig glad for, at der er fokus 
på det i skolerne.

En lærers underretning om et barn, der 
ikke trives, kan være helt afgørende for, at 
barnet og dets familie får den nødvendige 
støtte fra kommunen. Det er vigtigt, at den 
lærer, der ser børnene i undervisningen og 
i pauserne, er opmærksom på, om der er 
grund til bekymring over den glemte madpak-
ke eller over, at det er blevet svært for barnet 
at finde kammerater i klassen. 

Som tidligere lærer ved jeg, at underret-
ninger kan være en udfordring. For det er 
ikke kun det barn, der kaster med stolene og 
slås, der kan være grund til bekymring for, 
men også for det barn, der uden at gøre væ-
sen af sig går rundt og trives dårligt i årevis, 
uden at nogen ser det. 

Når vi læser statistikker, kommer vi hurtigt 
til at tale om antallet af underretninger. Antal-
let er ikke uvæsentligt, men jeg er egentlig 
mere optaget af, at lærerne sender de rigtige 
underretninger, end at de sender mange. Og 
at skolerne finder ud af, hvad de skal arbejde 
med inden for skolens rammer – sammen 
med for eksempel Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning (PPR) – og hvornår de skal dele 
deres bekymring med den sociale forvaltning 
i sagen. Det tror jeg, at de fleste lærere kan 
genkende. 

Men hvordan gør man så det? Jeg vil op-
fordre til, at underretninger kommer på dags-
ordenen på for eksempel et personalemøde, 
hvor man kan høre, hvad ens kolleger gør, 
når de er bekymrede for et barn, og hvad de 
bliver bekymrede for. Er der nogle børn, som 
er særligt lette at spotte, mens andre gemmer 
sig i en blind vinkel? Er der et barn i udsko-
lingen, der skulle have været underrettet om 
allerede i indskolingen, inden problemerne 
voksede sig store? Og lad endelig tværfaglig-
heden være en del af de faglige drøftelser, for 
eksempel ved at invitere en socialrådgiver, 
PPR og SSP (skole, socialforvaltning, politi) og 
finde ud af, hvordan de forskellige fagligheder 
spiller bedst sammen. 

Lad dialogen om underretninger være en 
del af de tilbagevendende faglige drøftelser, 
så lærerne kan være de stærke voksne, som 
nogle af de børn, der sidder i klasserne, har 
ganske særligt brug for.
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder åbent 
hele døgnet.

D E B AT

}Undervisningsministeren vil skære ned  
i antallet af bindende mål
 
Henning Nielsen:
»… Så er spørgsmålet blot, om det er det, 
vi skal gøre, for at eleverne bliver klogest 
muligt?

Min opponering går på, at jeg ikke har 
tid til at nå andet end at undervise efter 
de bindende mål. De fylder simpelthen 
det hele, hvis de skal overholdes og op-
fyldes. Men de dækker ikke hele faget i 
dansk. Jeg når ikke at samle alle trådene, 
der ligger i målene, til helheder og få 
hovedet løftet op over målene og se på 
retningen«.

} KL-doktrin giver afgangsprøvekaos

Karsten Bräuner:
»… Torsdag-fredag den 16.-17. juni skal 
jeg være censor i historie og har i den 
anledning modtaget en 3,5 centimeter 
tyk stak A4-sider med opgaver og kilder.
Mandag-tirsdag den 20.-21. juni skal 
jeg have en klasse op i samme fag med 
et tilsvarende papirbjerg.

I alt mindst 500 A4-sider. Hvis det 
– lavt sat – tager tre minutter at læse 
én side, vil det tage 25 klokketimer at 
komme igennem de to stakke papir. Den 
tid har jeg ikke.

500 A4-sider, som jeg skal sætte 
mig ind i på min en kvadratmeter store 
arbejdsplads i det fælles forberedel-
seslokale, hvor kolleger kommer og går 
og taler om afgangsprøver, læringsmål, 
årsplaner, elever med mere, mens ele-
ver i bevægelse støjer muntert uden for 
vinduerne. Fra tid til anden afbrydes 
læsningen af vikartimer, som jeg skal 
gennemføre, elever, der skal tale med 
mig, kolleger, der skal drøfte noget med 
mig, eller opgaver, jeg skal klare. Her er 
koncentration en by i Rusland ...«.
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DANMARKS 
LÆRERFORENING 
dlf.org 

KONGRES 

Der indkaldes hermed til 
Danmarks Lærerforenings 
ordinære kongres 2016. 
 
Kongressen afholdes den  
13. – 14. september 2016 i  
Tivoli Hotel & Congress Center, 
Arni Magnussons Gade 2 – 4, 
1577 København V. 
 
Foreløbig dagsorden 
 
1. Mødets åbning og valg af 

dirigenter 
2. Forretningsorden 
3. Ændring af dele af Danmarks 

Lærerforenings vedtægter 
4. Hvad skal vi med skolen? 
5. Medlemmernes arbejdsliv 
6. Et demokratisk solidarisk  

velfærdssamfund 
7. Eventuelt. 

 
Endelig dagsorden vil blive  
meddelt senest 3 uger før  
kongressen, jf. vedtægternes  
§ 20, stk. 6. 
 
På hovedstyrelsens vegne 
 
Anders Bondo Christensen 
Formand 
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NY PRØVEFORM EN DØDSSEJLER
Af Karsten Bräuner, lærer

I den nye prøveform i samfundsfag, historie 
og kristendomskundskab, hvor eleverne kan 
gå op enkeltvis, parvis eller i grupper på 
tre, skal der til hver fremlæggelse anføres 
én til fem kilder, som har indgået i arbejdet. 
Læreren skal naturligvis være fortrolig med 
indholdet af disse kilder for at kunne afholde 
en kvalificeret prøve.

I en klasse med 26 elever, som jeg skal føre 
til afgangsprøve i samfundsfag, er der »kun« 
48 kilder – artikler, tv-udsendelser, bøger, 
film – som jeg skal igennem. Det højest mu-
lige antal er 130 kilder, hvis alle elever gik op 
enkeltvis med fem kilder hver. Det ville tage 
en uge eller to at sætte sig ind i en sådan kil-
desamling. I betragtning af det tidspres, som 
folkeskolereformen har sat lærerne under, er 
det slemt nok med 48 kilder.

Det paradoksale er, at med lærerens vejle-
derfunktion og det store antal elevvalgte kil-
der er forudsætningen for den nye prøveform 

netop den lærertype, som de seneste årtiers 
politik på folkeskoleområdet – med folkesko-
lereformen som klimaks – har sat sig for at 
afskaffe: Den fagligt velfunderede lærer.

Det kræver også en fagligt velfunderet læ-
rer at forestå en prøve på 55 minutter, som er 
tidsrammen, når tre elever går op sammen.

En halvering af linjefagsuddannelsernes 
timetal, en kraftig forringelse af lærernes ef-
teruddannelse og det totale bortfald af deres 
individuelle kompetenceudvikling i form af 
selvstudier vil med tiden udvikle den fagligt 
svage reformlærer, der ikke skal skabe sit eget 
fundament for sin undervisning, men blot gå 
på internettet og genbruge de undervisnings-
forløb, som andre lige så fagligt svage kolleger 
har uploadet.

I reformfolkeskolens kontekst er den nye 
prøveform en dødssejler.

TILBUDDET ER HENVENDT TIL 7.-
10. KLASSETRIN PÅ SJÆLLAND. 

Book undervisning 
Vi har undervist  mere end 100 klasser på 
landsplan , og har stadig ledige dage i 
efteråret til klasser på Sjælland, særligt i 
københavnsområdet. 

Har du spørgsmål eller vil du gerne 
booke en undervisningsdag , kan du 
kontakte os på:  

kd@krisecenteret.dk 

Læs mere på tørdutaleomdet.dk/book 

GRATIS UNDERVISNINGSDAG 
Book en gratis undervisningsdag om kærestevold, vold i 
familien og grænser.  

På dagen arbejdes der både samlet og i grupper, bl.a. med 
quiz, cases,  holdnings- og refleksionsøvelser samt QR-jagt 
og sms-rådgivningsøvelse. 

Dagen er opbygget ud fra Fæ lles mål for en række fag og 
kan med fordel bruges som led i projektarbejde. 

Tør du tale om det? 

”Det har været en spændende og alsidig 
undervisning. Eleverne har debatteret og 
fået god viden om området. Det har helt 
klart åbnet øjnene hos nogle.” - lærer 

”Jeg synes at det var godt, der var en 
tilstrækkelig munterhed under forløbet på 
trods af det ret så alvorlige emne.” -elev 

Vidste du at... 

… hvert 6. barn har været udsat for 
fysisk vold fra en forælder? 

… 46 % af dem ikke  tror nogen kan 
hjælpe dem? 

… det er lige så slemt at være vidne til 
vold som at blive udsat for vold?  

… 15.500 unge årligt udsættes for 
vold fra en kæreste? 

 Det højest  
mulige antal er 
130 kilder, hvis 
alle elever gik op 
enkeltvis med 
fem kilder hver. 
Det ville tage en 
uge eller to at 
sætte sig ind i en 
sådan kilde- 
samling.
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PÅ TEATRET LÆRER ELEVERNE OM  
KROPSSPROG OG FØLELSER

T E K S T :  C A T H R I N E  B A N G I L D   ·   F O T O :  B O  T O R N V I G

Med farvestrålende  
parykker og tylskørter  
prøvede elever fra  
Sølvgades Skole grænser  
af på Anemone Teatret.
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På den sorte scene lyser spotlamperne 
ned mod tyve børn. Nogle af dem går 
rundt og tager sig til deres forover-
bøjede rygge, andre rækker en arm 
frem, som om de griber om en usyn-

lig stok. Anstrengte lyde som »ahh« og »åhh« 
får dem til at lyde, som om de er 80 år ældre, 
end deres unge ansigter indikerer.

»I må gerne overdrive lidt mere«, siger 
teaterinstruktør Mette Andrée. »EEEUH!« Vo-
lumenen stiger i det forpinte kor.

Børnene går i 2. klasse på Sølvgades Skole 
i København. I dag er de på besøg i Anemone 
Teatret, som også ligger i København. Det har 
de været før. Skolen og teatret har nemlig ind-
gået et samarbejde, hvor klasserne kommer 
på besøg på teatret, og teatret besøger skolen.

Elevernes første opgave var at danse til 
Michael Jacksons sang »Beat it«. De er nu i 
gang med næste øvelse, som går ud på, at 
Mette Andrée beskriver en scene, knipser 
med fingrene, og så skal eleverne spille den. 
Derfor humper de omkring som gamle men-
nesker. KNIPS! Nu famler eleverne sig frem til 
en postkasse, som er svær at finde i tågen. 

Rækker af små stole med røde, velourbe-
klædte sæder tårner sig op foran scenen, men 
de er tomme. I dag er det eleverne, der står 
for underholdningen.

Styrke bevidstheden om kropssprog
En pose med tylskørter, badehætter, solbril-
ler, parykker og tangokjoler tømmes ud på 
gulvet i en bunke, som eleverne hurtigt går 
i gang med at rode i. To drenge hiver i nogle 
genstande, som har sat sig fast i hinanden. 
De er ved at komme op at skændes, indtil 
det går op for dem, at den ene dreng vil have 
sværdet, og den anden vil have de lyserøde 
alfevinger.

Nu skal eleverne klæde sig ud og finde på 
deres egen karakter. Mette Andrée beder dem 
lukke øjnene og overveje, hvad karakteren skal 
hedde, hvordan den bevæger sig, og hvilket 
humør den er i. Formålet med øvelserne i dag 
er, at eleverne skal blive mere bevidste om de-
res eget og klassekammeraternes kropssprog. 

»Børn er generelt ikke så opmærksomme 
på, hvad deres kropssprog betyder i forhold til 
relationer og trivsel. Jeg synes stadig som vok-

sen, at det er en stor udfordring at være op-
mærksom på mit kropssprog. Det er ikke altid, 
man signalerer det, man tror, man signalerer. 
Det kan være, man siger noget med sin tale, 

men noget helt andet med sin krop, og så bli-
ver man misforstået. Desværre aner man det 
ikke, for man er ikke klar over, at kropssproget 
ofte betyder mere end det talte sprog, og at 
uoverensstemmelsen mellem de to sprog er 
kilden til mange misforståelser og konflikter.  

Derfor er det vigtigt, at man lærer om krops-
sprog, fra man er lille«, siger teaterinstruktør 
og dagens underviser Mette Andrée.

Undervisningen på teatret skal altså styrke 
eleverne i deres bevidsthed om kropssprog, 
så de blandt andet bliver bedre til at tyde hin-
andens grænser.

Drama skaber selvtillid
De udklædte elever står nu klar til at vise, 
hvilken karakter de har fundet på. En pige 
med stor, gul paryk spankulerer selvsikkert 

Eleverne klædte sig ud og 
opfandt deres egen karakter. 
Den gule paryk forvand-
lede eleven til en model, der 
spankulerede selvsikkert 
rundt på scenen.

Det er også en del af den store 
forkromede borgerskabsplan, 
at de lærer at kunne indgå i et 
stort fællesskab i sidste ende.
Eva V. Aagaard 
Lærer

GLÆDE
Eleverne blev bedt om at posere efter forskelligt humør. 
Her kan to piger ikke få armene ned af bare glæde.

Anemone Teatret er et børneteater, som har eksisteret 
i 32 år. Samarbejdet mellem Sølvgades Skole og te-
atret er en del af åben skole. Det knytter sig primært 
til indskolingen, men der har også været 4.-klasser på 
besøg på teatret. Eleverne deltager i workshops og ser 
en forestilling på teatret, hvor de også møder skue-
spillerne og selv prøver kræfter med skuespillet. Teatret 
har selv udarbejdet læringsmål, som de arbejder med i 
samarbejdet.

Samarbejde med teatret
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rundt på scenen, mens en dreng med afrohår 
og Elvis-solbriller kalder sig selv Fedhår Chri-
stian og har opfundet sin egen gang, som får 
afroen til at hoppe på hans hoved. Drengen 
med de lyserøde alfevinger sætter en hånd 
på hoften og skruer op for tonelejet, da han 
bliver spurgt, hvad hans karakter hedder.

»Jeg hedder Sofie«, siger han og svinger 
hoften til højre.

De fleste elever har valgt, at deres karakter 
skal være glad. Og det er ikke så mærkeligt, 
for ifølge klassens lærer, Eva V. Aagaard, har 
samarbejdet med teatret skabt mere selvtillid 
hos eleverne.

»Jeg ser pludselig nogle elever, som nogle 
gange kan have lidt svært ved det boglige, folde 
sig ud og udtrykke sig. De har større selvværd, 
når de har plads til at være sig selv gennem 
dramaet. Og når de er blevet anerkendt der, så 
oplever de også, at de bliver set«, siger hun.

Når Eva V. Aagaard oplever, at en elev har 
det svært, prøver hun at overføre metoderne 
fra undervisningen på teatret. Her er det 

måske især elever, som er boligt svagere, der 
kan drage nytte at undervisningen fra teatret. 
Opstår der for eksempel en situation, hvor en 
elev har svært ved at løse en skriveopgave, 
beder Eva V. Aagaard eleven om at huske til-
bage på et tidspunkt i teaterundervisningen, 

Å B E N  S KO L E

hvor eleven gjorde det godt. Det hjælper dem 
til at finde inspiration til at skrive.

Tryghed i fællesskabet
Undervisningen på teatret er ved at være slut, 
men først skal eleverne en for en gå catwalk 
i deres kostumer foran klassekammeraterne 
på scenen. Ifølge både Mette Andrée og lærer 
Eva V. Aagaard er det vigtigt, at eleverne 
lærer at være trygge, når de skal stå foran 
mange mennesker.

»Det er ikke, fordi alle skal være ekstro-
verte, det handler mere om, at man skal over-
vinde sin nervøsitet, når man skal præsentere 
noget for andre. Jeg kan forestille mig, at der 
er mange, der har ondt i maven over at skulle 
stå og fremlægge foran sin klasse. Jo hurtigere 
man kommer i gang med at få et lidt mere 
afslappet forhold til at kunne tale foran store 
forsamlinger, jo bedre«, siger Mette Andrée.

Og det lader til, at undervisningen har vir-
ket. For selvom nogle af eleverne først er for 
generte til at tage en tur alene ned ad scenen, 
vover de sig alligevel op foran publikummet 
i grønne, blå og gule parykker, mavedanser-
bælte og solbriller.

Eva V. Aagaard kan mærke, at hendes elever 
er blevet mere trygge, men hun mener også, at 
teaterundervisningen tjener et højere formål.

»Eleverne er blevet bedre til at stille sig op 
foran hinanden, og det kommer de jo til at 
bruge, hver gang de har fremlæggelser, eller 
hvis de skal møde nye mennesker. Men det 
handler også om, at de i klassen bliver puttet 
ind i et fællesskab, som de ikke selv har valgt, 
og så har de brug for nogle redskaber til at 
kunne være i det. Så det er også en del af den 
store forkromede borgerskabsplan, at de læ-
rer at kunne indgå i et stort fællesskab i sidste 
ende«, siger Eva V. Aagaard. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

VREDE
Hvis man er rigtig sur, 
udtrykker man det åben-
bart bedst med en strakt 
mellemfinger, selvom det 
var lidt svært at lade være 
med at smile.

En arm i siden og 
et smørret smil på 
læben – drengene 
har ingen proble-
mer med selvsik-
kerheden.SELVSIKKERHED
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Foto:Foto: Sara Hartmann Sivertsen

Det er ikke let at være ny i Danmark, når 
man er flygtet langvejsfra. Mange flygt-
ningebørn kan hverken dansk eller engelsk, 
og det gør det svært at undervise dem. 
Det har fået en gruppe frivillige til at gå 
sammen om at lave en bog helt uden ord. 
Opskriften til bedre integration lyder på 
billeder og sjov. Bogen »Comics for good« 
kan læses gratis som e-bog eller købes 
til forsendelse. Bliver bogen en succes, er 
næste projekt en bog om kræft i familien. 

Elever skal slappe af 
med kropsidealer
Det skal være en god oplevelse at gå i skole. 
Sex og Samfund forsøger i samarbejde med 
en række samarbejdspartnere at støtte op om 
den positive situation med projekt Destination 
Trivsel. Med undervisningsforløb i dansk, billed-
kunst, historie, samfundsfag og idræt skal ele-
verne lære, hvordan vores tanker om os selv og 
andre kommer fra vores forestillinger om krop-
pen, sproget og samfundsnormerne. Forløb og 
undervisningsmaterialer kan downloades gratis 
på underviserportal.dk

Hvad kan jeg blive,  
når jeg bliver stor? 
Hvad er nu lige forskellen på en maskinmester og 
en maskiningeniør, og hvad er en produktions-
teknolog? Som lærer skal man guide og inspirere 
eleverne videre på en uddannelsesrejse efter 
folkeskolen. Ti film om ti forskellige tekniske ud-
dannelser forsøger at gøre det lidt lettere. Her 
kan eleverne få svar på alt, fra hvordan en ma-
skinmester går klædt, til hvad man kan bruge en 
erhvervsuddannelse til. 

Ordløs bog vil  
integrere flygtninge

Ved Sebastian Bjerril/bje@folkeskolen.dk

Foto: Foreningen M
obile Skolehaver

Skaf din klasse en rullende køkkenhave
En ny forening vil gøre det muligt at trække 
køkkenhaven med ind i klasselokalet. Det sker 
med rullende køkkenhaver, som gør det nemt 
og bekvemt at få muld under neglene. For-
eningen Mobile Skolehaver leverer kasser, jord, 
dyrkningsvejledning og undervisningsmateria-
ler. Seks skoler i Skanderborg Kommune har 

deltaget i et indledende pilotprojekt, og efter 
sommerferien kan alle andre få en køkkenhave 
ind ad døren.

Tilmeld din klasse eller skole på  
mobilehaver.dk

Find bogen på comicsforgood.com

Find filmene på http://ntsnet.dk/virksomung

Foto: Com
ics for good

Foto: Istock

Billedfil: Destination Trivsel

Er du parat til noget nyt? 
Et digitalt matematiksystem til 0.-3. klasse?

Har skolen tablets eller pc til eleverne?
Mangler du materiale, der kan mere end træning?

UNI Matematik er et digitalt matematiksystem af den 
kvalitet mange har ventet på. Fuldt dækkende og online 
– med mulighed for at printe arbejdsark til supplering.
 
Du og dine elever kan arbejde med UNI Matematik i 2016 
– helt gratis! 

Se mere og bestil på edimia.dk

Gratis i 2016 – grib chancen!

udgiver UNI Matematik • unimat@edimia.dk • 7527 7702   

Sandbanken 18 • 4320 Lejre
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Drengen husker med kroppen. Med et stort smil 
vrider han sin krop, vrikker og holder armene tæt 
ned langs siden. Jo, han husker, da han var regnorm 
i en lyserød lagenpose, nu da naturvejleder Hanne 
Sofie Schmidt spørger. Det var sjovt, kan man se.

Nu står han sammen med sin mor og naturvej-
lederen uden for Bramdrup Skole og har lige fundet 
en regnorm under en sten. Mads og hans mor, Ma-
rie, er sammen med resten af eleverne i specialcen-
tret, forældre, lærere og pædagoger ude at lede ef-
ter smådyr på skolens grund. I plasticbakken har de 
allerede flere bænkebidere, regnorme og snegle.

»Se denne mærkelige snegl. Den har i hvert fald 
ingen ben, vel? Og den ligner en snegl«, siger Mads og 
triller det lille aflange sneglehus lidt rundt i bakken. 

Kolding Kommune satser på viden om naturen. 
Fem naturvejledere er ansat, og den ene er Hanne 
Sofie Schmidt, der siden 2013 har været natur-
vejleder for elever med særlige behov. Målgruppen 
er netop blevet udvidet med tosprogede børn og 
ensomme unge. I håbet om at åbne for noget hos 
børnene og skabe relationer ved hjælp af naturen.

God plads i naturen
Hanne Sofie Schmidt er uddannet lærer og natur-
vejleder, og så har hun været spejder hele livet.

Naturen kan hjælpe 
med at skabe gode  
relationer
Kolding Kommune har en naturvejleder ansat 
til at arbejde med elever med særlige behov,  
tosprogede elever og ensomme unge.

TÆTTERE PÅ FAGET: NATURFAG

TEKST HELLE LAURITSEN

FOTO NILS ROSENVOLD FAGLIGT NETVÆRK:
NATURFAG

TILMELD DIG  
NETVÆRKET  

NATURFAG 
PÅ FOLKESKOLEN.DK

På det faglige netværk for naturfag er 
der blogs, artikler og anmeldelser. Net-
værket dækker naturfagene i folkeskolen, 
det vil sige natur/teknologi, biologi, geo-
grafi og fysik/kemi. I samarbejde med 
Danmarks Fysik- og Kemilærerforening, 
Biologforbundet og Geografforbundet.
 

Folkeskolen.dk/naturfag

»Mål og teori er selvfølgelig vigtigt, men det handler også 
om nysgerrigheden og at give eleverne oplevelser i naturen. 
I dag sammen med forældrene«, siger naturvejleder Hanne 
Sofie Schmidt.

»Her i dag, hvor vi tæller smådyr, undersøger 
biodiversiteten på skolens grund og ser på planter, 
har mange spurgt til fagligheden. Og det er vigtigt 
med målene og teorierne, men for mig handler det 
også meget om nysgerrigheden og at give bør-
nene oplevelser i naturen med hinanden og med 
deres forældre«, forklarer hun.

»Naturvejledning er meget mere end natur. Vi 
bruger naturen som ramme for børnenes udvikling 
– og der er god plads til dem i naturen. Samtidig 
kan vi få alle fag med i udeundervisningen. Natu-
ren kan simpelt hen så meget«.
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Hun kender eleverne og har været sammen 
med dem flere gange, ligesom hun holder kurser 
for lærerne. Denne dag, hvor de arbejder med 
naturtjek på alle Koldings specialskoler, når hun 
rundt til flere af skolerne og hilser på elever, lærere 
og forældre. Desuden har alle skolerne besøg af 
lærerstuderende, der sammen med skolens na-
turfagslærere er i gang med at bestemme plan-
ter og smådyr, når eleverne kommer med deres 
bakker med fangsten. På flere af skolerne har 
hun været ude for at hjælpe med at sætte kartof-
felfælder op, så eleverne var sikre på god fangst 
i dag.

»Her på Bramdrup Skole har jeg også været 
med mine lyserøde og hvide lagenposer. Eleverne 
har prøvet at være regnorme og nedbryde et gam-

melt æble. Det er sjovt – alle drengene valgte de 
lyserøde lagenposer, fordi det jo mest er den farve, 
som regnorme har. Det havde jeg ikke ventet, jeg 
tænkte, at jeg hellere måtte have lagenposer i en 
mere neutral farve også«, fortæller Hanne Sofie 
Schmidt. 
hl@folkeskolen.dk

Eleverne fandt planter og smådyr, men lidt affald var også 
med i dagens indsamling.

Mads, Marie og naturvejleder Hanne Sofie Schmidt under-
søger indholdet af plasticbakken, hvor der blandt andet er 
regnorme og bænkebidere.

Læs også
Reportage om elevernes naturtjek:  
Biodiversitet på skolens grund

FAGLIGT NETVÆRK:
SPECIALPÆDAGOGIK

SPECIALPÆDAGOGIK-NETVÆRKET 
er for alle, der interesserer sig for un-
dervisning af børn og voksne med 
særlige behov. Der er artikler, blogs og 
anmeldelser på netværket. I samarbejde 
med tidsskriftet »Specialpædagogik«. 
 

Folkeskolen.dk/specialpædagogik

TILMELD DIG  
NETVÆRKET  

SPECIALPÆDAGOGIK 
PÅ FOLKESKOLEN.DK
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A N M E L D E L S E R

Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

n   Dansk, formålsparagraffen, madkundskab, mobning,  
trivsel, børneliv, folkeskoleloven, undervisning, skolen i samfundet, skolepolitik

Bevægelsen Fucking Flink har udarbejdet et 
undervisningsmateriale til elever i udskolin-
gen. Det er fyldt med ideer til, hvordan man 
hjælper andre til en flinkere verden.

Så fucking godt  
fundet på!

Folkeskolens anmelder-
redaktion er næsten klar 
til sommerferie, men 
vi har lige nået at gøre 
et par interessante an-
meldelser klar. Læs for 
eksempel anmeldelsen 
af en historiebog om 
gladiatorer, som vores 
anmelder synes er no-
get helt særligt: »… med 
det lille, men veldoku-
menterede og rigt il-
lustrerede værk ’Døden 
som underholdning’ 
fører forfatter Johnny 
Thiedecke os ind i det 
gamle Roms gladiator-
traditioner og leverer en 
vidensformidling, denne 
anmelder ikke mindes 
at have set tidligere i 
grundskoleregi«.

Læs alle de 
omtalte an-
meldelser og 
mange flere på 
folkeskolen.dk/
anmeldelser.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en an-
meldelse, der sætter 
tanker i gang eller er 
særligt brugbar i forhold 
til at afgøre, om din 
skole skal indkøbe et 
materiale, så anbefal 
den med et klik på mu-
sen. På den måde er det 
lettere for dine fagfæller 
også at blive opmærk-
somme på den.
God sommer til alle 
vores læsere.

Førstehjælp til  
stavning
»Korrekt stavning – Den lille hjælper« 
er en opslagsbog målrettet folkesko-
lens udskolingselever og studerende på 
ungdomsuddannelser. I bogen kan dine 
elever – og du selv – finde viden om alle 
de vigtige retskrivningsproblemer, for 
eksempel hvornår ord skrives i ét ord, 
hvornår der skal -r på et ord, og hvornår 
du skal vælge lægge eller ligge.

»Den lille hjælper« er elevudgaven af 
bogen »Korrekt stavning – Undervise-
rens håndbog i dansk retskrivning«, som 
Folkeskolens anmelder kaldte »… et ek-
sempel på solid, eksemplarisk faglighed« 
og anbefalede til »alle, der er skrivende, 
og som gerne vil gøre sig umage …«.

Læs hele anmeldelsen: på  
folkeskolen.dk/556718

Bøgerne er skrevet af Ida Elisabeth Mørch 
og udgivet på Dafolo. »Den lille hjælper« 
koster 75 kroner, »Underviserens håndbog 
i dansk retskrivning« koster 300 kroner.

Nyt i »Close-up«- 
serien
Så er der nyt i serien »Close-up« til en-
gelsk i 8.-10. klasse. Denne gang hand-
ler det om at gøre en forskel i verden, så 
eleverne kommer til at stifte bekendt-
skab med både kendte og ukendte unge, 
der har kastet sig ud i kampene mod 
kvindeundertrykkelse, klimaforandringer, 
ebola og meget andet.

»Close-up«-serien har tidligere fået 
flotte ord med på vejen af Folkeskolens 
anmeldere, som blandt andet kaldte 
hæftet om terrorisme for »et aktuelt 
materiale, der kryber ind under huden på 
læseren«. 

○   ANMELDT AF:  HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

For nogle år siden læste jeg om bevægelsen »Pay it forward«, som kort 
sagt går ud på at give gode gerninger videre, ikke til den, der gjorde en selv 
en tjeneste, men til en tredjepart, som har mere behov for hjælpen.

Danske »Fucking Flink«-bevægelsen har lidt den samme idé, og nu er 
ideerne blevet omsat til et undervisningsforløb, der er for godt til ikke at 
blive afprøvet. For hvad er der egentlig at betænke sig på, hvis det hand-
ler om trivsel? Desuden træner det både sociale og danskfaglige kom-
petencer, og med bedre trivsel og selvværd får vi også bedre karakterer. 
Kommunikation er vejen frem. Og med de længere skoledage må der da 
være tid nok til at gøre lidt ekstra for hinanden. Er der ikke?

»Fucking Flinkeskole« består af tre små film og en fucking flink koge-
bog, som er fyldt med opskrifter, der gør elever klar til at skabe en flinkere 
verden og gøre en forskel for dem selv og for deres skole.

»Fucking Flinkeskole« er dannelse, do it yourself og dygtighed – og en 
hel masse mere – tilsat lidt humor og kant.

Sammen med film og kogebog følger en lærervejledning med tips og tricks 
til, hvordan du som lærer kan lave et forløb, der passer lige til din klasse og det 
fokus, der er vigtigt for dig her og nu – om det er trivsel, netadfærd eller fag-
fagligt. Materialet er skruet sammen, så opgaverne taler ind i Fælles Mål.

I folkeskoleloven står der i formålsparagraf 1, stykke 2: »Folkeskolen 
skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse 
og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne 
muligheder og baggrund for at tage stilling og handle«. Stykke 3 siger, 
at »Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettig-
heder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal 
derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati«.

Der er altså ting og kompetencer, der går forud for karakteren 2 i 
dansk og matematik. Det er det simple materiales gevinst og idé, at man 
kan træne sig til at være flinkere og mere opmærksom på sine medmen-
nesker. Det handler om opvarmning, øvelser og aktioner. Så enkelt er det, 
at der næsten ikke er mere at skrive end at anbefale, at man henter ma-
terialet på Fucking Flinks hjemmeside – link i spaltet til højre. Og gå så 
ud og praktiser det! Det gør os alle gladere. 

 Fucking Flinkeskole  

•   Ministeriet for Børn og Unge

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/69348/
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Vil du med på koloni?
I mere end 100 år har utallige københavnske skolebørn været på sommer-
koloni. Nogle er sammen med deres klassekammerater og lærere, andre 
får nye venner og oplevelser på temakolonierne. I denne single inviteres 
læseren, via ord, lyd og fotos, med derud – helt gratis.

○   ANMELDT AF:  CHRISTINA KROLMER

Som lærerstuderende var jeg, i midten 
af halvfemserne, selv en af de ansvarli-
ge voksne for en naturkoloni i Nordsjæl-
land. Et af højdepunkterne var et aften-
løb i skumringen med overraskelsesmo-
ment i form af levende og lidt uhygge-
lige poster, der i den første uge udløste 
frydefulde hvin og løbende børn. I 
anden uge var vi en del erfaringer rigere 
og satte alle sejl til for at overraske og 
småskræmme maksimalt. Desværre var 
denne uges børn ikke så hårdføre som 
den forriges, så resten af sommerafte-
nen gik med at trøste grædende børn. 
Ikke alle succeser tåler åbenbart genta-
gelse, måtte vi se i øjnene.

Sidste år var op mod 4.000 børn 
på koloni med Københavns Lærerfor-
enings Kolonier. I singlen »På som-
merkoloni« inviteres læseren med 
københavnske skolebørn, lærere og 

lærerstuderende ud i den danske 
sommer på kolonierne. Her møder vi 
skoleklassen og deres lærere på vej i 
bussen, ved ankomsten til kolonien, på 
krabbefiskeri på havnen og til aften-
badning ved stranden. Vi besøger også 
temakolonien, hvor den står på idræt 
og bevægelse, naturkolonien med telt-
overnatninger og tab og vind-kolonien 
med motion, sund kost og vægttab på 
dagsordenen.

Vi præsenteres for de voksnes op-
levelser og refleksioner i forhold til at 
være en del af et koloniliv – lige fra 
den garvede lærer med over 25 års er-
faring som kolonileder til de lærerstu-
derende, der bruger deres sommerferie 
til at høste praksiserfaringer. Vi møder 
også flere af børnene, der beretter om 
det at være på koloni. Herudover præ-
senteres vi gennem singlen for kolo-
niernes historie gennem over 100 år, 
fotos, soundslides med blandt andet 

krabbefiskeri, aftenstemning ved bålet 
med guitar og sang, godnatlæsning og 
en video om kolonierne.

Singlen er en mellemting mellem 
en artikel og en bog: journalistik i no-
vellelængde. Den estimerede læsetid 
for denne er på 35 minutter, hvilket 
passer meget godt. »På sommerkolo-
ni« er godt skruet sammen, og en opti-
mal læseoplevelse opnås ved læsning 
i et stræk. Som læser er det svært ikke 
at få fornemmelsen af selv at være 
til stede lige der på kolonien sam-
men med glade børn og engagerede 
voksne. Kombinationen af detaljerede 
og sanselige beskrivelser, fotos og lyd 
bevirkede, at jeg næsten kunne lugte 
aftenbålet og selv lå på maven til krab-
befiskning på havnen. Den læseople-
velse kan jeg kun anbefale andre. 

På sommerkoloni   

•     Jennifer Jensen

• Gratis
•   klfnet.dk
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Giv din familie ekstra tryghed
Med frivillig gruppeliv, hjælper du din familie 
med at opretholde levestandarden, hvis du dør.
Dækning fra 612.500 kr. - pris fra 297 kr. om året

Læs mere på: www.dlf-gruppeliv.dk

Få et fordelagtigt lån 
hos DLF Medlemslån
Lån op til 200.000 kr.
Løbetid op til 8 år - lav rente
Læs mere på: www.dlf-laan.dk

Ferie, sol og varme 
med familien
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2016
Nummer 13: Tirsdag den 2. august  2016 kl. 12
Nummer 14: Tirsdag den 16. august  2016 kl. 12
Nummer 15: Tirsdag den 30. august  2016 kl. 12

KO R T E  M E D D E L E L S E R

personalia

Astrid Schjødt Pedersen 
fylder 70 år 
Hun har et kreativt bil-
ledsprog, er en farverig 
person – og 16. juli fylder 
Astrid Schjødt Pedersen 
70 år. 
Astrid Schjødt Pedersen 
var medlem af DLF’s 
hovedstyrelse fra 1996 
og frem til udgangen af 
2010, hvor hun måtte 
forlade arbejdet af hel-
bredsmæssige årsager. 
Det gjorde hun med en 
hilsen, hvor hun skrev, at 
der er hårdt brug for ved-
holdenhed, kreativitet 
og humør i det fagpoli-
tiske arbejde fremover. 
Samme ord passer godt 
på Astrid, der både er 
vedholdende og kan 
digte på jysk samt føre 
sig frem med stor hat og 
selvskrevne lejligheds-
sange. 
Hun tog lærereksamen 
fra Jelling Seminarium i 
1969, har blandt andet 
arbejdet med elever 
med indlæringsvan-
skeligheder, og i 1990 
blev hun formand for 
Nordsalling Lærerkreds, 
der to år senere blev 
til Skiveegnens Læ-
rerforening, hvor hun 
blev næstformand. Det 
faglige arbejde har altid 
fyldt meget.
Hun var formand for 
DLF’s udviklingsudvalg 
i 1999 og fik en plads i 
forretningsudvalget.  I 
2002 blev hun formand 
for organisationsudval-
get og var dermed stadig 
forretningsudvalgs-
medlem. Astrid Schjødt 
Pedersen har beskæf-
tiget sig meget med 
rekruttering af lærere og 
arbejdsmiljø.

hl@folkeskolen.dk

personalia

Gordon Ørskov Madsen 
fylder 50 år
Med fingrene trommende 
på overlæben og et op-
mærksomt glimt i øjet. 
Sådan ser man ofte for-
mand for DLF’s overens-
komstudvalg og formand 
for Lærernes a-kasse 
Gordon Ørskov Madsen, 
når han deltager i møder 
og skaber alliancer og 
samarbejder for at frem-
me lærernes sag. Han gik 
til valg til DLF’s hovedsty-
relse sidste år med målet 
at få ordentlige aftaler for 
alle medlemmer. Og netop 
det mål bruger han som 
del af DLF’s ledelse en 
stor del af sin tid på. 4. juli 
fylder han 50 år og kan 
allerede se tilbage på en 
lang karriere som fagligt 
aktiv i DLF. 
Han blev uddannet lærer 
fra Århus Dag- og Aften-
seminarium i 1997 med 
linjefag i samfundsfag og 
blev siden ansat på Hasle 
Skole i Aarhus. Her blev 
hans interesse for det 
faglige arbejde for alvor 
vakt, og han blev valgt 
til Århus Lærerforenings 
bestyrelse i 1998. I 2000 
blev han næstformand for 
de aarhusianske lærere, 
og to år efter blev han 
formand. I 2008 blev han 
valgt ind i hovedstyrelsen 
i DLF, og 1. januar 2010 
blev han formand for 
overenskomstudvalget 
og dermed del af forret-
ningsudvalget og DLF’s 
øverste ledelse. Siden 
har han tilføjet formand 
for Lærernes a-kasse på 
visitkortet. 
De trommende fingre, der 
også indimellem rammer 
bordet, er måske et tegn 
på, at han som professi-
onel fagforeningsmand er 
utålmodig, målrettet, se-

riøs og engageret. Sådan 
beskrev han i hvert fald 
sig selv, da han forlod for-
mandsposten i Århus Læ-
rerforening og begyndte 
en pendlertilværelse med 
fast job i København. Men 
han er også en lyttende 
mand, der altid med et 
venligt smil giver sig tid, 
når medlemmer kontak-
ter ham for at høre hans 
holdning til problemerne 
på lige netop deres skole. 
Han mener selv, at han 
kan have en plat humor, 
han er stor AGF-tilhæn-
ger, og så har han en 
svaghed for frikadeller fra 
delikatessen. Selv om de 
fleste arbejdstimer i dag 
lægges i København, så 
er hjem for ham stadig i 
Aarhus, hvor han har to 
børn og bor med sin hu-
stru Mette. 

mbt@folkeskolen.dk

takkeord

Tak
Af hjertet tak til alle ar-
bejdsmæssige og faglige 
forbindelser for blomster, 
trøstende ord og delta-
gelse i forbindelse med 
Erik Cloyd Ebsens død og 
bisættelse.

De kærligste hilsner
Asta, Signe og Helle

Foto: Sarah BenderFoto: Kirstine Thielgaard

SKOLELEDER TIL ASSENSSKOLEN
Vil du stå i spidsen for en moderne folkeskole med 510 elever og 80 
medarbejdere? Kan du sætte kursen og med sikker hånd fortsætte skolens 
udvikling? Så er du måske vores nye skoleleder!

Assensskolen søger en visionær og ambitiøs skoleleder pr. 1. oktober 2016.
Assensskolen er en mangfoldig skole på Vestfyn, som er afdelingsopdelt 
med special- og modtagerklasser. Der er et godt samarbejde med forældre 
og skolebestyrelsen, og vi er i fuld gang med at åbne skolen udad til det 
omgivne lokalsamfund.

Vi søger en skoleleder, der har blik og respekt for alle medarbejderes kom-
petencer ift. børns læring og udvikling. Du er god til at skabe relationer og 
vil gå i spidsen for at fremme en god samarbejdskultur – både internt og i 
partnerområdet. 

Desuden forventer vi, at vores nye skoleleder kan få ting til at gro og har 
fingeren på pulsen ift. folkeskolens udvikling samt nyere forskning om 
børns indlæring. Du har ledelseserfaring og har gerne en lederuddannelse 
eller er i gang med en uddannelse på diplomniveau.

Læs hele stillingsopslaget og søg stillingen på www.assens.dk/job.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 7. august 2016.

 Lederstillinger 

Foto: Stig Nielsen

Danmarks Lærerforening · Vandkunsten 12 · 1467 København K · Tlf.: 3369 6300

Giv din familie ekstra tryghed
Med frivillig gruppeliv, hjælper du din familie 
med at opretholde levestandarden, hvis du dør.
Dækning fra 612.500 kr. - pris fra 297 kr. om året

Læs mere på: www.dlf-gruppeliv.dk

Få et fordelagtigt lån 
hos DLF Medlemslån
Lån op til 200.000 kr.
Løbetid op til 8 år - lav rente
Læs mere på: www.dlf-laan.dk

Ferie, sol og varme 
med familien

4003_sommer_2016_Ann_210x285_Folkeskolen.indd   1 09/06/16   11.04
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JOB & KARRIERE

Hold ferie med god samvittighed
Som ledig har du både brug for og ret til ferie ligesom alle andre. Læs a-kassekonsulentens råd til 
 ferie uden jobsøgning i tankerne. 

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Det kan være svært at holde ferie med god 
samvittighed, hvis du ikke ved, hvornår din 
ledighed slutter. Men jobsøgning kan være 
lige så krævende som et fuldtidsjob, så derfor 
er det lige så vigtigt, at du holder ferie, 
som det er for alle andre. Det mener Uffe 
Bastholm, som er konsulent ved Lærernes a-
kasse, hvor han blandt andet rådgiver ledige 
om stresshåndtering. 

»Det er en stor misforståelse, at ledighed 
er det samme som at have ferie. Jeg oplever 
tværtimod et stigende antal ledige, som føler 
sig meget pressede over den store opgave, 
det er at komme ind på arbejdsmarkedet«, 
fortæller han. 

Start med din egen opfattelse
Nøglen til at kunne gå på ferie 
med god samvittighed er 
først og fremmest at se på 
din jobsøgning som et 
arbejde, forklarer Uffe 
Bastholm.

»Du skal betragte det som et arbejde og 
derfor skabe struktur i din tid med fyraften, 
weekender og ferier — præcis som hvis du 
havde et arbejde. På den måde bliver det 
også mere i orden at holde fri, for det ville 
være helt naturligt, hvis du havde et ar-
bejde«. 

Læg en før-ferien-plan
Når du ser jobsøgningen som et arbejde, 
bliver det også mere naturligt at gøre dig klar 
til ferien. Det holder den dårlige samvittighed 
væk.

»På arbejdet planlægger man ofte, hvad 
der skal nås før ferien. Det samme skal du 
gøre. Læg en plan, så du får søgt de stillinger, 
som er relevante, og kan gå på ferie med en god mavefornemmelse af, at du har nået det, 

du havde sat dig for«.  

Hold helt fri
Hvis du havde et arbejde og i løbet af 
ferien fik en ide til noget arbejdsrelate-
ret, ville du ikke kaste dig over opgaven 
midt i ferien. Du ville måske i stedet 
sende dig selv en mail eller skrive en 
lap papir og lægge i arbejdstasken. 

»Det samme skal du gøre som 
ledig. Parkér dit gode indfald til job-
søgningen i en mail eller en notesbog, 
til du igen møder på ’jobsøgningsar-
bejdet’ efter ferien. Det giver ro, at du 
ved, du vender tilbage til det senere«, 

siger konsulenten og tilføjer: 
»Hvis drømmestillingen duk-

ker op med ansøgningsfrist i lø-
bet af ferien, kan du selvfølgelig 
godt give dig selv lov til at søge 
den — men vær meget bevidst 
om, at det er en undtagelse, 
for du skal bruge ferien til at få 
fornyet energi, så du kan vende 
tilbage til jobsøgningen med 
masser af gåpåmod«. 

Læs flere gode råd til ledige på  
lærerjob.dk  
jobogkarriere@folkeskolen.dk

Ledighed

CV

Hvis du melder ferie, 14 dage før du vil afholde 
den, har du ret til ferie uden indkaldelse til møder 
eller andet, oplyser Uffe Bastholm. Du er også 
fritaget fra kravene om at tjekke jobnet, udfylde 
joblog og sende ansøgninger i din ferieperiode.

Du modtager ikke dagpenge, når du holder ferie. 
Du kan i stedet bruge eventuelle optjente ferie-
penge fra tidligere arbejdsgiver eller feriedagpen-
ge, hvis du også var ledig i 2015. Læs mere under 
punktet »Din situation – Jeg skal holde ferie« på 
dlfa.dk 

Du har ret til ferie 
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

Gå ind på lærerjob.dk og indtast net-nummeret. Så kom-
mer du direkte til annoncen. De farvede blokke henviser til 
fire kategorier:

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

Om skolerne
•  Skolevæsen med ambitioner
•  Fælles retning og råderum
•  Introprogram for nye lærere
•  Fleksibel arbejdstid
•  Nyt personalepolitisk grundlag
••  Naturfag og digitalisering 
•  Iværksættermesse og filmfestival
•  Vi tænker nyt og kreativt med 
   respekt for kerneopgaven

Om Køge
•  Købstad og landkommune
•  Stigende befolkningstal
•  Universitetshospital og vækst
•  Lavere huspriser end Kbh.
•  Natur, strand, kultur
••  39 min S-tog fra Kbh. og 
   Næstved-tog 35 min.   
•  Ny motorvej og hurtig-tog
   i 2018
•  Campus for ungdomsudd.www.koege.dk/skolejob

 Lærerstillinger 

Kommuneqarfik Sermersooq, Grønland

Direktør med Grønlands fremtid i hænderne

§ Ansøgningsfristen er den 12/08/16

Net-nr. 24114

Assensskolen, Assens Kommune

Skoleleder til Assensskolen

§ Ansøgningsfristen er den 07/08/16

Net-nr. 24161

Hørsholm Lille Skole, Hørsholm Kommune

Skoleleder til Hørsholm Lille Skole

§ Ansøgningsfristen er den 01/08/16

Net-nr. 24104

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Halsnæs Kommune

Tale-høre-konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 23/06/16

Net-nr. 24084

Børn og Læring, dagtilbudsafd., Varde Kommune

Tale-høre-konsulent til Varde Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 23/06/16

Net-nr. 24130

Kirstinebjergskolen, afd. Bøgeskovvej, Fredericia Kommune

To lærerstillinger – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 23/06/16

Net-nr. 24146
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Kvikmarkens Privatskole, Gladsaxe Kommune

1-2 ledige lærerstillinger

§ Ansøgningsfristen er den 23/06/16

Net-nr. 24142

Vallerødskolen, Hørsholm Kommune

Ambitiøs lærer til Vallerødskolen

§ Ansøgningsfristen er den 25/06/16

Net-nr. 24150

Campusskolen Ringsted, Ringsted Kommune

Ambitiøse lærere til Campusskolen

§ Ansøgningsfristen er den 01/07/16

Net-nr. 24085

Herlufsholm Skole, Næstved Kommune

Bliv en del af en fantastisk skole

§ Ansøgningsfristen er den 20/07/16

Net-nr. 24163

Damagerskolen, Greve Kommune

Lærer med en stærk naturfaglig profil

§ Ansøgningsfristen er den 24/06/16

Net-nr. 24162

Tune Skole, Greve Kommune

Dansklærer til Tune Skole

§ Ansøgningsfristen er den 23/06/16

Net-nr. 24152

Ellemarkskolen, Køge Kommune

Ellemarkskolen søger pr. 1.8. 1-2 lærere

§ Ansøgningsfristen er den 28/06/16

Net-nr. 24158

Gilbjergskolen, udskolingen, Gribskov Kommune

Lærere, som brænder for deres fag og unge

§ Ansøgningsfristen er den 28/06/16

Net-nr. 24160

Susålandets Skole, Næstved Kommune

Lærere søges til Susåskolen

§ Ansøgningsfristen er den 24/06/16

Net-nr. 24151

Pilehaveskolen, Vallensbæk Kommune

Børnehaveklasseleder og to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 23/06/16

Net-nr. 24138

Gerbrandskolen, Københavns Kommune

Tre sprudlende lærere til Gerbrandskolen

§ Ansøgningsfristen er den 24/06/16

Net-nr. 24153

Sjælsøskolen, mellemtrin,  Rudersdal Kommune

Vil du være en del af vores lærerteam?

§ Ansøgningsfristen er den 27/06/16

Net-nr. 24156

Basen Skole, Københavns Kommune

Visionær lærer søges til Basen Skole

§ Ansøgningsfristen er den 23/06/16

Net-nr. 24148

Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune

2 lærere til overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 31/07/16

Net-nr. 24165

Søndersøskolen, Furesø Kommune

Har du lyst til nye udfordringer?

§ Ansøgningsfristen er den 01/08/16

Net-nr. 24166

Vangeboskolen, Rudersdal Kommune

Engageret fysik/kemi-lærer

§ Ansøgningsfristen er den 28/06/16

Net-nr. 24157

Humlebæk lille Skole, Fredensborg Kommune

Klasselærer til indskolingen 

§ Ansøgningsfristen er den 24/07/16

Net-nr. 24100

Torstorp Skole, Høje-Taastrup Kommune

Engageret dansklærer 

§ Ansøgningsfristen er den 01/07/16

Net-nr. 24167
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Børnevenlig sommer 
i København  
Lejlighed med 5 sove-
pladser i NV udlejes i 
ugerne 26 - 31. 
Telefon: 26272586

Spanien / Andalucien 
- Mijas - Fuengirola
Nyrenoveret FERIEBOLIG 
på 107m2 udlejes. 2 so-
vevær. m. 5 sovepl. 2 flot-
te badevær. + gæstetoilet 
i stueeta.
Telefon: +45 29726686 / +34 
605 299 915 
www.feriebolig-mijas-golf.
weebly.com

Lækker lejlighed i 
Provence - Bargemon
Skøn lejlighed i to plan i 
autentisk middelalderby. 
Max til 4 pers. Ledig i uge 
27-32 + sept. Pris 3.500 
pr. uge.
Telefon: 61773628

Hold ferie i det 
Sydfynske Øhav
Dejligt sommerhus på 
Avernakø på ugenert 
grund. Perfekt til fami-
le på 4-5 personer. Med 
havudsigt til Ærø.
Telefon: 24270026 
jenslilholt.dk

Lejlighed Danland 
Søndervig uge 
27, 31 og 32
Dejlig lejlighed med Søn-
dervigs bedste udsigt ud-
lejes til 4000 kr./uge incl. 
fri adgang til vandland. 
Telefon: 51206064

Hus i Humlebæk – nær 
strand, skov & Louisiana
Charmerende hus i gam-
mel have nær Sletten. 
107 m, fire sengepladser. 
Udlejes uge 28, 29, 30. 
5.500 pr. uge. 
Telefon: 28319908

Nationalpark Vadehavet 
(Ledige uger).
Oplev fugletrækkene 
midt i Nationalpark Vade-
havet (Tøndermarsken).
Telefon: 25305891 / 21416151 
www.marskgaard.dk

2-vær. lejl. på populære 
Amagerbro sælges
Delevenlig 2-vær. lejl. på 
Amagerbro med altan. 
Tæt på metro og KUA - 2 
stop til Kgs. Nytorv. Godt 
forældrekøb!
Telefon: 0045 2082 6465

Familievenlig 
sommerferie i 
København
Skønt helårshus i char-
merende haveforening 
fremlejes i ugerne 27, 
28, 29, 30 for 5000 kr. 
pr. uge.
Telefon: 21846939

Sommerhus tæt 
ved Skagen
Bratten. Dejligt moder-
ne sommerhus god belig. 
Tæt ved strand udlejes. 3 
soveværelser 6-8 sove-
pladser. Fra 3000.
Telefon: 29293002

Ferier/weekends i 
maleriske Sejerøbugten
Skønt personligt hus, 
stor ugenert grund nær 
skov og strand i maleriske 
Odsherred. 4 sovepl+2 - 
3800kr/uge+el 
Telefon: 23306910

Stor lejlighed i 
København udlejes
I ugerne 27-31. 5 min. 
fra Metro og Nørreport. 
6 sengepladser. 4000kr 
om ugen.
Telefon: 31606018

5Meter til vandet-egen 
strand-Flensborg Fjord
5metertilvandet.dk - 
Sommerhus m stor-
slået panorama udsigt 
6 pers 70m2. Græn-
sen 10km. Wi-Fi. 
Bade,fiske&vandre-
Telefon: 40313306 
www.5metertilvandet.dk

Skønt sommerhus 
ved Helgenæs/Mols
5 sovepladser, brænde-
ovn, naturgrund, Mols 
Bjerge, Ebeltoft, Århus. 
Fra uge 25. Pris/uge 
3.500 kr.
Telefon: 40245363

Klik din annonce ind, når det passer dig – folkeskolen.
dk er åben hele døgnet. Priser fra 410 kroner inklusive 
moms – betal med kort. Se priser på folkeskolen.dk

    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 
FRA DLF-MEDLEMMER

Annoncer bragt her i 
bladet kan ses i deres fulde 
længde på folkeskolen.dk 
 
Ansvarsfraskrivelse
Aftaler indgået mellem 
annoncører og læsere via 
fagbladet Folkeskolens Bazar 
og på folkeskolen.dk/bazar 
er et direkte mellemværende 
mellem annoncøren og kunden, 
som vælger at respondere på 
annoncen. 
Folkeskolen, Danmarks 
Lærerforening og Media-
Partners kan ikke drages 
til ansvar for de annoncer, 
der er indrykket i Bazar 
–  og vi kontrollerer ikke de 
annoncerede oplysninger.

Er du på udkig  
efter et vikarjob?

folkeskolen.dk/vikarbazar

Syddansk Erhvervsskole søger timelærere
Timelærere – dansk, samfundsfag og en-
gelsk. Syddansk Erhvervsskole søger time-
lærere, der kan undervise i dansk,...
Telefon: 29101888

JOBMARKEDET 
FOR VIKARER 
TIL FOLKESKOLEN

GØR SOM TUSINDER AF SLØJD-  
ELLER HÅNDARBEJDSLÆRERE
Tilmeld dig netværket Håndværk og Design  
og følg med i debatten om dit fag. 

folkeskolen.dk/H&D 
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rubrikannoncer

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

ITALIEN HOS HANNE
På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra 
kr. 200/pers.

Eller nær TOSCANA, 2 landhuse  
med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året fra kr. 3.200/uge.

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863
www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser 
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk

Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AM

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk

RING 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk     www.kilroy.dk

 STUDIETUR TIL

  AMSTERDAM

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

FORSLAG TIL ANDRE REJSEMÅL:
Berlin, bus, 3 dg/2 nt .............. fra kr.  750,-
London, fly, 5 dg/4 nt .............. fra kr.  1.695,-
Riga, fly, 5 dg/4 nt .................. fra kr.  1.955,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt .................. fra kr.  1.990,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt .......... fra kr.  1.995,-

FORSLAG TIL STUDIEBESØG I AMSTERDAM:
• Ajax Museum • Kanal rundfart
• Anne Franks hus

Bus, 5 dage /3 nætter

Fra
kr. 1.265,-

Mulige faglige besøg i Budapest:
• Skolebesøg • Kemiske institut
• Rundvisning på Hungarian State Television

Dit personlige
rejsebureauwww.benns.dk

Kompetent rådgivning til studierejsen

London, fly, 5 dg/4 nt ............................... fra kr.  1.695,-
Dublin, fly, 5 dg/4 nt ................................. fra kr.  1.895,-
Paris, bus, 6 dg/3 nt .................................... fra kr.  1.775,-
Milano, fly, 5 dg/4 nt ................................ fra kr. 2.395,-
Prag, fly, 5 dg/4 nt ..................................... fra kr.  1.495,-

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept - vi er med hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

1.690,-
5 dg/3 nt.

med fly

BUDAPEST
fra kr.

Kontakt Karen-Jette
tlf: 46 91 02 49
kaho@benns.dk
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk

Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt 
fremmøde i a-kassens kontakttid. 

Vil du have en personlig samtale, a�aler 
du en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.  
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018

Esbjerg
Skolegade 81, 3. 
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1. 
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     Email:  via hjemmesiden · www.dlfa.dk

ABONNEMENT  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 kroner 
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FORMAND 
Lærer Anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat efter 
aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 9.00-15.30  
og fredag klokken 9.00-14.30.
Der er åbent for personlige henvendel-
ser mandag-torsdag kl. 9.00-15.30 og 
fredag kl. 9.00-14.30.

ÆNDRET ÅBNINGSTID I  
SOMMERUGERNE
I perioden 4. juli – 5. august 2016 er se-
kretariatets åbningstid ændret til man-
dag-torsdag 10.00-15.00 og fredag 
10.00-14.00. Åbningstiden gælder så-
vel døren som telefonen.

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du kan 
henvende dig med et problem, kan du 
ringe til servicelinjen. Her kan du få op-
lyst, om du skal henvende dig til kred-
sen, dlf/a, Lærernes Pension mv., om 
kredskontorets åbningstid, adresser 
og telefonnumre.

Servicelinjen er åben mandag-torsdag 
fra klokken 9.00 til 15.30 og fredag fra 
klokken 9.00 til 14.30.

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, øko-
nomiske og tjenstlige forhold skal ske 
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan man 
henvende sig om konkrete sager om 
arbejdsskader og psykisk arbejdsmil-
jø, om medlems administration, låne-
afdeling, understøttelseskasse og ud-
lejning af foreningens sommerhuse.

KONTINGENTNEDSÆTTELSE 
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er ledi-
ge, har orlov eller er på barsel, og som 
modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på  
www.dlf.org 

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 3369 6300, eller der kan an-
søges direkte på vores hjemmeside 
www.dlf-laan.dk

Du kan se den aktuelle rente  
og beregne dit lån på: www.dlf-laan.dk

Vandkunsten 12, 1467 København K
Telefon 3369 6300
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AMBITIØS  
LÆRER  
SØGES

Det er ikke længere bløde 
værdier, der fylder i jobop-
slag. Skolelederne vil have 

faglighed og udvikling 

FORSKER: FOLKESKOLEN BLIVER EN OECD-SKOLE
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 20:

5
STJERNER  
TIL LÆRERS  
FØRSTE KRIMI  
FRA ANMELDERE
L Æ S  S I D E  2 4

KRONIK
SÅDAN SÆTTER DU 

DAGSORDENEN  
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U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

SÅ KAN DE LÆRER DET / 106

Uskolet er Folkeskolens bagside med opdigtet satire, som er inspireret af små og store begivenheder i tiden. Enhver lighed med tilværelsen, virkelige personer og  
nulevende hændelser er tilfældig og for det meste ikke med vilje. Ingen af de personer, som optræder i artiklerne, kunne finde på at gøre eller sige sådan i virkeligheden.

Tegning: Craig Stephens

Tips og gode råd 
til din sommerferie
Sæt dig lidt ind i det lokale sprog. 
Visse udenlandske dialekter har 
for eksempel flere forskellige ord 
for kakerlak.

Lær om den lokale kultur ved at 
opsøge områdets historiske 
perler. Det kan være en kirke, et 
fæstningsanlæg eller hotellets 
wifi-router.

Vær forberedt på, at karakteristik-
ken »farverigt natteliv« kan 
dække over ballonpyntet bagloka-
le med 48-årig dj-skråstreg-ud-
smider, hvis yndlingskassettebånd 
er med Ace of Base. 

Vær opmærksom på, at trafikken 
mange steder i udlandet kan være 
mere hektisk og præget af fagter 
og horn. Det gælder især, hvis du 
kører i den forkerte side af vejen.

Elsker du også det ufor-
udsigelige ved afbudsrej-
ser? Gør det endnu mere 
spændende, og tag en 
fremmed kuffert ved ba-
gagebåndet.

Hvis du ikke kan lade 
være, er det bedre at råbe 
»HAJ« i lufthavnen og 
»BOMBE« ved stranden 
end omvendt.

Ved poolområdet kan dine børn få 
venner for livet. Eller i hvert fald 
indtil på torsdag, når de skide freg-
nede møgunger i AGF-trøjer har 
lært din datter at ryge.

Har I valgt nordisk campingferie, 
udnyt »allemandsretten« og slå 
igloteltet op i en behagelig parke-
ringskælder.

Husk, at den teenager med tom-
me øjne og uren hud, der glemte 
din bestilling i iskiosken, måske 
simpelthen bare hader sit liv.

Mange museer har temmelig 
strikse ordensregler. Vis hensyn, 
når I taler, spiller bold eller eventu-
elt anvender engangsgrill.

Løbet tør for læsestof? Anders 
Breiviks 1.500-siders manifest 
kan nemt printes ud og tages med 
på stranden. Ellers prøv den nye 
gymnasiereform.
 
Glem ikke billeder til sociale me-
dier. Klassikeren med dine fødder 
i forgrunden og dejlig vandkant i 
baggrunden vil kun irritere få af 
dine venner.

Og husk nu: Slap af, kære ven 
– du har fri. Syng en glad melodi. 

MÆLKE
MISSIONEN

2
VÆR MED UGE 44-46

Tilmeld din klasse på 

edutainmenthuset.dk

Tag med Skolemælk på en ny rejse i kroppen og lær 
om kroppens mysterier på en sjov og lærerig måde.

Med 4 små undervisningsfilm fortæller læge Christen Ravn 
om hjerte, tænder, nerver og blod, hvorefter eleverne 
svarer på spørgsmål. 

Materiale:
· 2 niveauer: 0.-1. klasse og 2.-3. klasse.
· Materiale til 6-8 lektioner.
· Inkl. aktivitetsmoduler og bonus materiale.
· Målrettet naturfaglige fænomener og natur og teknik.
Findes online på edutatainmenthuset.dk fra uge 41.
 
Mælkemissionen 2 er en videreudvikling af Mælke-
missionen 1, med nye områder, opgaver og aktiviteter.
Hvis klassen ikke allerede har prøvet Mælkemissionen 1, 
findes den på edutainmenthuset.dk.

Til din PLANLÆGNING 

efterår 2016

Tilmeld 
allerede nu! 

Vind 4 X 5.000,- kr 
til en klassetur

55.000 
elever deltog i 

Mælkemissionen 1

?
Hvor mange gange 
pumper hjertet når 

man sover?
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