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Pisa-skuffelse  
Kronik: Ingen dansk fremgang i Pisa 
trods Timss- og Pirls-succes.

 Side  24

fÆlles MÅl VOkseR
De skal forenkles, men i stedet fire- 
dobles målene til 166 i et enkelt fag.

Side  7

35 tiMeR PÅ skOlen
Delte meninger blandt Aarhus-
lærere om deres nye lokalaftale.

Side  30

RefoRmen snævReR 
skolen ind 

side 12tema

Eleverne skal score højere i dansk og matematik 
i de nationale test år for år. Det vil ændre hele 

skolens virke, advarer skolefolk.

139317 p01_FS2113_Forsiden.indd   1 02/12/13   15.58



gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

FAGPORTALEN 

Historie 7.-9. kl.

Fagportalen til historie 7.-9. klasse indeholder undervisnings- 

forløb, kildekursus, materiale til historiekanon med opgaver, 

tidslinjer, information og video om prøven i historie m.m. 

Undervisningsforløbene indeholder et varieret kildemate-

riale med tilhørende spørgsmål. Undervejs i forløbene stilles 

eleverne desuden opgaver, hvor de bl.a. skal bruge web 2.0- 

værktøjer.

Kildekurset giver eleverne en grundig indføring i, hvad 

kilder og kildekritik er. Mange forskellige kildetyper præ-

senteres, og eleverne lærer, hvilke kildekritiske greb der skal 

anvendes i arbejdet med de forskellige kilder.

Mediebasen indeholder tekster, billeder, statistikker, film m.m. 

Materialet kan fx bruges som supplement i undervisningen 

eller i forløb, som læreren selv sammensætter.  

Kr. 800,- ex moms pr. år pr. klasse 

Scan koden eller gå ind på 
historie.gyldendal.dk

Portalen udkommer 1.3.2014
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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

Xxxxxxxx xxx 
xx xxx xxx 

Resultaterne i de nationale test i læsning og matematik. Det er den valuta, 
som skolereformens succes skal måles i, står der i forligsteksten. 

Selv om der også er Fælles Mål, afvekslende undervisning 
og meget andet, er det altså læsning og matematik i den ud-
gave, der kan måles i digitale test, som bliver målestokken. 

Sigtet er jo sympatisk. De unge skal klare sig godt efter skolen. Så det er reformens op-
gave endelig at få løst det problem, at for mange stadig forlader skolen uden at være gode 
nok til dansk og matematik, sådan som både Pisa og karaktererne ved afgangsprøverne 
siger. Resultater i de to fag er lig med resultater i resten af uddannelsessystemet, lyder 
ligningen.

Det lyder logisk. 
Men det er forkert.
To nye undersøgelser har skudt logikken ned: Først viste en professor ved Institut for 

Uddannelse og Pædagogik (DPU) højst overraskende, at resultaterne i Pisa slet ikke kan 
forudsige noget om, hvorvidt de unge kommer igennem en ungdomsuddannelse. 

»Vi kan konkludere, at Pisa-læsescoren ikke kan forudsige, om de unge gennemfører en 
ungdomsuddannelser eller ej – det gælder både erhvervsuddannelserne og de gymnasiale 
uddannelser«, fastslår professoren.

Og så for nylig kom en undersøgelse, som viste, at halvdelen af de unge, som er »dum-
pet« til dansk eller matematik ved folkeskolens afgangsprøver, alligevel har gennemført en 
erhvervsuddannelse.

»Hvis det eneste, man ved om en erhvervsskoleelev, er, at han eller hun ’dumpede’ i 
dansk og/eller matematik efter 9. klasse, så er den mest præcise forudsigelse af, om ved-
kommende vil være i stand til at gennemføre uddannelsen, at slå plat og krone«, lyder den 
opsigtsvækkende konklusion. 

Jamen hvad er det så, der skal til? 
Ja, noget tyder på, at der er meget andet på spil. Og med det snævre fokus på testscorer 

i dansk og matematik risikerer man, at noget af dette ryger af i svinget ud fra devisen om, 
at man får det, man måler. 

Hvad er det da?
Den berømte uddannelsesforsker John Hattie konkluderer, at den vigtigste enkeltfaktor 

for at lære noget er elevernes egen forventning til deres succes. 
»Elever sætter grænser for sig selv. Lærerens fornemste opgave er derfor at bryde dem 

og sørge for, at eleven ikke er begrænset af lave forventninger til sig selv«, sagde han forle-
den, da han gæstede Danmark. Han bad alle i salen prøve at komme i tanke 
om en lærer, som set i bakspejlet har haft en effekt på den vej, de er gået: 

»Den lærer så noget i dig, som du ikke så i dig selv«, 
sagde han, og der blev nikket genkendende. 

Eleverne skal naturligvis lære at læse og 
regne. Men de skal også forlade skolen 
med en afgørende gave i hånden: Det, 
som bringer os videre, når vejen ikke 
er nem. Livsduelighed, gnist, kamp-
ånd og tro på fællesskabet.  

»Flipped classroom er  
et suverænt bud på et  

kæmpe løft af skolen og 
afstandstagen til læreren  

i præsterollen, der ved  
det hele!«

tobias smith 
i kommentar til nyheden »Aarhus-skole får pris 

for at vende klasseværelset på hovedet«

»Skolen skal i fremtiden 
være en virksomhed, der 
udelukkende producerer 

fine testresultater, uagtet 
at resultater af en hvilken 

som helst test aldrig  
beviser andet end test-
tagerens evne/held til at 

besvare netop den  
pågældende test«.

anne grethe indahl Hertzum  
i »nekrolog over den danske folkeskole«

»Det var gammel angst, 
der kom op i dem, flere 

skrev, at de følte sig hen-
sat til deres skoletid på en 
ubehagelig måde. Det kom 
fuldstændig bag på mig, at 
så mange unge og voksne 
mennesker i Danmark rea-

gerede på den måde, at 
det alene at skulle løse en 
matematikopgave udløste 

sådanne reaktioner«.
Lisser rye ejersboe 

 i blogindlægget »Matematikangst«

Gnist og test 

Læs tema om reformen:  
Skolerne bliver målt på læsning  
og matematik fra side 12.
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7 9 12

Skolerne bliver målt på 
læSning og matematik

eleverne skal forbedre sig i de nationale test år for år i 
læsning og matematik. Hvis de ikke gør det, skal sko-

lelederen og forvaltningen gribe ind. sådan står det 
formuleret i den aftaletekst, som regeringen og for-
ligspartierne indgik i juni om en ny folkeskolereform.

Forvokset forenkling
forenklingen af fælles 

Mål i kristendomskund-
skab løber løbsk. nu er 

der mange flere mål.  
Politisk spin at tale om 
forenkling, mener for-

mand for faglig forening. 

mod alle odds
Til trods for bund-
karakterer i folke-

skolen tager mange 
unge en erhvervsud-

dannelse, viser ny 
undersøgelse.

Tilmeld dig Uge Sex 
og få gratis og tidssvarende materialer til 
seksualundervisningen på alle skolens 
klassetrin.

Uge Sex støtter dig i at arbejde…
•  med Fælles Mål
•  tværfagligt
•  projektorienteret

Tilmeld dig på www.UgeSex.dk
Uge Sex-kampagnen gør god
seksualundervisning nemmere!

0.-3. klaSSe
krop - grænser - køn 
følelser - familier
www.kroppelop.dk

4.-6. klaSSe
identitet - krop - grænser 
pubertet - forelskelse - køn
www.migogminkrop.dk

SmS US14 
til 1919 

og få mere 
information*

* koster kun
 

alm. SmS-takst

GRÆNSER SEKSUALITET
RELATIONER SUNDHED
TRIVSEL RETTIGHEDER
IDENTITET PUBERTET

7.-9. klaSSe + 10. klaSSe
seksualitet - krop - grænser - følelser
sex - prævention - sexsygdomme
www.sexfordig.dk

tema
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publiceret
Det er ikke til at holde 
ud, men det er heller 
ikke til at holde op,

Anmeldelse af Yahya 
Hassans digtsamling. 

Snackshot fra 
Svendborg

På nymarkskolen 
laver eleverne på 

skift en uge om året 
sund skolemad til 

alle.

lokalaftalen er 
fuld af følelser

lærere på Rundhøj-
skolen i Aarhus fortæller 

om deres holdning til  
lokalaftalen. 

34

et fedt skoleår
Mark havde sit fedeste 

skoleår sidste år, da 
han lærte via compu-
terspil på Columbus-

skolen 

kronik: 
Skuffende 

Professor niels 
egelund om Pisa 
2012 – endnu en 

Pisa-undersøgelse 
med dansk tilbage-
gang i matematik.

pisas  
upræcise  
rangliste 

oeCD har erkendt, at 
Pisa-målingen ikke er 

præcis nok.
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Lærernes Centralorganisation har skrevet til 
Beskæftigelsesministeriet og bedt om ministe-
riets kommentar til, hvad der efter DLF’s vur-
dering er en ulovlig fravigelse fra den danske 
arbejdsmiljølov og EU’s arbejdstidsdirektiv. 
Direktivet siger nemlig, at bestemmelser om 
hviletid kun kan fraviges ved aftale mellem 
parterne, og det var som bekendt ikke tilfæl-
det, da regeringen afbrød lærerkonflikten med 
et lovindgreb, der blandt andet fastsatte nye 

regler for lærernes pauser, natarbejde, daglige 
og ugentlige hviletid. 

»Når vi førhen har fraveget de gængse 
hviletidsbestemmelser i arbejdsmiljøloven, er 
det, fordi man har aftalt sig ud af det, fordi 
man synes, at det gav meget god mening. 
Men lige nu er der jo ingen aftale. Og det er 
her, vi må vide, hvad beskæftigelsesministe-
ren egentlig har forestillet sig, for den højere 
lovgivning er jo den, der gælder«, siger Per 
Sand Pedersen, der er formand for organisati-
ons- og arbejdsmiljøudvalget i DLF.

Så hvad har lærerne helt konkret på spil her?
»Det handler blandt andet om lærernes 

daglige hviletid i forbindelse med deltagelse 
i lejrskoler, hytteture og studieture. I lov 409 
står der, at man ser bort fra kravet om daglig 
hviletid i de sammenhænge, men det er så 
her, vi siger: Jamen, det kan man da ikke bare 
ensidigt bestemme. Det er da noget, man 
aftaler sig ud af. Selvfølgelig – hvis alle synes, 
at det er hensigtsmæssigt, så ser vi bort fra 
hviletidsbestemmelserne på det her felt, og så 
får vi måske noget andet på et andet felt. Men 
pointen er, at den forhandling slet ikke har 
fundet sted«, understreger Per Sand. 

Lærerne bliver ringere stillet end andre
Det undrer og ærgrer Per Sand, at DLF ikke 
blev kontaktet, da man i lovarbejdet stødte 

på et behov for at dispensere fra hviletidsbe-
stemmelserne.

»Hvorfor tager man så ikke kontakt til fag-
foreningen og siger: Kan vi blive enige om at 
skrive noget andet på det her felt? For det vil 
jeg da ikke udelukke, at vi kunne være blevet 
enige om, selvom der ikke var så meget, vi 
kunne blive enige om dengang«, siger Per 
Sand og tilføjer, at lovgivningen på det her 
område i hvert fald ikke er en måde at ligestil-
le lærerne med andre på arbejdsmarkedet på.

»Hvis man, hver gang man render ind i et 
problem, siger: Nå, jamen det dispenserer vi 
lige fra, så er der ikke meget normalisering i 
det. På den her måde bliver vi ringere stillet 
end andre lønmodtagere, der jo ikke skal tåle 
samme ensidigt besluttede fravigelser fra hvi-
letidsbestemmelserne«, slutter han.     

I brevet til Beskæftigelsesministeriet be-
mærker Lærernes Centralorganisation, at den 
ny lov træder i kraft den 1. august 2014, og or-
ganisationen beder derfor om ministeriets be-
mærkninger og vurdering af sagen snarest. 
lif@dlf.org 

Beskæftigelsesministeriet oplyser til  
Folkeskolen, at man har modtaget henvendel-
sen fra Lærernes Centralorganisation og nu 
kigger på den.

At fastsætte nye regler for lærernes hviletid via et 
lovindgreb er i strid med både arbejdsmiljøloven og 
EU’s arbejdstidsdirektiv, vurderer DLF. 

DLF: lovindgrebet er ulovligt

»Artikel 3 (om daglig hviletid, redaktionen), 4 (om 
pauser, redaktionen), 5 (om ugentlig hviletid), 8 (om 
natarbejdets varighed, redaktionen) og 16 (om refe-
renceperioder, redaktionen) kan fraviges ved kollektive 
overenskomster eller aftaler mellem arbejdsmarkedets 
parter på nationalt eller regionalt niveau eller i overens-
stemmelse med regler, som disse parter har fastsat, 
ved kollektive overenskomster eller aftaler mellem ar-
bejdsmarkedets parter på et lavere niveau«.

Direktiv 93/104/EF, artikel 17, stykke 3.

Sådan står der i EU-direktivet

Da regeringen afbrød lærerkonflik-
ten med et lovindgreb, fjernede den 
samtidig alle eksisterende aftaler om 
fravigelser af arbejdsmiljølovens ka-
pitel 9 om hviletid og fridøgn. 

TeksT LiSE FrAnk

foTo ThomAS Arnbo   

aktualiseret
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Nye Fælles Mål:
Forenkling bliver til firedobling
Arbejdet med nye Fælles Mål er i fuld gang. Der skulle være færre, men der bliver langt flere mål. »Det er 
bluf at kalde en firedobling for forenkling«, siger formand for faglig forening.

TeksT EsbEn ChristEnsEn

Kristendomskundskab har i dag 42 bindende 
målformuleringer, men efter forenklingen af 
Fælles Mål kan fagets undervisere se frem til 
et fag med mindst 166 målformuleringer. Den 
voldsomme forøgelse af mål er en direkte 
konsekvens af den model, der er opstillet for 
udarbejdelsen af nye Fælles Mål (se fakta-
boks).

John Rydahl er formand for Religionslæ-
rerforeningen, og han er ikke imponeret over, 
at en forenkling vil føre til en firedobling.

»Det er politisk bluf og politisk spin. På 
den ene side har man en politisk attitude, der 
hedder, at vi forenkler. Og så foretager man 
alligevel detailstyring oppefra. Man siger ét og 
gør noget andet«, siger John Rydahl.

Andreas Rasch Christensen er forsk-
ningschef på Via University College og faglig 
projektleder for paraplyen af arbejdsgrupper. 
Han er opmærksom på, at matrixen isoleret 
set kan se omfangsrig ud, men han understre-
ger, at de nye kompetencemål og deres for-
klarende videns- og færdighedsmål ikke skal 
forstås som sideordnede.

»Man skal se det sådan, at det er kom-
petencemålene, der er målene. Kompe-
tencemålene bliver så brudt ned i nogle 
færdigheds- og vidensmål, som giver nogle 
operative pejlemærker for, hvordan man kan 
tilrettelægge undervisningen. Så de skal være 
hjælperedskaber for det overordnede kompe-
tencemål«, siger Andreas Rasch Christensen. 
Han fortæller, at det drejer sig om at sikre 
progression.

»Så kan læreren se, hvordan man bygger 
videre på noget fra tidligere faser. Det er for 
at understøtte, at man tilgodeser progressio-
nen«, siger han.

De centrale kundskabs- 
og færdighedsområder 

(CKF)

Slutmål Trinmål

4 12 30

I alt 42

FØR

EFTER

Fælles Mål Før og eFter  
– med kristendomskundskab som eksempel 

Kompetenceom-
råder (her de tidli-

gere CKF’er)

Kompetencemål Færdighedsmål 
(3-6 par for hvert 
kompetenceom-

råde)

Vidensmål

4 10 78-156 78-156

I alt 166

Forklaring: I kristendom undervises på otte klassetrin, da eleverne i princippet ikke har kristendomskundskab det år, hvor 
nogle af dem går til konfirmationsforberedelse. Det giver minimum 3 x 8 færdighedsmål og 3 x 8 vidensmål for de tre 
kompetenceområder, der undervises i på alle trin – eller i alt 24 + 24 = 48 til hvert af tre kompetenceområder = 144 mål-
formuleringer. Hertil kommer 3 x 2 færdigheds- og vidensmål for det fjerde kompetenceområde, hvori der kun undervises 
på de to årgange i overbygningen – i alt 12 målformuleringer – eller sammenlagt i alt minimum 156 målformuleringer. 
Suppleret af de ti kompetencemål kommer vi op på 166 mål.
Matrixen findes på uvm.dk
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En vejledning
De nye mål for fagene kommer ikke til at stå 
alene. Målene vil blive suppleret med vejle-
dende materiale, der vil være tilgængeligt 
virtuelt.

»Når lærerne sidder med de eksisterende 
Fælles Mål, efterspørger de hjælperedskaber 
til at gå fra det overordnede mål til operative 
pejlemærker for konkrete undervisningssitua-
tioner. Fra de enkelte færdigheds- og videns-
mål vil man kunne klikke sig direkte videre til 
noget undervisningsmateriale og nogle evalu-
eringsredskaber, man kan tage i anvendelse«, 
siger Andreas Rasch Christensen.

John Rydahl er skeptisk over for den 
indflydelse, det vil have på undervisningens 
indhold.

»Jo mere man kanoniserer et undervis-
ningsindhold, des mindre og snævrere bliver 
det vidensfelt, der opereres i. Så man frata-
ger læreren det, der er lærerens egentlige 
didaktiske kompetence; nemlig udvælgelse 
af relevant stof i forhold til en elevgruppe«, 
siger John Rydahl, der har skrevet bogen »Så 
ka’ I lære det – det etiske grundlag for skole 
og undervisning«, som er udkommet i år. Han 
sidder i øvrigt i bestyrelsen for tænketanken 
Sophia, og på trods af kritikken er han al-
ligevel formand for den arbejdsgruppe, der 
arbejder med forenkling af Fælles Mål for 
kristendomskundskab. 

»Resultatet bliver, at de enkelte forløb i 

undervisningen bliver flere i antal og kortere 
i tid: Det bliver meget mere overfladisk. Det 
bliver sådan et hak af-system: Nu har vi nået 
det, nu har vi nået det, nu har vi nået det«, 
siger John Rydahl.

Et instrument
Han ser ændringerne i lyset af, at lærerne 
med den kommende skolereform skal under-
vise en større del af deres arbejdstid. 

»Man er nødt til at have et instrument, der 
legitimerer en indskrænkning af forberedel-
sestiden. Og det kan man gøre ved at speci-
ficere, at der skal gøres sådan og sådan. Så 
er der nogen, der har tænkt for læreren, og 
dermed sparer man forberedelsestid«, siger 
John Rydahl.

Andreas Rasch Christensen er ikke enig i, 
at det kommer til at give et mindre didaktisk 
råderum for læreren, tværtimod mener han, 
at det bliver styrket.

»Det her er jo mål om, hvad eleverne 
skal kunne fagligt og socialt. Men i hvilken 
kontekst man udfolder det – hvilke undervis-
ningsformer, metoder, læringsmiljøer, altså 
hvordan man arbejder med det – er lærerens 
råderum. Man kan ikke tage de her lærepla-
ner og sige, at det er det, der udgør under-
visningen. Det er nogle redskaber, der kan 
hjælpe med at målfastsætte undervisningen«, 
siger Andreas Rasch Christensen. 

»Det er ikke et tjekredskab for hverken KL 
eller skolelederen – det er læreres redskab 
til at understøtte elevernes læring. Og det er 
noget, lærerne selv har efterspurgt«, siger 
han med henvisning til evalueringer, der er 
blevet foretaget før processen med at ændre 
Fælles Mål. 
esc@dlf.org

Så man fratager 
læreren det, der er 
lærerens egentlige 
didaktiske kompe-
tence; nemlig ud-
vælgelse af relevant 
stof i forhold til en 
elevgruppe.
John rydahl
Formand for Religionslærerforeningen

Information til brugerbands!
Festivalen: Festivalen 2014 afvikles den 10.- 11.- 12. juni.

Billetsalget: OBS! OBS! NYT! NYT! Billetsalget starter 1. november pr. mail. Skriv til us@solundfestivalen.dk med dit 
navn og telefonnummer, som vi skal kontakte dig på, så ringer vi dig op. Vi booker dine billetter – du sparer en masse 
tid. Alternativt: Ring til os på 21 36 14 62, du kan dog ikke altid regne med, at vi har tid til at svare.

Tilmelding af Brugerbands:
1.  Fælles for scenerne: I tilmelder jer via www.solundfestivalen.dk - tryk  

Information - tryk Brugerbands - tryk info/retningslinjer (læs disse) - tryk tilmelding - Udfyld skema og tryk send.

2.  Optræden på store scene: I skal sende cd eller dvd.

3.  Optræden på teltscenen: Ingen specielle krav.

4.  Ved problemer kontakt: Niels Sørensen på akt.niels.sorensen@skanderborg.dk eller birgit-niels@mail.dk

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingen skal være festivalen i hænde senest den 19. januar 2014.

Brugerbands der optræder: Brugerbands der skal optræde på festivalen 2014 vil kunne ses programlagt på festivalens 
hjemmeside efter den 7. marts 2014.

Vil du vide mere om billetsalget og om festival 2014, så tjek www.solundfestivalen.dk – eller læs i Fagbladet Folkeskolen, SOCIALPÆDAGOGEN og LEV i slutningen af februar.
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De »dumpede« i folkeskolen  
– nu har de en uddannelse
halvdelen af dem, der starter på en erhvervsuddannelse med en dumpekarakter i dansk eller matematik  
i bagagen fra folkeskolen, bliver faglærte.

En »dumpet« afgangsprøve i matematik eller 
dansk er langtfra ensbetydende med, at man 
ikke vil være i stand til at gennemføre en er-
hvervsuddannelse. Det viser en ny rapport fra 
Rockwool Fonden. I øjeblikket diskuteres det 
at gøre beståede afgangsprøver i netop dansk 
og matematik til adgangskrav til erhvervsud-
dannelserne.

51 procent af de elever, der til afgangsprø-
ven i 2002 »dumpede« i enten dansk eller 
matematik, og som senere blev optaget på en 
erhvervsuddannelse, endte med at bestå, og 
de kan altså i dag kalde sig faglærte.

»Det overrasker mig, at der er så mange, 
der ’dumper’ de her fag i folkeskolen og så 
alligevel gennemfører en erhvervsuddannelse. 
Selv i den gruppe, der er ’dumpet’ i begge fag, 
er vi oppe på 42 procent«, siger Camilla Hvidt-
feldt, en af forskerne bag undersøgelsen.

»Det overraskede mig også, at der er så 
mange, der kommer ind på erhvervsskolerne, 
der faktisk har så lave karakterer i de to fag – 
der er tale om cirka 3.500 ud af 22.000 unge«.

Den gennemsnitlige gennemførelsespro-
cent blandt de indskrevne på erhvervsskoler-
ne er på 66 procent, når man ikke medregner 
dem, der skifter til en gymnasial uddannelse.

Matematik er vigtigst
Undersøgelsen konkluderer, at især
ma  te matikkarakteren er afgørende for 
muligheder ne for at gennemføre uddannel-
sen – jo højere karakter i matematik, jo stør-
re gennemførelsesprocent. Har man bestået 
matematik, gør danskkarakteren stort set 
ingen forskel, og Camilla Hvidtfeldt påpeger, 
at man faktisk ser en af de højeste gennem-

førelsesprocenter blandt den gruppe, der er 
’dumpet’ i dansk, men fik høje karakterer i 
matematik.

»81 procent af dem, der er ’dumpet’ i 
dansk, og som har mellem 7 og 12 i gennem-
snit i matematik, gennemfører. Det er en af 
de højeste gennemførelsesprocenter overho-
vedet i denne undersøgelse«, siger hun.

»Det er ikke en voldsomt stor gruppe, så 
man skal derfor passe på med at drage for 
højt ragende konklusioner, men det illustrerer 
jo fint, at det er matematik, der gør forskel-
len«.

Til sammenligning var det 62 procent af 
den gruppe, der ’dumpede’ i matematik, 

men scorede 7-12 i dansk, der bestod deres 
erhvervsuddannelse.

Baggrunden skal findes i, at mange af 
erhvervsskolernes fag kræver talmæssige fær-
digheder, mener Camilla Hvidtfeldt.

»Selvfølgelig kan man ikke løse problem-
regning uden at kunne læse, og karaktererne 
i fagene følges som regel ad, men når vi snak-
ker traditionelle håndværksfag, kræver det jo 
matematikegenskaber, hvad enten man skal 
regne dimensioner på rør ud eller sætte spær 
på et tag«, siger hun.

som at slå plat eller krone
Hvis man vælger at indføre adgangsbegræns-
ning på erhvervsuddannelserne i form af be-
ståede afgangsprøver i dansk og matematik, 
kommer man ifølge forskerne til at sortere en 
del fra, der ville have bestået uddannelsen.

»Hvis det eneste, man ved om en erhvervs-
skoleelev, er, at han eller hun ’dumpede’ i 
dansk og/eller matematik efter 9. klasse, så 
er den mest præcise forudsigelse af, om ved-
kommende vil være i stand til at gennemføre 
uddannelsen, at slå plat og krone«, lyder kon-
klusionen i rapporten. Frasorterer man på 
baggrund af dumpekarakterer i matematik, 
vil man endda sortere studerende fra, der vil 
trække gennemførelsesprocenten op.

Dog påpeger rapporten, at der alligevel 
kan være grunde til at indføre adgangsbe-
grænsninger på baggrund af karakterer. For 
det første vil det formentlig hæve det faglige 
niveau på erhvervsuddannelserne og dermed 
fastholde nogle af dem, der i dag skifter til 
en gymnasial uddannelse. For det andet kan 
et karakterkrav føre til, at eleverne tager 
afgangsprøven mere seriøst, lyder det i rap-
porten.  
freelance@dlf.org

TeksT AndrEAs  brøns  riisE

Selv om unge får lave karakterer i folkeskolen, klarer 
mange sig godt på ungdomsuddannelserne. Matematik er 
vigtigt at kunne i mange håndværksfag.

Arkivfoto: Jens Bach
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K L I P  F R A  n e t t e t

Onsdag 20. november 2013 kl. 13.36

forestillingen om, at »lærerne 
bare kan løbe lidt hurtigere«, 
holder ikke, siger formand for 
Danmarks lærerforening, Anders 
Bondo Christensen.

»for fjerde år i træk ser vi, at 
kommunerne nedlægger lærer-
stillinger for at spare resurser«, 
siger Anders Bondo i en pres-
semeddelelse om undersøgelsen. 
Han kan slet ikke se, hvordan det 
skal hænge sammen, at den om-
fattende folkeskolereform med 
langt flere timer til eleverne ho-
vedsageligt skal finansieres ved, 
at lærerne skal undervise mere.

»folkeskolens ledere kommer 
på en umulig opgave, når de skal 
have enderne til at mødes efter 
sommerferien. kommunerne må 

Søndag 17. november 2013 kl. 09.21

kommunernes og Regionernes løndatakontor, http://www.krl.dk/ 
nB: Der er tale om »beregnede fuldtidsansatte«. Tallene dækker lærere i folkeskolen, 
herunder specialundervisningen i kommunalt regi. Tallene er eksklusive børnehave-
klasseledere, skoleledere, konsulenter.

11 procent færre lærere  
i skolen på fire år
Antallet af lærere i den danske folkeskole er reduceret med mere end 11 procent de seneste 
fire år, hvor elevtallet kun er faldet med godt tre procent. Lærerne har altså allerede øget  
produktiviteten betydeligt.

Bondo:  
Forsøg med folkeskolereform  
kommer i 11. time

 -

Undervisningsministeriet har afsat 20 
millioner, som kommunerne kan søge 
til forsøg med den kommende reform i 
foråret. »Det er jo paradoksalt, at man 
laver en folkeskolereform og så bagef-
ter sætter forsøg i gang for at finde ud 
af, hvordan den skal fungere. folkesko-

len er blevet til et stort eksperiment. 
Man har besluttet en reform, som ingen 
ved, hvordan man skal få til at fungere, 
og så vil man, umiddelbart inden den 
skal træde i kraft, lave forsøg – det er 
virkelig bagvendt«, siger lærernes for-
mand, Anders Bondo.

hurtigst muligt tage initiativ til 
at sikre flere resurser, når folke-
skoleloven skal implementeres«, 
siger Anders Bondo Christensen 
og påpeger, at Danmark sam-
men med england er et af de 
lande, der anvender den mindste 
del af folkeskolens udgifter til 
lærerlønninger. I Danmark er det 
kun 50,5 procent, der bruges til 
lærerlønninger, mens det i gen-
nemsnit i oeCD-landene er 61,8 
procent, siger han med henvis-
ning til tal fra oeCD’s education 
at a Glance.    
kra@dlf.org

Anders Bondo 
har svært ved 
at se, at der 
kan være nogle 
lærere og ledere, 
der har tid til 
forsøg nu. 

Foto: Klaus Holsting
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Mandag 25. november 2013 kl. 14.14

DLF gennemfører stor 
medlemsundersøgelse

Danmarks lærerforening vil 
afdække medlemmernes behov 
og arbejdsmiljø, inden folke-
skolereformen træder i kraft. 
samtlige medlemmer, der ar-
bejder i folkeskolen, vil modtage 
undersøgelsen.

48.000 medlemmer har 
modtaget Danmarks lærerfor-
enings nye medlemsundersø-
gelse. Det er hele den gruppe 
medlemmer, der arbejder i folke-
skolen enten som folkeskolelærer 
eller som børnehaveklasseleder. 
Den første halvdel af spørgeske-
maet handler om medlemstil-
fredshed, mens den sidste halv-
del handler om arbejdsmiljø.

Se, hvor  
mange der 
går på  
specialskole i 
din kommune

•	 Pjæk og fravær stadig 
på 12 dage om året

•	 kolding-skole lukkes 
for at finansiere  
skolereformen

•	 lockoutpartiet stemt 
ude af kommunal-
politik

•	 Censorer advarer om 
mangel på lærere i bil-
ledkunst og geografi

•	 Radikal borgmester 
vil indgå lokalaftale i 
københavn

Fredag 15. november 2013 kl. 12.51 

 -

Se, hvor mange elever fra din 
kommune der går i specialskole, 
på folkeskolen.dk’s interaktive 
kort over, hvor mange elever der 
er segregeret fra folkeskolen. 
Holbæk og Lemvig ligger i hen-
holdsvis »top« og »bund« over 
de kommuner, hvor der er sket 
størst ændring fra 2011 til 2012.

Kortet bygger på den seneste 
årsopgørelse (2012) fra Dan-

marks Statistik, men ved et klik 
på hver enkelt kommune kan man 
sammenligne i forhold til 2011. 
Det er derfor muligt at se, om der 
er flere eller færre elever, der er 
blevet segregeret i 2012.

Procenttallet for den enkelte 
kommune dækker over den del 
af elever med bopæl i kommu-
nen, der er segregeret – det vil 
sige ikke er tilknyttet en klasse i 

normalskolen. Det kan være på 
specialskoler, i specialklasse- 
rækker eller på socialpædagogi-
ske opholdssteder. 
heh@dlf.org

som kortet antyder, er der relativt 
stor forskel på, hvor mange elever der 
går på specialskole, fra kommune til 
kommune. 

Torsdag 21. november 2013 kl. 11.29

Censorer:  
Læreruddannelserne 
sparer på eksaminerne

Det står ikke i loven, men det 
har været kutyme, at der var to 
eksaminatorer til stede til ba-
chelorprøverne på læreruddan-
nelsen, fordi opgaverne har taget 
udgangspunkt i både et linjefag 
og et pædagogisk problem. Men 
sådan har det ikke været i år.

»Det er uheldigt, at man af 
økonomiske årsager sparer den 
ene eksaminator væk. Man kan 
som eksaminator ikke besidde 
kompetencer inden for alle om-
råder«, fortæller censorformand 
Hans krab koed. Han forudser, 
at det bliver almindeligt med kun 
en eksaminator.

Tirsdag 19. november 2013 kl. 07.21

Grenaa-elever  
står på tæer i  
»gymnasiedansk«

Det skal være cool at være 
nørd, mener Bettina Møller, der 
er lærer på kattegatskolen i 
Grenaa. Hun har i samarbejde 
med det lokale gymnasium 

opfundet valgfaget 
gymnasiedansk til 9. 

klasse.
»Gymnasieele-

verne var nødt til 
at sætte sig ekstra 

godt ind i stoffet, 
fordi de skulle under-

vise. Mine elever synes, at 
det var godt med eleverne som 
undervisere«, siger hun.

Torsdag 21. november 2013 kl. 10.00 

Ministerier vil have  
opskriften på skolehaver 

Undervisningsminister Christine 
Antorini (socialdemokraterne) og 
fødevareminister karen Hækkerup 
(socialdemokraterne) har givet to 
millioner kroner til et skolehavepro-
jekt. skolehaver gavner både børns 
læring og sundhed, fortæller 
de. De to ministerier giver 
en million kroner hver 
over de næste to år 
til et projekt, der skal 
munde ud i en »koge-
bog« til skolehaver.

skolehaver kan lære børn om sundhed og 
maddannelse, samtidig med at stort set 
alle folkeskolens fag kan bringes i spil, 
fortæller karen Hækkerup (til højre) og 
Christine Antorini.  Foto: Hanne Hellisen
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Skolerne Skal StyreS efter eleverneS  
præStationer i de nationale teSt

  side 13

fagligt løft – bedre år for år
  side 15

UnderviSningen bliver Snævret ind med  
reSUltatStyring

  side 16

Bondo: reSUltatStyring bliver  
en radikal ændring

  side 18

EkspErtEr advarEr: reSUltatStyring  
dominerer i england og USa

  side 19

skolEchEf: reSUltatStyringen vil Sætte  
lærerne Under et konStant preS

  side 20

målStyret UnderviSning kræver  
tilpaSning til virkeligheden

  side 21

Ifølge aftalen om folkeskolereformen skal  
skolerne fra august 2014 måles på, om elever-
ne gør fremskridt i de nationale test i læsning 

og matematik år for år. Lav den aftale om, siger 
skolefolk. Den vil indsnævre skolens fokus til 

det, der måles i de nationale test.

TeMA oM reforMen: 
Skolerne bliver  
målt på læsning  

og matematik

a f  J o h n  v i l l y  o l S e n  o g  e S b e n  C h r i S t e n S e n  
i l l U S t r a t i o n :  r a S m U S  J U U l  «   f o t o :  b o  t o r n v i g
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Skolerne Skal StyreS  
efter eleverneS præStationer  

i de nationale teSt
Lærerne skal sørge for, at eleverne scorer højere  

og højere i læsning og matematik i de nationale test år 
for år. Det kræver regeringen med et bredt folketings-

flertal i ryggen. Gør eleverne ikke fremskridt,  
skal arbejdsgiverne foretage opfølgning og  

justeringer, hedder det i aftaleteksten.

 S ide 23 i aftaleteksten fra 7. juni om den 
nye folkeskolereform er en regulær 
bombe. En tikkende bombe, der vil 
ændre skolen grundlæggende, når den 

først detonerer i august 2014.
Mærkeligt nok har der ikke været en 

larmende offentlig debat om det, der står i 
aftalen om »et fagligt løft af folkeskolen« fra 
i sommer – måske fordi det ikke kræver lov-
ændringer og derfor heller ikke høringssvar. 
Det skal bare senere foldes ud i en bekendt-
gørelse.

Det, der står på side 23, kan koges ned til 
få sætninger: 

Eleverne skal gøre fremskridt i læsning 
og matematik i de nationale test år for år. 
Dét vil skolerne blive målt på fremover. Hvis 
eleverne ikke går frem i de nationale test, vil 
arbejdsgiverne gå ind med »opfølgning« og 
»justeringer«, står der i aftaleteksten. Resul-

taterne i læsning og matematik bliver altså et 
eksplicit styringsredskab af lærernes arbejde.

I aftalen står der således, at:
•  Andelen af elever med dårlige resultater i de 

nationale test i læsning og matematik skal 
reduceres år for år.

•  Desuden skal andelen af de allerdygtigste 
elever i læsning og matematik i de nationale 
test stige år for år.

•  På bundlinjen skal det være sådan, at 
mindst 80 procent af eleverne skal være 
gode til at læse og regne i de nationale test.

Undervisningsministeriet skal derfor nu i 
gang med at definere kriterier for, »hvornår 
en elev læser eller regner godt, og hvornår en 
elev hører til gruppen af de allerdygtigste«, 
står der videre i aftalen.

Og: »De nationale test vil blive teknisk 
omlagt, så de kan anvendes af lærerne 
som et pædagogisk redskab til at vurdere 
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tematiSeret

elevernes kompetenceniveau og progression« 
i forhold til de kriterier, som ministeriet altså 
vil fastlægge på forhånd.

Ministeriet skal desuden »i forbindelse 
med kriteriebaseringen af de nationale test« 
fastlægge en »baseline«.

»Baseline vil blive endeligt fastlagt i forbin-
delse med kriteriebasering af den nationale 
test«, står der i forligsteksten. Undervisnings-
ministeriet er i øjeblikket i gang med dette 
arbejde.

Der er tale om et nyt styringsprincip: Hvor 
skolen før blev styret efter mål, skal den nu 
styres efter resultater.  

Eleverne skal blive et klassetrin bedre
Skoleledere, kommuner og ministerium 
skal så hvert år tjekke, om den enkelte elev 
forbedrer sig i de nationale test, om elevens 
klasse som helhed forbedrer sig, om skolen 
forbedrer sig, om kommunen forbedrer sig, 
og om nationen forbedrer sig. På sigt skal 
eleverne kunne det, de i dag kan i 9. klasse, i 
8. klasse.

»Målene vil blive opgjort på nationalt ni-
veau, kommunalt niveau, skoleniveau, klasse-

»dEr vil værE Et  
cEntralt udgangspunkt 

for dEn opfølgning,  
dEr skal skE på allE 

nivEauEr i forhold til 
udviklingEn i ElEvErnEs 

fagligE nivEau«.
Fra aftaleteksten  

om folkeskolereformen

niveau og for den enkelte elev, og der vil være 
et centralt udgangspunkt for den opfølgning, 
der skal ske på alle niveauer i forhold til ud-
viklingen i elevernes faglige niveau«, står der 
således i aftalen

Hvad opfølgningen går ud på, bliver ikke 
nærmere beskrevet, ud over at resultaterne 
i de nationale test i læsning og matematik 
skal udgøre »et redskab for dialog«, og at en 
»justering« kan komme på tale. Kommunen 
kan »eventuelt« også ansætte skolelederen på 
»resultatkontrakt«.

Operative resultatmål og nationale  
resultatmål
Forligspartierne kalder disse mål for »opera-
tive resultatmål«. De skal bane vejen for, at 
skolerne kan indløse de overordnede såkaldte 
»nationale resultatmål«, som forligspartierne 
er blevet enige om, nemlig at:
•  Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de 

bliver så dygtige, de kan.
•  Folkeskolen skal mindske betydningen af so-

cial baggrund i forhold til faglige resultater.
Accountability kaldes denne resultatori-

enterede måde at styre på: Lærerne må langt 
hen ad vejen selv om, hvordan de underviser, 
de skal bare sørge for, at eleverne lærer det, 
de skal. Dét skal de så til gengæld stå til regn-
skab for – lærerne. Nemlig i de nationale test i 
læsning og matematik.

Staten ansvarliggør kommunerne
Det er ikke kun lærerne, der skal stå til regn-
skab i de nationale test, det skal kommunerne 

også. De skal tage ansvaret for, at de »opera-
tive måltal« nås, altså at mindst 80 procent af 
eleverne bliver gode til at regne og læse, og at 
andelen af de allerdygtigste i læsning og ma-
tematik i de nationale test øges, og at andelen 
af de dårligste reduceres.

Det understreger KL over for kommu-
nerne i pjecen »En ny folkeskole«, som blev 
udsendt, umiddelbart efter at skoleforliget 
var indgået:

»Det kommunalpolitiske ansvar for folke-
skolen betyder, at ovenstående måltal skal 
indfries. Kommunalbestyrelsen skal hvert år 
følge op på mål og resultater og skal beslutte, 
hvordan forvaltningen systematisk vejleder 
og støtter, hvis nogle skoler ikke når målene«, 
skriver KL. Og videre:

»Som udgangspunkt for skoleåret 2014/15 
er det nødvendigt, at kommunalpolitikerne 
kender status på elevernes faglige niveau i 
de nationale test (…). Der skal udarbejdes en 
’baseline’«.

At skolen fremover skal styres efter resul-
tater, bliver også slået fast i den kommunal-
økonomiske aftale for 2014, som blev indgået 
mellem Finansministeriet og KL, også i juni:

»Med reformen lægges der op til øget fo-
kus på mål- og resultatstyring baseret på få, 
klare mål, forenkling af Fælles Mål og øget 
fokus på viden og resultater«.

Der har jo i mange år været Fælles Mål, 
afgangsprøver og nationale test i skolen – det 
nye er, at myndighederne vil styre skolerne 
efter, om eleverne forbedrer sig i testresulta-
terne i læsning og matematik år for år.

Den nye topdown-styringskæde
Skoleforliget opretter således en ny styrings-
kæde, der går fra Undervisningsministeriet 
over kommunalbestyrelserne til forvaltninger-
ne, skolecheferne, skolelederne og lærerne og 
pædagogerne. Hvert enkelt led i kæden skal 
præstere. 

Skolechefen skal sikre, at skolelederne 
præsterer. Og skolelederne skal sørge for, at 
lærerne og andre frontmedarbejdere leverer 
de resultater, som Folketinget og Undervis-
ningsministeriet fra centralt hold har define-
ret. 
esc@dlf.org og jvo@dlf.org
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fagligt løft  
– BEdrE år for år
Uddrag fra bilag 1 til side 23 i aftale-
teksten om folkeskolereformen.

Find hele aftaleteksten på uvm.dk
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 politikernes nye krav om, at eleverne 
skal forbedre sig i læsning og matema-
tik i de nationale test år for år, risikerer 
at snævre skolens sigtepunkt ind til 

netop disse test, frygter eksperter. I værste 
fald begynder lærerne at undervise til testen, 
siger de. 

Og selv om det skulle ende med, at elever-
ne faktisk begynder at score højere i læsning 
og matematik i de nationale test og i Pisa, 
betyder det ikke nødvendigvis, at de dermed 
øger deres chancer for at gennemføre en ung-
domsuddannelse, vurderer forskerne. 

Det er ellers det, der er den overordnede 
hensigt på Christiansborg: At 95 procent af en 
årgang skal tage en ungdomsuddannelse.

Én ting er sikker – den øgede fokusering 
på national testning af læsning og matema-
tik vil betyde, at de nationale test får en ny 
betydning. Det fastslår lektor ved Institut for 
Statskundskab ved Aarhus Universitet, Simon 
Calmar Andersen, som sidder i Skolerådets 
formandskab. Han har været med til at gen-
nemføre den evaluering af de nationale test, 
som netop er afsluttet.

De nationale test kan skifte karakter fra 
såkaldte »low stakes« til »high stakes«, mener 
han – altså skifte fra pædagogiske test, som 
giver læreren en større viden om elevernes 
faglige udvikling, til test, hvor der for alvor er 
noget på spil for lærer, skoleledelse og skole-
ejer og dermed langt større risiko for, at me-
gen undervisningstid målrettes direkte mod 
at træne eleverne i den type opgaver, som de 
vil møde i testene. 

»I evalueringen af de nationale test har vi 

kigget på nogle af de amerikanske systemer, 
hvor der er tendenser til, at lærerne snyder 
på vægten. Dels decideret snyd, dels at de 
bruger deres kræfter på at løfte elever, der 
ligger meget tæt på en tærskel, i stedet for på 
dem, der har størst behov«, siger Simon Cal-
mar Andersen. Så slemt behøver det dog ikke 
at gå i Danmark, tilføjer han.

Undervisning til testen
Men selv om danske lærere måske ikke 
ligefrem begynder at snyde for at opnå højere 
testresultater, vil den nye teststyring under 
alle omstændigheder ændre deres måde 

at undervise på, vurderer Lotte Rahbek 
Schou, lektor ved Institut for Uddannelse og 
Pædagogik ved Aarhus Universitet (DPU), der 
forsker i den indvirkning, som nationale test 
har på lærernes undervisning. Hun har i sin 
forskning interviewet omkring 70 folkeskole-
lærere om emnet.

»Kombinationen faglighed og nationale 
test øver indflydelse på indholdet, på under-
visningsformerne og i det hele taget på hele 
undervisningsmiljøet. Det problematiske er, 
at lærerne siger, at de giver køb på deres egne 
faglige professionelle ambitioner, forstået på 
den måde at de indretter undervisningen på 
en måde, som er meget lærerstyret. Til trods 
for at de synes, at det er vigtigt at arbejde 
erfaringsmæssigt, gør de det ikke – af frygt for 
ikke at nå målene«, siger Lotte Rahbek Schou.

»Lærerne sætter deres gode didaktiske 
tænkning ud af kraft og arbejder meget in-
strumentelt. Derudover kompromitteres den 
faglige bredde i undervisningen også, fordi de 
begynder at undervise i det, de forventer bli-
ver testet. Lærerne udtrykker selv, at ønsket 
om gode testresultater virker meget negativt 
ind på deres undervisning. Den faglige bredde 
bliver snævret ind, fordi lærerne lader testene 
influere på indholdsvalget i deres undervis-
ning. Konsekvensen er, at det optager tid fra 
andet vigtigt undervisningsindhold«, tilføjer 
hun og henviser til den luxemburgske profes-
sor Gert Biesta, der i sin bog »God uddannelse 
i målingens tidsalder« stiller spørgsmålet: 

»Værdsætter vi blot, hvad vi med lethed 
kan måle, eller måler vi, hvad vi værdsætter?«

»Implementering af nationale test er i gang 

Undervisningsministeriet skal fremover måle skolerne på elevernes resultater  
i de nationale test i læsning og matematik, mener politikerne. Det vil snævre  

undervisningen ind mod det, der bliver testet i de nationale test, advarer forskere. 
De nationale test får ny betydning.

EkspErtEr: UnderviSningen bliver  
Snævret ind med reSUltatStyring

»lærErnE sættEr  
dErEs godE didaktiskE 
tænkning ud af kraft  

og arBEjdEr mEgEt  
instrumEntElt«.

Lotte Rahbek Schou 
 Lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
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med at ændre skolekulturen. Når 
gode testresultater bliver mål i sig 
selv, og når fagmålene indsnævres og 
forenkles, peger det i retning af en instru-
mentelt orienteret pædagogik, hvor læreren 
udefra har fået anvist rollen som meddeler. 
Dermed svigtes de dele af skolens formålspa-
ragraf, som har med personlighedsudvikling 
og demokratisk dannelse at gøre. Læreren 
fremtræder ikke længere som den reflektere-
de didaktiker – det skinner igennem i mange 
af lærernes udtalelser«, siger Lotte Rahbek 
Schou.

Pres på kritiske lærere
At danske lærere allerede i et vist omfang er 
begyndt at undervise til testen, har institut-
leder ved Roskilde Universitet, Martin Bayer, 
konstateret i et stort forskningsprojekt, der 
følger 500 lærere over tid. Således gik signifi-
kant flere lærere mere op i elevernes faglige 
udvikling end i deres personlige udvikling i 
2006, end tilfældet var i 1998, viser undersø-
gelsen. Og de satsede mere på enkeltfaglighed 
end på tværfaglighed. Den udvikling ac-
celererer af den nye resultatstyring af skolen, 
mener Martin Bayer.

»I 2006 sagde lærerne, at det var Pisa 
og det øgede fokus på test, der var grunden 
til, at de flyttede fokus fra tværfaglighed til 
enkeltfaglighed, og nu kommer testning så 
endnu højere op på den skolepolitiske dags-
orden«, siger Martin Bayer.

»Det vil lægge et stort pres på de lærere, 
der er kritiske over for Pisa og nationale test, 
og som stadig holder fast i tværfaglighed og 
dannelse«, tilføjer Martin Bayer. Han mener, 
at der er behov for en saglig diskussion om, 
hvilken faglighed der skal være i folkeskolen – 
en bred faglighed eller en smal.

»Erhvervslivet efterspørger tværfaglige 
kompetencer, og det fremmer man jo ikke 

med et øget fokus på læse- og matematik-
test«, påpeger Martin Bayer.

Egelund: Resultatstyringen  
vil hjælpe eleverne
Professor Niels Egelund, der sidder i for-
mandskabet i Skolerådet, mener på sin side, 
at det øgede fokus på testning vil kunne hjæl-
pe eleverne videre i uddannelsessystemet.

»Hvis eleverne bliver bedre i testene, bli-
ver de også dygtigere i virkeligheden. Deres 
færdigheder i dansk og matematik vil blive 
bedre, og det skulle principielt også bedre 
deres afgangsprøvekarakterer«, siger Niels 
Egelund. Han frygter ikke, at der kommer 
teach ing to the test.

»Medmindre lærerne sætter sig ned og 
finder ud af, hvad testene indeholder, og så 
underviser efter det, men det tror jeg ikke, at 
de gør«, tilføjer han. Bedre testresultater gør 
det dog ikke alene, understreger han. 

»Der skal langt flere indsatser til, for ek-
sempel en bedre vejledning og en sikring af 
praktikpladser, hvis 95 procent af en årgang 

skal tage en ungdomsuddannelse«, siger 
Niels Egelund.

Det er også politikernes hensigt, at bed-
re resultater i de nationale test i læsning og 
matematik skal medvirke til at bryde den 

negative sociale arv. Vil det ske?
»Både de stærke og de svage elever vil 

bedre deres niveau, men de stærke vil nok 
udvise større spring i dygtighed end de svage, 
så gabet vil faktisk øges. Hvis vi skal bryde 
den negative sociale arv, skal forskellene mel-
lem skolernes elevbaggrunde udjævnes, og 
der skal – især over for de svage elever – an-
vendes en mere stram og lærerstyret under-
visning, end vi er vant til«.

Er der med det nye forlig risiko for, at sko-
lens virke bliver snævret ind mod de nationale 
test i læsning og matematik?

»Ja, det er der«, siger Niels Egelund.

Peter Allerup: Resultatstyring  
vil ikke hjælpe eleverne
At der skulle være en sammenhæng mellem 
en høj testscore og gennemførelsesprocent 
på ungdomsuddannelserne, tilbageviser 
imidlertid professor i pædagogisk statistik 
Peter Allerup med en dugfrisk undersøgelse i 
hånden, »Unges valg og fravalg i ungdomsud-
dannelserne«.

»58 procent af de elever, der ifølge Pisa-
testen er funktionelle analfabeter, gennem-
fører en ungdomsuddannelse. Der er altså 
ingen sammenhæng mellem Pisa-scoren og 
ungdomsuddannelserne. Hvorfor skulle der så 
være sammenhæng mellem scoren i den na-
tionale test og ungdomsuddannelserne?« siger 
Peter Allerup. Han mener også, at man hellere 
skal bruge resurser på en forbedring af uddan-
nelsesvejledningen i 9. og 10. klasse. 
esc@dlf.org   

jvo@dlf.org           

kra@dlf.org
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Bondo: reSUltatStyring  
bliver en radikal ændring

Skolens fokus vil på sigt blive snævret ind til ele-
vernes resultater i de nationale test i læsning og 
matematik, mener lærerformanden. Han frygter, 
at nationale test får kontrolfunktion frem for at 

være et pædagogisk arbejdsredskab. 

 h ele skolens virke kan komme til at 
dreje sig om elevernes resultater 
i de nationale test, siger lærernes 
formand, Anders Bondo Christen-

sen. Han er anfægtet. Og vred. Han taler 
om side 23 i den aftale om den skolere-
form, som regeringen indgik i juni.

»De nationale test får dermed en helt 
anden placering i skolerne. Før skulle de 
være et pædagogisk arbejdsredskab for 
lærerne, nu bliver de deciderede kon-
trolinstrumenter«, siger Anders Bondo 
Christensen.

»Det er en ganske, ganske markant 
ændring. I vores professionsideal siger 
vi, at ’læreren i sit virke som underviser, 
opdrager og vejleder vil stræbe efter at 
fremme den enkelte elevs værdifulde 
vækst og udvikling som menneske’«, tilfø-
jer lærerformanden.

»Og vi siger også i professionsidealet: 
’Læreren vil bidrage til udviklingen af ele-
vernes menneskelige, sociale og politiske 
dannelse, så alle elever får forudsætnin-
ger for aktivt at præge såvel deres eget liv 
som samfundet’. Det er efter min mening 

udtryk for det skolesyn og værdigrundlag, 
vi har bygget skolen på«.

»Nu gør man det, at man ændrer det 
til, at vi skal blive gode i nationale test. Og 
jeg ved godt, at politikerne vil sige: Nej, 
man skal selvfølgelig også alt det andet. 
Men det, at man gør eleverne præstatio-
ner i de nationale test til resultatmålene, 
betyder, at der vil komme et helt andet 
fokus«, siger Anders Bondo Christensen. 

Undervisning til testen
At der er risiko for, at det kommer til at 
gå sådan, antyder erfaringer fra udlandet, 
påpeger lærerformanden.

»Det har vist sig som en uundgåelig 
konsekvens, at der bliver lagt fantastisk 
meget vægt på det, man ved, skolen bli-
ver bedømt på. I England opdagede man 
for eksempel efter nogle år med nationale 
test, at en stor del af undervisningstiden 
gik målrettet på at skabe gode testresulta-
ter«, siger han.

»Det er helt uforståeligt, at den diskus-
sion ikke fylder mere på Christiansborg, 
for det er efter min mening en radikal 

ændring af den måde, vi tænker skole 
på, også selv om formålsparagraffen står 
uændret. Man kan skrive, hvad man vil i 
en formålsparagraf, fordi dét, at man har 
nogle meget præcise resultatmål, er langt 
mere styrende end formålsparagraffen«. 

esc@dlf.org og jvo@dlf.org

DLF's formand, Anders Bondo Christensen, frygter, at 
de nationale test fremover får en kontrolfuktion i ste-
det for at være et pædagogisk arbejdsredskab.
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 m ed folkeskolereformen, der bliver 
til virkelighed i august 2014, bliver 
styring efter resultater en helt cen-
tral del af skolens hverdag. Kommu-

ner, skoler og elever vil blive målt med krav 
om konstant forbedring i nogle specifikke 
resultatmål, der skal måles i de nationale test. 
Fokus er sat på læsning og regning. 

I England har man haft samme fokus i 
20 år, uden at skolen er blevet bedre af den 
grund. For det snævre fokus skaber ikke i sig 
selv bedre resultater, mener forskerne.

Diane Reya, der er professor i pædagogik 
ved University of Cambridge, er stærkt kritisk 
over for virkningerne af resultatstyringen og 
et snævert fokus på læsning og regning. 

»Det er ironisk, at det engelske skolesy-
stem har et øget smalt fokus på evne og kom-
petencer i primært læsning og regning, sam-
tidig med at engelske elevers præstationer i 
engelsk og matematik er faldende i forhold til 
Pisa. England er gået fra en syvendeplads til 
en 25.-plads i læsning og fra en ottendeplads 
til en 28.-plads i matematik«, fortæller Diane 
Reya i en mail til Folkeskolen. Den engelske 
sociologiprofessor er chefredaktør på »British 
Journal of Sociology of Education«. Og hun 
oplever ikke de dårligere resultater som det 
eneste problem. 

»En ung gymnasielærer fortalte mig i 
sidste måned, at hun ikke længere skal kalde 
sine klasser for klasser – de er blevet til »data 
set«. Og hendes elever skal ikke kaldes ele-
ver, men klienter«, skriver Diane Reya. Hun 
fortæller, at skolesystemet i England ses som 
et middel til at højne kvaliteten af arbejdsstyr-
ken med det formål at puste liv i den engelske 
økonomi.

Hun fortæller desuden, at der er mange 
elever og lærere, der keder sig i det engelske 
skolesystem, mens børn med svag baggrund, 
som ligger i bunden i resultaterne, føler sig 

besejrede af kontrolkulturen. Internt i skole-
systemet har resultatstyringen ført til skole-
hierarkier, og selv middelklasseforældre, der 
ellers er imod testkulturen, bliver nødt til at 
forholde sig til tallene, hvis de skal se sig selv 
som gode forældre.

»Disse processer tilsammen har forværret 
polariseringen og segregationen i uddannel-
sessystemet, der er blevet et skadeligt system, 
som jeg virkelig ikke håber, Danmark kopie-
rer«, skriver Diane Reya afslutningsvis.

Pres på lærerne
Lotte Rahbek Schou, lektor ved Aarhus 
Universitet, Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik (DPU), er ekspert i det amerikanske 
skolevæsen og har herhjemme forsket i de 
nationale test. Hun oplever både i Danmark 
og USA, at testkulturen sætter spor i praksis – 
selvom det er langt mere vidtgående i USA.

»I USA er det tydeligt, at lærerne bliver 
pragmatiske og retter ind, for i mange stater 
får lærerne løn efter det scoringsniveau, som 
eleverne er på. Og skoler bliver lukket, hvis 
de ikke præsterer«, siger Lotte Rahbek Schou. 
Derfor fylder testen meget i den amerikanske 
skolehverdag.

I Danmark er der ingen sanktionsmidler 
i lovgivningen – hverken med hensyn til løn 
eller tilskud til skolerne. Alligevel kan nogle 
af de samme mekanismer gøre sig gældende 
i Danmark

»Forskningsresultater viser, at evaluerings-
kulturen resulterer i et enormt stort pres ned 
igennem skolesystemet. Lærerne har utroligt 
svært ved at tænke uden for den ramme, at 
skolen skulle have et andet og mere alment 

formål end gode resultater«, siger Lotte Rah-
bek Schou.  

»I og med at der er så meget på 
spil for den enkelte lærer og for den 

enkelte skole, så har det mange 

EkspErtEr advarEr:
reSUltatStyring dominerer i england og USa

I Danmark bliver resultatstyring i læsning og regning mere central med den nye 
folkeskolereform. Det er allerede virkeligheden i en hård udgave i flere lande.

»lærErE undErvisEr i  
dEt, ElEvErnE skal 

tEstEs i, og når tEstEn 
så Er  ovErståEt i marts 

og april, Er dEr kun to 
månEdEr til at undErvisE 

i nogEt af dEt stof, som 
lærErnE findEr vigtigt«.

Lotte Rahbek Schou, 
 lektor, om læreres påvirkning af evalueringskultur
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skolEchEf: reSUltatStyringen 
vil Sætte lærerne Under et 

konStant preS

 S elv om en lærer et år leverer et 
godt testresultat, kan han ikke 
hvile på laurbærrene. Næste år skal 
resultatet være endnu bedre. Det 

fremgår af skoleforliget, fastslår skole-
chef.

Jack Christensen, der er fagchef for 
pædagogik og læring i Brøndby Kommu-
ne, synes, at det er positivt, at reformen 
forudsætter præcise feedbackprocesser, 
og at det er en målsætning, at børnene 
skal blive så dygtige som overhovedet 
muligt. Men det kan godt give problemer 
på skolerne, mener han.

»Hvis udgangspunktet er, at vi skal 
blive dygtigere i dansk og matematik 
i forhold til testen, er der to måder at 
holde fokus på: Primært på testen eller 
primært på de to fag«, påpeger Jack Chri-
stensen – og det kan give en konflikt på 
skolen og i hovedet på den enkelte lærer.

»For nogle af vores lærere vil det for-
mentlig ikke være i tråd med den måde, 
de opfatter lærerarbejdets opgave på. 
Lærerarbejdets opgaveopfattelse er jo 
også at arbejde med andre fag – kreative 
fag, musiske fag. De bliver selvfølgelig 
ikke nedtonet, heller ikke i reformen. 
Men hvis man specifikt retter blikket og 
måleinstrumenterne imod to fag, så får 

det formentlig en afsmittende virkning på 
lærerens opfattelse af sit primære virke«, 
siger Jack Christensen.

For ham er det vigtigt, at der er et 
ordentligt grundlag for samarbejdet mel-
lem forvaltningen og skolerne, siger han. 
Derfor har Brøndby netop gennemført et 
udviklingsprojekt, hvor 160 medarbejde-
re var med til at sætte retning for fremti-
dens skole i kommunen. Men resultatsty-
ring efter på forhånd definerede mål og 
måden, de skal bruges på, kommer nu til 
at skabe et eksplicit fokus på resultater, 
mener han.

»Når de dygtigste elever skal blive 
endnu dygtigere, og de dårligste skal 
blive bedre, samtidig med at gabet mel-
lem de bedste og de dårligste skal blive 
mindre, så er det i sig selv en konstant 
forandringsproces, man er i som lærer. 
Billedlig talt får man ikke lov til at hvile 
på laurbærrene, bare fordi man ét år har 
opnået nogle gode resultater. Det er en 
konstant påvirkning af resultaterne. Vi 
skal blive dygtigere og dygtigere«, siger 
Jack Christensen. 
jvo@dlf.org og esc@dlf.org

uintenderede konsekvenser for undervisnin-
gen: »Lærere underviser i det, eleverne skal 
testes i, og når testen så er overstået i marts 
og april, er der kun to måneder til at under-
vise i noget af det stof, som lærerne finder 
vigtigt«, fortæller Lotte Rahbek Schou.  

Hun fortæller desuden, at man i USA sør-
ger for, at de fagligt svage elever er syge eller 
på anden måde er fraværende, når der er 
test på programmet. Lærerne træner ihær-
digt de elever, der står til at trække gennem-
snittet ned – og dermed er til fare for lærer-
nes løn og skolens eksistens. Herudover er 
antallet af elever, der dropper ud, stigende. 
Lærerne søger desuden væk fra skoler i bela-
stede områder, fordi lønningerne er dårlige 
her.

Men det er ikke, fordi det amerikanske 
skolesystem på formålsniveau angiver, at det 
skal være testresultaterne, der styrer.

»Det amerikanske skolevæsen har et fint – 
næsten socialdemokratisk – uddannelsesmål. 
’No child left behind’ (intet barn efterladt 
bagude – redaktionen), der blev underskre-
vet af George W. Bush. Programmet blev 
også støttet af Bill Clinton og det demokrati-
ske bagland«, siger Lotte Rahbek Schou.

Hun fortæller, at det særlige ved det 
amerikanske system er, at man lægger skyl-
den ud på lærerne ved lave testscoringer 
og klassificerer dem som »lavt præsterende 
lærere«. 
esc@dlf.org og jvo@dlf.org
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målStyret UnderviSning kræver  
tilpaSning til virkeligheden

Rikke Bruus Jensen er koordinator for internationale temaforløb på  
Brøndby Strand Skole. Der er mål for undervisningen, men lærerne  

bestemmer selv vejen derhen.

 r esultatmål kan være udmærket, men 
mål og test skal bruges med didaktisk 
omtanke. Det har lærere i Brøndby 
Kommune erfaret i deres arbejde med 

en såkaldt international læseplan. Arbejdet 
sætter fokus på målstyring og metodefrihed.

Læseplanen betyder, at der er defineret 
mål for hele kommunen i arbejdet med inter-
nationalisering. Eleverne skal have en bedre 
forståelse for, hvem de er, og hvordan de er 
en del af verden, lyder målet.

Brøndby Strand Skole er en skole med 
elever med oprindelse i mange forskellige 
dele af verden. Børnene skal derfor lave et 
stamtræ hver, så de kan få en klarere fornem-
melse af deres rødder. Derudover er der en 
række andre mål, som lærerne skal nå i de 
featureforløb, der er en del af den internatio-
nale læseplan. 

»Det er så op til lærerne selv at planlægge, 
hvordan målene skal nås«, siger Rikke Bruus 
Jensen, der koordinerer de internationale 
forløb på Brøndby Strand Skole. Folkeskolen 
har talt med hende for at få en praktikers 
perspektiv på arbejdet med målstyring. Hun 
mener, at det er vigtigt for at opnå et godt 

resultat med målstyret undervisning, at læ-
rerne får frihed til selv at planlægge, hvordan 
målene skal nås. Indholdet og målene skal 
tilpasses til virkeligheden, derfor kan standar-
diserede test være problematiske.

»Vi har for eksempel tosprogede børn med 
mange forskellige forcer – men de kender 
ikke vendinger som for eksempel ’du ligner 
en kalket væg’. Og derfor kan de ende med 
at score lavere i en test – ikke fordi de læser 
dårligt, men fordi de ikke kender vendingen. 
Dér er det i høj grad op til os som professio-
nelle lærere at oversætte de mål og rammer, 
vi bliver mødt med, til den virkelighed, som 
vi bevæger os rundt i. Altså hvad kan vores 
børn, og hvordan passer målene til dem«, 
siger Rikke Bruus Jensen.

Hun kan frygte, at et for ensidigt fokus på 
at nå læseplanens mål og fokus på at klare sig 
godt i test kan hæmme læreren i undervis-
ningssituationen.

»Når man har med børn at gøre, skal man 
være i stand til at gribe øjeblikket og forholde 
sig til, hvad der sker. Det er fint med mål og 

rammer, men det skal være med udgangs-
punkt i børnene. Det udgangspunkt kan man 
ikke have, hvis det er nogle klart definerede 
resultater, som skal opnås. Mål og rammer 
er fine, men vejen ad hvilken de skal nås, det 
må være op til lærerne«, siger Rikke Bruus 
Jensen.

Hun tror, at det vil være kedeligere for 
både elever og lærere at komme i skole, hvis 
dagligdagen i for høj grad bliver styret mod 
resultater, der skal måles i test. Test, som hun 
i øvrigt opfatter som en selvstændig disciplin, 
som eleverne kan blive gode til.

»Da de nationale test begyndte, havde jeg 
en 4. klasse. Klassen klarede sig noget under 
gennemsnittet. De var usikre på, hvordan de 
skulle agere i en testsituation. Så det skulle 
de jo lære. Så vi tog et treugersforløb med 
træning i test, og det gjorde, at de i næste test 
klarede sig som gennemsnittet. Og i testen 
efter lå de så i den høje ende af testskalaen«, 
siger Rikke Bruus Jensen, der har bidt mærke 
i en gammel Marianne Jelved-udtalelse (Radi-
kale) om test: 

»En gris bliver ikke tungere af at blive ve-
jet«. 
esc@dlf.org og jvo@dlf.org

Rikke Bruus Jensen på Brøndby Strand Skole er kritisk i 
forhold til for gennemgribende resultatmål; der skal være 
plads til lærerens professionalisme.

foto: Bo Tornvig

Læs også
Specifikke resultatmål giver  
retning i familieklassen  
på folkeskolen.dk
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B R E D  F O R A N K R I N G
Loma er et udviklings- og  

forskningsprojekt, der har både 
Aalborg Universitet og University 

College Lillebælt med  
som partnere. 

T V Æ R F A G L I G T
Mens halvdelen af en klasse  

laver mad, har resten relateret 
undervisning. Alt fra matematik 

om madbudget til fysik/kemi  
om gæring af alkohol.

fotograferet

L Æ R E R E N 
Rikke Vingaard Thrane er  

koordinator på Loma. Hun eller 
andre af skolens hjemkund-

skabslærere er med i  
køkkenet den første  

halvanden time.
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1 4  E L E V E R  A D  G A N G E N 
køkkenleder Camilla suna  
nielsen har maksimum 14  
elever til at hjælpe sig i det  
nye produktionskøkken fra  

klokken 8 til 14.
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A N D R E A S ’  F R I K A D E L L E R
Dagens menu bestemmes af 
eleverne. Andreas, 9.f, steger 
lammefrikadeller. Tilbehøret  

er bådkartofler og  
tomatsalat.
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foTo HEIDI LUNDSGAARD / TeksT DORTHE KIRKGAARD NIELSEN

MEGET MERE END SKOLEMAD
Madprojektet Loma – lokal mad – gik i gang den 21. oktober på nymark-
skolen i svendborg. Ungeskolens 556 elever fra 7.-9. klasse laver på skift 
en uge om året mad til alle elever og lærere, der er tilmeldt skolens mad-
ordning. formålet er at fremme maddannelse, sundhed, fællesskab og 
læring i alle fag.

L Æ R I N G S R U M
Hygiejne, sikkerhed, nærings-

indhold og planlægning af mål-
tider. Blot nogle af temaerne, 

som eleverne lærer om i  
køkkenets læringsrum.L O K A L E  R Å V A R E R

kartoflerne er fra skiftekær  
Økologi på Tåsinge. Råvarerne 
skal så vidt muligt komme fra 

lokale producenter og være  
økologiske. 
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Pisa-chef Niels Egelund om endnu en Pisa-undersøgelse med dansk tilbagegang i matematik.  
Netop i matematik var forventningen en fremgang. Shanghai klarer sig bedst i matematik,  

mens Finland og Sverige har større tilbagegang.

Lidt skuffende Pisa 2012

Pisa-programmet (Programme for Internatio-
nal Student Assessment) er etableret i et sam-
arbejde blandt regeringer i OECD-medlems-
lande, og formålet med programmet er at 
måle, hvor godt unge mennesker er forberedt 
til at møde udfordringerne i dagens informa-
tionssamfund. Pisa-testen er karakteristisk 
ved, at den ikke vurderer kompetencerne 
ud fra specifikke læseplaners indhold, men 
i stedet ser på, hvor godt de unge kan bruge 
deres kunnen i forhold til udfordringer i det 
virkelige liv. I Pisa 2012 indgår i alt 65 lande, 
herunder samtlige 34 OECD-lande.

I den danske del af Pisa er der i 2012 ind-
gået 7.481 15-16-årige elever fra 339 uddannel-
sesinstitutioner, og der indgår både offentlige 
skoler og frie skoler. Der er i forbindelse med 
den danske Pisa-testning undtaget 6,1 procent 
elever på grund af faglige, sociale eller fysiske 
handicap. Kun to lande ligger højere end Dan-
mark med hensyn til at undtage elever.  

Resultaterne i matematik
Matematik er hoveddomæne i 
Pisa 2012. Pisa tester 15-16-åri-
ges evne til at formulere, ud-
føre og fortolke matematik i 
en mangfoldighed af sammen-
hænge. Det omfatter at kunne 
ræsonnere matematisk og gøre 
brug af matematiske begreber, 
procedurer, kendsgerninger og 
redskaber til at beskrive, for-
klare og forudsige fænomener. 

De danske elever opnår i matematik i 2012 
at få 500 point på Pisa-skalaen. Dette resultat 
ligger over OECD-gennemsnittet, der fra 2003 
er faldet fra 500 til 494. Det nye danske resul-
tat ligger imidlertid lavere end i de tidligere 
Pisa-undersøgelser, hvor resultatet i 2003 var 
514, i 2006 var 513 og i 2009 var 503. Dette 
gradvise fald ses også i alle de andre nordi-
ske lande, hvor Finland sammen 
med Sverige fremviser den største 
tilbagegang. Samlet set er det 
karakteristisk, at de syv bedst præ-
sterende lande alle er beliggende i 
Sydøstasien. 

Den lavere danske placering i 
2012 hænger som i 2009 først og 
fremmest sammen med, at grup-
perne af højt præsterende elever 
er blevet mindre, og at også grup-
perne af svagt præsterende elever er blevet 
større. Det, der kendetegner de sydøstasiati-
ske lande, er, at de både har særdeles mange 
højt præsterende og relativt få lavt præste-
rende elever. 

Danmark falder to procent
Det er i Danmark 17 procent af eleverne, som 
ikke opnår at have funktionel matematik-
kompetence – i 2003 var andelen 15 procent. 
I Finland er andelen i 2012 12 procent, mens 
den i 2003 var syv procent. De to højest præ-
sterende grupper udgør for Danmark i årene 
2003 og 2012 henholdsvis 16 og ti procent. 
I Finland er de tilsvarende tal 24 og 15 pro-
cent. Det bedst præsterende land (provins), 
Shanghai, har fire procent uden funktionel 
matematikkompetence og 55 procent i de to 
højest præsterende grupper.

I forhold til Sydøstasien er der interes-
sante fund, når man ser på elevernes alsidige 
kompetencer. For vedholdenhed tegner der 

sig for eksempel et billede af, at eleverne i 
Sydøstasien i højere grad fastholder 
interessen for de opgaver, de går i 
gang med, at de i mindre grad ud-
skyder vanskelige opgaver og pro-

KRoNiK
Niels egeluNd  
professor og formaNd  
for pisa-koNsortiet 
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Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

blemer, og at de i højere grad er villige til at 
arbejde med en opgave, indtil alt er perfekt. 
Danmark ligger under OECD-gennemsnittet 
for samtlige spørgsmål, der vedrører vedhol-
denhed.

Lav grad af undervisningsdifferentiering
Undervisernes adfærd i klasserumssituationer, 
som den opleves af eleverne, indgår også i 
Pisa-undersøgelsen. Det er karakteristisk, at 
danske elever i mindre grad end de nordiske 
og de sydøstasiatiske lande oplever at blive 
bedt om at bestemme sig for deres egne 
procedurer til kompleks problemløsning. Især 
i Shanghai og Singapore er der mere fokus 

på at stille opgaver, hvortil der 
ikke er nogen umiddelbar og 
åbenlys løsningsmetode, at 
præsentere opgaver i mange 
forskellige kontekster, at stille 
opgaver, som kan løses på flere 
forskellige måder, og at hjælpe 
eleverne til at lære af deres 
fejl. I Danmark er andelen af 
elever, der skal præsentere 
deres matematiske tænkning og 
ræsonnementer, kun cirka det 
halve af, hvad den er i Shang-
hai, Singapore, Finland, Norge 
og Sverige. Endvidere gælder, 
at danske skoleelever sjældent 
oplever, at en matematiktime 

begynder med et resumé af, hvad der blev 
behandlet i forrige lektion. Dette er i langt hø-
jere grad kutyme i Sydøstasien, hvor det også 
er mere almindeligt, at man beder elever om 
at assistere i planlægningen af aktiviteter. 

Også hvad evaluering angår er der interes-
sante forskelle. Der er i Shanghai, Singapore 
og Taiwan større tradition for at give ele-
verne feedback om, hvor deres styrker og 
svagheder i matematik er, end i Norden. Det 
mest bemærkelsesværdige er dog, at denne 
feedback, når den finder sted, forekommer 
at være væsentligt mere konstruktiv i Sydøst-
asien end i Danmark, idet de sydøstasiatiske 
elever oplever, at de i højere grad får at vide, 

hvad de skal gøre for at blive bedre i matema-
tik. Danske elever oplever i det hele taget, at 
der er en lav grad af undervisningsdifferen-
tiering.

Resultaterne i læsning og naturfag
Læsning og naturfag er bidomæner i 2012 
og behandles derfor mindre indgående. 
For læsning opnår danske elever i 2012 et 
gennemsnit på 496 point, hvad der svarer 
til OECD-gennemsnittet i 2012. I forhold til 
de tidligere Pisa-testninger er resultaterne 
stort set uændrede. For naturfag gælder, at 
Danmark i 2012 opnår 498 point. Resultatet 
ligger på OECD’s gennemsnit og er stort set 
på samme niveau som i 2006 og 2009, hvor 
resultatet var henholdsvis 496 og 499. 

Alt i alt
Lidt nedgang i matematik og el-
lers ingen ændringer. Lidt skuf-
fende, idet vi havde ventet en 
fremgang, som det har kunnet 
ses i Pirls og Timss i 4. klasse, 
og det er stort set samme fød-
selsårgange, der testes. På den 
anden side kan vi dog glæde 
os over, at der ikke har været 
nedgang som for eksempel i 
Finland og Sverige. 

Niels Egelund er professor i specialpædagogik 
og formand for Pisa-konsortiet i Danmark.

Læs også: Pisa – en meget upræcis rangliste 
side 36.
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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Hvor længe skal vi blive ved med at accep
tere, at politikerne siger ét, men gør noget 
helt andet?

Gennem efteråret hørte vi igen og igen, at 
de unge træffer forkerte valg af ungdomsud
dannelse. For mange vælger gymnasiet, og 
for mange »spilder« deres tid i uddannelsen, 
fordi de ikke bruger den efterfølgende. En
hver kan sige sig selv, at svaret på den udfor
dring må være endnu bedre vejledning af de 
unge og ikke mindre vejledning.

Derfor er det helt uforståeligt, at poli
tikerne tillader, at økonomerne endnu en 
gang sætter en dagsorden, der går stik imod 
de politiske intentioner. Under dække af 
begrebet fokuseret vejledning lægges der op 
til, at vejledningsindsatsen i folkeskolen skal 

forbeholdes de 20 procent af eleverne, der 
ikke får en ungdomsuddannelse (den egent
lige begrundelse for forslaget er øjensynlig, 
at den sparede vejledning så kan udfylde det 
hul, der opstår, når finansieringen af Unge
pakke 2 bortfalder – økonomilogik af værste 
skuffe!). Tankegangen er meningsløs. For det 
første er »de 20 procent« ikke en veldefineret 
gruppe, som vi lige kan sætte ind over for. 
For det andet vil det jo overhovedet ikke løse 
den problemstilling, som politikerne har an
grebet hele efteråret: For mange unge vælger 
forkert.

I fredags besøgte jeg sammen med un
dervisningsminister Christine Antorini Ung
dommens Uddannelsesvejledning (UU) og 
10.klasseskolen i Slagelse Kommune. Her 
fik vi et fremragende eksempel på, hvordan 
god vejledning og 10. klasse kan være med 
til at kvalificere de unges uddannelsesvalg. 
Tre elever fra hver deres linje på skolen for
klarede, hvordan samtalerne med en dygtig 
UUvejleder op gennem folkeskoleforløbet og 
nu året i 10. klasse var med til at afklare deres 
uddannelsesvalg og styrke mulighederne for 
at gennemføre uddannelsen.

Jeg er overbevist om, at ingen af de tre 
unge var blevet rubriceret i »de 20 procent«, 
og havde UU kun tilbudt »fokuseret vejled
ning«, havde de derfor ikke fået den vigtige 
sparring frem mod deres afklaring af uddan
nelsesvalg.

Kære politikere, drop økonomilogikken, 
og tag i stedet ansvaret for, at vi har mulighed 
for at indfri jeres mål. I dette tilfælde handler 
det om styrket vejledning og ikke »fokuseret 
vejledning« (der reelt dækker over massive 
besparelser på vejledningen). 

Styrk vejledning, og 
drop økonomilogik

 Derfor er det 
helt uforståeligt, 
at politikerne 
tillader, at øko-
nomerne endnu 
en gang sætter en 
dagsorden, der 
går stik imod de 
politiske inten-
tioner. 

Niels Chr. Sauer:
»Tillykke med prisen. Sjov idé 
– med yderst begrænset an-
vendelighed i praksis. Lærere 
vil umiddelbart sige: Hvordan i 
alverden skal jeg få tid til det? 
Ikke nok med at jeg skal lave en 
film til hver lektion, lægge den 
på nettet og tjekke hver enkelt 
elevs besvarelse, men jeg skal 
også – som en amerikansk læ-
rer fortæller i en af de ledsagen-
de videoer – forberede ekstra 
aktiviteter til klassen, fordi de 
ofte bliver færdige før tid«.
Tobias Smith: 
»Det er da klart, at vi aldrig får 
en skole, som udvikler sig to 
centimeter i praksis, hvis Sauers 
kommentar skal tages en lille 
smule alvorligt! Flipped class-
room er et suverænt bud på et 
kæmpe løft af skolen og af-
standtagen til læreren i præste-
rollen, der ved det hele! ...«.
Thomas Dreisig Thygesen: 
»… Sauers kritik er forventet, og 
jeg kunne få lyst til at spørge, 
hvad han ved om klasseværel-
set i år 2013. Der er helt sik-
kert udfordringer i forhold til en 
klasse som helhed med elever-
nes forskellige forudsætninger, 
men det skal jo ikke betyde, at 
man skal gå efter laveste fæl-
lesnævner …«.
Mikkel Gade: 
»… Der findes flere videoer, end 
du kan tælle til, der kan benyt-
tes som konceptet. Læreren 
behøver ikke selv producere. Der 
findes et hav af it-systemer, 
der kan give indsigt i elevernes 
besvarelser, så læreren blot skal 
danne sig et overblik og ikke 
selv rette opgaverne. 
Ekstra tid i klasseværelset for 
læreren til at bruge med elever-
ne er vel det, vi søger …«.

} ➢Fra kommentarerne til nyheden 
»Aarhus-skole får pris for at vende 
klasseværelset på hovedet«

debatteret

DLF mener
aF anDErS bonDo cHrISTEnSEn 
FormanD For DLF  
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen  
forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til  
Folkeskolen  nummer 1 skal være redaktionen i hænde senest  
onsdag den 18. december klokken 9.00.

Grethe Malthe Larsen, pensioneret lærer, Albertslund

sænk kontingentet  
for pensionister

Niels Villefrance Andersen, pensioneret lærer, Køge

Udvikling AF AFgAngsprøven  
i dAnsk

Jeg er pensioneret som overenskomst
ansat og har derfor modtaget et brev fra 
DLF om, at jeg ikke, som tjenestemæn
dene, kan trække mit kontingent fra på 
selvangivelsen. Sådan er loven, og det må 
jeg rette mig efter.

I brevet fra DLF står der, at de fejl
agtigt har indberettet mit kontingent i 
2012, og at jeg derfor vil modtage en ny 
årsopgørelse, hvor fradraget ikke mere 
eksisterer. 

Et eller andet sted i mit stille sind 
synes jeg, at det er spild af arbejdstid, 
papir og porto for DLF og skattevæsenet 

at ændre så lille et beløb med tilbagevir
kende kraft. 

Når nu vi overenskomstansatte pen
sionister ikke kan trække kontingent 
fra, og hvis DLF på sigt vil beholde sine 
pensionister, synes jeg, det vil være på 
sin plads at sænke vores kontingent, så 
det bliver som tjenestemændenes efter 
skattefradrag. Der vil jo i den nærmeste 
fremtid komme flere overenskomstan
satte pensionister, og de skal helst blive i 
foreningen.

Hvis afgangsprøven i dansk »er en død 
sild« (kronik i Folkeskolen nummer 19), 
og fagets opgave skal i den didaktiske vri
demaskine, kan følgende måske bruges:

Målet er en sikker og varieret an
vendelse af det danske sprog. Faget bør 
perspektivere og på samme tid spille på 
udtryksformer, eleverne kender og har 
et forhold til. Også med emner, der har 
lokal interesse.

Kunne det være en smsnovelle? (cen
sor skal så ikke stemple arbejdet som 
kortfattet!).

Eller et indlæg på Facebook?

En gruppeopgave ud fra billedoplæg?
Hvis der skal nytænkning til, skal man 

frem til at definere opgaverne lokalt. Må
ske sammen med eleverne. Gennem hele 
skoleåret.

Det kan i den bedste udfoldelse styrke 
motivationen.

Der kan nemt være noget fremmedgø
rende over de centralt stillede emner. 

 Det er da værd at prøve ...

Christian Møller Nielsen: 
»... mange elever oplever, at de skal bruge 
uhensigtsmæssigt megen energi på at for-
stå, hvad de skal lave i den enkelte lektion – 
flipped classroom vil være en kæmpe hjælp 
til at forberede netop elever med nedsat 
opmærksomhed til at indgå i en ligeværdig 
relation«.
Steffan Morgenstern: 
»… Jeg er meget fascineret af flipped class-
room, og jeg ved godt, at det ikke er løsnin-
gen til alt, men det er dælme et dejligt friskt 
pust«.

} ➢Fra kommentarerne til nyheden »Aarhus-
skole får pris for at vende klasseværelset på 
hovedet«

Fortællinger fra børne� ernsynets barndom
Slip nostalgien løs i denne nye udgivelse fra 
forfatter Nina Sahl, og nyd en tur gennem 
60 års dansk børne� ernsyn fyldt med 
skønne billeder og citater og anekdoter fra 
danskernes egne erindringer. 
Og oplev Ingrid Skovgaard, Bubber, Jacob 
Riising og mange andre fortælle om netop 
deres andel i dansk børne� ernsyns fantas-
tiske historie.
Det her er kærlighed, 
nostalgi og barndom 
for voksne.
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debatteret

kan man knægte til udvikling?
Nis Christensen, pensioneret lærer, København

Forhandlinger?
Forårets forhandlinger så udefra ud til at 
være et mummespil, hvor centralmagterne 
ønskede et bestemt resultat og fik det – eller 
tog det!

Indflydelse og ejerskab
Skolereformens mange positive elementer 
mangler et væsentligt element, inddragelse 
af de lærere og pædagoger, som skal få det 
hele til at virke. Uden medejerskab vil der 
ikke være den ansvarlighed og den energi, 
der skal til for at få ændringerne til at lykkes.

En kærlig hånd
Er den positive energi bredt til stede hos de 
lærere, der i samarbejde med pædagogerne 
nu har opgaven at få reformerne ført ud i 
livet? Falder nogen af i svinget? Bliver der 
plads til alle? Man kan håbe, at centraliserin
gens bedrevidenhed har nået sit højdepunkt, 
og man kan håbe, at de mange konsulenter, 
der nu ansættes i ministeriet, har blik for, 
at udvikling og ændringer ikke kan piskes 

igennem. De medarbejdere, som skal få æn
dringerne til at fungere i praksis, har brug 
for rimelige og klare mål og rammevilkår, 
og de har brug for en kærlig hånd, der kan 
guide dem på vejen, uddanne og give dem 
aktivt følgeskab.

Ledelsesopgaven
Skolelederne kan ikke løse deres ledelsesop
gave med magt. Heller ikke selv om lederfor
eningen tilkendegiver, at nu kan de for alvor 
komme til at lede. 

Ledelse handler for mig ikke om, hvor
vidt man kan bestemme over lærernes 
forberedelsestid. Ledelse handler om at 
sætte mål og retning, sikre veluddannet og 
engageret personale og en velorganiseret 
samarbejdsstruktur, hvor alle oplever et 
ejerskab og en ansvarlighed i forhold til egen 
og kollegers indsats. Det er min erfaring, at 
god ledelse giver flittige og dygtige medar
bejdere, der knokler uden smålig skelen til 
arbejdstid. Ledelse i præcis dialog. Man kan 
ikke knægte til udvikling!  

Asger Sylvest Pedersen, lærer på Rolighedsskolen, Thisted

Oprør mOd skOlereFOrmen – nU
Jeg har opsagt min lærerstilling. En af grun
dene er Christine Antorinis parodi af en 
skolereform og den komiske målsætning: 
»Nu skal alle børn blive så dygtige som 
muligt«. Har lærerne hidtil gjort børnene 
så dumme som muligt? Ingen aner, hvad 
for eksempel »understøttende undervis
ning« er, og skolelederne har ladet sig tage 
som gidsler i reformiveren og beder nu 
lærerne definere begrebet! Det tillader man 
sig, efter at KL i forårets konflikt tromlede 
hen over lærerne. Engang var skoleledelse 
karakteriseret ved tillid. Nu skal en leder gå 
og sige: »læringsorienteret undervisning, 
evalueringskultur, LPmodel …« for at pleje 
karriereplanen og passe ind i kommunens 
vildtvoksende New Public Management
regime. Jørgens og Lises og Hassans evner 

og kompetencer tæller ikke i politikeres vi
sionsløse forestilling om effektivitet og mål
barhed. I den for længst glemte Salamanca
erklæring (1994) forpligtede Danmark sig 
til at arbejde for, at: »Børnecentrerede 
skoler er … træningscentre for et men
neskecentreret samfund, der respekterer 
alle menneskers særlige karakteristika og 
værdighed« (stykke 4). Vi må gøre oprør til 
kommunalvalget og sigte mod et samfund, 
hvor alle, med Axel Honneths ord, »har en 
chance for i kraft af sine egne præstationer 
og evner at se sig selv som værdifuld for 
samfundet« (Axel Honneth, tysk professor 
og filosof, redaktionen). Alle I, som bliver og 
tager kampen i folkeskolen, fortjener den 
allerstørste anerkendelse og respekt!

Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Shamirra Aisinger:
»Jeg forestiller mig, at der 
sidder en del både sløjd- og 
håndarbejdslærere rundtom-
kring i landet og er utrygge 
ved, hvor de skal finde deres 
egen plads i det her nye fag. 
Jeg tror generelt, at man er 
mest tilbøjelig til at arbejde 
tværfagligt med fag, man selv 
har som linjefag, eller som 
man på anden måde ken-
der til. Jeg har både sløjd og 
håndarbejde fra seminariet, 
fra dengang hvor de stadig 
var hele fag på linje med for 
eksempel engelsk og dansk 
(som er mine to andre linje-
fag). For mig er det naturligt 
med  tværfagligt samar-
bejde med håndarbejde – og 
engelsk – men selvom jeg 
har kunnet se det oplagte i 
samarbejde med matematik, 
natur/teknik og idræt, har jeg 
ikke gjort det, da min egen 
viden inden for de fag er be-
grænset. og hvis det var et af 
de fag, vi skulle ’tvinges’ til at 
arbejde sammen med, ville jeg 
også føle mig lidt utryg.
En anden ting er, at jeg stadig 
ikke helt kan se det dybere 
formål med ’sammenlæg-
ningsprojektet’. Jeg har delta-
get i ministeriets forsøg med 
det nye fag og været med til 
evalueringsdagene i ministe-
riet. Jeg synes endnu ikke, jeg 
har set projekter, som marke-
rer et nyt fag. Jeg har derimod 
set en masse flotte og spæn-
dende projekter, som er fore-
gået i et tværfagligt samar-
bejde mellem sløjd- og hånd-
arbejdslæreren, fortrinsvis i to 
lokaler. men det samarbejde 
kunne vi også have haft uden 
at røre ved de to fag«.

} Blogindlæg i bloggen »Fra 
værkstedet« i det faglige 
netværk Håndværk & design
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Stig Pedersen: 
»… Du beskriver jeres arbejde 
ud fra en tværfaglighedstil-
gang, og det er vel forståeligt 
nok i den aktuelle kontekst, 
men sådan som jeg har for-
stået det, så er håndværk og 
design tænkt som et helt nyt 
fag og altså ikke blot et tvær-
fagligt samarbejde mellem 
sløjd og håndarbejde.
På den anden side må jeg 
jo medgive dig, at det ikke 
er mange meldinger, vi får 
fra hovedkvarteret i Frede-
riksholms Kanal 25. Jeg un-
drer mig for eksempel meget 
over, at fagkonsulenten er 
helt tavs?
Fortsat god fornøjelse med 
arbejdet fremover!«
Shamirra Aisinger:
»Du har fuldstændig ret, men 
min pointe er netop, at de 
projekter, der har været brugt 
som optakt til det nye fag, i 
mine øjne har været tværfag-
lige projekter og ikke andet«.
Karsten Aaen:
»Personligt synes jeg, det er 
synd for eleverne, at de kun 
har sløjd, håndarbejde og mu-
sik op til 6. klasse. netop fordi 
man i 7.-9. klasse kan lave fle-
re spændende forsøg med for 
eksempel boomeranger med 
videre, eller man kan tale om 
farvekemi med videre«. 

} Fra debatten om shamirra 
Aisingers blogindlæg (se 
side 28)

Christine Antorini, undervisningsminister

Inspirationsprogram for varierede 
undervisningsformer
Anders Bondo undrer sig over, at undervis
ningsministeriet søsætter et inspirationspro
gram for en længere og varieret skoledag nu. 

Det burde være gjort for flere år siden, si
ger Bondo til folkeskolen.dk (Bondo: Forsøg 
med folkeskolereformen kommer i 11. time, 
folkeskolen.dk 20. november) og mener, 
det er udtryk for, at »man har besluttet en 
reform, som ingen ved, hvordan man skal få 
til at fungere«. 

Det er nu ikke korrekt. Reformen hviler 
blandt andet på en række forsøgs og udvik
lingsprogrammer, der er gennemført over en 
årrække lige fra skolestartsforsøg til læring i 
bevægelse, håndværk og design og nye op
gave og prøveformer. 

Med det nye udviklingsprogram er der af
sat 20 millioner kroner til at hjælpe kommu
ner og skoler med at forberede den nye sko
le så godt som muligt. Sammen med de nye 
læringskonsulenter, det nye Resursecenter 
for Folkeskolen, efteruddannelse med videre 
kan det understøtte det lokale arbejde med, 
hvordan folkeskolereformen rent praktisk 
skal udmønte sig på den enkelte skole.

Inspirationsprogrammet, som Folkeskolen 
tidligere har omtalt, er et led i den indsats 
og et tilbud, der giver mulighed for i fælles
skab at udvikle og afprøve innovative ideer 
til, hvordan vi helt konkret kan skabe den 
nye skoledag. Det er jeg sikker på, at mange 

lærere, ledere og forvaltninger kan se mulig
hederne i. På den måde fortsætter vi tradi
tionen med forsøg og udviklingsprojekter i 
folkeskolen både før og efter reformer, men 
på en måde, hvor vi hele tiden bygger oven 
på den viden, vi allerede har. Deler viden 
endnu bedre. Og hvor vi lærer af hinandens 
eksemplariske forløb.

svAr:
Danmarks Lærerforening har altid bakket 
op om, at folkeskolen udvikles på baggrund 
af den viden, der genereres i forskningen, 
lærernes praksis og skolernes forsøgs og 
udviklingsarbejde, men et udviklingsprojekt, 
der bliver annonceret midt i november med 
ansøgningsfrist i begyndelsen af december, 
gennemføres nogle få uger i foråret og så 
evalueres i juni med henblik på implemente
ring i næste skoleår, ja, det ligger altså ikke 
inden for vores anbefalinger.

Det afgørende nye i reformen er, at ele
verne skal gå betydeligt længere tid i skole, 
dels gennem flere undervisningstimer, dels 
gennem den såkaldte understøttende under
visning. Selv om beregninger viser, at det i 
dag ville koste mindst tre milliarder kroner 
årligt, er der til denne del af reformen ikke 
tilført en eneste krone. Det var derfor, hele 
skueprocessen omkring Overenskomst 13 
blev gennemført.

En mere spændende og afvekslende 
skoledag er målet. Det ved vi faktisk en hel 
del om, hvordan man udvikler. Og vi ved, 
at det kræver endnu mere forberedelse og 
tilrettelæggelse, hvis man skal sikre, at der 
samtidig er en høj faglighed. Den viden har 
politikerne valgt konsekvent at ignorere. Når 
politikerne nu vælger at bruge 20 millioner 
kroner på, at skolerne kan forsøge sig med, 
hvordan man kan skabe den nye skoledag til 
implementering 1. august – ja, så er det vel 
ikke helt forkert at kalde det et eksperiment.
Anders Bondo Christensen, formand for DLF

 På den måde 
fortsætter vi tra-
ditionen med 
forsøg og udvik-
lingsprojekter i 
folkeskolen både 
før og efter re-
former.
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Lærerne i Rundhøjskolens tætpakkede personalerum er blandt de få, 
der fra 2014 arbejder under en arbejdstidsaftale, de selv har været 
med til at forhandle. Lokalaftalen vækker blandede følelser blandt de  
århusianske lærere.

Skolens 40 lærere kan kun akkurat være i personalerummet, hvor 
stolene står ryg mod ryg omkring firkantede caféborde. På Rundhøj-
skolen er pladsen generelt trang. Og selv om kommunen har afsat 
penge til at etablere arbejdspladser, er læ-
rerne bekymrede for, om pladsforholdene er 
i orden, når de fra august 2014 skal være på 
skolen 35 timer om ugen. For mange er det 
svært at overskue konsekvenserne af en ny 
arbejdstidsaftale, som kun på få punkter ad-
skiller sig fra Folketingets lov – L 409.

»Er der nogen, der har lyst til at snakke 
om vores nye lokalaftale?« spørger tillidsre-
præsentant Morten Gibskov energisk ud i 
rummet.  

Nogle af lærerne sender flakkende blikke 
rundt på hinanden. Andre kigger koncen-
treret ned i madpakken. Rundhøjskolen har 
været igennem mediemaskinen flere gange. 
Først da skolen var lukningstruet og siden 

under lockouten. Personalerummet nærmest sukker efter ro og kon-
centration til deres arbejdsopgaver. Flere mumler, at de endnu ikke har 
haft tid til at sætte sig ind i aftalen. Så springer en lærer op. »Jeg vil da 
gerne snakke«, siger Lisbet Collett-Overgaard.   

En Danmarksrekord 
»Jeg synes, at samarbejdet mellem kommunen og lærerkredsen er rig-

tig godt. Under lockouten bristede tilliden til 
kommunen, og nu har jeg brug for at mærke, 
at der kan blive et reelt tillidsforhold til kom-
munen igen«, siger Lisbet Collett-Overgaard. 

Et samarbejde mellem kommune og lærer-
kreds findes indtil videre kun i Aarhus. Symbo-
liseret ved en aftale, der er blevet til i trods. Da 
Folketinget stemte en arbejdstidslov igennem 
efter 18 dages lockout af lærerne, opfordrede 
både regeringen og KL til, at kommunerne ikke 
indgik lokalaftaler med lærerkredsene. 

»De nye arbejdstidsregler skal ikke sup-
pleres med lokale aftaler, der regulerer anven-
delsen af lærernes arbejdstid«, lød ordene i 
et fem sider langt brev, som KL-formand Erik 
Nielsen sendte til samtlige borgmestre i maj. 

  Lærerne skal være på skolen 35 timer om ugen på 
skoleårets 200 dage plus ti dage derudover.

  Hver lærer får en årlig buffer på 215 timer, der ikke 
er skemalagt, og som skal bruges på forefaldende 
arbejde, som udføres, hvor det er passende. Timerne 
skal ikke bruges på at forberede undervisning eller 
rette opgaver. Bufferen evalueres efter to år, og det 
fremgår af aftalen, at målet er, at den fulde arbejds-
tid ligger på skolen.  

  Lederen er forpligtet til at udarbejde en mødeplan 
for hver enkelt lærer.

Væsentlige punkter i  
Aarhus-aftalen

Den enestående  
lokalaftale  

på godt og ondt  
I Aarhus findes Danmarks eneste lokale  

arbejdstidsaftale for lærere. For nogle lærere  
klinker det lockoutens skår mellem kommune og 

lærere, men for andre er aftalen en genoplevelse af 
de tromlede følelser fra konflikten.  

Folkeskolen har besøgt  
Rundhøjskolen i Aarhus.

TeksT: Ann-SofIE  WArnIch  ■  foTo: SImon JEppESEn
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Kort tid efter udtalte rådmanden for børn og unge i Aarhus, Kri-
stian Würtz, at Aarhus alligevel ville forsøge at indgå en aftale med læ-
rerne, sådan som der er tradition for i kommunen. Den 25. september 
var det officielt, og den nye aftale blev stolt vist frem af rådmanden 
og kredsformand Jesper Skorstengaard. Til dato er Aarhus endnu den 
eneste kommune, som har valgt at trodse KL’s anbefalinger.

Vished giver ro 
Med Aarhus-aftalen får lærerne på Rundhøjskolen og resten af de århu-
sianske skoler krav på en mødeplan over deres tid på skolen. De skal 
befinde sig på skolen 35 timer ugentligt, men får også en årlig pulje på 
215 timer, hvor arbejdet kan udføres uden for skolen. Puljen er til fore-
faldende arbejde og må ikke bruges på forberedelse af undervisning 
eller til at rette opgaver.

»Det giver mig en ro, at vi har fået en aftale. Jeg har været usikker 
på, om jeg kunne beholde mit job her i Aarhus, fordi jeg bor i Horsens, 
og regeringens arbejdstidslov ville gøre pendling vanskeligt for mig. 
Med lokalaftalen får jeg krav på en mødeplan, der giver mig mulighed 
for at strukturere min tid«, siger Lisbet Collett-Overgaard og slutter sig 
til sine kollegaer. 

Blandt resten af lærerne på Rundhøjskolens proppede lærerværelse 
er der stadig stille og ingen lyst til at snakke om deres kommende ar-
bejdstid. Lokalaftalen er mindre end en måned gammel, og ifølge læ-

Et århusiansk øjebliksbil-
lede på Rundhøjskolen: 
For nogle lærere er samar-
bejdet bag Aarhus-aftalen 
et vigtigt signal, for andre 
kan troen på arbejdsgive-
ren ikke genskabes.  

Hvad synes du om, at kommunen og  
lærerkredsen samarbejder?
»Jeg er glad for, at man forsøger at sam-
arbejde, og at vi er en aftalepart. Vi bliver 
nødt til at kigge fremad nu, ikke bagud. Jeg 
vil tænke sådan, at vi hverken har noget 
godt eller noget skidt i bagagen. Nu må vi 
vise, at vi vil det her«.

Hvad synes du om den konkrete aftale?
»Tallet 35 timer på skolen er ikke så vigtigt, 
men det er vigtigt, at der er en plan for, 
hvornår jeg skal være på skolen. Jeg laver i 
forvejen det meste arbejde på skolen, og jeg 
kan godt holde det inden for de 215 timer, 
som den nye aftale foreskriver«. 

Hvad synes du om, at kommunen og  
lærerkredsen samarbejder?
»Min tillid til kommunen er lig nul. Jeg føler 
mig udnyttet og har svært ved at se, om der 
er forskelle mellem regeringens arbejdstids-
aftale og lokalaftalen«. 

Hvad synes du om den konkrete aftale?
»Jeg synes ikke, det er en fordel, at der er 
lavet mødeplaner, når jeg ikke har et sted, 
hvor jeg kan lukke døren og forberede mig. 
Der burde også være afsat tid til for eksem-
pel at rette opgaver, fordi det er en del af 
mit arbejde«. 

Morten Gibskov
TiLLiDsREpRæsENTANT, UNDERVisER i MATEMATik, 
Fysik/kEMi, NATUR/TEkNik

Birgitte Madsen
UNDERVisER i MUsik, DANsk, BiLLEDkUNsT,  
kRisTENDoM 
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rerne har de ikke fået meget information om, hvad aftalen indebærer. 
Den blev underskrevet af kredsens nye formand, Jesper Skorstengaard, 
som ved en generalforsamling fik mandat til at forhandle på Aarhus-
lærernes vegne. Kredsmedlemmerne stemte altså for en lokalaftale, 
inden de vidste, hvad resultatet ville blive. 

Lærerne begynder at gå mod deres undervisningslokaler, mange 
uden at mæle et ord om aftalen. Inden udgangen stopper lærer Louise 
Stilling op. 

»Jeg har fuld tillid til Lærerforeningen, som jeg synes er god til at 
varetage mine interesser. Og når lærerkredsen vælger at samarbejde 
med kommunen, stoler jeg på, at kredsen tager den rigtige beslut-
ning, og i kraft af det stoler jeg også på kommunen. Spørgsmålet er 
så bare, hvor vi alle sammen skal være i de 35 timer«, siger Louise 
Stilling, der som den sidste går til undervisning og efterlader et tomt 

personalerum.  
De tavse lærere er sivet ud på 

skolen, men bag dem gemmer sig 
nogle røster, der ikke er lige så 
positive som de højtråbende. 

Tillid er ødelagt 
Birgitte Madsen er gået i gang 
med at rette diktater i skolens 
forberedelseslokale. Her står 
fem stationære computere, og 
rundtom i det kvadratiske lokale 
sidder kollegaer bøjet over opga-
ver eller bøger.  

Hun foretrækker normalt at 
forberede sin undervisning der-
hjemme, hvor hun kan finde ro. 
Det er ikke længere en mulighed 
med regeringens lovindgreb, og 
ifølge Birgitte Madsen gør lokalaf-
talen ingen forskel på det punkt. 

»Jeg synes, det er svært at 
se, om der er forskelle mellem 
regeringens arbejdstidslov og den 
lokale aftale. Min tillid til kommu-
nen er lig nul. Jeg føler mig udnyt-

tet, og det ændrer lokalaftalen ikke på«, siger Birgitte Madsen. 
Hun underviser i musik, dansk, billedkunst og kristendom, og især 

de kreative fag har hun svært ved at forberede sig til i et menneske-
fyldt lokale på skolen. 

»Når der alligevel er nogen, som skal bestemme, hvor jeg forbere-
der mig, kan der lige så godt være fuld tilstedeværelse som 35 timers 
tilstedeværelse. Mødeplanerne er heller ikke nogen fordel, når jeg ikke 
har et sted, hvor jeg kan lukke døren og forberede mig«, siger Birgitte 
Madsen. 

Snakken forstyrrer hendes kollegaer. Endnu en ulempe ved tilstede-
værelsen, forklarer hun og slår ud med armene mod lærerne omkring 
hende. Aarhus har budgetteret 72,2 millioner kroner til at udvide sko-
lerne og etablere lærerarbejdspladser allerede i 2014, hvor lokalaftalen 
træder i kraft. 

Indtil da synes lærerne at håbe på madro i personalerummet, fokus 
på undervisningen og måske endda tid til at sætte sig ind i arbejdstids-
aftalen.  
asw@dlf.org 

Hvad synes du om, at kommunen og  
lærerkredsen samarbejder?
»Jeg har fuld tillid til foreningen, som jeg 
synes er god til at varetage mine interes-
ser. Når lærerkredsen vælger at samarbejde 
med kommunen, stoler jeg på, at kredsen 
tager den rigtige beslutning, og i kraft af 
det stoler jeg også på kommunen«.

Hvad synes du om den konkrete aftale?
»Jeg er på skolen fra 8 til 16 hver dag, og 
det er jeg glad for. Med den nye aftale mi-
ster jeg noget af min frihed, fordi 35 timer 
skal ligge på skolen, men så længe jeg har 
min metodefrihed, så er jeg faktisk ligeglad 
med regler om tilstedeværelse«.

Hvad synes du om, at kommunen og  
lærerkredsen samarbejder?
»Vi er eksperterne, vi ved, hvad det drejer 
sig om, og kommunen kan ikke lave skole 
uden os. Med lokalaftalen anerkender de os 
som en vigtig part«.

Hvad synes du om den konkrete aftale?
»En tilstedeværelse på 35 timer om ugen 
gør ikke mig så meget, men jeg håber ikke, 
det kommer til at gå ud over forberedelses-
tiden. Jeg tror ikke, jeg vil kunne lade være 
med at arbejde hjemme. Jeg kan ikke stop-
pe mig selv, mit job fylder meget ud over 
arbejdstiden, og jeg kan for eksempel også 
ligge i min seng og få en god ide«.

Louise Stilling
UNDERVisER i DANsk, ENgELsk og FRANsk 

Gillian Godette
UNDERVisER i Fysik/kEMi, MATEMATik

Under lockouten  
bristede tilli-
den til kommu-
nen, og nu har 
jeg brug for at 
mærke, at der 
kan blive et reelt 
tillidsforhold til 
kommunen igen.
Lisbet collett-overgaard
Lærer

FANG EN 
FAGTEKST 

ALT 

En rigt illustreret 
og fi nurlig billedbog 
der på charmerende 
vis fortæller om 
sammensatte ord. 
Læs og lær om ord 
som ”krudtugler”, 
”tanketorsk” og 
”læseheste”.
– Til indskolingen.

Masser af veje og 
lege ind i skriftsproget. 

– Til førskolebørn 
og børnehaveklassen.

Novellesamling af forfatteren til 
Intet. 8 tankevækkende og unikke 

noveller. – Til udskolingen og 
ungdomsuddannelserne.

Et materiale der 
på overskuelig vis 
støtter eleverne både 
i at læse og forstå 
fagtekster og i at op-
bygge og formulere 
egne fagtekster. 
– Til 3.-4. klasse.

FIND 
FIDUSEN 

MED 
LÆSE-

FIDUSEN 

dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 3379 0010

NYE UDGIVELSER fra Dansklærerforeningens Forlag.
Gode materialer af høj kvalitet til indskoling, 
mellemtrin og udskoling.
Inspiration til dig selv, dine elever og din undervisning.

AF MAJ-BRITT WESTI & 
TOVE KREBS LANGE

AF JANNE TELLER

KRUDTUGLER OG RÆVEKAGER
AF SUZANNE ULRIKKA PEDERSEN

AF JOY LIEBERKIND

Fokus på eleveres 
læseforståelse og 
introduktion til litte-
raturpædagogiske 
begreber og arbejds-
måder. 
– Til 2.-4. klasse.

ARBEJDSARK TIL 
OS FRA BLOMSTERKVARTERET 5-8 
AF METTE B. WESTERGAARD

GIV BØGERNE 
DIN STEMME 

NYE UDGIVELSER FRA 
DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

Fif og inspiration til op-
læsning i undervisningen 

og undervisning i oplæsning. 
– Til læreren.

AF JENS RAAHAUGE

KØB BØGERNE VIA 
DANSKLF.DK/BUTIK 
MEDLEMMER 
FÅR 60% RABAT
FREM TIL 20. DEC. 2013
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 »Det er det fedeste skoleår, jeg har haft«, 
siger Mark om sidste skoleår, hvor 
han gik i game based learning-klassen 

– GBL-klassen – på Columbusskolen i Galten. 
Han gik på skolen i fire år i alt, men det var det 
sidste år, der for alvor rykkede. Nu går han i 7. 
klasse i specialklasse på Niels Ebbesen Skolen 
i Skanderborg med mulighed for udslusning. 
Han er rykket videre, fordi han er over 12 år, 
og fordi der skal nye udfordringer til. 

»Jeg synes, jeg lærte meget mere her. Jeg 
hader at arbejde i bøger«, siger Mark med et 
lille smil og lyser op, da han fortæller, at han 
stadig spiller med drengene fra Columbussko-
len. De spiller »Minecraft« og taler sammen 
over Skype.

Hans mor, Marianne Birkeslund, fortæl-
ler, at Mark ødelagde to vinduer og nogle 
møbler, den første uge han var på Colum-
busskolen. Mark retter hende stilfærdigt. 
Det var over de første to uger, mener han. 
Faktum er, at han havde det rigtig svært, da 
han begyndte på skolen for mere end fire år 
siden. 

Mark har ADHD og Tourettes, og så er 
han født med en sygdom, der gjorde ham 

tunghør. Som syvårig blev han døv. Han fik 
Cochlear-implantater og hører i dag som en 
tunghør. Før Columbusskolen gik han på en 
anden skole og var aggressiv og udadrea-
gerende. Det første år på Columbusskolen 
var også hårdt. Han gik her i tre år, før GBL-
klassen begyndte.

Bedre selvværd
»Jeg kunne koncentrere mig i 90 minutter, da 
jeg gik i GBL-klassen. Nu kan jeg kun omkring 
30 minutter«, fortæller Mark.

Måske fordi alt er nyt på Niels Ebbesen 
Skolen, hvor der går omkring 800 elever. Det 
giver mere stress. Hans mor er fortrøstnings-
fuld.

TeksT Helle  lauritsen

foTo simon  Jeppesen

rapporteret

Mark har fået  
m e r e  

s e lvvæ r d
Han savner computerspillene og alt det 
faglige arbejde med dem i game based 
learning-klassen, men Mark er rykket 

videre til en skole i Skanderborg,  
hvor han med tiden kan blive  

udsluset i normalklasse.
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»skyd ham  
i hovedet«
 
Eleverne i GBL-klassen er netop gået i gang 
med spillet »Return to Castle Wolfenstein« om 
anden verdenskrig.

»Det er et kontroversielt skydespil. Faktisk får 
man flest point, hvis man rammer modstanderen 
i hovedet«, forklarer lærerne Tore Neergaard Kjel-
low og Stine Melgaard.

»Spillet kræver stor visuel opmærksomhed. 
Faktisk det samme som kræves til læsning. Vi 
har spurgt forældrene, og de har tillid til os«.

Der er fem forskellige roller, der skal udfyldes, 
for at man kan spille spillet. Og det er en vigtig 
brik i undervisningen. Mange kan spille sammen, 
de kan bytte roller, eleverne kan arbejde med an-
det materiale om anden verdenskrig.

Hele undervisningen med computerspillene 
handler om at få det etiske og de moralske di-
lemmaer med, understreger lærerne.

I GBL-klassen kan ADHD-eleverne koncentrere sig op 
til 90 minutter ad gangen, når de har dansk eller mate-
matik med udgangspunkt i computerspil. Ifølge lærerne 
Tore Neergaard Kjellow og Stine Melgaard skyldes det 
blandt andet, at computerspil kan noget af det samme 
som medicinen Ritalin. Det kan slå »dagdrømmekon-
takten« hos eleverne fra. 

Siden Folkeskolen besøgte klassen for et år siden 
(Folkeskolen nummer 22/2012), er antallet af elever 
steget. I dag er der både elever med ADHD og elever 
med tilknytningsforstyrrelser i klassen.

Columbusskolen er en specialskole, der hører under 
Skovbyskolen i Galten.

Læs om den nye elev Marc og om lærernes faglige 
overvejelser blandt andet om brug af et spil, hvor man 
skyder nazister, i »Skydespil kræver visuel opmærk-
somhed ligesom læsning« på folkeskolen.dk. Dér finder 
du også artiklerne »Vikar i GBL-klassen« og »Compu-
terspil øger ADHD-elevers koncentration«. Læs mere 
om game based learning på skolenispil.blogspot.dk

Game based learning på 
Columbusskolen

Mark havde sit fe-
deste skoleår i GBL-
klassen på Colum-
busskolen. Her lærte 
han at koncentrere 
sig i 90 minutter ad 
gangen. Hans mor, 
Marianne Birkeslund, 
fremhæver, at Mark 
via arbejdet med 
computerspillene 
har lært tålmodighed 
og at tackle neder-
lag. Hun er mindre 
bekymret for fremti-
den nu.

»Da Mark kom i GBL-klassen, havde jeg 
aldrig troet, at han senere kunne komme i en 
normalklasse. Men nu er der udslusningsmu-
ligheder. Mark har fået tålmodighed og har 
lært at tackle nederlag. Han har fået det så 
meget bedre selvværdsmæssigt«, siger Mari-
anne Birkeslund.

Han går til spejder og til skydning, fordi 
det hjælper på koncentrationen. Og han har 
for første gang drømme om fremtiden.

»Jeg vil gerne arbejde med it, have en 
bachelor i it og så have kone og alt det dér«, 
siger han.

Drømmen er at arbejde med it-sikkerhed 
og kriminalitet. Egentlig ville han gerne være 
politibetjent, men på grund af høretabet er 

Når jeg taber i computer-
spillet, kommer der bande-
ord ud af min mund. Men 
det er bedre end at kaste 
med stole.
ElEv i GBl-klassEn

det ikke muligt. Nu er drømmen at arbejde 
med it hos politiet.

»Jeg har været så bekymret for Marks 
fremtid tidligere, så jeg var åben over for alt, 
da de talte om computerspil her på skolen. 
Og jeg oplevede, at Mark blev motiveret. 
Pludselig ville han gerne i skole, og han var 
træt om aftenen. Børnene lærer begreber 
som evaluering og analyse. De er over niveau 
for deres alder på mange måder. De spillede 
jo egentlig ikke så meget, det handlede mere 
om, at de talte om spillene og om alt det fag-
lige, spillene indeholder. De fik succeser og 
nederlag og lærte at tackle det. Det er noget, 
der er vigtigt at have med ud i livet«, mener 
Marianne Birkeslund.

Mark er også blevet meget mere socialt 
indstillet, fortæller hans mor.

tror på fremtiden
I den nye klasse er der mest bøger. Compute-
ren bliver kun brugt, når de skal skrive. 

»Undervisningen er lidt tør. De kunne godt 
gøre det mere meningsfuldt. Men jeg kan godt 
lide engelsk«, siger Mark.

Hans mor fortæller, at børn med diagnoser 
ikke er gode til at høre efter.

»Skolesystemet er ikke så rummeligt, 
synes jeg. Samfundet er meget stringent, og 
børn med diagnoser giver hurtigt op. Men 
Mark har lært at høre efter, være motiveret og 
koncentrere sig via computerspillene og alt 
arbejdet med dem. Det er en stor succes, for 
det er påkrævet at have en uddannelse, hvis 
man vil være med i samfundet. Og det tror 
jeg, Mark kan nu«, siger Marianne Birkeslund.

hl@dlf.org
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OECD erkender blankt, at Pisa-målingen slet ikke er præcis nok til at 
sætte lande på rangliste. Spørgsmålet er, hvad den så kan bruges til.

Vi ved ikke, om danske unge læser 
bedre eller dårligere end unge i Est-
land, Schweiz, Polen, USA, Liechten-
stein, Sverige, Tyskland, Irland, Frank-
rig, Taipei, Storbritannien, Ungarn 
og Portugal. Og vi ved, at de læser 
dårligere end dem i Finland og Korea, 
men bedre end dem i Aserbajdsjan og 
Kirgisistan.

Kan du huske, at du læste den overskrift, da 
Pisa-undersøgelsen blev offentliggjort for tre 
år siden? Nej, vel – det er ikke et budskab, 
der egner sig til overskrifter. Men det er, hvad 
man med statistisk sikkerhed kan uddrage af 
Pisa-resultaterne. Ikke engang OECD selv står 
på mål for de berygtede ranglisteplaceringer, 
men indrømmer, at man faktisk kun kan 
placere Danmark i en gruppe sammen med 13 
andre lande. Folkeskolen har spurgt lederen 
af OECD’s børne- og skoledivision, Michael 
Davidson, hvordan man kan kalde noget så 

upræcist for en robust måling af landenes 
præstationer:

»At vi offentliggør ranglisten i form af 
grupper af lande, giver ingen grund til tvivl 
om målingens robusthed. Tværtimod – at 
ignorere den uundgåelige usikkerhed i data 
(eftersom de er stikprøvebaserede) og sam-
menligne individuelle ranglisteplaceringer 
ville være at drage konklusioner, som ikke 
er robuste«, siger han og understreger, at 
mange af landene ligger meget, meget tæt, og 
at forskellene mellem de unges besvarelser 
inden for det enkelte land er meget større 
end forskellen mellem landene. Derfor kan 
Pisa-forskerne ikke sige, at det ene lands præ-
stationer er højere end det andets. 

Verdensmesterskab for politikere
Alligevel meldte Undervisningsministeriet 
dengang vanen tro ud, at Danmark var hen-
holdsvis nummer 18 i læsning, nummer 19 i 
naturfag og nummer 12 i matematik. 

»Vi er ikke i stand til at forklare nedgangen 
i elevernes matematikpræstationer«, sagde 
den danske Pisa-chef Niels Egelund, fordi 
Danmark var faldet fra en 10.-plads til en 
12.-plads. Og det tror da pokker, eftersom det 

af rapporten fremgik, at placeringen på grund 
af den statistiske usikkerhed lige så godt 
kunne være en 9.- eller en 13.-plads.

Hver eneste Pisa-undersøgelse koster om-
kring 12 millioner danske skattekroner. Og det 
er da også muligt at trække brugbar viden ud 
af undersøgelsen. Såvel Pisa-kritikeren profes-
sor emeritus Svend Kreiner som Pisa-konsor-
tiets egne læseeksperter Elisabeth Arnbak og 
Jan Mejding har gravet særdeles lærerig viden 
ud af de danske elevers besvarelser i sammen-
ligning med besvarelser fra andre lande. Det 
viser sig for eksempel, at danske elever er dår-
ligere til at reflektere over og fortolke tekster 
end til at finde konkret information i teksterne. 
Og modsat Kreiner har de to Pisa-forskere 
mulighed for at gå ind i selve de hemmelige 
Pisa-opgaver og forsøge at uddrage yderligere 
lære om, hvad det konkret er, der har drillet 
de danske elever særligt. Det kunne så give 
anledning til en diskussion i Danmark af, om 
der er nogle danskfaglige områder, der skal op-
prioriteres i undervisningen. 

Men erfaringen viser, at det ikke er det, 
Pisa-undersøgelserne bliver brugt til. De 
bliver brugt til en slags verdensmesterskab 
for politikere, som vi så det i sin allerreneste 

TeksT KArEn rAVn

ArkivfoTo TOmAS BErTELSEn

Pisa
e n  m e g e t  u p r æ c i s  r a n g l i s t e
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form i Lars Løkkes berømte drømmetale fra 
2009, hvor han satte sig mål om en topfem-
placering i Pisa inden 2020.

Får en læsescore uden at have  
svaret på læseopgaver
Pisa præsenteres som en måling af læse-, 
matematik- og naturfagskompetencer for en 
halv million 15-årige fra 60 lande og omkring 
10.000 alene i Danmark. Men Svend Kreiner 
har nu henledt opmærksomheden på, at 
hver elev kun har fået opgaver inden for to 
af fagene. Pisa-folkene har så sat computerne 
til at generere en kunstig læsescore til de 
elever, som kun har besvaret opgaver inden 
for matematik og naturfag – beregnet ud fra 
deres besvarelser i de fag, hvor de har svaret, 
og ud fra andre elevers besvarelser inden for 
læsning. Reelt er der Pisa-opgaver til syv ti-
mers test, men hver elev sidder kun i to timer 
og svarer på et udvalg af opgaverne.

Statistikere uden for Pisa-konsortiet, senest 

Svend Kreiner, har kritiseret Pisa for ikke at 
leve op til forskningsmæssige standarder, og 
Pisa har svaret igen og afvist kritikken. Men 
fra Pisa-rapport til Pisa-rapport er både de 
internationale og de danske forskere blevet 
mere og mere tydelige i deres forbehold, når 
de præsenterer de forkætrede ranglister. Så 
når Pisa 2012 bliver fortolket i denne, så læg 
mærke til, at det, forskerne tør lægge navn til, 
er, hvilken gruppe af lande Danmark ligger i – 
ikke hvilken plads vi har på en rangliste.  
kra@dlf.org

Denne analyse er skrevet før  
offentliggørelsen af Pisa 2012.

At vi offentliggør 
ranglisten i form  
af grupper af lande, 
giver ingen grund  
til tvivl om målingens 
robusthed. 
michael Davidson
Leder af OECD’s børne- og skoledivision Følg med

Følg med på folkeskolen.dk
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Med folkeskolereformen får idræt og bevægelse 
en helt central rolle i elevernes skoledag, og som 
udskolingens sidste fag bliver også idræt nu et 
fag, som kan blive udtrukket til afgangsprøve. 
Desuden skal elevernes standpunkt i faget nu gø-
res op med en karakter.

Undervisningsministeriet forklarer, at lærerne 
siden 2006 har skullet skrive en udtalelse om 
den enkelte elevs faglige standpunkt. Det stand-
punkt skal nu som noget nyt udformes som en 
karakter. Ministeriet er på vej med vejledende 
karakterbeskrivelser for idræt, der på linje med 

udskolingens øvrige fags karakterer skal tage ud-
gangspunkt i de faglige mål for faget.

Gunnar Sigaard Simonsen er idrætslærer på 
Bavnebakkeskolen og kredsformand for Dansk 
Skoleidræt i Nordjylland. Han ser frem til det løft 
af idrætsfaget, som karakterer og en potentiel ek-
samen vil give.

»Det er fint, fordi det er det tredjestørste fag, 
vi har. Med en højere status bliver det nemmere at 
få flere resurser og lærere med linjefag i idræt, så 
det ikke bliver et ’affaldsfag’ ved fagfordelingen«, 
siger Gunnar Sigaard Simonsen.

Rikke Christine Stobbe er idrætslærer og 
idrætsfagkonsulent i ministeriet. Hun ser også 
lyst på karakterer i idræt.

»Prøven kan være med til at styrke opmærk-

somheden på fagets forskellige aspekter og 
områder, hvilket er vigtigt, når vi ved fra blandt 
andet SPIF-rapporten fra 2012 (’Status på 
idrætsfaget 2011’ af Mette Munk og Jesper von 
Seelen, redaktionen), at der har været en tendens 
til at fokusere meget på idrætsfagets ene cen-
trale kundskabs- og færdighedsområde, nemlig 
’Kroppen og dens muligheder’. Og dette især med 
megen tid brugt på boldspillene«, udtaler hun og 
forventer dermed, at karakterer vil give en større 
faglig bredde. 
esc@dlf.org 

Karakter og 
prøve skal 
give mere  
faglig bredde 
til idræt

F a g l i g t  n e t v æ r K

foto: Torben strange Pedersen

Sejlads og andre af idrætsfagets randområder har udsigt 
til mere plads, når idræt bliver et potentielt prøvefag med 
reformen. 

Idræt

TeKST esben  Christensen

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 2013

Sælg fl otte julekort og/eller “til-fra” gavemærker.

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

I kan også tilmelde jer på 
skolekon@gmail.com eller 
på tlf.nr. 22 40 88 06

Vores projekter er for udsatte grønlandske børn og 
unge, i Grønland og i Danmark, fokus på barnets 
rettigheder. Vi lægger vægt på, at vores projekter 
bidrager til børnenes positive udvikling ved at 
styrke deres kompetencer og understøtte deres 
positive ressourcer. Målet er at medvirke til at 

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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Giv dine elever et bredt og internationalt indblik i 
kunsten gennem kunstmuseet Louisianas web-
baserede tv-kanal. Louisiana producerer videoer 
om kunst, litteratur, arkitektur og design baseret 
på interview med kunstnere. Videoerne varer 
mellem fem og 40 minutter, og der er interview 

med blandt andre forfatteren Zadie Smith, ma-
leren David Hockney og musikeren Patti Smith. 
Web sitet er engelsksproget og kan derfor bruges 
tværfagligt i sproglige og kunstneriske fag. 

Videoerne er frit tilgængelige for alle og kan ses 
på channel.louisiana.dk 

Tv-kanal om kunst og kultur 

Sig nej  
til rusmidler 
et hold bestående af læger, tidligere misbru-
gere og venner til misbrugere rejser rundt til 
folkeskoler for at oplyse om misbrug af alkohol 
og stoffer. Det er foreningen DrugRebels, der 
tilbyder foredraget kaldet »Roadshow« til de 
ældste klasser i folkeskolen. Budskabet er, at 
de unge skal have en holdning til rusmidler, 
allerede inden de bliver tilbudt det, og at det er 
i orden at sige nej.

Tema om modstand mod  
folkedrab i folkeskolen 
27. januar kan du bruge årsdagen for befrielsen af 
koncentrationslejren Auschwitz til at lære dine ele-
ver om modstand mod folkedrab. Formidlingstræ-
nede studerende fra Syddansk Universitet tilbyder 
gratis oplæg og temadage for 8.- og 9.-klasser i 
ugerne omkring årsdagen. Temaet er modstand, og 
foredragsholderen giver et indblik i den generelle 
historie om holocaust og lægger op til dialog med 
klassen. Foredraget er gratis for skolerne.

Ved ann-sofie Warnich  / asw@dlf.org 

Læs mere på sdu.dk/auschwitzdagLæs mere på drugrebels.dk  

Tilmeld dig 
diT faglige 
neTværk!

»Når elever fravælger idræt, 
mener jeg, fokus bør rettes mod 
elevernes selvopfattelse og de-
res ofte manglende kropslige 
kompetencer. Ifølge teoretikeren 
Bandura er der en stærk sam-
menhæng mellem elevernes 
forventninger (mestringsfor-
ventning) om at mestre en gi-
ven aktivitet og deres valg af 
aktiviteter. Bandura under- 
streger, at forventninger om  
mestring, ’kan jeg’, har stor be-
tydning for adfærd, tankemøn-
ster og motivation. Deraf bliver  
’mestring’ bestemmende for 
valg af aktiviteter, indsats og 
udholdenhed i blandt andet 
idrætstimerne, frikvartersaktivi-
teter efter skoletid med mere«.

anders Flaskager 
i blogindlægget: Inklusion  
i idræt – fokus på eleverne,  
der ikke har lyst til idræt!

•	 Læs	Lydret	trin	0,	1	og	2
•	 	Bo	er	ikke	blevet	klogere,	

men	der	er	kommet	kulør	
på	ham

•	 	Gro	er	stadig	sej	og		
opfindsom

•	 	Ane	bliver	glædeligt		
overrasket

•	 Nis	er	i	hopla	her	op	til	jul

Kom godt i gang med den første læsning

Nisseteater
Du	kan	hente	et	
gratis	manuskript	til	
nisseteater	under	
beskrivelsen	af	hver	
Nis-bog	på		
www.spf-herning.dk.	
Her	kan	du	også	
læse	om	indholdet	
i	hver	bog,	hente	gratis	
lydfiler	og	se	priser.

Der er læseoplevelser til mange gode stunder i de kendte serier

Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · Tlf 97 12 84 33 · forlag@herning.dk · www.spf-herning.dk

Et nissEskuEspil for børn i indskolingEn

spEcial-pædagogisk forlag  
sidE 1

I skal bruge: 
To store puder
To tæpper
En klud
En banjo eller en guitarEn stor papkasse, åben foroven og fornedenEt bord

Nissehuer
Nisseskæg
En gryde
En skål
En træske
Nogle krus
Nogle ølflasker med vand iNogle poser med ris

Medvirkende:
Nis
Tre rotter
Søren Banjomus
En kat
Mille
Gamle Nis
En masse nisser
Tea
Teas mor
Teas far
En fortæller

Nis 
  skal giftes

Manuskript: Kirsten AhlburgIllustration: Susanna Hartmann
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

NY POESI  MED STORE  
                   BOGSTAVER

På folkeskolen.dk er der 
altid nye spændende an-
meldelser. Vi har blandt 
andet anmeldt »Alt om 
fanfiktion«, som er et 
nyt supplerende mate-
riale til danskundervis-
ningen. Dansklærerne 
kan også blive klogere på 
»villeby.dk«, et digitalt 
materiale til mellemtrin-
net, som ikke imponerer 
vores anmelder. 

og så har vi selvfølgelig 
anmeldt »Den gode, den 
onde og den engage-
rede«, en bog om danske 
lærere gennem 1.000 år 
– som du kan købe med 
rabat gennem folkesko-
len. for vi tager os godt 
af vores læsere.

Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, 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 musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.

Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks.

Hjælp til de ordblindes 
forældre version 2
Mange forældre til ordblinde børn er 
rådvilde i forhold til, hvordan de bedst 
kan hjælpe og støtte deres barn, og 
hvad de kan forvente af skolen. De har 
siden 2008 kunnet få hjælp i bogen 
»Ordblindhed – en håndbog til foræl-
dre«, som nu er genudgivet i en ny ud-
gave. Med forord af Christine Antorini 
og opdateret, så den tager højde for 
inklusionsreformen.

Om førsteudgaven skrev vores an-
melder blandt andet: »For mange for-
ældre vil bogen være et godt redskab, 
netop fordi den giver svar på stort og 
småt omkring ordblindhed. Men jeg kan 
godt være bange for, at ordblinde for-
ældre vil have svært ved at overskue og 
bruge bogen«.

n   skønlitteratur, tosprogede, trivsel, dansk, børneliv,  
undervisning, skolen i samfundet

○   anmeldt af:  Lotte Svane Strange PeterSen

Mens jeg læste Yahya Hassans selv-
betitlede digtsamling, måtte jeg flere 
gange dække øjnene med hænderne og 
skånelæse videre mellem et par forsigtigt 
spredte fingre. Jeg kunne næsten ikke 
bære dem, de der STORE BOGSTAVER. 
Bogstaver, der påtrængende og provoke-
rende, men også meget poetisk fortæller 
forfatterens barske historie fuld af svigt, 
håbløshed, kriminalitet og vold.

Gennem de 76 digte af varierende 
længde rulles den unge danske digters egen 
livshistorie  ud - fra lille modtagelig dreng i 
Aarhus V til ung kynisk mand på Forfatterskolen. 
Beretningen er grum og uafrystelig, og visheden 
om, at digtene er forfatterens 1:1-oplevelse af 
egen barn- og ungdom, gør dem bestemt ikke 
mindre smertelige.

Undervejs flettes den personlige beretning 
sammen med den palæstinensiske familiehistorie 
og en beskrivelse af et ghettomiljø, hvor social 
armod, normløshed og religiøse dogmer går hånd 
i hånd. Med den voldelige (anti)værdibærende far 

Yahya Hassan   

• Yahya Hassan
• 199,95 kroner
• 170 sider
• Gyldendal

Det er ikke til at holde ud, 
men det er heller ikke til at 
holde op. Yahya Hassans 
historie er barsk, og hans 
digtsamling er fremra-
gende. Den skal helt 
klart læses i folkeskolen. 
Tror jeg da nok …

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/55872

Skriver- og Drenge- 
litteraturpris uddelt  
på BogForum
Glenn Ringtved vinder Undervisnings-
ministeriets Skriverpris 2013 for roma-
nen »En god dreng«. Prisen gives til en 
bog, der henvender sig til svage læsere 
uden at tale ned til dem. »Glenn Ringt-
ved får Skriverprisen for sit imponerende 
arbejde med at beskrive et kompliceret 
emne på en læsevenlig måde«, siger un-
dervisningsminister Christine Antorini.

Årets Drengelitteraturpris, som ud-
deles for tredje og sidste gang, går til 
Mette Lauritzen for novellen »De le-
vende døde«. Andenpladsen får Birgitte 
Bregnedal for novellen »Den nye træ-
ner«. »Og tredjepladsen går til Annette 
Herzog for novellen »Lortedag«. Vin-
derne er kåret af læserne selv via en af-
stemning blandt elever i 4. til 7. klasse.

Med alle priserne følger ud over 
æren også kontante præmier på mellem 
5.000 og 25.000 kroner.
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NY POESI  MED STORE  
                   BOGSTAVER

i centrum fremstilles omgivelserne som blottet for 
overskud og empati, men med hykleriet som fast 
medspiller. Kritikken af både forældregeneratio-
nen, miljøet og (fortolkningen af) islam er hvas.

Det er på mange måder en ny stemme, vi hører 
her. Det vidner debatten og virakken i hælene på 

digtudgivelsen også om. Men en barsk barn-
dom og en indvandrerbaggrund kan ikke ale-

ne fremmane den opmærksomhed og suc-
ces, som Yahya Hassan har fået. Det er de 
litterære kvaliteter, der har bragt den kun 
18-årige forfatter til en velfortjent top 
på bestsellerlisterne med et for en digt-
samling helt uhørt oplagstal på (indtil 
videre) 42.000 eksemplarer. Det sprog-
lige udtryk er lige så nyt og stærkt som 
indholdet. Langt de fleste af digtene er 
konkret og ligefremt fortalt, og elever i 
de ældste klasser vil formentlig opleve 
dem som sprogligt lettilgængelige.

Især samlingens første (og bedste) 
halvdel har en prosaisk episodisk karak-

ter, så flere af dem næsten tangerer so-
cialrealistisk knækprosa - men også kun 

næsten. For stilen er stærk, og ordvalget 
kan mere end beskrive et handlingsforløb. 

Smag for eksmpel på lyden i bogens indle-
dende vers fra digtet »BARNDOM«:

FEM BØRN PÅ RÆKKE  
OG EN FAR MED EN KØLLE

FLERGRÆDERI OG EN PØL AF PIS
Pyh ... så er vi ligesom i gang, ikke?
Og mærk så de første vers i digtet »PLASTIK-

BLOMST«:

I DEN LEJLIGHED JEG BRÆNDTE NED  
SPISTE VI ALTID PÅ GULVET

Så meget historie med så få ord! Så nej - dansk-
læreren behøver ikke at være bekymret for sin lit-
teraturundervisning; der er nok af (bogstavs-)rim og 
rytmer, nyopfundne ord, fortættede handlingsforløb 
og masser af andre analyseelementer at kaste sig 
over i en lyrikfortælling, som ellers nemt kunne finde 
plads på samfundsfagslærerens personlige kanon-
liste.

Men skal Yahya Hassan overhovedet læses i skolen?
At du selv skal læse digtsamlingen som lærer/

pædagog i særdeleshed og som menneske i almin-
delighed, kan jeg kun anbefale på det varmeste. 
Men skal elever i 9.-10. klasse også læse den? Jeg 
har været i tvivl, for det er følsomt stof på mange 
niveauer. Men netop derfor er jeg endt med at an-
befale et VERSALT JA:

YAHYA HASSAN SKAL LÆSES I SKOLEN.
Jeg håber, at digtsamlingen naturligt finder sin 

primære plads i litteraturundervisningen (i øvrigt op-
lagt at skæve til Michael Strunges forfatterskab og 
til Rudolf Broby-Johansens digtsamling »Blod« fra 
1922 ved samme lejlighed). Selvfølgelig må digtene 
også gerne skabe integrations- og religionsdebat i 
klasseværelserne, det kan næppe undgås, men jeg 
tænker alligevel, at Yahya Hassan i pædagogisk sam-
menhæng skal bruges med omhu, med ekstra om-
tanke og med bevidsthed om valg af vinkel. Forstå-
else for elevgruppen og forberedelse på reaktioner og 
store følelser er nødvendigt her. Mere end ellers.

Frygten er selvfølgelig, at digtene dels redu-
ceres til debatindlæg, dels bruges på fremmed-
fjendtlig vis, og man skal huske, at Yahya Hassan 
er digter og ikke debattør; hans tekster er ikke 
skrevet som politiske statements. Men på den 
anden side - som han selv siger: »Folk kan bruge 
mine digte, som de har lyst«. 

BRUG DEM! 

foto: M
orten Holtum
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 Lederstillinger 

Vil du vide mere om 
Ringsted Kommune, så klik ind 
på www.ringsted.dk

Visionær og idérig skoleleder 
søges til Søholmskolen,  
Ringsted Kommune
Vi søger en skoleleder, som med udgangspunkt 
i Ringsted Kommunes Børne- og ungepolitik og 
Søholmskolens værdier kan stå i spidsen for den 
pædagogiske udvikling og de forandringsproces-
ser, som følger implementeringen af folkeskolere-
formen

Søholmskolen er en velfungerende, traditionsrig 
og udviklingsorienteret 0. – 6. klasses skole med 
183 elever. Skolen har 27 medarbejdere og en 
ledelse bestående af skoleleder og SFO leder. 

Vi søger en leder som med vilje, viden og gejst 
kan gå forrest i det daglige arbejde og kan tænke 
strategisk og visionært på den lange bane. 

Vores nye skoleleder formår at få personalets 
ressourcer i spil, så der skabes de bedste rammer 
for børn og voksne. Vores nye skoleleder er synlig 
og tydelig i dagligdagen og har gode kommunikati-
onskompetencer. 

Læs mere om Søholmskolen og vores forventnin-
ger i job- og personprofilen på skolens hjemme-
side www.soeholmskolen.dk eller på kommunens 
hjemmeside www.ringsted.dk

Ansøgningsfrist: fredag den 3. januar 2014 kl. 9.00.

Adelgade 44 . 8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk 

Skoleleder til Låsby Skole
– overbygningsskole med stor specialafdeling
Vil du være skoleleder på en skole med stor bredde, 
mangfoldighed og høje ambitioner? Her tilbydes en 
kompleks og spændende ledelsesopgave på en skole, 
som er parat til udfordringer.

Yderligere information om stillingen inkl. uddybende 
job- og kravprofi l fi ndes på www.skanderborg.dk

Ansøgningsfrist den 6. januar 2014, kl. 12.00.

 Låsby Skole 

Vi indhenter straffe- og børneattest.

Nummer 22:  10/12
Nummer 1:  20/12
Nummer 2:  14/1

DeaDlines for  
stillingsannoncer 2013/2014

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  
torsdag den 19. december

 Lederstillinger 
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 Lederstillinger 

Skipper Clement Skolen
Gl. Kærvej 28-30

9000 Aalborg

Vores skoleleder fratræder på grund af pension. Vi søger 
derfor en ny skoleleder, der ønsker at stå i spidsen for en 
skole, som har ambitioner om at være den mest aner-
kendte skole i Nordjylland kendetegnet ved høj faglighed 
og kreativitet. Skipper Clement Skolen er en privat skole, 
der kan føres tilbage til året 1876. Det betyder, at skole-
lederen sammen med sin bestyrelse og medarbejderne 
har meget frie rammer til at forme og udvikle skolen og 
dens profil.

Skipper Clement Skolen hylder værdier som ordent-
lighed, ansvarlighed og fællesskab. Samtidig med, at 
skolen er traditionsrig, er der fokus på udvikling af nye 
læringsformer og at tilgodese nye kompetencebehov. 
Et fokus, der skal sikre, at eleverne opnår den bedst 
mulige ballast i deres videre skolegang. Her ser skolen 
et internationalt perspektiv som et vigtigt aspekt 
for såvel de danske klasser som den internationale 
afdeling.

Jobbet 
Som skoleleder arbejder du strategisk med den pæda-
gogiske og faglige udvikling af skolen og dens medar-
bejdere, og har det overordnede personaleansvar. Du har 
direkte ledelse af fem ledere, og skal derfor kunne lede 
gennem andre. Du har desuden det overordnede ansvar 
for skolens drift, herunder budget og regnskab. 

Skolelederen har kontakten til offentlige myndigheder og 
organisationer, og deltager i flere udvalg bl.a. økonomiud-
valg, ansættelsesudvalg og sikkerhedsudvalg. Det er dig, 
der tegner skolens profil udadtil og markedsfører skolen, 
ligesom du har en central rolle i skole-hjem samarbejdet.

I det hele taget er du som skoleleder garant for en visio-
nær skole, der samtidig værner om de værdier og tradi-
tioner, der præger skolen.

Dine kompetencer
Vi forventer, at du har en pædagogisk baggrund, og har 
ledererfaring fra en større uddannelsesinstitution. I din 
lederstil lægger du vægt på samarbejde, positiv dialog 
og medinddragelse. En leder, der er synlig og indlevende 
i hverdagen på skolen. Du er dynamisk med et person-
ligt drive og ambitioner på skolens vegne. Du formår at 
formidle dine visioner på en inspirerende og motiverende 
måde, og forstår at omsætte ord til handling. 

Udover dansk behersker du engelsk på højt niveau både i 
skrift og tale. Du besidder forretningsforståelse, har øko-
nomisk flair, og er naturligvis en erfaren IT-bruger. 

Lidt mere om Skipper Clement Skolen
Skipper Clement Skolen er en privat grundskole belig-
gende i centrum af Aalborg.  Vi har ca. 700 elever fra 
0.-10. klasse og en skolefritidsordning for de mindste 

elever. Skolen har en international afdeling (INTA), hvor 
undervisningen foregår på engelsk. Derudover har skolen 
som 10. klasses tilbud Euro Classes med en international 
profil. Vi tilbyder lave klassekvotienter, og skolen har en 
sund økonomi. 

Skolen beskæftiger ca. 100 dygtige og engagerede 
medarbejdere, heraf ca. 85 lærere og pædagoger. 

I 2012 foregik et større strategiarbejde, som udmøntede 
sig i en strategiplan, som skolelederen forventes at tage 
aktiv del i at udføre og arbejde for en videreudvikling af.

Du kan læse mere om Skipper Clement Skolen på www.
skipper-clement-skolen.dk

Ansøgning og opstart 
Tiltrædelse 1. april 2014. Ønsker du yderligere op-
lysninger om jobbet, er du velkommen til at kontakte 
bestyrelsesformand Bo Birk Nielsen på tlf. 72 69 04 89. 
Ansøgning med CV sendes til ny.skoleleder@skipper-
clement-skolen.dk . Sidste ansøgningsfrist er 15. de-
cember 2013. Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Fi-
nansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Afløn-
ning sker i intervallet kr. 444.796 til kr. 535.482 plus pen-
sion med mulighed for resultatløn og éngangsvederlag.

Skoleleder Skipper Clement Skolen

 
Læs mere på odense.dk/job

GENOPSLAG - Vi søger en skoleleder, der vil være om-
drejningspunkt for skolens fortsatte udvikling som 
værende den attraktive og foretrukne skole i lokal-
området (Bolbro). Vi arbejder aktivt med etablering af 
velfungerende børne- og ungemiljøer, er LP-skole og vi 
deltager bl.a. i Comenius projekter og ISI 2015.

Skolen har 580 elever og 75 medarbejdere, og ledel-
sesteamet består foruden skolelederen af en vicesko-
leleder, en afdelingsleder, en SFO leder og teknisk 
serviceleder.  
Ansøgningsfrist: Søndag den 15. december 2013.

Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

Skoleleder til
Provstegårdskolen

Skoleleder Frederiksberg Friskole

Da vores leder gennem 19 år går på pension,  
søger vi ny skoleleder med start 1.7.2014 – evt. 1.8.

Vi er en Grundtvig-Koldsk friskole med ca. 165 børn 
fra børnehaveklasse til 7. klasse.

Skriftlig ansøgning (på papir) stiles til  
bestyrelsesformand Laurids Kristian Fahl.

Ansøgningsfrist: 6.1.2014

Yderligere information findes på  
www.frederiksbergfriskole.dk.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem  
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

annonce 91x111_Folkeskolen.indd   1 26/11/13   12.59
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Skoletjenesten i samarbejde med Undervisningsministeriet  
og Kulturministeriet søger (genopslag)

To koordinatorer til 
Nationalt netværk af skoletjenester
Som koordinator i det Nationale netværk af skoletjenester skal du arbejde for 
at styrke brugen af kulturinstitutionernes læringsressourcer i skolernes under-
visning på lokalt og regionalt niveau, samtidig med at den nationale koordine-
ring styrkes med henblik på at opnå synergi og videndeling.

Arbejdsopgaver omfatter bl.a.:
• Kortlægning og videreformidling af modeller, metoder og praksisser
•  Rådgivning, proces- og konsulenthjælp, fx til pædagogisk udvikling af kul-

turinstitutionernes undervisningstilbud og etablering af samarbejder mellem 
kulturinstitutioner, skoler og kommuner

•  Udvikling af skoleverdenens viden om kulturinstitutionernes pædagogiske 
potentialer, fx via kurser, projekter og samarbejder

•  Planlægning og facilitering af netværksaktiviteter for kulturinstitutionerne
• Ansøgning til, igangsættelse og understøttelse af projekter

Daglig arbejdsplads: Fredericia eller Randers kommune, men arbejdet udføres 
på tværs af kommuner i tæt samarbejde med de øvrige 3-4 koordinatorer og 
reference til projektledelsen og styregruppen.

Stillingerne genopslås ud fra et ønske om et bredere ansøgerfelt med større 
kendskab til skoleverdenen og kommunale arbejdsgange med henblik på at 
kunne understøtte folkeskolereformens ambitioner om den åbne skole, her-
under udvikling af samarbejder mellem skoler og kulturinstitutioner.

Stillingerne ønskes besat 1/3 2014 med ansøgningsfrist 3/1 1014.  
Se det fulde stillingsopslag på www.skoletjenesten.dk/job

Konsulent til Rådet for Sikker Trafik 
Kan du rådgive og undervise skoler, kommuner og organisationer til mere trafik-
sikkerhed?
Rådet for Sikker Trafik søger en konsulent, der sammen med det øvrige team kan 
inspirere, rådgive og skabe stærke samarbejdsrelationer til kommuner, skoler og 
organisationer. 
Din primære opgave vil være at opsøge relevante samarbejdspartnere særligt 
på børne- og ungeområdet, som kan bidrage til en mere sikker trafik. Du skal 
rådgive kommuner om implementering af trafikpolitikker, markedsføre Rådets 
undervisningsmaterialer over for skolerne og skabe samarbejdsprojekter med 
relevante aktører på børne- og ungeområdet som f.eks. foreninger, myndigheder 
og institutioner.
Rådet for Sikker Trafik ønsker at være til stede lokalt og tæt på vores interes-
senter, og det er derfor helt afgørende, at du er indstillet på rejseaktiviteter ca. 
en gang om ugen. Du skal kunne lide og være god til at holde oplæg, undervise, 
rådgive og facilitere møder, workshops og lignende. Du skal kunne arbejde selv-
stændigt og se mulighederne i mødet med Rådets interessenter.

Vi forventer
At du har erfaring med undervisning, pædagogik og rådgivning
At du har erfaring med at arbejde i en politisk organisation
At du er en inspirerende og engageret formidler 
At du er samarbejdsorienteret og konstruktiv

Vi tilbyder
En spændende projektorganisation, der er i konstant udvikling og hele tiden ar-
bejder for at skabe større involvering og dialog med vores målgrupper. 
En arbejdsplads, der vægter et afbalanceret forhold mellem arbejde og fritid højt. 
Frihed under ansvar, hvilket betyder, at du i høj grad selv planlægger dit arbejde. 
En humoristisk og uhøjtidelig omgangstone. 

Ansættelsen er en projektansættelse på tre år, men med mulighed for forlæn-
gelse. Arbejdsstedet er Lersø Parkallé 111, 2100 København Ø. Rådet for Sikker 
Trafik følger de statslige overenskomster.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør 
Karina Petersen på tlf. 4035 3976
Du kan læse mere om Rådet for Sikker Trafik på www.sikkertrafik.dk

Ansøgningsprocessen
Send os en motiveret ansøgning vedlagt dit CV og fortæl, hvorfor vi netop skal 
ansætte dig. Send din ansøgning til job@sikkertrafik.dk, skriv ”Konsulent” i  
emnefeltet og send den til os senest den 31. december 2013. 
Vi regner med at holde ansættelsessamtaler i uge 3 og 4. 

Kom over den mørke tid i det nye job
14 gode råd, hvis du er ny lærer og synes, at december er svær at komme igennem.

Læs mere på Lærerjob.dk 

 Stillinger ved andre institutioner 
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 Lærerstillinger  Stillinger ved andre institutioner 

Lærere til 
Birkerød Skole

Lærere søges til dansk, engelsk, tysk og 
design ved Birkerød Skole

Har du mod på og lyst til at være en del af en helt ny og 
moderne skole? Vi søger et antal engagerede og fagligt 
kompetente læreruddannede lærere. Vi står og mangler 
en lærer fuld tid til dansk og engelsk på 3. årgang samt 
inklusionstimer – ansættelse snarest. Er du stærk i idræt 
eller design er det en fordel. Herudover skal vi bruge 
barselsvikarer fra marts 14, der kan dække nogle af 
fagene dansk, idræt, tysk, kulturfag og design (billedkunst, 
håndarbejde, sløjd). 

Du brænder for skoleudvikling, oplever praksislæring som 
en naturlig del af egen udvikling og vægter samarbejdet 
med kolleger højt. Engagement, arbejdsomhed og godt 
humør er en forudsætning, og vi vægter tillid, en god om-
gangstone og trivsel for alle højt.

Vi arbejder under ”mantraet”: Mest mulig læring og udvik-
ling for alle børn, der går på Birkerød Skole – og vil kendes 
ved: Elever, der er så faglige dygtige, som hver enkelt af 
dem overhovedet er i stand til at blive, og som er livsdu-
elige, sociale, inkluderende, harmoniske og demokratiske.

Vi har årgangsopdeling og -undervisning, hvor faglærerne 
underviser i fællesskab og al planlægning foregår i årgangs-
teamet. Der arbejdes efter fælles årsplaner i alle fag på alle 
årgange. Vi er en del af et meget ambitiøst skolevæsen, som 
der kan læses meget mere om på kommunens hjemmeside. 
Vi er en nylig renoveret skole med 705 elever i 2 faser - 0.-5. 
kl. og 6.-9. kl. Vi har en spændende og anderledes indretning 
af undervisningsområderne – med bl.a. store fællesområder 
til undervisningsbrug og faglokalestruktur for udskolingen 
samt nyt indskolingshus for børnehaveklasserne.

Vores skole ligger i fantastiske naturomgivelse med gode 
bus-og togforbindelser til og fra skolen.

Stillingerne aflønnes efter gældende overenskomst.

Du kan hente information om skolen på www.birkerødskole.dk 
eller kontakte skoleleder Gitte Graatang på 72 68 41 81.

Ansøgningsfrist lørdag den 14. december 2013 kl. 12.00.
Ansøgning, CV og eksamensbevis samt anden relevant do-
kumentation mailes til Gitte Graatang, gigr@rudersdal.dk
Ansættelsessamtaler onsdag d. 18. december 2013 fra kl. 14.00. 

Udfordrende stilling 

Vollsmose 
Sekretariatet
Har du evnerne til at arbejde med udsatte unge - og har du lyst 
til at være en del af et forpligtende fællesskab med fokus på 
inklusion og relationsarbejde med udsatte unge? Så er en 2½ årig 
stilling i Vollsmose Sekretariatet en mulighed for dig.

Vi søger:
•   En faglig medarbejder til inklusionsindsats målrettet udsatte 

unge og deres familier.

•   Indsatsen sker i et tæt samarbejde med folkeskolerne i 
Vollsmose. Der lægges vægt på en stærk faglighed og en robust 
personlighed. Som medarbejder vil du få mulighed for at 
udvikle dig fagligt med skiftende arbejdsopgaver og med fokus 
på relationsarbejdet.

Ansøgningsfrist mandag d. 16. december 2013 kl. 12.00.

Læs mere om stillingen på www.vollsmose.dk/job

 Lærerstillinger 

– søger en fuldtids-barselsvikar til 
ansættelse pr. 15. januar 2014
Vi er en mindre privatskole, hvor 11 lærere underviser 120 elever fordelt på bh. klasse 
til 9. klassetrin. Vi vægter faglighed, kreativitet, tryghed og oplevelser.

Vi tilbyder:
• Tæt forældrekontakt • Klassekvotient på ca. 16 elever
• Gode udviklings- og efteruddannelsesmuligheder • Lejrskole hvert år.

Vi forventer:
• At du er god til at samarbejde
• At du ønsker at have indflydelse på din egen og elevernes hverdag.

Skemaet indeholder:
•   Engelsk i udskolingen 7.- 9. kl. og FSA, dansk i 7. kl., samt gymnastik. Dog afslut-

ter 9. kl engelsk mundlig før din tiltrædelse.

Du vil imidlertid kunne få lidt indflydelse på det endelige skema. Ansøgere med  
interesse og kvalifikationer i engelsk og dansk, vil naturligt blive foretrukket.

Det er vigtigt for os, at du har blik for en mindre skoles fordele/ulemper, og ønsker et 
tæt samarbejde med kolleger og forældre.

Ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Central-
organisation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolen på 32 59 86 31.

Skriftlig ansøgning stiles til skoleleder Stig Jørgensen og sendes til:
Landsbyskolen, Engvej 135, 2300 København S
Senest 18. december 2013.
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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

Undervisningsministeriet, københavns kommune

Læringskonsulenter søger medarbejdere

§ ansøgningsfristen er den 06/12/13

Net-nr. 10769

PPr-avannaa, Grønland

PPR-Avannaa søger personale – en leder

§ ansøgningsfristen er den 16/12/13

Net-nr. 10651

Hjembæk efterskole, Holbæk kommune

Viceforstander

§ ansøgningsfristen er den 06/12/13

Net-nr. 10721

kirkebækskolen, Vallensbæk kommune

Viceskoleleder til Kirkebækskolen

§ ansøgningsfristen er den 05/12/13

Net-nr. 10772

Undervisningsministeriet, københavns kommune

AC-fuldmægtige til nyt nationalt korps

§ ansøgningsfristen er den 06/12/13

Net-nr. 10770

Undervisningsministeriet, københavns kommune

Dygtige lærere og pædagoger

§ ansøgningsfristen er den 06/12/13

Net-nr. 10766

PPr-avannaa, Grønland

PPR-Avannaa søger personale – en psykolog

§ ansøgningsfristen er den 16/12/13

Net-nr. 10652

PPr frederiksberg, frederiksberg kommune

Tale-høre-konsulent til PPR Frederiksberg

§ ansøgningsfristen er den 13/12/13

Net-nr. 10778

Undervisningsministeriet, københavns kommune

Vidensmedarbejdere til nyt korps

§ ansøgningsfristen er den 06/12/13

Net-nr. 10771

Lilleskolen i odense, odense kommune

Lilleskolen i Odense søger barselsvikar 

§ ansøgningsfristen er den 09/12/13

Net-nr. 10739

Vallerød-Skolen, Hørsholm kommune

Alsidig og ambitiøs lærer

§ ansøgningsfristen er den 12/12/13

Net-nr. 10781

byskovskolen, ringsted kommune

Børnehaveklasseleder – afd. Asgård

§ ansøgningsfristen er den 05/12/13

Net-nr. 10715

efterskolen Smededal, Holbæk kommune

Er du vores nye musiklærer?

§ ansøgningsfristen er den 13/12/13

Net-nr. 10776

Ådalens Privatskole, Ishøj kommune

Fysiklærer til Ådalens Privatskole

§ ansøgningsfristen er den 06/12/13

Net-nr. 10743

Humlebæk lille Skole, fredensborg kommune

Læreruddannet barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 09/12/13

Net-nr. 10742

Ny Holte Skole, rudersdal kommune

Ny Holte Skole søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 13/12/13

Net-nr. 10774

kongevejsskolen, allerød kommune

Lærer med mod på de unge!

§ ansøgningsfristen er den 06/12/13

Net-nr. 10761

Virklund Skole, Silkeborg kommune

Pædagogisk leder til Virklund Skole

§ ansøgningsfristen er den 09/12/13

Net-nr. 10764
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Jul-, vinter-, påskeferie 
på Østerbro
100 kvm lys lejlighed m 
elevator og fælles lukket 
gård. Uge: 52, 1, 7 og 16. 
kr. 3500 pr. uge. Henv:
telefon: 21676225

atHen - ferielejlighed 
lige midt i centrum 
Med panoramaudsigt 
over Akropolis. 4v – ny 
renoveret - ud til åben 
grøn plads med cafeer. 
fra 5 dage.  
telefon: 20598057 
www.athen4u.dk

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

Annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på 
folkeskolen.dk

bazar
    Ikke-kommercIeLLe aNNoNcer 

fra dLf-medLemmer

Frederiksborg Byskole 
søger uddannet lærer 
Byskolen søger lærer til vikariat af 
3 ugers varighed med mulighed for 
forlængelse. Vikariatet er på fuld 
tid og ...
telefon: 72327800

jobmarkedet 
for vikarer 
til folkeskolen

Er du på udkig  
efter et vikarjob?

folkeskolen.dk/vikarbazar

borup Privatskole, køge kommune

Tysklærer søges

§ ansøgningsfristen er den 12/12/13

Net-nr. 10760

Vangeboskolen, rudersdal kommune

Barselsvikar til matematik/naturfag/idræt

§ ansøgningsfristen er den 11/12/13

Net-nr. 10759

Pilehaveskolen, Vallensbæk kommune

Orlovsvikar i matematik og engelsk 

§ ansøgningsfristen er den 11/12/13

Net-nr. 10785

Ilulissat, børne- og kulturforvaltningen, Grønland

Qaasuitsup Kommunia

§ ansøgningsfristen er den 13/12/13

Net-nr. 10756

Professionshøjskolen metropol, københavns kommune

2 adjunkter/lektorer

§ ansøgningsfristen er den 12/12/13

Net-nr. 10783

LeGo System a/S, billund kommune

Educational Concept Developer

§ ansøgningsfristen er den 21/02/14

Net-nr. 10765

PPr frederikshavn, frederikshavn kommune

Genopslag – tale-høre-konsulent

§ ansøgningsfristen er den 12/12/13

Net-nr. 10779

VUc frederiksberg, frederiksberg kommune

Matematik- og engelsklærere (AVU og FVU)

§ ansøgningsfristen er den 05/12/13

Net-nr. 10780

Professionshøjskolen metropol, københavns kommune

Uddannelseskonsulent

§ ansøgningsfristen er den 12/12/13

Net-nr. 10782

PPr Glostrup, Glostrup kommune

Tale-høre-lærer, PPR, pr. 1.3.2014

§ ansøgningsfristen er den 03/01/14

Net-nr. 10777

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.
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KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på »KLAG OVER BLADLEVERING«   
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.

rubrikannoncer

Kompetent rådgivning til jeres studierejse

Kontakt os på tlf: 46 91 02 59 

Berlin med bus 4 dg/3 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 690,-
Barcelona med fly 5 dg/4 nt på hostel . . . fra kr. 2.395,-
Dublin med fly 5 dg/4 nt og på hostel . . . . fra kr. 2.165,-

Hos Team Benns sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. Vi skræddersyer rejserne efter 
jeres ønske, så I kan få mest muligt ud af jeres studierejse både fagligt og socialt.

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

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Skolerejser - RING GRATIS 80 20 88 70 - www.alfatravel.dk

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk
Besøg Danfoss Universe på Als

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Besøg Universe på Als
bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

 

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 
Amsterdam 4dg fra kr………………1.100,- 
Prag 5dg fra kr……………………….…1.200,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Se efter kurser, efteruddannelse,
supervision og ledige stillinger på

www.skolensputnik.dk

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

GØR STUDIEREJSEN 
EN KLASSE BEDRE
• 7022 0535
• hol@kilroygroups.dk

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

AKTIV Lejrskole
i smukt træskib fra 1898

– alle lovpligtige  
forsikringer inkl.

 
www.ms-bien.dk

tlf. 5837 2385
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 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, aftaler 
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 · Postboks 2225 · 1018 København K 

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · 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 
inklusive moms. for abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonne-
ment kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
løssalgspris: 40 kroner. 

179.000 LæSere 
ANNONcERING  
Media-Partners, niels Bohrs Vej 23, Dk-8660 stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 22  3. december 10. december 19. december
folkeskolen nr. 1  17. december 20. december 9. januar
folkeskolen nr. 2  7. januar 14. januar 23. januar
folkeskolen nr. 3  21. januar 28. januar 6. februar

»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

130. årgang, Issn 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på »klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
e-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 københavn k
Telefon: 33 69 64 00  
e-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen 
chefredaktør, ansvarshavende 
hjo@dlf.org
Bente Heger, chefsekretær  
beh@dlf.org  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06 

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Hanne Birgitte Hellisen,  
hbh@dlf.org 
Ann-sofie Warnich,  
asw@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
lise frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser 
sga@dlf.org  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2012 er  
193.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt, Musik, 
Håndværk og design, ernæring 
og sundhed, specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

Kompagnistræde 22, 1208 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

Åbent for medlemshenvendelser mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.30,  
tirsdag 10.00-15.30 og fredag 9.00-14.00

Formand Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. 
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, løn-  
og arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.

Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424,
ll@llnet.dk • www.llnet.dk

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FormanD 
Lærer anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

sekreTariaTsCheF
Laurits Lynge (konst.)

sekreTariaTeT
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00  
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag  
kl. 8.30-16.30 og fredag  
kl. 8.30-15.30.

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 oplyst, om du skal hen-
vende dig til kredsen, dlf/a, Lærer-
nes Pension mv., om kredskonto-
rets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag fra klokken 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

meDLemshenVenDeLser
Henvendelser om pædagogiske, 
økonomiske og tjenstlige forhold 
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete 
sager om arbejdsskader og psy-
kisk arbejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, un-
derstøttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

konTingenTneDsæTTeLse 
eLLer -FriTageLse
kan søges af medlemmer, der er 
ledige, 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 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

forsidetegning: Rasmus Juul
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Pisa-skuffelse  
Kronik: Ingen dansk fremgang i Pisa 
trods Timss- og Pirls-succes.

 Side  24

fÆlles MÅl VOkseR
De skal forenkles, men i stedet fire- 
dobles målene til 166 i et enkelt fag.

Side  7

35 tiMeR PÅ skOlen
Delte meninger blandt Aarhus-
lærere om deres nye lokalaftale.

Side  30

RefoRmen snævReR 
skolen ind 

side 12tema

Eleverne skal score højere i dansk og matematik 
i de nationale test år for år. Det vil ændre hele 

skolens virke, advarer skolefolk.
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uskolet 
Ved Morten Riemann

50 /  f o l k e s k o l e n  /  2 1  /  2 0 1 3

a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

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.

Så kan de lærer det / 49

Jesus Kristus, de er 
grimme, de guirlander, 
der hænger nede i 5.a.

Kollega, der taler be-
gejstret om mind-
fulness, må være 
grunden til, at der er 
begyndt at lugte så 
besynderligt meget af 
hvidløg.

Virkelig sej it-vejle-
der er faktisk næsten 
lige så god til it som 
eleverne.

Samtlige deltagere i 
gruppearbejde sim-
pelthen så trætte af, 
at de andre i grup-
pen fandeme aldrig 
tager initiativ.

Sociale medier er utro-
ligt spændende og i 
høj grad væsentlige for, 
hvordan ikke mindst vi 
selv er med til ikke blot 
at skabe, men også at 
forme vores identi-
tet, mener lærer, hvis 
profilbillede siger det 
modsatte.

I alt 337 folkeskoler er forsvundet 
i Danmark siden kommunalvalget 

i 2009, og i samme periode er antallet af lærere 
reduceret med over ti procent. Det fremgår af nogle 
statistikker, som matematiklærer Mogens finder 
overordentlig interessante. Som han siger: »Hvis vi 
sætter, at x er lig antallet af folkeskoler i 2009, så 
har vi altså i dag blot y minus en tiendedel y lærere 
til at undervise eleverne på x minus 337 skoler, det 
er jo skandaløst! Især fordi antallet af elever i samme 
periode faktisk er faldet med kun tre procent, hvilket 
gør mig alvorligt bange for, at vi havner i noget eks-
ponentialregning, hvis den udvikling fortsætter«.
     Siden det for nylig kom frem, at dyskalkuli – 
talblindhed – er en lidelse, der kan sidestilles med 
ordblindhed, mener mange af Mogens’ kolleger at 
have opdaget symptomer hos sig selv.

Der bør højst kunne pres-
ses 24 ministre ind i en 
regering. Det er bud-

skabet i en ny kampagne, der skal 
sikre, at alle ministre får tid og op-
mærksomhed fra statsministeren, 
så deres udbytte af den politiske 
debat bliver størst muligt.
     Hvis der er for mange ministre i 
en regering, forringes det politiske 
miljø både fagligt og socialt, og så 
er der større risiko for, at den al-

mindelige borger vælger regeringen 
fra. Flere undersøgelser anbefaler 
derfor en ministerkvotient på mak-
simum 24.
     I en kommentar til kampagnen 
siger en vælger, at hun egentlig er 
fløjtende ligeglad med, hvor mange 
ministre der er i regeringen: »Det 
væsentlige er, om der afsættes de 
fornødne resurser til at tage sig af 
de – jo altså ikke helt få – ministre, 
som har særlige udfordringer«.
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KURSER & KONFERENCER

En skole i forandring 
Konference 10.03.2014
Odense Congress Center

Skolereform, ny arbejdstids aftale og øget krav om  inklusion. 
 Grundskolen står over for noget, der ligner en kulturrevolution 
med masser af udfordringer for både ledelse og medarbejdere.

På konferencen stiller Steen  Hildebrandt, Helene Ratner,  Stefan 
Hermann og Per B.  Christensen skarpt på inklusion, ledelses
udfordringer, kommunernes rolle og kommer med visioner for 
grundskolens fremtid.

Steen Hildebrandt Helene Ratner Stefan Hermann Per B. Christensen

Tilmelding og  
mere information:  
kurserogkonferencer.dk
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

”Et genialt og gennemarbejdet materiale.”
Sproglæreren, marts 2013

GEKKO er et nyskabende onlinemateriale til engelsk og 
tysk. De afsluttede forløb har fingeren på pulsen og inde-
holder film, musik, litteratur, kulturmøder og meget mere.

I alle forløb lægges der vægt på, at eleverne samarbejder 
og anvender sproget aktivt i forskellige typer projekter. 
Kort sagt, GEKKO er god sprogundervisning – med digitale 
fordele.

Se gratis et forløb på gekko-engelsk.dk og 
gekko-tysk.dk
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NU OGSÅ TIL 
TYSK!

GEKKO indeholder:
• Autentiske tekster, film, 
 billeder, musikvideoer m.m.

• Varierede didaktiske forløb

• Interaktive opgaver

• Videovejledninger i at anvende 
 relevante it-programmer

Engelsk og tysk · 7.-10. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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