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KAREN RAVN,  
WEBREDAKTØR

KRA@FOLKESKOLEN.DK

! Intet forskningsbelæg 
for målstyring
»Det er en meget bastant 
udmelding, at læringsmål-
styret undervisning er en 
dansk opfindelse. Uden  
at kende de præcise  
inspirationskilder hos bag-
kvinder og -mænd kan jeg 
da godt pege på noget, 
jeg mener deler ret mange 
fællestræk (inklusive  
navnet) med, hvad man i  
Danmark kalder lærings-
målstyret undervisning«. 
Jeppe Bundsgaard 

»Udmeldingen kan virke 
bastant, men det er helt 
banalt og meget basalt: 
Sammensætningen af 
ordene ’læring’, ’mål’ og 
’styring’ er unik, i den for-
stand at i det mindste jeg 
ikke har kunnet finde den-
ne sproglige konstruktion 
andetsteds – på trods af 
at jeg har ledt ihærdigt«. 
Keld Skovmand

»Jeg tror ikke, jeg er den 
eneste lærer, hvis hjerne 
mister kreativitet og  
begejstring, når den bliver 
bedt om at starte under-
visningsrejsen udi fagenes 
vidunderlige verden med 
nogle fuldstændigt livløse 
Fælles Mål og læringsmål 
foran næsen«.
Lasse Bak Sørensen

Samtale og 
samarbejde 
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»Da vi flyttede os fra at diskutere ord over til at diskutere indhold, blev 
vi enige om, at en ny aftale skal fastsætte nogle bydækkende rammer, som så skal 
udmøntes lokalt ude på skolerne«.

Sådan sagde socialdemokraten Jonas Bjørn Jensen til folkeskolen.dk lige før på-
skeferien og lige før et møde i Københavns Borgerrepræsentation, hvor politikere fra 
venstre til højre i salen sagde ja til, at forvaltningen skal gå i forhandlinger med Kø-
benhavns Lærerforening om en lokal arbejdstidsaftale for lærerne. Den skal blandt 
andet bløde op på den faste tilstedeværelse.

I ugerne inden havde den stået på offentlig mudderkastning mellem børne- og 
ungdomsborgmester Pia Allerslev, Venstre, og navnefællen Anna Mee Allerslev, som 
er radikal formand for børne- og kulturudvalget i KL. Pia anklagede Anna Mee for at 
løbe fra sine KL-ord om at give reformen arbejdsro, når hun pludselig vil forhandle 
lokalaftale med lærerne. Og Anna Mee svarede igen med, at »uanset hvordan man 
prøver at italesætte situationen, kommer vi ikke uden om, at mange lærere ikke 
føler sig hørt og inddraget, at sygefraværet og trivslen er bekymrende, og at resulta-
terne langtfra er tilfredsstillende alle steder i København lige nu«.

Men da repræsentanter for de forskellige partier satte 
sig ned med en kop kaffe og kom til at tale sammen om 
selve indholdet, så var det åbenbart ikke så svært at nå 
frem til, at det giver mening at fastlægge nogle rammer 
for brugen af arbejdstiden sammen med lærerne. 

Det er efterhånden sket i to tredjedele af landets kommuner. I sidste uge indgik 
også nordsjællandske Rudersdal en aftale med lærerkredsen. Den lover godt nok 
kun nedsættelse af lærernes undervisningstid det første år, men er dog en væsentlig 
åbning i en kommune, hvorfra lærerne er rejst i stort tal de seneste år, og Rudersdal-
lærernes formand, Marianne Toftgaard, har mærket, at kommunen nu anerkender 
medarbejdernes repræsentanter som vigtige samarbejdspartnere.

I Rudersdal tog det næsten tre år at nå hertil. Andre steder er det gået hurtigere. 
Men den breder sig stille og roligt – forståelsen for, hvad det betyder for arbejdsglæ-
den at være inddraget og respekteret. Og hvor afgørende det er for at fastholde både 
lærere og elever i kommunens folkeskoler. 

God påske! 
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Dette undervisningsmateriale er et red-
skab til at kortlægge og styrke elevers 
matematiske begrebsudvikling på de 
ældste klassetrin.

Bogen bidrager til, at læreren vil kunne 
tilpasse det matematiske stof til den 
enkelte elevs forudsætninger og behov, 
uanset elevens matematiske viden og 
kompetencer. Den er ikke knyttet til et 
bestemt klassetrin, men anvendes ud 
fra den enkelte elevs faglige forudsæt-
ninger, som bogens screeningstest kan 
være med til at fastlægge.

Materialet lægger op til undervisn-
ingsdifferentiering, så elevens faglige 
forudsætninger, potentiale, motivation 
og behov bliver grundlaget for støtten til 
elevens arbejde med at lære matematik.

Bygger videre på 
MATEMATIKVANSKE-
LIGHEDER – TIDLIG 
INTERVENTION. 
Begge materialer er 
til forebyggelse og 
støtte af elever.

Et digitalt, kreativt og adaptivt undervisningsmate-
riale, der er selvrettende og velegnet til selvstudier. 
Kan anvendes af alle elever på alle klassetrin. 
Giver læreren overblik over elevernes udvikling.

Eleverne får deres planter i Matematikhaven til at 
vokse ved at spille matematikspil. Jo bedre man 
er til at spille, jo smukkere og større vokser ens 
planter sig. Resultater og indsats belønnes med 
virtuelle præmier, så brugerne får ansvaret for 
deres egen læringsproces.

Selvrettende træningsmateriale 
Matematikhaven er perfekt egnet til både svage og 
stærke elever. Systemet er beregnet til selvstudier 
og er selvrettende, og oplagt at bruge til træning. 
Kan anvendes i sammenhæng med alle matema-
tiksystemer.

Få overblik
Læreren kan i administrationsmodulet identificere 
elevens styrker og problempunkter,  sammenligne 
elevens resultater med kammeraters på samme 
niveau og  se elevens udvikling over en periode.

Online-adgang til alle – elever, lærere og forældre 
Nem og hurtig adgang med UNI login eller med 
unikt login som forælder.

6, 12 og 24 måneds licenser 
Licens til Matematikhaven købes per elev og giver 
eleverne ubegrænset adgang i licensperioden på 
6, 12 eller 24 måneder.

Matematikhaven er udviklet af 
Oefenweb, et selskab under 

University of Amsterdam. Er over-
sat og tilpasset danske forhold. 

FOKUS PÅ MATEMATIKVANSKELIGHEDER

Deltag i 
præsentation 

på Skolemessen 
14. april

399,20 kr. ekskl. moms 
Inkl. Informationstest, samtale-
guide og kopiark.

MATEMATIKVANSKELIGHEDER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN  
Kortlægning og undervisning

Af Lena Lindenskov, Peter Weng og Pia Beck Tonnesen

– SPIL OG TRÆN PÅ DIT NIVEAU
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I N D H O L D

Skolemessen viser gennem foredrag og 
udstilling alt det nyeste inden for undervisning 
og læremidler. Tag dit fagteam med eller mød 
selv op og få masser af inputs og en snak med 
forlag og øvrige producenter. 

Følg os på
Facebook og Twitter

Scandinavian Congress Center Aarhus
13. - 14. april 2016

KOM GRATIS IND
Registrér dig online på skolemessen.dk inden 
1. april og deltag i konkurrencen om hotelophold.

Skolemessen arrangeres i et samarbejde mellem Gyldendal 

Uddannelse, Alinea, brancheforeningerne SFU og BFU samt 

Centre for Undervisningsmidler i Danmark.
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Når han- 
elefanterne slås 

Professor Karen Borgnakke 
opfordrer de stejle debattører i 

folkeskolediskussionen til at 
mødes i stedet for at brøle fra 

hver deres lejr på savannen.

SAMMENLÆGNING  
GAV LÆRERFLUGT

I GLOSTRUP
Én ledelse til fem skoler  
– opgør med skole- 
kulturen – 60 af de 
220 lærere rejste  
– forflyttelser og 
personalejuridisk  
undersøgelse.
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Redaktionens 
regnskab 2015

Se de ti mest læste ar-
tikler – og læs opråb om 
en god tone i debatten.

26

Fed feriekoloni 
På Spot-siden kan du 

læse om koloniferie, 
misbrug og basket-

træning. 

Skolens lokummer 
– eller toiletter?

Vejen til renere toiletter 
går via klasseværelset. 
Når eleverne opretter 

miljøteam og tager  
ansvar, svines der 

mindre – og eleverne 
skal ikke holde sig hele 

dagen. 

Inklusion i Ballerup
Forældre mener, at inklusionen er 

svær med 26 elever i en klasse.

Hvordan ser du ud på Google?
Hvis du søger job, er det en god idé 

at sørge for, at Google fremhæver en 
masse spændende ting om dig. En 

specialist i markedsføring på sociale 
medier guider dig på vej.

12
12
12
12

RETTELSE
Ved en fejl optrådte lærer Steen Johnsons 
navn i artiklen »Endnu en fiks ide« fra 
Himmelev Skole i sidste nummer af  
bladet. Redaktionen beklager fejlen.
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T E M A E T  E R  S K R E V E T  A F  H E L L E  L A U R I T 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 :  K L A U S  H O L S T I N G

Turbulent  
sammen- 
lægning 
Glostrup Skole ligger på fem 
matrikler, har én overordnet 
ledelse og én skolebestyrelse. 
Sådan blev strukturen ved 
sammenlægningen  af alle 
kommunens skoler i 2012. 
Men vejen til én stor skole 
blev brolagt med konflikter i 
form af kultursammenstød, 
dårligt arbejdsmiljø samt læ-
rer- og lederflugt og gennem-
førelse af en juridisk persona-
leundersøgelse.  

Vi har valgt at skildre sko-
lesammenlægningen i Glo-
strup og dens følger, fordi den 
er et eksempel på en skole, 
der nu i høj grad ledes fra 
rådhuset af politikere og for-
valtning. Det er en tendens i 
hele landet – det kunne man 
blandt andet se i en SFI-rap-
port fra efteråret 2015, som 
viste, at skoleledere på trods 
af intentioner om et større 
ledelsesrum har fået mindre 
indflydelse på skolen, efter 
at folkeskolereformen og den 
nye arbejdstidslov er blevet 
indført. I Glostrup gik de kon-
tant til værks i arbejdet med 
at skabe en fælles retning på  
undervisningsstederne.

Styring  fra rådhuset

147414 p06-17_FS0616_Tema_Skoleledelse.indd   6 18/03/16   15.03
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 E gentlig var annoncen undseelig. Fire 
sætninger og en smiley. Layoutet var 
med et pænt ord minimalistisk, men 
budskabet var markant:

»Tillykke med det nye job. 
Ønskes de 60 lærere, der i dette skoleår 

har valgt at forlade Glostrup Skole. 
Held og lykke fremover! 
Hilsen de tilbageværende kolleger«.
Annoncen var kulminationen på en pro-

ces, der begyndte i sommeren 2012, hvor 
Glostrup Kommunes skoler blev lagt sammen 
til én skole. Annoncen blev sat i lokalavisen 

Folkebladet i sommeren 2015 – de 60 lærere 
skal ses ud af en samlet gruppe på 220. 
Der var altså en afgang på mere end en 
fjerdedel. Samtidig havde også ledere og 
især mellemledere søgt andre græsgange 
på grund af svære arbejdsvilkår.

Da politikerne havde besluttet, at de 
fem skoler skulle blive en, fulgte et turbu-

lent forløb med mange møder og demonstra-
tioner foran rådhuset med  forældre, elever 
og lærere. Men da folkeskolereformen senere 
skulle indføres, blev den nye struktur opfattet 

som »en kæmpe gave« i hvert fald på forvalt-
ningskontorerne. Det var blandt andet lettere 
for forvaltningen at styre fra toppen, når man 
kun skulle igennem én skolebestyrelse.

I den fysiske virkelighed går eleverne sta-
dig på de matrikler, som tidligere var skoler. 
Men den nye virkelighed har krævet et nyt 
sprog, og det, der tidligere var en skole – en 
konkret samling bygninger, hvor elever blev 
undervist af lærere – er i dag omdøbt til et 
»undervisningssted«. Mens skolen er en sam-
let paraply.

Glostrups centralisering er bemærkelses-
værdig: Som den eneste kommune har man 
samlet alle skoler til én. Men over hele landet 
er magten i forbindelse med skolereform og 
ny arbejdstidslov flyttet opad fra de lokale 
skoleledere og lærere til rådhuset.

Dette er en historie om centralisering og 
højere grad af topstyring.

Vestervang-analysen december 2014
Fra kommunal side var der i Glostrup særligt 
fokus på den ene af matriklerne – afdeling 
Vestervang. Et undervisningssted med en 

Lærere og ledere flygtede fra Glostrup, da kommunen tog et opgør med den 
hidtidige skolekultur og indførte én ledelse på fem skoler. 60 af de 220 lærere har 
sagt op, og der er gennemført personalejuridisk undersøgelse. 

Styring  fra rådhuset

 
I har et ønske om  

at diskutere og  
udfordre ledelses- 
beslutninger. I er 
vant til at bruge  

meget tid på at dis-
kutere beslutninger, 
som ikke kan ændres. 

Tiden går fra  
andre ting.

Fra ledelsens konklusioner i den personalejuridiske  
undersøgelse på Vestervangskolen, hvor det  

fremhæves, at »en udpræget familiekultur skygger  
for en professionel arbejdspladskultur« 

S T Y R I N G  
F R A  

R Å D H U S E T

B A G G R U N D
T U R B U L E N T  

S A M M E N - 
L Æ G N I N G

K R E D S F O R M A N D : 
» F O R A N D R I N G E R  G Å R 

L E T T E R E ,  N Å R  M A N 
H A R  M E D E J E R S K A B «

F O R V A LT N I N G S T O P P E N :  
» D E T  V A R  L E T T E R E  

AT  I N D D R A G E  
F Ø R  I  T I D E N «

66 9 12 16

F O R S K E R :  
»T I D L I G E R E  V A R  

D E R  M E R E  P L A D S  T I L  
L O K A L  F O R T O L K N I N G «

SIDE SIDE SIDE SIDE SIDE
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stor andel af tosprogede elever og aktive, 
engagerede lærere, der var vant til at udvikle 
nedefra og derfor havde et behov for, at 
tingene blev sagt ligeud. 

I forbindelse med dannelsen af en samlet 
skole var det intentionen at sprede de tospro-
gede elever ud på kommunens undervisnings-
steder.

Nogle forældre valgte Vestervang til, mens 
andre valgte den fra på grund af store sociale 
uligheder og mange tosprogede elever. I sko-
leåret 12/13 var elevtallet 371, mens det i 14/15 
var faldet med tre til 368.

Glostrup Kommune besluttede at få udar-
bejdet en analyse af Vestervangskolen: Hvorfor 
valgte nogle forældre undervisningsstedet fra? 
Konsulentfirmaet Advice blev hyret til at fore-
tage en kvalitativ analyse. Den interviewede 13 
familier fra indskoling og mellemtrinnet: Fami-
lierne havde enten valgt, at deres barn fortsat 
skulle gå på skolen, eller havde valgt skolen fra 
og derfor flyttet deres barn fra skolen.

I forordet til analysen står: »Historierne 
om Vestervang er dog ikke entydigt negative. 
Skolen har et højt fagligt niveau med gode 
karakterer og en stabil lærerstab«.

Tre lærere blev interviewet og fremhæ-
vede skolens gode arbejdsmiljø, at ledelsen 
lyttede, og at man havde indflydelse i hver-
dagen. De mente, at nogle 
forældre så for negativt på 
antallet af tosprogede elever.

I Vestervang-analysen 
skrev konsulenterne, at alle 
de interviewede familier 
fremhævede, at kommunen 
»må blande eleverne på 
kommunens folkeskoler i 
højere grad, så fordelingen på 
Vestervang bliver mere jævn 
– i forhold til både etnisk bag-
grund og socialklasse«.

Analysen blev fremlagt på Vestervangsko-
len i januar 2015. Analysen gav anledning til 

en del debat på skolen. I medarbejdergrup-
pen var der en oplevelse af, at kommunen 
havde en skjult dagsorden, der drejede sig 
om at destabilisere skolen.

Tre forflyttelser april 2015
Klokken 15.45 den 28. april 2015 gik seks 
ledere ind på afdeling Vestervangs persona-
lerum. Siden fremlæggelsen af Vestervang-
analysen i januar havde der været en række 
møder på undervisningsstedet. Derudover 
havde der været flere tjenstlige samtaler 
med medarbejderne, og det var en kort 
besked, som blev afleveret af kommunens 
øverste skoleleder.

Ledelsen ville forflytte tre medarbejdere, 
så der kunne ske ændringer af »samarbejds-
kulturen på skolen«. Efter to minutter var 
mødet hævet – der var ikke lagt op til spørgs-
mål, og de seks ledelsesrepræsentanter, der 
ud over den øverste skoleleder bestod af en 
række afdelingsledere og centerchef Kirsten 
Balle, forlod personalerummet.  

Da døren blev lukket efter de udvandrede 
chefer, sad medarbejderne chokerede til-
bage. De reagerede forskelligt på det, der 
blev opfattet som en absurd forestilling. 

Chokket blev nogle steder til fysisk ubehag, 
mens andre reagerede med latteranfald. Der 
var mange støtteerklæringer til de kollegaer, 

der mod deres vilje fra næste 
skoleår skulle undervise på 
nye matrikler.

Skolelederen opfordrede 
til, at de passede på de kol-
legaer, der skulle forflyttes. 
Den opfordring blev opfat-
tet som særlig grotesk. 
Seancen var kulminationen 
på et forår med flere kul-
tursammenstød mellem 
en kontant ledelsesstil og 

en medarbejdergruppe, der 
var vant til en stor grad af medindflydelse. I 
en skrivelse, som faglig klub sendte af sted 
til borgmesteren den 25. maj, blev proble-
merne uddybet:

Annoncen fra Folkebladet i 
Glostrup, som lærerne på Glo-
strup Skole indrykkede i som-
meren 2015. 
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Kredsformand:
»Forandringer går lettere, når man har medejerskab«

»Det skal bemærkes, at vi er den matrikel 
i Glostrup Skole, som har afgangsklasser 
med de højeste gennemsnit og den største 
procent af tidligere elever, som fuldfører en 
ungdomsuddannelse«, skrev lærerne. Hvor-
efter de slog fast, at arbejdsmiljøet var truet 
af kultursammenstødet:

»På Vestervang har vi altid haft en åben, 
debatterende og samarbejdende kultur 
imellem lærere og ledere. Den er under for-
andring. Ikke fordi det er vores ønske, men 
fordi vi har en ny ledelse på skolen, som har 
en anden og anderledes ledelsesstil«, skrev 
lærerne. Senere i brevet lyder det:

»Vi oplever, at det ikke længere er 
tilladt at debattere konstruktivt og kri-
tisk over for og med ledelsen. Vi er som 
medarbejdere utrygge omkring, hvad vi 
må sige og hvordan. Man kan ikke undgå 
at blive bekymret for, om det på sigt vil 

påvirke eleverne og de faglige resultater«, 
skriver faglig klub.

Personalejuridisk undersøgelse
En personalejuridisk undersøgelse er et 
drastisk skridt at gribe til, men netop det 
skridt tog direktionen i Glostrup Kommune på 
afdeling Vestervang i foråret 2015.

Til formålet bliver 21 medarbejdere inter-
viewet af kommunens jurist bistået af konsu-
lenter fra KL. De blev udspurgt om specifikke 
hændelser i hverdagen på Vestervangskolen. 
Episoder, der havde fundet sted efter de tre 
forflyttelser. Om mobning, om hvordan man 
bruger de sociale medier – hvad man som 
ansat må »like« på Facebook, om den fami-
liekultur, som forvaltningen oplevede fandtes 
på skolen. 

De 21 bliver også spurgt til udsmykningen 
på personalerummet, hvor medarbejderne 

havde oprettet en »kærlighedsvæg« til de tre 
forflyttede kollegaer, ligesom de tilkendegav 
deres meninger om den nye struktur og al 
den turbulens, der var i skolevæsenet.

30. juni 2015 blev alle medarbejdere ind-
kaldt for at få præsenteret konklusionen af 
den personalejuridiske undersøgelse. Mødet 
er af flere beskrevet som meget ubehageligt.

Hvis alt besluttes  
oppefra, mister  

man meget nemt  
ejerskab til  

forandringerne.
Lene Jensen,  

kredsformand i Glostrup

Kredsformand i Glostrup Lene Jensen fortæller, at lærerne har været meget påvirkede  
og  bekymrede, men nu får MED-lokaludvalg.

Hvordan har forløbet været oplevet af lærerne 
i Glostrup?

»Lærerne har været meget påvirkede af hele 
situationen, ikke kun på Vestervangskolen. Un-
dervejs i forløbet har vi holdt adskillige fælles 
møder i faglig klub for alle skoleafdelingerne, 
hvor der var en stor deltagelse, også i det sidste 
lige op til sommerferien. Lærerne bekymrede 
sig meget over det, der skete på Vestervang-
skolen, men var også bekymrede for, om det var 
deres egen skole, der blev den næste«, siger 
Lene Jensen.

Er det bedre for skolen, at medarbejderne 
har indflydelse på retningen?

»Hvis man som lærer har indflydelse på alle 
de nye ting, der skal implementeres, får man 

også et medejerskab og går mere positivt ind i 
de mange nye forandringer, man skal igennem. 
Hvis alt besluttes oppefra, mister man meget 
nemt ejerskab til forandringerne«.

Direktør Lene Magnussen siger, at man nu 
har løsnet lidt op i forhold til det lokale islæt. 
Har I mærket det?  
     »Ledelsesstrukturen er ændret her i januar 
måned, så afdelingsskolelederne nu har fået 
en større indflydelse, både på det, der sættes 
i værk fra skolens side, og hvordan det im-
plementeres lokalt på den enkelte skoleafde-
ling. Det giver et større ejerskab på det lokale 
niveau. Samtidig bliver der per 1. april 2016 
etableret regulære MED-lokaludvalg på hver 
skoleafdeling, som får en reel medindflydelse«.

Kommunerne kan bestille en »personalejuridisk under-
søgelse« hos KL. KL gør det som arbejdsgiverorganisa-
tion, og baggrunden for en undersøgelse er ofte, at en 
sag er så kompleks, at kommunen ønsker hjælp til at 
danne et mere præcist grundlag for en eventuel senere 
beslutning.

Personalejuridisk  
undersøgelse
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Ledelsen har en række PowerPoints med. 
Ledelsen fortæller, at flere af episoderne »er 
blevet til tynde fortællinger undervejs – der 
er ikke så meget i dem. Men episoderne har 
hjulpet os til at forstå den kultur, der er på 
Vestervang«. Ledelsen forklarer i Power-
Points, at der var en udpræget familiekultur 
på Vestervang, og at det kan skygge for en 
professionel arbejdspladskultur.

»I vil gerne hinanden som kollegaer, I gi-
ver udtryk for, at I hjælper hinanden. Der er 
dog en spids/hård tone mellem jer, I kan godt 
småskændes, skælde ud – og huske at sige 
undskyld«, stod der.

»Det politiske system fokuserer ikke kun 
på faglige resultater, men også på skolens om-
dømme. Derfor går vi fejl af hinanden«, skrev 
ledelsen.

Om personalepolitik præciserede de: 
»Vestervang er en del af et større system – 
Glostrup Kommune. Der træffes koncernbe-
slutninger. De beslutninger gælder også for 
Vestervang og alle andre arbejdspladser«.

Om ledelse: »I har et ønske om at disku-
tere og udfordre ledelsesbeslutninger. I er 
vant til at bruge meget tid på at diskutere 
beslutninger, som ikke kan ændres. Tiden går 
fra andre ting«.

Om kommunikation: »Vi har en fælles op-
gave i at tale Vestervang op. Derfor nytter det 
ikke noget at fokusere på de negative ting og 
dele dem med omverdenen eller hinanden«.

Mødet sluttede med, at der skulle udar-
bejdes et kodeks for god adfærd på afdeling 
Vestervang. Over ti uger skulle medarbejdere 
fra skolen, ledelsen, Center for Personale 
og Center for It og Udvikling i kommunen 
sammen skrive dette kodeks. Ledelsen under-
stregede på sine PowerPoints, at arbejdsgrup-
pens deltagere »skal have lyst til at gå med i 
forandringen«. 

Under overskriften »Fra et sted til et an-
det« blev opgaven defineret: Der skulle blandt 
andet tales om mødeadfærd, omgangstone, 
om personalerummets formål og anvendelse, 
om brug af sociale medier, håndtering af per-
sonalesager, om ledelsen som naturlig spar-
ringspartner.

Efter dette møde væltede opsigelserne ind 
fra lærere. Mange når at sige op før midnat 
samme dag. Utrygheden breder sig til andre 
matrikler af Glostrup Skole, hvor der også var 
flere opsigelser lige op til sommerferien.

Besøg fra Arbejdstilsynet
I efteråret 2015 besøgte Arbejdstilsynet både 
Vestervangskolen og Nordvangskolen. Det 
skete i forbindelse med en landsdækkende 
kampagne om lærernes psykiske arbejdsmil-
jø. Begge afdelinger fik påbud, fordi de ikke 
forebyggede de høje følelsesmæssige krav 
i arbejdet godt nok – arbejdet med udfor-
drende elever var ikke planlagt, tilrettelagt og 
udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for 
de ansatte. Medarbejderne nævner i Arbejds-
tilsynets rapporter blandt andet utrygheden 
efter den personalejuridiske undersøgelse. 
Arbejdstilsynet skriver, at der er en generel 
mistillid på skolen, der vanskeliggør arbejdet.

I rapporten fortæller ledelsen, at der er et 
par langtidssyge, der er påvirket af den perso-
nalejuridiske undersøgelse – oven i arbejdet 
med de udfordrende elever.

»Skolen har i foråret 2015 været gennem 
en alvorlig konflikt med store personlige og 

personalemæssige konsekvenser, hvor omkring 
halvdelen af personalet er udskiftet. Processen 
har, ifølge lærerne, medført, at mange tilba-
geværende lærere oplever sig krænkede over 
forløbet, hvilket stemningen på skolen bærer 
præg af. Den nye lokale ledelse anerkender 
problemstillingen og tilkendegiver, at det er 
et område, der skal arbejdes med. Persona-
legruppen på Vestervangskolen består efter 
processen af lige dele nye medarbejdere med 
mange yngre og nyuddannede lærere og en an-
den gruppe lærere med højere anciennitet og 
en uforløst historie«, skriver Arbejdstilsynet.

Ledelsen supplerer rapporten med en 
opremsning af begivenheder op til de fem 
skoler, der bliver til Glostrup Skole – som 
lockout, vedtagelse af arbejdstidslov, ny folke-
skolereform og nye inklusionsstrategier – og 
tilføjer: »Både i den lokale ledelse på Vester-
vangskolen og i ledelsen af Glostrup Skole 
er der sket mange udskiftninger i det sidste 
år. Personalet på Vestervangskolen var sidste 
forår igennem en personalejuridisk under-
søgelse, dette skabte stor frustration i lærer-
gruppen med flere opsigelser til følge«.

Også i rapporten fra Nordvangskolen står 
der, at næsten halvdelen af medarbejderne er 
stoppet gennem det seneste år, flere har søvn-
problemer og er stressede. Det sker jævnligt, 
at nogle bryder grædende sammen på arbej-
det.  Her nævner de også, at der er uklarheder 
mellem en lokal ledelsesstrategi og en overord-
net ledelsesstrategi for Glostrup Skole.

Nogle medarbejdere fortæller, at ledelsen 
affejer kritiske spørgsmål, og at forflyttelser 
mellem enhederne af Glostrup Skole tolkes 
som en sanktionsmulighed, som ledelsen har.

Glostrup Kommunes direktør på skoleom-
rådet fortæller, at man nu har løsnet lidt op i 
forhold til det lokale islæt.

»Nu siger vi fem undervisningssteder – én 
skole. Fordi kulturer er forskellige, og elever-
ne er forskellige – og det skal de have lov til at 
være«, siger Lene Magnussen. 
hl@folkeskolen.dk, esc@folkeskolen.dk

Læs interviewet med Lene Magnussen og 
centerchef Kirsten Balle på side 12.

 
Det politiske system 
fokuserer ikke kun 

på faglige resultater, 
men også på skolens 
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Derfor går vi fejl  

af hinanden.
Ledelsens formulering i den  

personalejuridiske undersøgelse  
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PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

LÆS MERE 
OM INDHOLD 
OG PRISER PÅ 

DPF.DK

Et systematisk stave- og grammatikmateriale, der kan bruges fra  
0. til 10. klasse og på ungdomsuddannelserne. Alle elevbøger og  
lærervejledninger er revideret efter de nye retskrivningsregler  
og forenklede Fælles Mål. 

Systemet indeholder oplæg til både fælles undervisning i klassen og 
individuelt arbejde – og findes nu i online-udgave til 2.-8. klasse.

Af Inger-Lise Heinze og  
Ida Lyndby-Jensen 

Der arbejdes med målbeskrivelser og 
autentiske tekster, og mange opgaver er 
selvkontrollerende. Indeholder oversig-
ter over grammatik, sætningsled, kom-
maregler og ord-liste med de enkelte 
ords ordklasse og bøjning. Består af 
elevbog samt en lærervejledning med 
facit og uddybende kommentarer til de 
enkelte emner.

Til overbygningen og ungdomsuddan-
nelserne.

Af Vibeke Lundkvist 

Gør den første læsning 
og skrivning sjovere med 
spil og værksteder. Inde-
holder et bredt udvalg af 
kort, spilleplader, plakater 
og et idekatalog lige til 
at gå til. Materialet tager 
udgangspunkt i Stav 0 
Elevbog, men kan også 
anvendes som selvstæn-
digt materiale.

  er 100 % selvrettende og giver læreren løbende 
overblik over klassens samlede og elevernes individuelle fremskridt med 
mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler og udarbej-
delse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, stavetræ-
ning og tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert klassetrin er 
der tilføjet ca. 600 supplerende opgaver i forhold til papirudgaven af STAV.

  tilgås med UNI login og sælges som licens til den 
enkelte klasse. 

Stav Online er tilskudsberettiget.

Få gratis prøveperiode
Prøv Stav Online gratis i 14 dage – bestil inden 
1. august.

Stav Online 3.-6. klasse: Kan bestilles nu
Stav Online 2. og 7.-8. klasse: Fra 1. maj

Bestil på info@dpf.dk, tlf. 4546 0050 eller
stav-online.dk.

Målrettet læring 
Hold styr på din fremgang 
Leg og læring 
Mere end 1.000 opgaver

STAV 
ONLINE

2.-8. KL.
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Da Glostrups skoler blev 
samlet til én, blev det mødt 
med protester og demon-
strationer. Til gengæld 
for tæller centerchef Kir-
sten Balle (til venstre) og 
direktør Lene Magnussen, 
at skolen var præfabrikeret 
til at indføre folkeskolere-
formen.
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 S koledirektør Lene Magnussen havde 
»aldrig i sin vildeste fantasi« forventet, 
at der ville komme så massiv lærer-
flugt, som der var sidste forår. Forvalt-

ningstoppen i Glostrup fortæller, at mere blev 
bestemt centralt, da skolerne blev sammen-
lagt – og at de nu har blødt noget op.

Da Glostrup Skole blev dannet i 2012, var 
det et ønske at sætte en fælles retning. Fem 
skoler forsvandt, og i stedet fik kommunen én 
samlet skole. Den samlede skole skulle have 
en »fælles retning«. Når man 
vil have flere lokale kulturer 
til at blive én, sker det ikke af 
sig selv. Nogen skal gøre det, 
tage styretøjet og herefter 
trække organisationen i den 
nye retning.

I Glostrup er to af de helt 
centrale embedsmænd Lene 
Magnussen, der har været direk-
tør siden 2011, og cen-
terchef for dagtilbud 
og skole Kirsten Balle. 

Hun startede i øvrigt sit virke i kommunen 
som den første skoleleder for den nyetable-
rede skole i august 2012.

Det var en politisk beslutning at gøre 
Glostrup Skole til én enhed. Den blev truffet 
i efteråret 2011. Skolevæsenet skulle skærpes 
på fire parametre: dygtigere elever, bedre 
resurseudnyttelse, bedre inklusion og bedre 
mulighed for at blande eleverne på tværs af 
kommunen.

Det var ikke nogen populær beslutning, og 
der var store demonstrationer 
med lærere og forældre og 
»rigtig meget turbulens« om-
kring den markante struktur-
ændring. Det krævede styring 

at få løbet projektet i gang.
»De første par år, hvor 

undervisningsstederne 
skulle finde hinanden, i 
forhold til hvad det er for 

noget at have 
én stor skole, 
var vi meget 

faste i rammerne«, siger Lene Magnussen. Det 
bedre resurseforbrug har ikke gjort skolevæse-
net billigere – men det har givet mulighed for 
at hæve klassestørrelsen og flytte lærere rundt 
til de forskellige enheder efter behov blandt 
andet med tanke på linjefagsdækningen. Cen-
traliseringen blev set som en klar fordel, da fol-
keskolereformen skulle indføres i august 2014.

»Vi var præfabrikerede til at kunne gribe 
folkeskolereformen. Der var etableret faglige 
netværk på tværs af skolerne, og ledelsen 
samarbejdede. Det var ikke fem skoler, der 
kæmpede mod hinanden. Vi var et samlet 
skolevæsen, og der var udarbejdet en skole-
politik, »det gode skoleliv«. Så der var sat de 
politiske pejlemærker, der er en forudsætning 
for, at man kan arbejde med folkeskolerefor-
men«, siger Kirsten Balle.

Sagen er – spejlæg
Og netop de politiske pejlemærker har de 
brugt en del energi på at få defineret. Kirsten 
Balle fortæller, at hun bruger spejlægget som 
billede, som medarbejderne skal finde sig 

Forvaltningstoppen: 

Det var lettere at  
inddrage før i tiden
Skoledirektør og centerchef om den nye ledelsesstil, der medførte  
»rigtig meget turbulens«, fordi mere bestemmes fra rådhuset. Til gengæld 
mener de, at Glostrups skolevæsen var »præfabrikeret« til at gribe  
folkeskolereformens indfasning fra august 2014.  
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selv i: Spejlæggets blomme er det, 
som er defineret på forhånd, som 

medarbejderne ikke har indflydelse 
på – mens æggehviden er det område, 
hvor der er indflydelse. Det er altså i 
højere grad besluttet fra oven, hvad 
der skal foregå.

Hun fortæller, at blommen – altså 
det, der er bestemt af ledelsen og for-

valtningen – er vokset i Glostrup, som den i 
øvrigt er i resten af landets skolevæsener:

»Helt klart – hvis jeg ser tilbage på Glostrup 
Kommune før, så havde man fem skoler, og 
man kunne dårligt sige, at man havde et sko-
levæsen, siger Kirsten Balle. For hende er det 
skolepolitiske perspektiv en bevægelse mod 
den nuværende situation, der begyndte i 1990 
med indførelse af skolebestyrelsen og en af-
skaffelse af lærerrådet. I 1990 var Kirsten Balle 
skoleleder på Bredagerskolen i Jelling.

»Det var noget nemmere at have 
medarbejderinddragelse, da jeg var 
leder på Bredagerskolen med 60 
ansatte og en afdelingsopdelt skole. 
Det var en stor skole dengang. Men i 
dag har vi 300 medarbejdere og flere 
faggrupper. Som leder er man 
nødt til at sige: Hvad er det, 
man kan få indflydelse 
på – og hvad er det, man 
ikke kan få indflydelse 
på? Det er en helt an-
den virkelighed. Der-
for er spejlægget et 
meget godt billede«, 
siger Kirsten Balle.

Selve folkeskolere-
formen er et spejlæg 
med stor blomme. 
Selvom skolen ikke har 
fået et nyt formål, er der sat 

klare politiske mål for skolen – og på mange 
niveauer er politikerne stålsatte på forandrin-
gerne.

»Tidligere har man rystet soveposen og 
gjort, som man plejede, men nu skal 

vi gøre noget nyt og anderledes«, 
siger Kirsten Balle – det betyder 
blandt andet, at lærerne må forstå 
sig selv på en ny måde.

»Når lærerne siger: ’Vi har jo 
vores metodefrihed’, så plejer 

jeg at sige: ’Nej, det har vi 
ikke. Vi har metodeansvar 

i skolen for at nå de mål, 
der er sat for klassen 

og den enkelte elev’. 
Prøv at tænke på 
de nye forenklede 
Fælles Mål, hvad 
hed de tidligere? 
’Vejledende læ-
seplaner’. Det 

vil sige, at du 
kunne følge 
dem, hvis du 
ville. Nu ar-

bejder vi i Glostrup med Mebook (læringsplat-
form, redaktionen), hvor de Fælles Mål bliver 
hentet direkte ind. Og du skal udarbejde dine 
undervisningsplaner ud fra de Fælles Mål. 
Det er en helt anden måde at være lærer på – 
hvor du skal udøve målstyret undervisning«, 
siger Kirsten Balle.

Balladen på Vestervangskolen
En væsentlig del af historien om den nye 
samlede skole er, at det på både lærer- og 
lederside har været svært at fastholde de 
ansatte. Der har været stor udskiftning – og 
hvis vi starter ved lærerne, har problemet for 
mange været besvær med at synke spejlæg-
gets voksende blomme. Det kom frem, da 
Glostrup Kommune spurgte de lærere, der 
rejste, hvorfor de gjorde det. Mens nogle 
trives godt med at have afgrænset indflydelse, 
harmonerer det ikke med selvforståelsen for 
andre.

På den tidligere Vestervangskolen – nu 
afdeling Vestervang – gik det i foråret 2015 
i hårdknude. Et ophedet forløb, hvor der 
blandt andet var tvangsforflyttelser, endte 
med en personalejuridisk undersøgelse. Op 

Jeg havde ikke i min vildeste fantasi 
forestillet mig omfanget, men der var 

nogen, der besluttede sig for, at de  
skulle noget andet nu. Jeg havde slet 
ikke ønsket, at det var i det omfang.  
Vi blev overraskede og bekymrede.

Lene Magnussen,
skoledirektør, om de mange  

opsigelser fra lærerne
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til sommerferien voksede bunken med opsi-
gelser. Selvom Lene Magnussen synes, det er 
naturligt, at folk søger nye græsgange, hvis 
de ikke kan se sig selv i en organisation, kom 
mængden af opsigelser alligevel bag på hende.

»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi fore-
stillet mig omfanget, men der var nogen, der 
besluttede sig for, at de skulle noget andet 
nu. Jeg havde slet ikke ønsket, at det var i det 
omfang. Vi blev overraskede og bekymrede«, 
siger Lene Magnussen.

På afdeling Vestervang har man siden 
sommerferien arbejdet med et lokalt medar-
bejdergrundlag, der skal ligge i forlængelse af 
hele kommunens – medarbejdergrundlaget 
blev præsenteret i januar, og både Lene Mag-
nussen og Kirsten Balle var til stede.

»Vi kunne mærke, at undervisningsste-
det var et helt andet sted i dag end i foråret 
2015. De bød ind og tog ejerskab for arbejds-
pladsen, der var en villighed til at ville sin 
arbejdsplads og kæmpe for sin arbejdsplads 
og kæmpe for børnene og forældrene«, siger 
Lene Magnussen.

Lærerne mente netop, at det var det, de gjor-
de i 2015 – kæmpede for børnene og forældrene?

»Når man igangsætter en personalejuridisk 
undersøgelse, så var det for at undersøge 
kulturen. Og der var en usund kultur på nogle 
områder. Det mærker jeg på en helt anden 
måde ikke er til stede nu. Nu er det en mere 
professionel kultur, det handler om eleverne 
og deres læring. Det handler ikke om mig 
og mine private forhold. Det handler om at 
skabe noget rigtig godt for eleverne. Og selv-
følgelig er medarbejdernes trivsel også vigtigt, 
men det handler i dag om, at man skal trives, 
fordi det skaber en god skole for eleverne«, 
siger Lene Magnussen.

Eleverne på afdeling Vestervang fik ellers 
gode faglige resultater? 

»Jo, men skolen blev valgt fra«, siger Lene 
Magnussen.

Nye roller til lederne
På ledersiden var problemet blandt andet at 
få defineret de nye lederroller til de ledere, 
som allerede var ansat i kommunen.

»Vi skulle have det til at fungere ude på 
undervisningsstederne, hvor der ikke var én, 
der var ’in charge’ over for de andre. Og man 
havde ikke samme leder på undervisnings-
stederne, i forhold til hvem det var, man 
refererede til«, siger Lene Magnussen. Siden 
har man valgt, at der lokalt på undervisnings-
stederne – de tidligere skoler – er ansat afde-
lingsledere, som er ansvarlige for driften, og 
som sidder i »ledelsesforum«.

»Det handler om at kunne lede nogle pro-
cesser på en helt anden måde i forhold til at 
kunne løbe med en reform. Og kunne få sine 
medarbejdere med sig: Hvorfor gør vi det, vi 
gør? Og hvad er dit bidrag som medarbejder 
ind i det, vi gør? For det er rigtig vigtigt for 
os, at vi fortsat skal være tydelige om, hvad 
det er, man har mulighed for og indflydelse 
på«, siger Lene Magnussen.

Siden Glostrup Skole i august 2012 blev en 
samlet enhed, er der sket voldsomt meget nyt 
for skolen. Nu skal der konsolideres, og mens 
det i 2012 handlede om at centralisere og 
skabe en fælles skole, så blæser vinden i dag i 
nye retninger.

»Vi har løsnet lidt op i forhold til det lokale 
islæt. Nu siger vi fem undervisningssteder - 
én skole. Fordi kulturer er forskellige, og ele-
verne er forskellige – og det skal de have lov 
til at være«, siger Lene Magnussen. 
hl@folkeskolen.dk, esc@folkeskolen.dk
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 R eformen og den nye arbejdstidslov 
har tilsammen skabt en ny virkelighed 
for landets lærere. Tidligere tiders 
autonomi er blevet ændret, så langt 

mere i dag styres fra toppen. Så udviklingen i 
Glostrup følger tendenser for ledelse af skolen 
og den offentlige sektor overalt i landet. 

 Det fortæller Lejf Moos, der er forsker i 
skoleledelse ved Danmarks Institut for Pæ-
dagogik og Uddannelse, DPU, ved Aarhus 
Universitet:

»Det kan man blandt andet se i kølvandet 
på skolereformen og alle de andre reformer i 
den offentlige sektor. Man kan se det i norma-
liseringen af lærernes arbejde, som tydeligt 
viser, at lærerne skal opleve sig selv som 
lønarbejdere i et system, der er topstyret«, 
siger Lejf Moos, der understreger, at han kun 
har et overfladisk kendskab til situationen i 
Glostrup.

Inspirationen til reformerne kommer 
ifølge Lejf Moos fra OECD, og tankegangen er 
inspireret af new public management, der er 
en mere markedsbaseret måde at styre den 
offentlige sektor på. 

Synlig topstyring 
Lejf Moos betegner det som »ret præcist«, når 
forvaltningen i Glostrup bruger spejlægget 
som en metafor for, at noget ikke er til debat. 
I det konkrete billede æggeblommen, som er 
defineret på forhånd.

»Der bliver ikke lagt skjul på topstyrin-
gen. Kompetencemålstyringen er topstyring. 

Også på den måde, at det kommunale niveau 
først kommer på banen på implementerings-
niveauet. Der er kommet en blomme, som 
faktisk ikke kan diskuteres. Det er en stor æn-
dring i forhold til de love, som vi har set tidli-
gere. Hvor det i meget højere grad var lagt op 
til en lokal fortolkning, i forhold til hvad man 
skal, og hvordan man skal gøre det«, siger 
Lejf Moos og fortsætter:

Ved fremlæggelsen af den personalejuridi-
ske undersøgelse i Glostrup (se artiklen »Sty-
ring fra rådhuset« side 6-10) blev det blandt 
andet understreget for medarbejderne, at: 
»I har et ønske om at diskutere og udfordre 
ledelsesbeslutninger. I er vant til at bruge me-
get tid på at diskutere beslutninger, som ikke 
kan ændres. Tiden går fra andre ting«. Til det 
siger Lejf Moos:

»For lærerne er det en understregning 
af, at den fortolkningsret og -pligt, som man 
havde tidligere – der tit blev kaldt metode-
friheden – den skal de glemme nu. Nu er det 
styret. Og der må man sige, at Glostrup Kom-
mune sandelig har taget ved lære af de ikke-
diskuterbare koncernbeslutninger. Blandt 
andet argumenteret med, at det skal være 
Folketinget, der bestemmer, hvad der skal 
læres i skolen. Jeg tror, det er en del af folke-
skolereformen, som man virkelig har villet. 
Man kan se det på andre dele af den offent-
lige sektor, hvor man har ønsket den samme 
top-down-struktur«, siger Lejf Moos. Han tror 
i øvrigt ikke, at tendensen mod mere topsty-
ring er kulmineret, og han foreslår, at lærerne 
forholder sig til den kollektivt – for det er van-
skeligt at gøre noget ved den individuelt.  
esc@folkeskolen.dk, hl@folkeskolen.dk

Forsker: 
Tidligere var der mere plads 
til lokal fortolkning
Forsker i skoleledelse: Der er kommet mere topstyring i skolen 
– og der kommer endnu mere.
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Der bliver  ikke lagt 
skjul på topstyrin-
gen. Kompetence-
målstyringen er  

topstyring. 
Lejf Moos,

forsker i skoleledelse, DPU

Hvor mange g påvirkes du med, når du suser 63  
meter ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det samme 
på vej op i Ballongyngen, som du vejer på vej ned 
og hvor meget energi bruger forlystelserne?  

Dét og meget andet skal dine elever udforske, 
måle sig til og gøre rede for til Faglige Dage i Tivoli. 
Opgaverne understøtter arbejdet med Nye Fælles 
Mål for folkeskolen. Faglige Dage i Tivoli bliver til 
i samarbejde med Skoletjenesten.

LÆRINGSKURVE PÅ

5G
NIMB
ER BYGNINGEN SYMMETRISK?

DÆMONEN
HVAD ER HASTIGHEDEN?

BALLONGYNGERNE
HVILKE SANSER BRUGER VI?

DET GYLDNE TÅRN
ER DU I FRIT FALD?

PRIS 60 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS

4.–6. KLASSE: 11. APRIL – 17. JUNI 2016 
7.–10. KLASSE: 8. AUGUST – 23. SEPTEMBER 2016

TILMELD DIN KLASSE OG LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

FAGLIGE DAGE I TIVOLI GIVER STEJL LÆRINGSKURVE HOS DINE ELEVER
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Hvor mange g påvirkes du med, når du suser 63  
meter ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det samme 
på vej op i Ballongyngen, som du vejer på vej ned 
og hvor meget energi bruger forlystelserne?  

Dét og meget andet skal dine elever udforske, 
måle sig til og gøre rede for til Faglige Dage i Tivoli. 
Opgaverne understøtter arbejdet med Nye Fælles 
Mål for folkeskolen. Faglige Dage i Tivoli bliver til 
i samarbejde med Skoletjenesten.
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I et skriftligt svar til Køge 
Kommune giver Undervis-
ningsministeriet grønt lys for, at 
en skole kan afkorte skoledagen 
for alle skolens elever. 

Hastrupskolen i Køge har forkortet alle ele
vers skoledage siden midten af januar. Og 
nu har formanden for skoleudvalget i Køge 
Kommune, Helle Poulsen (Venstre), fået et 
skriftligt svar fra Ministeriet for Børn, Under
visning og Ligestilling, hvori der står, at loven 
tillader, at man konverterer understøttende 
undervisning til kortere skoledage for en hel 
skole, så længe det sker ud fra en konkret 
vurdering af hver enkelt klasse. 

Formanden for skoleudvalget har kom
menteret ministeriets svar på sin Facebook
profil. Her påpeger hun, at svaret også slår 
fast, at skolebestyrelsen i Køge har kompe
tencen til at vurdere, om »dokumentationen 
er i orden«.

»Som udvalgsformand er jeg glad for, at 
vi med svaret overholder loven. Som Venstre

kvinde er jeg glad for, at vi fortsat kan følge 
den linje, vi hele tiden har lagt – nemlig at 
skolerne selv kan bestemme«, skriver hun på 
Facebook.

Svaret glæder skolebestyrelsesformand 
på Hastrupskolen Søren Johansen, især fordi 
skolen nu har arbejdsro til at køre videre med 
ordningen, der siden uge tre har gjort skole

skemaet to lektioner kortere for alle skolens 
elever.

»Det er rigtig dejligt, at vi nu får slået 
fast, at vi har tolket lovens bestemmelse og 
de politiske udmeldinger rigtigt. Nu får vi så 
arbejdsro, og det er vi rigtig glade for«, siger 
han.   
bje@folkeskolen.dk

Onsdag 9. marts 2016 kl. 15.39

Her samarbejder kommune og kreds om arbejdstiden

Fredag 11. marts 2016 kl. 13.36

62 kommuner har indgået et samarbejde 
med den lokale lærerkreds om rammerne 
for lærernes arbejdstid. Formand for Lærer
foreningens overenskomstudvalg Gordon 
Ørskov Madsen regner med, at tallet vil stige 
støt hen mod sommerferien. 

»Vi ved ikke, hvor det ender henne, men 
jeg vil tro, at flere lærere ved næste skoleår er 

omfattet af en aftale eller en fælles forstå
else«, siger han.

Aftalerne er af meget forskellig karakter, 
og det er kun de færreste af dem, der sikrer 
lærerne et loft over antallet af undervisnings
timer. 

Find aftalerne via danmarkskortet på fol
keskolen.dk

Elever på Ha
strupskolen kan 
se frem til at be
holde de forkorte
de skemaer, som 
de har kørt med 
siden uge tre. 

Ministeriet:  
O.k. til kortere skoledage  
for hele skolen

Foto: Istock
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Fredag 11. marts 2016 kl. 14.53

Ellen Trane Nørby  
bakker op om Agi  
Csonka og SFI

Liberal Alliances Merete Riis
ager har bedt ministeren 
forholde sig til Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærds 
(SFI) uvildighed oven på sagen, 
hvor elevernes oplevelse af den 
længere skoledag blev mørk
lagt. I sit svar bakker ministeren 
SFI op.

»De saglige betragtninger, 
der fremføres i indlægget, har
monerer efter min mening fint 
med, at SFI udfører sin forsk
ning uafhængigt og skal værne 
om videnskabsetikken. Indlæg
get giver mig ikke anledning til 
at foretage noget videre«, skri
ver Ellen Trane Nørby til Merete 
Riisager.

Tirsdag 15. marts 2016 kl. 18.42

Stor stigning i  
kvote 2-ansøgere 

Næsten 20 procent flere har 
søgt ind på læreruddannelsen i 
forhold til sidste år. 2.029 har 
uddannelsen som deres før
steprioritet. For andet år i træk 
er University College Lillebælt 
topscorer i stigning. »Først og 
fremmest bliver jeg glad for at 
se en stor stigning i ansøgertal
let. Og det sker, samtidig med 
at en evaluering af optagelses
samtalerne igen i går viste, at 
samtalerne fungerer i forhold 
til at sænke frafaldet«, siger 
de lærerstuderendes formand, 
Christian Dalby.

mandag 7. marts 2016 kl. 09.07

Ph.d: Indholdet i naturfagene styres  
væk fra det almendannende

Torsdag 10. marts 2016 kl. 13.33

Censorer gør klar til  
at være ene om at  
bedømme prøver 

For første gang i år er ele
vernes lærere ikke med til at 
vurdere elevernes præstationer 
ved de skriftlige prøver. For 
fra i år er det kun de beskik
kede censorer, som bedømmer 
elevernes prøver. Gruppen af 
beskikkede engelskcensorer 
har været samlet for at blive 
opdateret på de seneste æn
dringer.

»Det gik rigtigt fint. Det var 
dejligt at se, at vurderingskri
terierne er blevet gjort meget 
klarere«, fortæller Lena Smith 
Boysen, der har mange års 
erfaring som henholdsvis kom
munal og beskikket censor i 
skriftlig engelsk.

 
nyheder på:

  

Onsdag 9. marts 2016 kl. 11.58

Københavns Kommune sagde 
lærer Louise Rix op i strid med 
ligebehandlingsloven. Hun blev 
opfordret til at søge fast stil
ling, men blev fyret, da hendes 
graviditetsgener blev så vold
somme, at hun måtte sygemel
de sig. Det har været en lang 
og hård sag for Louise Rix.

Men nu er der faldet afgø
relse i Ligebehandlingsnævnet. 
Københavns Kommune skal 
betale Louise Rix en godtgø
relse på 220.000 kroner.

»Det var i strid med ligebe
handlingsloven, at Louise Rix 
blev afskediget under sin gra
viditet«, lyder nævnets klare 
afgørelse.

»Det er dejligt at få at vide, 
at jeg er blevet uretfærdigt 
behandlet, sådan som jeg har 
oplevet det. Det har været 
hårdt undervejs, og jeg havde 
slet ikke klaret det uden hjælp 

fra Københavns Lærerforening 
og DLF«, siger Louise Rix, som 
har fået nyt lærerjob i en an
den kommune.  
hl@folkeskolen.dk

Mest læste:
 
•   Afsløring: Ingen evidens  

for, at læringsmålstyret  
undervisning virker 

•   De ikkeanonyme anonyme 
trivselsmålinger 

•   Hvorfor stopper ansatte  
i folkeskolen? 

Mest kommenterede:

•   Afsløring: Ingen evidens for, 
at læringsmålstyret under
visning virker

•   Professor: Lærerne skal vide, 
hvor usikre testresultaterne er

•   Nationale test: 12 procent  
af eleverne svinger over
raskende fra test til test

FIK DU  
LÆST: 

Gravid lærer fyret – vandt  
sag i Ligebehandlingsnævnet

Ar
kiv
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Mandag 7. marts 2016 kl. 15.39

De lærerstuderende  
vælger ny næstformand

Lærerstuderendes Landskreds 
(LL) har valgt ny næstformand på 
sit årsmøde og besluttede, at for
mand og næstformand fremover 
kun vælges for ét år ad gangen. 

»Rekruttering skal være sjovt. 
Jeg vil knokle for, at vi finder den 
måde, der virker på det enkelte 
uddannelsessted og for den en
kelte klub«, siger den nyvalgte 
næstformand i LL Anna Hjortkjær.
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12 procent af eleverne har 
større udsving i nationale test, 
end den statistiske usikkerhed 
kan forklare, viser en undersø-
gelse fra Undervisningsmini-
steriet. 

Fagbladet Folkeskolen skrev i oktober om 
voldsomme udsving i de nationale test i en 
klasse fra Norddjurs Kommune, og derefter 
satte Undervisningsministeriet gang i en un
dersøgelse. Undersøgelsen viser, at på lands
plan er der omkring 12 procent større udsving 
fra test til test, end man ville forvente. Læ
rerne skal oplyses om den statistiske usikker
hed, mener professor emeritus Svend Kreiner. 

»Man bør naturligvis præsentere usik
kerheden på hvert enkelt resultat – hvis en 
elev får 37 på percentilskalaen, skal læreren 
selvfølgelig have at vide, at det for eksempel 
svarer til et sted mellem 10 og 70. Så kan 
enhver se, at man skal være forsigtig med 
at konkludere«, siger Svend Kreiner til folke
skolen.dk

Men så vil mange lærere måske mene, at 
hvis testene ikke er mere præcise end det, 
så er de spild af tid?

»Det behøver det bestemt ikke at være. 
Den score, man får, er selvfølgelig det bed
ste gæt, men nogle elever vil ligge skævt af 
statistiske årsager. Testresultater må aldrig 
stå alene – lærerne kender deres elever og 
kan bruge testene til at få bekræftet, hvad 
han eller hun allerede ved. Eller man kan få 
et overraskende resultat, og så vil det være 

naturligt at bede eleven tage testen en gang 
til«, siger Svend Kreiner.

Undervisningsministeriet vil nu invitere 
en række eksperter til drøftelse af den nye 
undersøgelses resultater.

»Det er ikke muligt at afgøre, om det 
skyldes opgavernes faglige indhold, testad
færden eller andre forhold«, lyder det fra 
uvm.dk 
kra@folkeskolen.dk

Fredag 11. marts 2016 kl. 06.43

Tirsdag 8. marts 2016 kl. 13.11

Professor:  
Store problemer med målesikkerheden i de nationale test
Én stor tilståelse, kalder professor i pæda
gogisk statistik Peter Allerup den rapport 
om målesikkerheden i de nationale test, 
som Undervisningsministeriet har offent
liggjort. 

»Rapporten er en erkendelse af, at der er 
problemer med de nationale test. Både med 
validiteten og med reliabiliteten. Rapporten 
bekræfter de urovækkende ting, vi har set 
i Norddjurs«, siger han og glæder sig over, 

at Ministeriet for Børn, Undervisning og Li
gestilling vil indkalde nogle eksperter til at 
kigge på testforløbene.
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Stod det til professor Svend Kreiner, var de nationale 
test udelukkende det redskab til lærerne, de oprindelig 
var tænkt som – ikke hverken information til foræl
drene eller – som det er sket med folkeskolereformen 
– et redskab til at måle, om skoler og kommuner lever 
op til nationale mål. 

Foto: Thom
as Arnbo

T E M A   T E S T

Professor:  
Lærerne skal vide, 
hvor usikre test- 
resultaterne er
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Mandag 7. marts 2016 kl. 13.15

850 undervisningstimer om 
året per lærer på Falster

Onsdag 9. marts 2016 kl. 10.49

Guldborgsund-politiker:  
»Vi har nået bunden«

»Sparer vi mere, må vi lukke folkeskolen«, siger formand for børne, 
familie og uddannelsesudvalget i Guldborgsund Janne Hansen (Ven
stre). Hun så hellere, at kommunen fandt pengene på andre måder end 
at skrue op for lærernes undervisningstid.

»Lige nu har vi stillet nogle rammer og vilkår, som er så urimelige 
og uladsiggørlige. Der er kun en vej, og det er at få rullet nogle penge 
tilbage, og det skal vi gøre så hurtigt som muligt«, siger Janne Hansen, 
som er uddannet lærer.

Besparelser i Guldborgsund 
betyder, at lærerne skal under-
vise 850 timer om året i snit. 
Situationen er uholdbar, advarer 
skolebestyrelser, skoleledere og 
lærerkredsen.

»I har simpelthen sat gang i en stille og rolig 
nedslagtning af folkeskolerne, og det er også 
derfor, at I nu får en fælles henvendelse på 
vegne af alle skolebestyrelsers formænd i 
Guldborgsund Kommune«, står der i et brev 
til lokalpolitikerne i Guldborgsund. Brevet er 
underskrevet af formand for bestyrelsen på 
Nysted Skole Ole Larsen og formand Thomas 
Huge fra Nørre Alslev Skole. Brevet har været 
trykt som et debatindlæg i LollandFalster 
Folketidende i slutningen af februar.

Også kommunens skoleledere advarer 
kommunen og forudser i et indlæg, at faglige 
løft som læsekurser, lejrskoler, ekskursioner, 

internationalt samarbejde og et bemandet 
skolebibliotek bliver en saga blot.

»Nu er mulighederne for at være kreative 
og trylle brugt op, og besparelserne vil blive 
markant mærkbare i forhold til den kvalitet, 

vi kan levere«, skriver formand for Guldborg
sunds skoleledere Brian Brodersen.

I første omgang var vurderingen, at Guld
borgsund skulle spare 49 lærerstillinger væk. 
Det er landet på 37 stillinger. Tre lærere har 
fået besked om, at de skal finde sig et nyt 
job, mens resten af stillingsnedlæggelserne 
er klaret ved naturlig afgang. Formand for 
LollandFalster Lærerforening Henrik Hansen 
kalder situationen »tæt på en katastrofe«. 

»Det giver problemer, at vi kommer til at 
miste 37 fuldtidsstillinger. Det svarer til to 
til tre stillinger per skole. Der er kun otte stil
linger begrundet i færre elever, resten er rene 
besparelser. Det får store konsekvenser for 
undervisningstimetallet«. 
mbt@folkeskolen.dk

T E M A   U N D E R V I S N I N G S T I D

Tirsdag 8. marts 2016 kl. 13.21

920 undervisningstimer:  
Ingen plads til nye ideer

»De kan skrue på lærernes arbejdstid uden hæmnin
ger. Vi er bekymrede for, hvordan vi får vist, at det her 
har store konsekvenser for eleverne og også de lærere, 
der skal udføre arbejdet«, siger formand for Lolland
Falsters lærere Henrik Hansen.

Lærer i Guldborgsund Kommune Klaus Kok
holm har 920 undervisningstimer dette sko
leår. Det betyder undervisning, der kører på 
rutinen. Næste år stiger tallet til 950.

»Hvis jeg skal kunne undervise i så 
mange timer, kan det ikke forventes, at jeg 
gør meget andet end at køre på rutinen. 

Og så er det en fordel at have mindst ti års erfaring«, siger Klaus 
Kokholm.
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Skolereformen fylder i medierne, og politiske 
debattører og reformplaner er synlige. Men 
skolen selv, den, det hele handler om, bliver 
stedse mere usynlig. Og er der en pædagogik 
bag reformen, ligner den flimmer. 

Det bliver desværre ikke klarere af, at 
skoledebatten cirka hver 14. dag lancerer nye 
tolkninger af, hvordan man skal sætte indi
viduelle eller fælles mål for undervisning og 
læring, inddrager nye rapportkonklusioner 
fra konsulenthuse eller appellerer om delta
gelse i evidensbevægelsens What Works og 
udvikling af klare mål. 

Læser man skolereformens materialer, er 
de »klare mål« i øvrigt hverken klare eller kon
krete. I vejledningen om Fælles mål, for eksem
pel for danskfaget, fremstår målene tværtimod 
som generelle og alment abstrakte udsagn og 
(derfor?) også som taknemmelige kodeord. 
Disse kodeord om »læsning, fremstilling, for
tolkning og kommunikation« kan så repeteres 
om danskundervisningen (fra børnehave til 
gymnasieklasse) og fastholdes på »overskue
lige« ark over kompetence, videns og færdig
hedsmål på skolens klassetrin. Med et eksem
pel fra 9. klasse har »det overskuelige ark« ikke 
færre end 132 mindre underinddelte kasser at 
komme til udtryk i. Her er de fælles mål ikke 
til at overskue, tværtimod ses uoverskuelige 
rækker af ens, men let forskellige varianter af 
alment abstrakte udsagn og et uhyrligt antal 
gentagelser og postulater om læreprocesser. 

I denne situation ville en 
skarpere debat om de fælles 
mål være klargørende. Des-
værre har hanelefanterne for 
længst indtaget savannen med 
deres opmærksomhedskræven-
de konfrontation. 

Slagsmålet handler om to teoretiske ho
vedfronter, som Brian Degn Mårtensson i sin 
blog på folkeskolen.dk den 26. februar 2016 
karakteriserer som henholdsvis »systemfol
kene« (markante er her Lars Qvortrup, Jens 
Rasmussen og Andreas RaschChristensen) 
og »dannelsesfolkene« (markante er her Peter 
Kemp, Thomas Aastrup Rømer og Brian Degn 
Mårtensson selv). 

Systemfolket og dannelsesfolket har vist 
sig som positionsivrige folkefærd, og de er 
bestemt indbyrdes uenige. Set udefra er 
der imidlertid fællestræk: De synes rørende 
enige om, at debattens omdrejningspunkt er 
teoretiske positioner, begreber og modeller. 
De er bare uenige om hvilke – og mener hver 
for sig, at de selv er debattens vigtige aktører. 
Hanelefanterne har en markant selvbevidst
hed på det punkt. Men af bare iver efter at 
hævde hver deres system og dannelsesteo
retiske grundstandpunkter skygger de både 
for den levende, komplekse skolepraksis og 
for lærernes undervisning og elevernes lære
processer. 

Et nulpunkt i skoledebatten
Systemfolket synes primært optaget af at 
udvikle test, modeller og skærpelse af sty
ringsinstrumenter og argumenter. Dannel
sesfolket synes primært optaget af pædago
giskfilosofisk begrebsudvikling og skærpelse 
af dannelsestænkningen. I kampens hede er 

praktisk skoleudvikling, pædagogisk reflek
sion og kritisk empirisk klasserumsforskning 
gledet helt ud af synsfeltet. Det er ærgerligt, 
fordi netop klasserumsforskningen, siden 
1970’erne, har leveret vigtige empiriske 
analyser af skolens indre arbejde og givet 
ny viden om undervisningens lærerelevre
lationer og om samspillet mellem de stedse 
aktuelle faktorer om køn, etnicitet og social 
baggrund.

For den aktuelle skoledebat er det et 
mærkværdigt nulpunkt, for det betyder, at 
den vigtige baggrund for at skærpe den empi
riske analyse er borte. Hverken system eller 
dannelsesfolket afleverer en empirisk baseret 
analyse af de udviklingstendenser, hvis be
grebs og modelbesætning de slås om. 

I så henseende er begge de teoretiske 
fronter endnu kun normative (de gode vil
jer). 

De er tilsyneladende parate 
til at give de empiriske forsk-
nings- og udredningsspørgsmål 
til regnedrengene og til konsu-
lenthusene. 

Hvis den skævvridning skal 
rettes, skal der begyndes forfra. 
Men måske skulle vi besinde os 
på et par enkelte mødesteder 
for diskussionen mellem skole-
folk og forskere. 

Mødesteder?   
Jens Rasmussen understregede i en kronik 
sammen med Claus Holm i en debat om 
læreruddannelsen, at lærerens dømmekraft 
skal styrkes som en »forskningsinformeret 
professionel dømmekraft« med anvendelse 
af »evidensbaserede metoder« (Folkeskolen 

Der er brug for samarbejde om klasserumsforskning, men skolehverdagens udfordringer  
forsvinder i flimmer og kamptåger, når system- og dannelsesfolk slår hinanden med teoretiske positioner,  

begreber og modeller. Hanelefanterne har desværre indtaget savannen.

Når hanelefanterne 
brøler …

KRONIK
KAREN BORGNAKKE, DR.PÆD.,
PROFESSOR,  
KØBENHAVNS UNIVERSITET
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KRONIKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert nummer. Som hovedregel er 
kronikken skrevet på redaktionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, 
vil vi bede dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og 
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til. Skriv til folkeskolen@dlf.org

nummer 13/2013). Jeg er enig i hensigten med 
at styrke den professionelle dømmekraft, 
men finder deres omgang med evidensbe
grebet for sløset. Tages empirisk forskning 
i undervisnings og læreprocesser alvorligt, 
er der næppe dækning for at generalisere 
udsagn til anbefalinger af (bestemte) metoder, 
der sikrer elevers læring. Og når »det forsk
ningsinformerede« ikke kan sættes lig evidens 
som sikker viden, bør vi grundigt undersøge, 
hvordan forskningstilknytning kan fungere  
som et mere reelt samspil med behovet for at 
forskningsbasere evaluering og udviklingsar
bejder, hvor lærere bliver ægte og ligeværdige 
medspillere. 

Behovet for forskningsbaseret samarbejde 
er stort og repræsenterer i sig selv de nye 
størrelsesordener, der aktuelt er på tale. 
Fremover fordrer skoleudvikling nemlig 
både organisationsudvikling og pædagogisk 
udvikling, som skal spille sammen med både 
lærerprofessionalitet og interprofessionalitet. 
Det afgørende er, at hvis udviklingsarbejde 
og forskning gensidigt skal optimeres, kræver 
det styrkelse af det pædagogikfaglige funda
ment i samarbejdet om klasserumsforskning. 
Men at udnytte potentialet fordrer et paradig
meskifte med udvikling af alternative og me
get mere praksisnære svar på udfordringerne 
i lærernes undervisning og elevernes læring. 

At skifte abstrakte modeller, 
statistikker og formalistiske vi-
dens-, kompetence- og lærings-
mål ud med empiriske analyser 
af skole- og handlekonkrete 
gøremål giver næppe fængende 
overskrifter. Men det kunne 
være værd at mødes om. Så vi 
kunne udvikle os sammen og 
bruge de fælles kræfter på at 
gøre skolen bedre. 

Karen Borgnakke er leder af en forskningsgruppe, 
der gennemfører etnografiske studier i lærings-
kontekster. Forskningsgruppen har et stærkt 
internationalt netværk og samarbejder med pro-
fessionshøjskolerne om gruppens ph.d.-projekter.
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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Lærermangel  
eller en mangel på 
attraktive skoler?

Der mangler lærere i den danske folkeskole, 
hører vi fra flere og flere kommuner. 

Ja, men det er der en løsning på!
Vores kollegaorganisation på de frie sko-

lers område er i øjeblikket ude med en kam-
pagne for ordentlig løn til lærerne, hvilket er 
en overskrift, vi naturligvis godt kan støtte – 
men løn alene gør det ikke. Muligheden for at 
lykkes med opgaven, at levere undervisning 
af høj kvalitet, som eleverne har et stort ud-
bytte af, er af enorm betydning for lærerne. 
Der er ingen tvivl om, at manglende mulighe-
der for at kunne udføre sit arbejde professio-
nelt og være medinddraget i skolens pædago-
giske prioriteringer er nogle af årsagerne til, 
at 17.000 lærere ikke er i folkeskolen længere! 
De har fundet andre arbejdsområder, hvor 
de oplever medbestemmelse, fleksibilitet og 
værdsættelse.

Så løsningen er igen at få etableret at-
traktive arbejdssituationer på skolerne, hvor 
lærerne har et professionelt råderum til at 
udføre deres kerneopgave – at undervise ele-
verne bedst muligt. Lærerne vil nemlig gerne 
tage medansvar for at udvikle attraktive sko-
ler – hvis de får mulighederne for det!

Der er kommuner og skoler, hvor man har 
taget udfordringen op. Skoler, hvor ledelsen 
har medinddraget lærerne i prioriteringen af 
opgaverne, og kommuner, hvor man i dialog 
mellem lærerkreds og forvaltning har fundet 
en fornuftig organisering af lærernes opgaver. 

Det er vigtige indsatser for at kunne fast-
holde de lærere, man allerede har på skolen, 
men også for at få nogle af de mange tusinde 

lærere, der har forladt folkeskolen, til at 
vende tilbage igen!

Det vil sandsynligvis også kunne få flere 
unge til at betragte en læreruddannelse som 
attraktiv og søge ind på og gennemføre en 
læreruddannelse.

Det er også de eneste veje, der er til at 
undgå en katastrofal mangel på lærere, som 
man oplever i Sverige, hvor de nu mangler 
60.000 lærere – med de store konsekvenser, 
det vil få for elevernes undervisning.

Politikerne på Christiansborg, i KL og 
kommunerne må tage udfordringen op og 
sikre, at grundlaget for, at lærerne kan levere 
undervisning af høj kvalitet, er til stede i fol-
keskolen. 

 Forskningen 
fortæller, at den 
vigtigste enkelt-
faktor for, at  
eleverne får et 
godt udbytte af 
undervisningen, 
er dygtige lærere. 
Dygtige lærere 
tiltrækkes af  
attraktive  
skoler – gør nu 
noget ved det!

DLF MENER
BJØRN HANSEN,  
FORMAND FOR DLF’s  
UNDERVISNINGSUDVALG 
 

}Pas på det du ser i spejlet
 
Blog af Jens Raahauge på 
folkeskolen.dk/dansk:
»… I det seneste års tid har jeg 
mødt et væld af mennesker, 
der har kommenteret udvik-
lingen i folkeskolens danskun-
dervisning, specielt i undervis-
ningen i fiktion. Lad mig tage 
et par eksempler:
En censor, som har været på 
tre forskellige skoler, undrer 
sig over tre næsten ensly-
dende præstationer, hvor 
oplægget er Erik Henningsens 
socialrealistiske maleri »Sat 
ud«. Da hun stiller spørgsmål, 
der går lidt på tværs af frem-
læggelserne, virker eleverne 
rådvilde, ja, nærmest som om 
de ikke har set billedet før. 
Men de har set alle de kom-
petencegivende målpar på en 
undervisningsportal ...
Men kære dansklærer. Glem 
ikke din formåen som undervi-
ser i denne smaltænkningens 
overgangstid. Det er så nemt 
at lade sig presse og forfalde 
til et: Det er godt nok. Det kan 
også være nødvendigt i en pe-
riode at acceptere dette. Men 
det må aldrig blive idealet, der 
driver os lærere.
Lyt især til de små forundrin-
gespip fra eleverne, men også 
til iagttagelser fra observatø-
rer og censorer, og hold fast i 
ideen om, hvad der er godt – i 
modsætning til hvad der er 
godt nok. Og husk, at spejlet 
bedrager: Hvis du føler, at du 
presses til at levere arbejde 
med din svage hånd, så husk, 
at det i spejlet ser ud, som om 
du bruger din stærke hånd.
Luk øjnene og husk, hvad du 
hele tiden har været god til!«
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkeskolen.dk. Maksimalt 1.750 enheder inklusive  
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer 8 
skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 12. april klokken 9.00.

Kjeld Johansen, tidligere viceskoleinspektør 

DEN »NYE ORDBLINDETEST«  
ER FOR SIMPEL 
Faktisk er det måske lidt underligt, at netop 
jeg skal gå til angreb på den »nye ordblin-
detest«, eftersom jeg i 30-40 år har været 
fortaler for, at hørelsen spiller en rolle ved 
udviklingen af dysleksi, og den nye test netop 
kigger på den side af sagen.

Testen tager ikke højde for, at der måske 
er reduceret hørelse over for visse af talespro-
gets frekvenser. Ingen præcis måling af hørel-
sen. Auditiv lateralitet testes ikke.

Ingen test af andre mulige årsager til dårlig 
afkodning af sproglyd og visuelle input (non-
ord) og derfor vanskeligheder med at over-
sætte fra det ene til det andet.   

Højre-venstre-forvirring og problemer med 
vandret tracking med øjnene spiller en rolle. 
Bevarede primitive reflekser er ofte involve-
ret.

Den nye ordblindetest er for simpel. Den 
siger intet om årsagerne til vanskelighederne 
og derfor intet om, hvordan man kan supple-
re den nødvendige læsetræning med motorisk 
træning, refleksinhibition, træning af øjenmo-
torik og individuel, auditiv stimulation. Men 
okay: Man får en diagnose.

Det er for sent at diagnosticere en elev i 
3. klasse. Forældre og en erfaren pædagog er 
ofte tidligt i stand til at se, at ikke alt er, som 

det burde være. Så skal der gøres noget. Det 
nytter ikke at sige til bekymrede forældre og 
lærere, at man først kan få hjælp i 3. klasse.

Problemet »falske positive«: Jeg har under-
søgt ældre elever, der af skolens læsevejledere 
har fået diagnosen ordblind, men hvor eleven 
ikke kan følge en vandret linje med øjnene, 
har dårligt samsyn eller reduceret auditiv 
sansning og perception.  

Nem adgang til læremidler
– ta’ på messe og bliv skarp på mitCFU 

mitcfu.dk

Besøg CFU-standen på Skolemessen i Aarhus
den 13.-14. april 2016, og hør, hvordan du:

• booker bøger, e-bøger og konkrete læremider
• gemmer og deler søgninger
• streamer film og tv
• giver eleverne adgang til tv-udsendelser

– i skolen eller hjemme
• laver kapitelinddelinger i film og tv

Du kan også kontakte dit lokale CFU – se cfu.dk
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Redaktionelt regnskab 2015

Debatten på folkeskolen.dk er steget voldsomt 
i årets løb. I 2015 var der 768 selvstændige 
debatindlæg på folkeskolen.dk – i 2014 var tal-
let 521. Der kommer nu i gennemsnit lidt flere 
end to selvstændige debatindlæg om dagen 
året rundt – foruden blogs, lærer til lærer-
indlæg og bladets læserbreve.

Det viser Folkeskolens redaktionelle års-
regnskab for 2015, som redaktionen hermed 
aflægger på tredje år.

Ser man på kommentarfeltet under artikler 
og indlæg, er debatlysten direkte eksploderet. 
Der kommer nu 29 kommentarer til indlæg på 
folkeskolen.dk hver eneste dag året rundt. Søn-
dage og mandage, sommer og vinter. Læserne 
på folkeskolen.dk har for længst overhalet jour-
nalisterne, som igen i år bidrog med cirka seks 
artikler om dagen i gennemsnit.

Læsernes favoritter i 2015
Tophistorien i 2015 på årets hitliste på folke-
skolen.dk var uden sammenligning artiklen 
om lærerforliget, resultatet af overenskomst-
forhandlingerne 2015. Det blev læst af godt 
28.000 lærere. Andenpladsen indtages af et 
pædagogisk emne, »Ny bog: Tidligt læringsfo-
kus forringer udbyttet for små børn«, som fik 
næsten 19.000 visninger. 

Også læsernes indlæg lå højt. Pernille Kep-
lers »Der er kun undren tilbage« om folkesko-
lereformen fik flere end 11.000 til at klikke. 

Det positive og det negative:
Der er delte meninger om, hvilke holdninger 
Folkeskolen bør udtrykke. Det kunne man se, 

da redaktionen bad læserne om at udpege 
årets bedste forside: Vinderen blev nummer 
11 med overskriften »Et trefoldigt øv til refor-
men«. Bladet indeholdt en stor undersøgelse 
blandt lærerne om, hvordan reformen fun-
gerede her i slutningen af det første år – og 
dommen var hård.

Men det positive fik også mange stemmer. 
Nummer to i konkurrencen blev den populæ-
re skoleleder Lance Luscombe fra Smidstrup-
Skærup Skole, der en morgen blev modtaget 
af medarbejderne med rød løber, champagne 
og kage under overskriften »Bobler til den 
bedste leder«. Artiklen blev til, fordi en lærer 
på skolen havde henvendt sig til redaktionen 
og fortalt om sin gode arbejdsplads.

Flere deltagere i konkurrencen skrev, at 
det var dejligt med en positiv historie og en 
beretning fra et sted, hvor tingene lykkes, og 
lærerne er glade. 

Vi er stolte over:
I regnskabet opgør redaktionen hvert år 
blandt andet, hvad vi har været stolte over 
i det forløbne års medier. For eksempel 
hvordan det er lykkedes at sætte dagsorde-
nen om autister, som bliver holdt hjemme fra 
skole, fordi de ikke får et nødvendigt tilbud 
fra skolen. Vi har også sat fokus på lærings-
målstyret undervisning, som stadig er et stort 
debatemne blandt lærerne. Og det lykkedes 
at få slået fast, at læringsmålstyret undervis-
ning ikke er obligatorisk. 

Og så har vi naturligvis holdt fast i at un-
dersøge, hvad alle mulige dele af reformen 
betyder for folkeskolen. Det har især været 
de lange skoledage, som har været i centrum. 
Og endelig rettede vi ved årets slutning sø-
gelyset mod, at mange flere lærere nu enten 

skifter job eller forlader folkeskolen, fordi de 
ellers ikke kan få deres privatliv og arbejdsliv 
til at hænge sammen. 

Ny status for Folkeskolen
14. september dannedes Fagbladet Folke-
skolen ApS – et udgiverselskab, som udgiver 
Folkeskolen med tilhørende netmedier. 
Udgiverselskabet solgte kort efter 35 procent 
af anparterne til Stibo Graphic, som indgik i 
ejerskabet. 

Det er altså stadig Danmarks Lærerfor-
ening, som ejer hovedparten af selskabet, og 
som også har flertal i bestyrelsen. Den nye 
konstruktion betød, at Folkeskolen opfyldte 
alle krav til at søge om mediestøtte på linje 
med mange andre medier. Ud over ejer-
skabskriteriet handler det blandt andet om, 
hvorvidt mediet har et tilstrækkeligt bredt 
og uafhængigt indhold, som bidrager til den 
demokratiske debat om et væsentligt emne.  
Heldigvis var Medienævnet enige i, at det gør 
Folkeskolen, og gav derfor støtte fra 2016.  
hjo@folkeskolen.dk

2015: Debatten  
eksploderede

Fra jeres og redaktionens verden: 

Folkeskolen.dk fik næsten 800 indlæg. Over 17.000  
modtog nyhedsbrevet, og dit fagblad fik ny forside. 

TEKST 
HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
CHEFREDAKTØR
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Facebook: 
Facebook er blevet en populær måde 
at følge folkeskolen.dk på, og 2015 
sluttede med, at over 10.000 »syntes 
godt om« Folkeskolen på Facebook. 
Det ligger dog stadig under antallet af 
læsere, som har valgt at modtage et 
nyhedsbrev: Godt 17.000. Folkeskolen 
bruger mest Facebook som et udstil-
lingsvindue for det indhold, som ligger 
på folkeskolen.dk – fordi redaktionen 
gerne vil have debatten til at foregå på 
sitet, hvor kommentarer bliver liggende 
i tilknytning til artiklerne. Det er for læ-
rere og studerende, som senere gerne 
vil vide, hvad der kan være af meninger 
omkring et emne. Ud over at fungere 
som nyhedsmedie fungerer folkesko-
len.dk i høj grad også som arkiv. 

Ny forside:

L Æ R E R - T I L - L Æ R E R - A R T I K L E R

Lærerne har lagt 283 lærer til lærer-artikler ind på folkeskolen.
dk, særligt i de faglige netværk, hvor lærere deler tips og undervis-
ningsforslag med hinanden. Det er en stor stigning fra de 81, der 
kom på i 2014, som var første år med faglige netværk for alle fag. 
Journalisterne har igen i 2015 skrevet cirka seks artikler per  
arbejdsdag. Folkeskolen er blevet endnu mere citeret af andre  
medier: 72 gange mod 62 året før.

F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

n r .  1 1   |   4 .  J U N I   |   2 0 1 5

Redaktionen anbefaleR også side 20: 

dlf foRbeRedeR sag mod kl

51 %
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Ny indskolingsportal fra Clio Online
Prøv gratis på Danskfaget.dk

1. - 3. klasseDanskfaget

1 2  s i d e rs         t e m a  f r a  s i d e  6

Ny uNdersøgelse: læReRne dumpeR RefoRmen  
– kun syv pRocent tRoR på et fagligt løft 

Et trEfoldigt ØV

Mere StreSS
og højere sygefravær
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Redaktionen anbefaleR også side 30: 

6.a dRoppeR »fuck dig« og »fede ludeR«

L æ s  r e p o r t a g e  s i d e  6

Lærerne ruLLede  
rød Løber ud for 
deres Ledere

BoBler til 
den Bedste 
leder

L æ s  s i d e  2 6

foRskeRe klageR oveR 
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Mundkurv 
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KIM LANGER

1.-4. klasse * Dansk, natur/teknologi og tværfagligt * 30 elevbøger * 2 lærervejledninger  
Tematiske film fra DR og Danida * Masser af opgaver på app, på web og i klassen

Ta’ på faglig opdagelse i Nepal
Spændende ny fortælling af Kim Langer er den røde tråd i tre skalérbare forløb. 
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Tilpasset de nye Fælles Mål.

INTROPRIS I FORÅRET 249 kr. Bestil nu på u-landskalender.dk

144571 p01_FS1015_Forsiden.indd   1 18/05/15   11.23

I 2015 tog vi et nyt koncept i brug for udarbejdelsen af vores 
forsider. Et mere enkelt udtryk, kortere og klarere overskrifter og 
bedre illustrationer og fotos er ambitionen. Op til sommerferien 
udskrev vi en læserkonkurrence om kåringen af bladets bedste 
 forside.

Den absolutte vinder var forsiden af Folke-
skolen nummer 11 med overskriften »Et tre-
foldigt øv«. Lærerne dumpede reformen. 

Nummer to blev forsiden om den populære sko-
leleder Lance Luscombe fra Smidstrup-Skærup 
Skole, der en morgen blev modtaget af medar-
bejderne med rød løber, champagne og kage.

Læs hele det redaktionelle  
regnskab på folkeskolen.dk. 
Også hvor redaktionen selv  
synes, at vi har begået fejl. 
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Udlodningsmidler til friluftsliv er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil og  
Klasselotteriet. I 2015 uddelte Friluftsrådet 56,5 millioner kr. fordelt på 552 små 
og store friluftsprojekter. Puljen prioriterer initiativer, der kommer mange til 
gavn, og som involverer frivillige og samarbejde mellem flere parter. Der gives 
ikke støtte til personligt udstyr og sportsfaciliteter.

Søg tilskud  
til undervisning
i det fri 
Vil I flytte undervisningen ud i de nære grønne og blå områder?   
Vil I sætte mere friluftsliv på skoleskemaet? Så kan I søge støtte  
hos Friluftsrådet.

Næste frist er 1. juli 2016

Der kan søges til faciliteter og udstyr, der fremmer friluftsliv  
og naturforståelse, for eksempel skolehaver, bålhytter, sheltere,  
friluftsgrej, udstyr til undersøgelser af naturen og meget andet.

For vejledning og inspiration se www.friluftsraadet.dk/tilskud  
eller kontakt os på telefon 33 79 00 79 (tast 2).
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Debatten på folkeskolen.dk er eksploderet i 
årets løb, og der kommer nu mere end én kom-
mentar hver time døgnet rundt året rundt. 

Det er vigtigt, at der er plads til alle – også 
nye og måske lidt usikre debattører.

Vi er sprængfærdige af stolthed over at 
være værter for det klart stærkeste sted på 
internettet, når det gælder faglig, saglig og 
knivskarp debat om den danske folkeskole 
og hvad dertil hører. På folkeskolen.dk dis-
kuterer lærerne vidt forskellige emner som  
mindfulness, flipped classroom og atomop-
bygningsdans i undervisningen. 

Debattørerne ser lige igennem politikeres 
og embedsmænds floskler, og de regner de tal 
igennem, som journalister fra både Folkesko-
len og andre medier serverer for dem, og de 
fortæller levende og usentimentalt direkte fra 
fronten. Det er stærkt, og der er ingen tvivl 
om, at folkeskolen.dk’s debat bliver læst – 
også af presse og politikere.

Folkeskolen.dk er lærernes fagmedie, hvor 
der er journalistik, blogs og kommentarer – 
men folkeskolen.dk er ikke et socialt medie, 
hvor man kan gemme sig bag en anonym 
profil, og hvor kommentarerne er flygtige 
og svære at genfinde. Det er en stor styrke i 
forhold til gennemslagskraften af de indlæg, 
som kommer. 

Debatten på folkeskolen.dk er i reglen 
respektfuld og indsigtsfuld. Men vi får ind-
imellem henvendelser fra læsere, som gør 
opmærksom på, hvor dårligt de har det med 
en hård tone i debatten – og hvor lidt de der-

for har lyst til at blande sig i den. Vi vil gerne, 
at alle meninger brydes på folkeskolen.dk. 
Også de usikre og  mindre skråsikre. For de 
findes også ude i folkeskolen.

Der er især to argumenter, som gør ind-
tryk på os på redaktionen:

1. Nogle læsere, der faktisk har noget på 
hjerte, føler sig intimideret af den måde min-
dretalssynspunkter somme tider mødes på i 
debatten. De vælger simpelthen at lade være 
med at ytre sig, fordi de frygter at blive an-
grebet som usolidariske, hvis de for eksempel 
ikke synes, at lange skoledage eller målstyring 
er entydigt negativt. Som en læser skriver: 
»Hvis der i jeres debat skal være plads til 
andre end de ’tre musketerer’ (…), så er det 
vigtigt, at andre personer får plads til at mene 
noget andet uden at blive overfuset på den 
måde, som sker i denne tråd«. 

2. Det falder tilbage på hele lærerstanden, 
når enkelte lærere slår aggressivt og uargu-
menteret fra sig i kommentarsporet. »Det er 
tydeligt, at hjemmesiden læses af eksterne, 
og x’s kommentarer må ikke kunne bruges 
imod lærerne og DLF«, som én skriver til re-
daktionen.

Som nævnt ønsker vi en fri og levende 
debat. Det betyder selvfølgelig også, at der 
indimellem kan ryge en finke af panden, når 
det går stærkt. Men et skarpt argument behø-
ver ikke at være aggressivt. 
hjo@folkeskolen.dk  

kra@folkeskolen.dk 

De ti mest læste  
artikler i 2015 Gerne skarp, men  

ikke aggressiv
Der skal være plads til alle i debatten på folkeskolen.dk

Hanne Birgitte Jørgensen,  
ansvarshavende chefredaktør    

Karen Ravn,  
webredaktør    

1
Lærerforliget:  

Et ekstra løntrin  
og fokus på  

forberedelsen

3
Læreraftale  
på plads til  

aften

5
Far: Hvorfor skal min  

søn sidde 6 timer i  
et klasselokale? 

7
Aflyst undervisning og 
krisemøde: 75 procent  
af lærerne har sagt op

9
Anmeldelse:  
John Hattie  

– det nye sort? 

2
Ny bog:  

Tidligt læringsfokus  
forringer udbyttet  

for små børn 

6
Ministeriet:  

Læringsmålstyret  
undervisning er ikke  

obligatorisk

8
Minister: Lærerne har  

halvdelen af arbejdstiden  
til forberedelse

10
OK 15: KL vil  

af med lærernes  
undervisningstillæg

4
DLF tabte  

lejrskolesag  
mod KL. 

147414 p26-29_FS0616_redaktionelt_regnskab.indd   28 18/03/16   15.33



Udlodningsmidler til friluftsliv er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil og  
Klasselotteriet. I 2015 uddelte Friluftsrådet 56,5 millioner kr. fordelt på 552 små 
og store friluftsprojekter. Puljen prioriterer initiativer, der kommer mange til 
gavn, og som involverer frivillige og samarbejde mellem flere parter. Der gives 
ikke støtte til personligt udstyr og sportsfaciliteter.

Søg tilskud  
til undervisning
i det fri 
Vil I flytte undervisningen ud i de nære grønne og blå områder?   
Vil I sætte mere friluftsliv på skoleskemaet? Så kan I søge støtte  
hos Friluftsrådet.

Næste frist er 1. juli 2016

Der kan søges til faciliteter og udstyr, der fremmer friluftsliv  
og naturforståelse, for eksempel skolehaver, bålhytter, sheltere,  
friluftsgrej, udstyr til undersøgelser af naturen og meget andet.

For vejledning og inspiration se www.friluftsraadet.dk/tilskud  
eller kontakt os på telefon 33 79 00 79 (tast 2).
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Når Sofie, Anton og andre elever krydser be-
nene og lader være med at drikke og spise hele 
dagen for at undgå et besøg på skoletoilettet, 
får de sværere ved at koncentrere sig i timerne. 
Det går også ud over deres trivsel og sundhed.

»Toiletterne er en opgave, skolerne skal 
tage alvorligt. De kan i hvert fald sørge for, at 
toiletterne bliver gjort rent med jævne mel-
lemrum, og at der altid er toiletpapir, sæbe 
og papir til at tørre hænder i. Her er der 
lavthængende frugter at høste«, siger Jannie 
Moon Lindskov, leder af Dansk Center for 
Undervisningsmiljø, DCUM.

Den første nationale trivselsmåling un-
derstreger en tendens fra tidligere målinger: 
Cirka halvdelen af landets elever synes ikke, 
at deres skoletoiletter er rene. De kan være så 
klamme, at eleverne holder sig hele dagen.

»At holde sig kan føre til mavesmerter, for-
stoppelse og et generelt ubehag, så eleverne 
ikke kan koncentrere sig i timerne. Det kan 
også betyde, at de undgår at spise og drikke 
for ikke at skulle på toilettet, og så mangler 
de energi til at lære nyt. På den lange bane 
kan konsekvensen være inkontinens og dårlig 
vandladning«, siger centerlederen. 

Den længere skoledag kræver, at toiletter-
ne bliver tjekket og gjort rent i løbet af dagen, 
men Jannie Moon Lindskov tvivler på, at det 
sker. Også selv om DCUM ikke har fået flere 
henvendelser om klamme skoletoiletter, efter 
at skolereformen er trådt i kraft.

»Det er logik, at toiletterne bliver brugt 
mere, når skoledagen er længere, og det er 
sund fornuft, at de så skal soigneres en ekstra 
gang eller to. Men mange skoler gør det ikke. 
Det skyldes ikke ond vilje, men manglende 
resurser. Vi kan kun få flyttet midler til om-
rådet ved at gøre opmærksom på behovet«, 
siger hun. 

Eleverne skal inddrages
Det har ikke den store effekt at pudse spejle 
og vaske vægge af, hvis man ikke samtidig 
inddrager eleverne i, hvordan de kan hjælpe 
med at holde toiletterne pæne, mener Jannie 
Moon Lindskov

»Man kan for eksempel lave en ordning, så 
eleverne siger til, hvis der ikke er mere toilet-
papir. Der er også skoler, som lader eleverne 
dekorere toiletterne. En god dialog med ele-
verne skaber medansvar«. 

Mens de yngste elever skal lære at bruge 
toiletterne på egen hånd, har de ældste brug 
for et stort spejl og et langt bord, de kan 
snakke ved.

»Hvis toilettet er et sted, eleverne har lyst 
til at være, bruger de det også. Men målet vil 
aldrig være den standard, eleverne kender fra 
deres hjem med gulvvarme, duftlys og bløde 
håndklæder, for så når vi det ikke. Det gør 
man ikke på nogen offentlige toiletter, heller 
ikke på lærernes. Det afgørende er, at toilettet 
er rent, at eleverne kan sidde i fred, og at de 
helt basale funktioner er i orden«, siger Jan-
nie Moon Lindskov. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

KLAMME  
TOILETTER  

Både trivslen, sundheden og 
indlæringen påvirkes, når elever 
holder sig for at undgå et besøg 
på skoletoilettet. Alligevel får 
toiletterne sjældent ret stor op-
mærksomhed. Heller ikke selv om 
skoledagen er blevet længere.

TEKST HENRIK  STANEK

ILLUSTRATION PERNILLE  MÜHLBACH

går ud over undervisningen

Vi kan kun få flyttet 
penge til rengøring 
af toiletterne ved at 
gøre opmærksom på 
behovet.
Jannie Moon Lindskov
Centerleder

Arbejdet med at forbedre hygiejnen på skolerne i Sorø 
indgår i en ny bog, »30 nye veje til bedre trivsel i sko-
len«, som beskriver, hvordan skoler har forbedret ele-
vernes trivsel.

De 30 metoder er handlingsanvisende. Nogle er ret-
tet mod enkelte elever, andre er bedre egnet til mindre 
grupper eller i klassesammenhænge. Nogle metoder 
beskriver enkle og korte forløb, mens andre er mere 
langsigtede. Dertil vil nogle metoder kræve en del for-
beredelse fra personalets side, mens andre kan tages i 
brug uden den store planlægning.

Eksemplerne er indsamlet af Dansk Center for Under-
visningsmiljø, som har sendt bogen til alle grundskoler 
og skoleforvaltninger. Den kan desuden bestilles eller 
downloades fra dcum.dk

30 veje til bedre trivsel
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Rengøringsassistenter, der ikke føler sig 
respekteret og kan dokumentere det med bil-
leder af toiletter med tis på brættet og lort på 
gulvet. Forældre, som er utilfredse med skole-
toiletterne, og en trivselsmåling, som afslører, 
at mange elever holder sig hele dagen.

Både børn og voksne havde problemer 
med skoletoiletterne i Sorø. Men det var en 
provokation fra den daværende skolechef, 
der for alvor motiverede lederen af rengø-
ringen til at gøre noget ved det for tre-fire år 
siden.

»Han sagde, at skoletoiletterne var et pro-
blem, jeg ikke kunne løse. Ellers lovede han 
mig en flaske champagne«, fortæller Giulia 
Lorenzen, der indtil for nylig var leder af 
rengøring og teknisk service i den sjællandske 
kommune.

Hverken skoler eller rengøring havde 
resurser til at tjekke toiletterne hele tiden. I 
stedet tænkte Giulia Lorenzen i, hvordan man 
kunne få eleverne til at bidrage.

»Toiletterne er det område på skolerne, 
som får den grundigste rengøring hver ene-
ste dag, men hvis en elev kommer ind efter 
én, som har tisset ved siden af, bliver det en 

ulækker oplevelse. Et toilet kan kun være så 
pænt, som eleverne efterlader det«, siger Giu-
lia Lorenzen.

Først fik hun hængt piktogrammer op med 
gode råd til eleverne om, hvordan man bruger 
et toilet, der blev lavet sjove instruktionsfilm, 
og toiletkummerne blev forsynet med skyde-
skiver. Det hjalp, men det virkelige gennem-
brud kom, da Giulia Lorenzen sammen med 
det lokale adfærds- og designbureau Brave 
fandt på at oprette miljøteam i klasserne.

»Børn vil gerne være med i et fællesskab, 
så vi har erstattet den traditionelle dukseord-
ning på to elever med et miljøteam på fem 
elever. Samtidig har vi i alle klasselokaler 

Vejen til  
RENERE  

SKOLETOILETTER  
går gennem klasselokalet

Skoler har altid haft en udfordring med at sikre rene toiletter til elever-
ne. Problemet er ikke blevet mindre med den længere skoledag. I Sorø 
gør eleverne klasseværelset klar til rengøringsassistenten, så hun får tid 
til at give toiletterne en ekstra tur i løbet af dagen.

TEKST HENRIK  STANEK

ILLUSTRATION PERNILLE  MÜHLBACH

Hvis I vil skabe bedre toiletfor-
hold for eleverne, kan I:

•  lade elever være med til at 
lave regler for god toiletad-
færd

•  oprette en toiletpatrulje, som 
har ansvaret for, at toiletterne 
er rene

•  sørge for, at toiletter og områ-
det omkring dem er gjort rent

•  sørge for, at der altid er toilet-
papir, håndsæbe og mulighed 
for at tørre hænder

•  hjælpe eleverne med de hygi-
ejniske rutiner under toiletbe-
søg, indtil de er omkring ti år

•  vedligeholde toiletterne lø-
bende

•  sørge for, at dørene kan låses

•  respektere elevernes blufær-
dighed og sørge for lukkede 
toiletter

•  sætte en dialog i gang med 
elever og forældre om, hvor-
dan skolen får bedre toilet-
forhold

•  lave en konkurrence om, hvor-
dan drømmetoilettet skal se 
ud, og derefter indrette det

•  sørge for god ventilation

•  bruge parfumefri sæbe

•  undgå luftfriskere, som inde-
holder allergifremkaldende og 
sundhedsskadelige stoffer.

Kilde: Dansk Center for  
Undervisningsmiljø

SÅDAN FÅR  
ELEVERNE 
RENERE  
TOILETTER

M

ATERIALET

ER G R ATIS En kort fi lm, faktaark og debat- & dilemmakort

 En skabelon til klassens fælles alkoholaftale

 En Power-Point-præsentation om forældre, unge og alkohol

 En skabelon til en invitation til et forældremøde om unge og alkohol

 En lærervejledning, som guider dig gennem materialet

MATERIALET BESTÅR BL.A. AF:

Inspirationsmateriale til forældremøder 
i 7. - 9. klasse om unge og alkohol

Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indfl ydelse på sit barns alkoholvaner

MATERIALET KAN BRUGES AF UNDERVISERE, SSP-KONSULENTER ELLER 
ANDRE, SOM HAR EN DIALOG MED FORÆLDRE OM UNGE OG ALKOHOL

DOWNLOAD MATERIALET PÅ WWW.FULDAFLIV.DK

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING

 TAG STILLING  –  TAL SAMMEN  –  LAV AFTALER

  Et miljøteam består af fem elever: To tørrer hylder 
og borde af, to fejer gulv i klassen og på gangen, og 
en tømmer skraldespande. 

  Arbejdet foregår til høj musik.

   Hvis eleverne mangler klude, skriver de en besked til 
rengøringsassistenten på en miljøtavle.

   Et miljøteam fungerer i en måned, så eleverne lærer 
rutinerne så godt at kende, at de hurtigt kan blive 
færdige.

Sådan fungerer  
et miljøteam
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Jeg krummer ikke længere 
tæer, når forældre bruger 

vores toiletter.
Steen Windfeldt

Skoleleder skiftet den sure kost ud med moderne mob-
ber«, siger adfærdsdesigner Stig Hartmann 
fra Brave.

Ikke en spareøvelse
De fem elever tørrer borde, hylder og gulve af 
og tømmer skraldespande, når skoledagen er 
omme. Det sparer rengøringsassistenten for 
nogle par minutter i hvert klasseværelse, og 
det giver hende tid til at soignere toiletterne 
en gang i løbet af dagen.

»Miljø-
teamene må 
ikke føre til bespa-
relser på rengøringen. De 
skal indføres for at skabe et bedre arbejds-
miljø for både elever, lærere og rengøringsas-
sistenter«, siger Stig Hartmann.

For at miljøteamene kan fungere, skal ele-
verne vide, hvem de gør rent for, understre-
ger Giulia Lorenzen.

»Rengøringsassistenten er ikke bare hende 
ude på gangen. Hun er et menneske med et 
navn, og når hun instruerer eleverne i opga-
verne, skaber hun en relation, som får dem 
til at sige: Vores rengøringsassistent hedder 
Judith«.

Det hjælper også at sætte billeder på hen-
des arbejde.

»Hvis hun har ti klasselokaler, og der hvert 
sted er fem elever, som ikke hænger deres 
stole op, skal hun hænge 50 stole på plads, 

før hun kan komme til at gøre rent. 
Hvis man lader eleverne måle, 

hvor lang tid det tager, kan de 
bedre forstå, at de selv skal 
gøre det«, siger Giulia Loren-
zen.

Slut med at krumme 
tæer
Skoleleder Steen Windfeldt 
fra Stenlille Skole kunne 
med det samme se poten-
tialet, da Giulia Lorenzen 
i 2013 søgte efter en pilot-
skole til miljøteamene.

»Det vil altid være en ud-
fordring, når 500 elever skal 

på toilettet i løbet af 
dagen, og små drenge 

løber ud for at lege videre, 
inden de har tisset færdigt. Men vi 

har helt klart fået renere toiletter. Det håber 
jeg også, at eleverne synes«, siger han.

Det gør de, siger formanden for elevrådet, 
Freja Aaskoven.

»Tidligere holdt jeg mig, indtil jeg kom 
hjem, fordi toiletterne altid flød med papir og 
tit også med gamle rugbrødsmadder. Gulvet 
var også altid vådt. Toiletterne var virkelig 
ulækre. Nu bruger jeg dem. Det synes jeg, at 
vi skal, når rengøringsdamerne bruger tid på 
at gøre dem rene. Der vil altid være elever, 
som ikke kan finde ud af at samle papir op 
efter sig, men vi prøver at holde toiletterne 
pæne og rene«, siger Freja Aaskoven, der går 
i 7.a.

Det er en vigtig synergieffekt, at eleverne 
nu føler et større ansvar for at efterlade toilet-
terne i pæn stand, mener Steen Windfeldt.

»Eleverne har et ægte ønske om rene toi-
letter, men det havde stadig været noget møg, 
hvis de ikke havde ændret adfærd. Miljøteam-
ene giver os et forum at tale om toiletter i, og 
det går så godt, at jeg ikke længere krummer 
tæer, når forældre bruger vores toiletter«, 
siger han.

I dag er ordningen med miljøteam bredt 
ud til alle skoler i Sorø Kommune, så Giulia 
Lorenzen synes, at hun har løst problemet 
med beskidte toiletter. Alligevel har hun ikke 
fået sin champagne.

»Skolechefen har forladt kommunen, og 
jeg har også selv skiftet job. Men jeg ved, hvor 
han bor«, siger hun.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

Finansieret af:

www.biodiversitet.nu

Hent din gratis BioBlitz guide på

www.biodiversitet.nu/bioblitz

DOWNLOAD NATURTJEK

NATUR og
teknologi
Nu er det blevet nemmere at kombinere natur og tek-
nologi i undervisningen. 

Danmarks største citizen science projekt om naturen, 
Biodiversitet Nu, har udviklet den gratis app NaturTjek, 
som din klasse let kan let bruge i undervisningen, f.eks. 
til at lave dit eget, mini-BioBlitz af et omkringliggende 
naturområde. 

Samtidig bidrager du og din klasse med vigtig data om 
udviklingen i Danmarks biodiversitet til førende forskere.
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Inklusion i Ballerup: 

 »VI ER  
NÆSTEN  
HOLDT OP  

MED KLASSE- 
UNDERVISNING«

T E K S T  H E L L E  L A U R I T S E N   ·   F O T O :  T H O M A S  A R N B O
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Det er svært at undervise klassen som 

en helhed, fortæller to Ballerup-lærere. 

Derfor underviser de oftest eleverne  

individuelt eller i små grupper. Eleverne 

kører efter ugeplan, arbejder selv og 

hjælper hinanden. Men der er meget,  

de ikke får lært, siger lærerne.

L
ivlige børn myldrer rundt i 2.b på Måløvhøj Skoles Østerhøj-

afdeling i Ballerup. 26 elever i alt.

»Ælle bælle mig fortælle, skibet går til Aabenraa«, råber 

én. Nogle leger, andre løber ud og ind fra klassen til gangen, 

hvor de bliver blandet op med andre indskolingselever. Læ-

rer Mette-Marie Deloughery og pædagog Mia Backhausen vil 

starte et klassemøde om, hvad eleverne skal i deres ferie. 

Nogle henter puder, et par sidder allerede på gulvet på en pude i 

dét, der efterhånden bliver til en rundkreds. 

»Tre-to-ét«, siger Mette-Marie Deloughery langsomt. Snak, uro, råb.

»Og det var ét«.

Efterhånden er der ved at være ro på. En elev ved siden af læreren 

piller ved tavlen, ved bordbenet, kravler på gulvet, piller ved alt.

»Totalt«, råber en elev.

En del elever i klassen har vistnok diagnoser, og andre har meget 

svært ved at koncentrere sig og i det hele taget være til stede. Men som 

lærerne forklarer, så starter børnene i skolen, når deres alder er til det, 

og så rykker de videre op gennem systemet. 

»Vi skal rumme de elever, vi har. Det er kommunens holdning«, siger 

Mette-Marie Deloughery.

Mødet begynder med en navnerunde. Så skal klassemødets regler 

repeteres. Eleverne husker dem sammen – det har taget noget tid at få 

styr på disse klassemøder. En speciallærer fra Kasperskolen har været 

sparringspartner på møderne.

»Man må ikke sige navne«. »Man må ikke røre ved andre«. »Ikke 

snakke, når andre taler«. »Skal blive i cirklen«. »Vi taler om nu og frem-

tid – ikke om noget, der er sket«. »Man må ikke spise«. »Man må ikke 

sige lyde«. »Man må ikke prutte«.

Lyder reglerne fra den samlede gruppe af elever.

Lærer Thomas Fogh kommer ind i klassen og sætter sig med en 

urolig elev. Det er kun til ære for Folkeskolen, at de er så mange voksne 

i denne lektion. Da eleverne er sat i gang med deres arbejde hver især 

eller i små grupper, klarer pædagog Mia Backhausen det alene.

Ingen støtte

»Vi er faktisk næsten holdt op med at undervise klassen samlet. I mate-

matik lærer børnene at trække fra individuelt eller i små grupper, hvor 

de hjælper hinanden. Det fungerer bedre«, forklarer Thomas Fogh.

Tre dage om ugen arbejder eleverne efter ugeplan – et system, der 

hedder Ugeskemarevolutionen. Lærerne har udarbejdet individuelle 

LLL
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FORHISTORIEN 
– en klage og en 
opfølgning
Artiklen med overskriften »Inklusion i Ballerup: 
Vi er næsten holdt op med klasseundervisning« 
i Folkeskolen nummer 2 beskrev problemer med 
inklusion i en klasse på en skole i Ballerup. Artik-
len blev fulgt op i TV 2 Lorry ugen efter med to 
forældrerepræsentanter, og på folkeskolen.dk var 
et interview med skoleleder og tillidsrepræsen-
tant fra Måløvhøj Skoles Østerhøj-afdeling.

Ballerup Kommunes direktør, Anne Vang, 
reagerede med en klage til Folkeskolen. Heri skrev 
hun blandt andet, at »kommunen finder den på-
gældende artikel stærkt kritisabel«. Det skyldes, 
at der er nævnt en konkret klasse, og at detal-
jerne betyder, at børnene vil kunne identificeres. 
Anne Vang mener, at bladet udstiller børnene i 
billeder og tekst, og finder artiklen »stærkt vær-
diladet«.

Folkeskolens chefredaktør, Hanne Birgitte Jør-
gensen, har svaret Anne Vang, at redaktionen ser 
»vores opgave som medie i at beskrive virkelighe-
den, som den er – så offentligheden kan tage stil-
ling til, om det er den virkelighed, man ønsker«. 
Chefredaktøren forklarer, at artiklen er kommet 
i stand som normalt på redaktionen: Skolen har 
givet tilladelse til, at vi kom, og forældrene er 
informeret.

»Vi kan slet ikke se, at vi hænger enkelte 
elever ud. Det er jo umuligt at beskrive virkelig-
heden, hvis vi ikke fortæller, hvad der sker, og 
det vil jo handle om både lærere og elever. Vi 
er omhyggelige med ikke at nævne navne, men 
det er klart, at det er muligt for dem, der kender 
klassen, at genkende nogle af eleverne. Sådan er 
virkeligheden, hvis man vil beskrive den«.

Folkeskolen tilbød Anne Vang et interview om 
inklusion i Ballerup Kommune – og at følge op på 
sagen. Det svarede hun og centerchef Ulla Blom 
Kristensen ja til. Derfor dette interview. Redaktio-
nen har også interviewet en gruppe forældre fra 
pågældende klasse.

I nklusion handler om alle børns ret til at være en del af fæl-
lesskabet. Men inklusion er ikke, at børn, der burde være i et 
specialtilbud, befinder sig i almenskolen, fortæller direktør 

Anne Vang og centerchef Ulla Blom Kristensen. De ønsker ikke at 
gå ind i den konkrete beskrivelse fra fagbladet Folkeskolen, men 
vil gerne udtale sig generelt om kommunens politik.

»Jeg er godt klar over, at der har været en spareretorik, men 
ikke her i Ballerup. Her har vi tværtimod lagt flere penge ud til 
området. Børn, der har brug for et specialtilbud, skal have det. 
Men der skal være plads til de lidt særlige børn i almenskolen. 
Det er dét, inklusionsdagsordenen går ud på«, siger Anne Vang. 

»Vi har en udfordring, vi skal løse, og vi flytter ikke penge 
rundt mellem nogle kasser«.

De to fortæller, at kommunen har  lagt otte millioner kroner 
ud til skolerne til inklusion – derfor burde man ude på skolerne 
kunne sætte mere i værk og gøre det hurtigere. Og de fortæller, 
at Ballerup Kommune har – og  i mange år har haft – en tilgang af 
familier med børn, der har behov for specialtilbud. Fordi Ordblin-
deinstituttet ligger i kommunen, fordi Kasperskolen for autister 

Inklusion skal ikke være en spareøvelse. Lærere  
og ledere skal hjælpe hinanden i arbejdet med at  

inkludere – og nogle børn skal ikke inkluderes, men 
have et specialtilbud, siger direktør og centerchef i 

Ballerup Kommune efter Folkeskolens beskrivelse af 
inklusion på Måløvhøj Skoles Østerhøj-afdeling.

DIREKTØR OG CENTERCHEF I BALLERUP: 

Inklusion handler  
om alle børns ret 
til at være en del  

af fællesskabet

T E K S T  H E L L E  L A U R I T S E N   ·   F O T O :  K L A U S  H O L S T I N G
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tiltrækker mange og lige er udvidet, og fordi 
kommunen har et regionalt høretilbud. 

Kommunen har også visiteret en del flere 
børn til specialtilbud de seneste år.

De taler om kommunens resursecenter-
tankegang. Hver skole har et resursecenter, 
hvor man kan bede om hjælp og støtte. Des-
uden kan man hidkalde hjælp fra specialtil-
buddene, når det er nødvendigt. Ligesom de 
håber, at der er råd til nogle tolærerordninger 
ude på skolerne.

»Det er en ret at være en del af børnefæl-
lesskabet. For nogle børn skal det være i en 
mindre gruppe, men når skolen slutter, er der 
jo kun det store fællesskab, som alle helst skal 
kunne klare sig i«, siger Ulla Blom Kristensen.

»Man kan fortælle mange historier. Både de 
negative og de positive. Jeg har en positiv hi-
storie om en lille autistisk dreng, der startede 
med at have 22 enkeltmandstimer om ugen i 
skolen. Men så flyttede han til en anden kom-
mune, hvor han klarer sig med 12 støttetimer 
og er blevet en del af børnefællesskabet. Så 
der er også solstrålehistorier. Og vi skal lære af 
de steder, hvor det lykkes«, siger hun.

Anne Vang fremhæver, at det er sabote-
rende for debatten, hvis der er én side, der 
kun fortæller om rædselshistorierne, mens en 
anden side kun fortæller om solstrålehistori-
erne. Hun undrer sig også over, at det er mu-
ligt at vælge specialpædagogikken fra på læ-

reruddannelsen, mens man jo ikke kan vælge 
de lidt særlige børn fra ude i folkeskolen.

Satser på ledelse
Direktøren og centerchefen fremhæver god 
klasseledelse og god almenpædagogik som 
midler til god inklusion.

Også teamsamarbejdet er vigtigt og så ikke 
mindst god skoleledelse. 

»I Ballerup satser vi meget på ledelse i 
alle afdelingerne, og vi kan så småt se, at det 
begynder at fungere at have ledelsen tæt på«, 
forklarer Ulla Blom Kristensen.

»Når lærere for eksempel kommer ud for 
en klasse med 26 små individualister, så kan 
de få hjælp af ledelsen til at finde en god vej 
i arbejdet, ligesom ledelsens tætte kontakt 
til hjemmene virker rigtig godt. Lederen skal 
være ude i undervisningen i en tredjedel af 
sin arbejdstid, give sparring til medarbejder-
ne, observere og være med til at gøre hverda-
gen bedre for både voksne og børn«.

Hun fortæller, at forvaltningen allerede 
har hørt tilfredshed fra tillidsrepræsentan-
terne, fordi lederne er kommet tættere på. 
Så når der er brug for hjælp, vil der være en 
leder til stede.

»Af og til er der en klasse, der volder særli-
ge udfordringer. Sådan har det altid været, og 
så er det vigtigt, at man har nogle værktøjer 
at gribe til. Både at kollegerne kan hjælpe hin-

anden, og at man kan få hjælp hos ledelsen. 
At alle kan samarbejde om udfordringerne«, 
understreger Anne Vang.

Derfor har kommunen udarbejdet en vej-
ledning til lærerne om, hvad der kræves af 
dokumentation om en elev, hvis man mener, 
at eleven bør i et specialtilbud.

Ballerup Kommune har som flere andre et 
lidt faldende børnetal for tiden og en inklusi-
onsprocent på 95,6. Kommunerne ligger om-
trent imellem 91 og 98,5 i inklusionsprocent 
med Vordingborg i den højeste ende.

Direktøren og centerchefen fortæller, at 
Ballerup er gået i gang med et arbejde om 
en ny inklusionsstrategi for kommunen, men 
at der endnu ikke foreligger noget færdigt. 
Det tager tid, fordi der skal inddrages mange 
mennesker i arbejdet.

»Målet er jo, at alle trives. Vi har også lige 
indgået en arbejdstidsaftale med lærerne, 
netop fordi vi er interesserede. Vi vil jo gerne 
have både et godt arbejdsmiljø og børn, der 
hopper glade i skole om morgenen og triller 
glade hjem om eftermiddagen«, siger Ulla 
Blom Kristensen. 
hl@folkeskolen.dk 

»Af og til er der en klasse, 
der volder særlige udfor-
dringer. Sådan har det altid 
været, og så er det vigtigt, at 
man har nogle værktøjer at 
gribe til. Både at kollegerne 
kan hjælpe hinanden, og at 
man kan få hjælp hos ledel-
sen«, siger direktør i Ballerup 
Kommune Anne Vang  (til 
venstre) og centerchef Ulla 
Blom Kristensen.

Læs på næste side interview med fem  
forældre til elever i 2.b.

Billedtekst - Foto 
2752
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Forældrene går ind for rummelighed – men resurserne skal 
følge med. Og det gør de ikke med 26 elever i klassen, påpeger 
fra venstre Stine Hur, Christian Ottesen, Mette Billing Wolf, 
Dorthe Kingo Vesterlund og Stine Hassing, der alle har børn i 
2.b på Måløvhøj Skoles Østerhøj-afdeling i Ballerup.

Fra forskning til klasse

Masteruddannelsen bygger videre på den viden 
og erfaring, du har som lærer. Uddannelsen giver 
dig kompetencer til at perspektivere og udvikle 
din undervisningspraksis. Blandt andet:
❚   Indblik i aktuel naturvidenskabelig forskning
❚   Træning i at reflektere, så du kan udvikle din 

undervisning
❚   Kompetence til at igangsætte udviklings- 

projekter i din kommune

 

Master i naturfags- 
undervisning

 

❚   Uddannelsen starter i september. 
❚   Ansøgningsfristen er 30. juni.
❚   Ring på tlf. 65 50 10 54  

eller på e-mail:  
efteruddannelse@sdu.dk

Læs mere på ➜  

sdu.dk/naturfagsundervisning
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Den professionelle 
flygtningeindsats
– gratis tværfaglige dialog
møder med oplæg og debat
 

Oplæg ved professor Iben Jensen,  
Ålborg Universitet
 

Oplæg ved professor Iben Jensen,  
Ålborg Universitet
 

Oplæg ved psykolog Mikkel AuningHansen 
og socialrådgiver Hanne Schmidt Nielsen, 
RCTJylland
 
Alle dialogmøder er kl. 1619  
i Asylgade 79, Odense
 
UCL byder på let forplejning under  
møderne

Tilmelding på  
kurser.ucl.dk/møderflygtninge

18. april | Sprog og kommunikation

17. maj | Kulturmødet

8. juni | Stress og traume
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 M åske er inklusion bare et projekt, der 
ikke kan lade sig gøre, når klassekvo-
tienten er så høj«.

Sådan lyder det fra fem forældre, der har 
børn i en klasse med 26 elever på Måløvhøj 
Skoles Østerhøj-afdeling i Ballerup. Folkesko-
len skrev om skolen i artiklen »Inklusion i 
Ballerup: Vi er næsten holdt op med klasse-
undervisning« (Folkeskolen nummer 2/2016).

De fem forældre fortæller, at det sociale 
miljø i 2.b er rigtig godt. De arrangerer hytte-
ture, hyggeaftener og andet sammen. Men det 
faglige går det ifølge forældrene mindre godt 
med, og det er ofte kaotisk i klassen, mener 
de. Et problem, der har eksisteret siden bør-
nehaveklassen.

»Det er mit indtryk, at lærerne og pædago-
gerne arbejder under urimelige forhold. Og de 
børn, der har det svært, får det ekstra svært, 
når de er så mange. Tænk at nogle har brug 
for høreværn for at kunne holde ud at være i 
klassen«, siger Dorthe Kingo Vesterlund.

»Mange i klassen har brug for en hånd-
holdt indsats. De tager ikke imod en kollektiv 
besked, og de kan ikke behovsudsætte. Det 
har jeg oplevet flere gange, når jeg har været 
på besøg i klassen«.

»Jeg går bestemt ind for rummelighed og 
synes, at inklusionstanken er fin. Men resur-
serne skal følge med«, siger Christian Ottesen. 
De andre støtter op – der er ikke resurser nok 
til denne klasse.

Da forældrene læste artiklen i Folkeskolen, 
blev de overraskede over, at det stadig står 
så slemt til i klassen, og at de ikke er blevet 
orienteret om det. Blandt andet om, at det er 
svært at gennemføre klasseundervisning.

»Inden artiklen kom, havde vi kontaktet 
ledelsen, fordi vi mente, at det haltede i 
klassen. Så man kan sige, at artiklen kom på 
et godt tidspunkt«, fortæller Dorthe Kingo 
Vesterlund.

Utallige vikarer
Forældrene fortæller, at klassen har haft utal-
lige vikarer siden børnehaveklassen. Nogle 
holdt få uger, flere var studenter – 4.g’ere, 
som de kalder dem – og de havde alle svært 
ved at styre klassen. På et tidspunkt var det 
en ikke-læreruddannet, der lavede fælles ak-
tiviteter med klassen, fordi skolen ikke kunne 
skaffe en børnehaveklasseleder. Egentlig gik 
det ret godt, oplevede forældrene. Men den 
ikke-uddannede forsvandt pludselig, uden at 
de ved hvorfor. 

Klassens to lærere fik 2.b fra begyndelsen 
af 1. klasse. Både klassens pædagog og en af 
lærerne har været sygemeldt i længere tid. 
Læreren var væk et halvt års tid på grund af 
stress, så derfor har klassen haft en del vikarer.

To af de fem forældre har børn i andre 
klasser på skolen, og de har slet ikke haft vika-
rer i det omfang, som 2.b har, og forældrene 
oplever de andre klasser som velfungerende.

Svær inklusion  
i klasse med 26 elever
Fem forældre til børn i 2.b på Måløvhøj Skole i Ballerup savner flere 
resurser til klassen. Som det er nu, er det svært at være barn i klassen  
– og også voksen. Fagligt halter det kraftigt, socialt går det godt,  
mener forældrene.  

T E K S T  H E L L E  L A U R I T S E N   ·   F O T O :  K L A U S  H O L S T I N G

»

københavns universitet
institut for geovidenskab  
og naturforvaltning

Vil du arbejde 
med natur- og 
haveterapi
De første danske masterkurser 
inden for natur- og havebaseret 
terapi og sundhedsfremme bliver 
nu udbudt under Master i landskab 
og planlægning på IGN, Køben-
havns Universitet. 

For mere information se  
www.landmaster.dk eller kontakt 
modulansvarlig Dorthe Varning Poulsen 
dvp@ign.ku.dk
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»Enten burde der være flere penge til eks-
tra hænder i en klasse, hvor så mange børn 
har særlige udfordringer, eller også skal klas-
sekvotienten være mindre«, mener Stine Hur.

»For når der ikke er ro i klassen, kører 
nogle børn op, og så bliver det kaotisk. Så har 
man ikke lyst til at være i klassen«.

Forældrene mener, at det er blevet bedre 
nu i 2. klasse, end det tidligere har været, men 
der er tale om en udfordret klasse, og så er 26 
elever for mange. De fortæller også, at folke-
skolereformen ikke har gjort tingene bedre.

»Jeg oplever, at den understøttende un-
dervisning bare fungerer som et opbevarings-
sted, hvor der ikke sker læring. Ungerne er 
meget trætte af de lange skoledage«, siger 
Mette Billing Wolf.

Christian Ottesen oplever lektiecafeen som 
spild af tid, selv om pædagogerne gør, hvad 
de kan, for at få det til at fungere.

De fortæller, at de godt kunne ønske sig, 
at deres børn ikke var de første i en ny folke-
skolereform.

»Vi troede, at den understøttende un-
dervisning var lektiecafe, der skulle hjælpe 
børnene med lektierne. Men nu får de endnu 
længere skoledage, og når vi så prøver at sam-
le op hjemme og lave noget fagligt med dem, 
så bliver det en meget lang skoledag«, mener 
Dorthe Kingo Vesterlund og Stine Hur.

De undrer sig over, at nogle elever har 
lavet to sider i deres bog, mens andre er fær-
dige med bogen. Og så er opgaverne ikke ble-
vet rettet, fordi lærerne mangler tid til det.

»Jeg synes altså heller ikke, at ekstra timer 
som lektiecafe og understøttende undervis-
ning er nødvendige i indskolingen«, under-
streger Mette Billing Wolf.

Ekstra faglig indsats
Forældrene forklarer, at de savner information 
og mere kommunikation fra skolens side, selv 
om det er blevet bedre det seneste års tid.

»På et møde med ledelsen fik vi at vide, at 
resurser ikke var et problem. Men senere på 
samme møde, da vi bad om at få konverteret 
den understøttende undervisning, så var der 
ikke råd til noget. Det hænger jo ikke sam-
men«, siger Stine Hassing.

Det seneste, der er sket, er, at forældrene 
af ledelsen har fået at vide, at der nu skal 
sættes ekstra ind fagligt i klassen i både mate-
matik og dansk. De har fået fortalt, at det vil 
ske via de nationale test og andre test, som 
eleverne skal have flere gange, så man kan se, 
om der er sket en faglig progression. Desuden 
vil skolen have mere fokus på læringsmiljøet i 
klassen. Det skal blandt andet ske ved forskel-
lige tiltag, såsom at eleverne hver dag evalu-
erer arbejdsroen i klassen og hver fredag skal 
besvare nogle spørgsmål, som skal danne 
grundlag for en smiley over ugen. 

»Vi har fået at vide, at der ikke kommer eks-
tra resurser til klassen, men samtidig fik vi på 
seneste kontaktforældremøde med ledelsen at 
vide, at der vil være en konsulent i en periode, 
der vil observere og eventuelt udarbejde spe-
cifikke handleplaner for eleverne, hvis der er 
brug for det. Man vil også se på klasserummets 
indretning«, siger Stine Hassing.

»Vi spurgte ledelsen, hvordan lærere og 
pædagoger vil få tid til det ekstra her, og fik 
at vide, at det skulle de have tid til«, fortæller 
forældrene. 
hl@folkeskolen.dk

Forældrene oplever, at folkeskolereformen gør tingene 
værre. Den understøttende undervisning fungerer 

som et opbevaringssted uden læring, fordi børnene 
bliver meget trætte i løbet af de lange skoledage.
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ANTBOY: 

DER ER EN SUPERHELT I OS ALLE 

SURAB PÅ 12 ÅR:

SUPERHELT I VILDT 

JORDSKÆLV

REGITZE FRA 

FREDERIKSSUND:

”JEG BLEV REDDET

UD AF MIT 
OVERSVØMMEDE 

HUS”

TEST

KRYSTALKUGLEN

FREMTIDENS 

KATASTROFER

Udførlig lærervejledning med masser 
af aktiviteter og veltilrettelagt emneuge 
følger med. Gratis. Betal kun porto og 
ekspedition. Se mere og bestil 
act KATASTROFE på: 
rødekors.dk/skole/katastrofe 

NEMT,OVERSKUELIGT,
GRATIS 

NYT, STÆRKT,
UNDERVISNINGS-

MATERIALE OM
STORE OG SMÅ 
KATASTROFER
I DANMARK OG 
UDE I VERDEN.
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Foto:Foto: Sara Hartmann Sivertsen

Få tips til de bedste øvelser og se-
neste tricks inden for basket. Børne-
BasketFonden tilbyder at komme ud 
på din skole for at levere et bevægel-
sestilbud af høj kvalitet. Projekt Sko-
lebasket tilbyder én times ugentlig 
baskettræning i skolens gymnastik-
sal. I 2015 havde BørneBasketFon-
den aktiviteter på 48 skoler og sko-
lefritidsordninger i 11 kommuner.

Kontakt BørneBasketFonden på  
bornebasketfonden.
dk/kontakt-1-1/  
for at høre 
nærmere. 

Læs om livet på feriekoloni
Når skoleåret ringer ud, og sommerferien står for dø-
ren, drager det ene forventningsfulde hold efter det 
andet af sted på feriekolonier rundtom i landet. Op 
mod 4.000 københavnerbørn var sidste år på en af 
Københavns Lærerforenings Kolonier. Sammen med 
dem var journalist Jennifer Jensen, som har begået 
en længere fortælling, hvor video, lyd og bunkevis af 
billeder naturligt flettes sammen til fortællingen om 
det glade sommerferieliv på flere af landets kolonier.
Læs singlen på klfnet.dk/singler/

Få hjælp til børn med misbrugsforældre
Det er ikke let at have en mor eller 
far med et stof- eller alkoholmisbrug. 
Fremover vil organisationen Tuba til-
byde gratis og anonym hjælp til børn 
og unge fra familier med misbrugs-
problemer. Organisationen har fået en 
bevilling på over 70 millioner kroner de 

næste fire år, så Tuba kan tilbyde hjælp 
i 21 byer. Der er ikke behov for at blive 
henvist til et tilbud, så børn og unge 
kan henvende sig direkte til en af Tubas 
afdelinger. 

Tuba står for terapi og rådgivning for 
unge, som er børn af alkoholmisbrugere.

Foto: Jennifer Jensen 

BOOK EN  
BASKETTRÆNER

Ved Sebastian Bjerril/bje@folkeskolen.dk

»Jeg kan huske, da min mor og jeg fiskede på hav-
nen fra 9 om morgen til 21 om aftenen. Vi havde 
glemt alt om tiden«. Eleverne fra Hundested Skole 
fortæller sammen med beboerne på et lokalt ple-
jehjem i projekt »Jeg kan huske« korte historier 
om minder, der har gjort særligt indtryk. Forløbet 
er samtidig blevet til en musikalsk genfortælling 
af Hundesteds historie, der kan opleves via en app, 
hvor lytteren bliver ført gennem et lydlandskab, som 
følger en gåtur i byens gader.  

Appen »Jeg kan huske« kan downloades på 
Google Play eller App Store. 

Jeg kan huske …

Foto: Istock

Foto: Tuba
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TÆTTERE PÅ FAGET: XXXX

Det er en del af et opdateret fagsyn, at man 
som lærer er klar til at indrette undervisningen 
efter, at it driller. Desværre er det en kompe-
tence, for få lærere besidder. Sådan lyder det 
fra cand.pæd. Simon Skov Fougt, som den 14. 
marts på Danmarks Institut for Pædagogik og 
Uddannelse forsvarede sin ph.d.-afhandling om 
læreres tilgang til it i fagene. Afhandlingen har 
titlen »Lærerens scenariekompetence: Et mixed 
methods-studie af lærerkompetenceudvikling 
i spændet mellem scenariedidaktik, faglighed 
og it«.

»Der mangler forståelse for, hvad it er for en 
størrelse. Man bliver nødt til at gå til it med den 
forudsætning, at det ikke virker. Det er en illusion 
at tro på, at skolerne nogensinde får it-systemer, 
der fungerer perfekt«, siger han.

»Derfor er det en faglig kernekompetence at 
kunne problemløse og procesmanøvrere, for når 
man bruger it i sin undervisning, medfører det en 
eller anden grad af kaos«.

Planlægning og udførelse smelter sammen
Simon Skov Fougt har i sin forskning fulgt 
17 dansklærere i udskolingen, og her har han 
observeret, at det kniber med lærernes »sce-
nariekompetence« forstået som evnen til at 

Forsker: 
»Man er nødt til at gå  
ud fra, at it ikke virker« 
Lærere fralægger sig det faglige ansvar for undervisningen, når  
it udråbes til modstander.  Læreruddannelsen skal ruste dem til at 
tænke i løsninger og justering af undervisningen,  viser ny ph.d.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

FAGLIGT NETVÆRK:
IT I UNDERVISNINGEN

Nyheder, blogs og indlæg om it i  
undervisningen, it-didaktik, gadgets  
og erfaringer fra lærer til lærer.
10.196 følgere.
 

Folkeskolen.dk/it i undervisningen

TÆTTERE PÅ FAGET:  IT I UNDERVISNINGEN

LEJRSKOLE MED BID I
MADlejr er et lejrskole-forløb, hvor 6.-7. 
klasser deltager i et alternativt og 
udfordrende læringsforløb, der sætter 
fokus på noget helt essentielt, nemlig 
mad og måltider.

I løbet af de 5 dage lejrskolen varer, 
vil eleverne deltage aktivt i tilbered-
ningen af alle deres måltider, samtidig 
med at de bliver klogere på råvarer, 
sundhed og bæredygtighed.
Det er både lærerigt og sjovt – og så 
styrker det fællesskabet i klassen.

NEMT AT GÅ TIL
MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, 
hvor eleverne involveres i de mange 
aktiviteter omkring mad og måltider, 
sundhed, trivsel og bæredygtighed.
Vores faste personale står for alle 
indkøb, mens aktiviteterne planlæg-
ges i tæt samarbejde med elever og 
lærere.
MADlejr har plads til 2 skoleklasser ad 
gangen, og prisen for de 4 overnat-
ninger er 500kr. pr. elev – inkl. moms, 
forplejning og undervisningsmateriale 
til FØR, UNDER og EFTER opholdet. 
Derudover skal I ikke betale for 
lærernes ophold (2 pr. klasse). 
- Og husk, at den offentlige transport 
kører lige til døren.

Vil du læse mere
om MADlejr?

Scan QR-koden
eller gå ind på

madlejr.dk

LEJRSKOLE FOR
6.-7. KLASSE

TILMELD DIG  
NETVÆRKET  

IT I UNDERVISNINGEN  
PÅ FOLKESKOLEN.DK
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Kort om MoMo:
•  Det nyeste system i markedet og opbygget 

efter kravene fra KL
•  Smart og intuitiv funktionalitet i æstetisk 

design, der højner brugervenligheden 
• Optimerer brugen af eksisterende systemer  
 med nem integration - sparer brugerne tid og  
 giver overblik
•  Udviklet i samarbejde med fagfolk, der har 

indgående kendskab til praksis

 

Læs mere på www.systematic.com/momo

Læringsplatformen MoMo

planlægge en undervisningssituation, justere 
den løbende i udførelsen og efterfølgende 
evaluere.

»Undervisning er en vekselvirkning mellem 
planlægning, udførelse, evaluering og løbende 
justering, hvor lærerne konstant skal forholde 
sig til faktisk udførelse i forhold til læringsmæs-
sige mål. Det gælder også i forhold til it«, for-
klarer han.

Her har den tidligere dansklærer og nuværen-
de underviser på læreruddannelsen ved Metropol 
i arbejdet med sin ph.d. kunnet se, at it ofte bli-
ver omtalt som en modstander af lærerne.

»Og så fralægger alt for mange lærere sig 
det faglige ansvar for undervisningen i stedet for 

at anse både glæder og sorger ved den digitale 
undervisning som en integreret del af deres fag«, 
siger Simon Skov Fougt.

Skal ikke være tekniske eksperter
Han understreger, at lærerne ikke skal være it-
eksperter, men de skal lære af udfordringerne og 
forberede sig på eventuelle problemer. Desuden 
pointerer forskeren, at selvom it er en uundgåe-
lig del af en opdateret fagforståelse, skal det 
kun bruges, når det er relevant.

»Læreren skal vurdere, hvad det er, hun vil 
fagligt, og indgår it i den bedste faglige løsning, 
så skal det bruges, og så må man forberede sig 
på eventuelle udfordringer. Her har læreruddan-
nelsen et stort ansvar for at klæde lærerne på til 
det«, siger Simon Skov Fougt. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Læreruddannelsen har et 
stort ansvar for at klæde 
lærerne på til den digitale 
undervisning og gøre dem til 
problemløsere, der accepte-
rer, at it-udfordringer er et 
grundvilkår, skriver Simon 
Skov Fougt blandt andet i 
sin ph.d.-afhandling. 

Og så fralægger alt for mange 
lærere sig det faglige ansvar for 
undervisningen i stedet for at 
anse både glæder og sorger ved 
den digitale undervisning som 
en integreret del af deres fag.
Simon Skov Fougt,
cand.pæd.
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A N M E L D E L S E R

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

n  Billedkunst, dansk, matematik

Jeg har sjældent været så splittet i en  
anmeldelse, som jeg er med »Osmo«. Er 
det et innovativt og veldesignet lærings-
koncept, der forener den digitale og fy-
siske verden, eller et pacificerende edu-
tainment-produkt?
○   ANMELDT AF:  KRISTIAN NØHR JENSEN

»Osmo« skruer ikke ned for forventningerne, når det i salgsmaterialet på-
stås, at materialet vil »ændre måden, børn leger på«. Men jeg er faktisk 
tilbøjelig til at være enig – altså i, at teknologien, som af mange bliver kaldt 
augmentet reality, bliver det nye sorte i undervisningskontekster.

Med augmented reality får vi mulighed for, at handlingen i den fysiske 
verden bliver registreret og anvendt i et digitalt miljø. Det er netop, hvad 
»Osmo« kan. Ved hjælp af et tilhørende spejl, der monteres på en iPad’s 
kamera, bliver det muligt at omdanne det, der finder sted inden for kame-
raets rækkevidde, til noget digitalt. Et eksempel på dette er »Osmo«-appen 
Newton, som viser et faldende element. Meningen er at placere ting foran 
skærmen og dermed ændre elementets vej imod et mål. Et spil, som udfor-
drede mig i timer, og som tilmed viste sig at være sjovt for en 1.-klasse.

Hører »Osmo« hjemme i folkeskolen? »Osmo« er et kommercielt pro-
dukt, og med det mener jeg, at det ikke er designet til skolen. Dermed ikke 
sagt, at det ikke kan bruges i skoleregi. »Osmo«s stærke, men samtidig 
svage side er den intuitive og veldesignede feedback og dens progressi-
onsmekanisme. Stærk, fordi de forskellige tilhørende apps kan betjenes af 
novicer og børn ned til 1. klasse, men svag, fordi det er meget let at afkode 
spillets progressionspræmisser. Det gælder for eksempel appen Tangram, 
hvor man skal lave figurer ud fra mindre figurer. Her kan man i stedet for at 
eksperimentere med sammensætningen af figurerne blot placere den til-
fældigt, indtil den registrerer noget, som er placeret rigtigt. Det vil sige, at 
den eksperimenterende løsningsstrategi bliver erstattet af simpel trial and 
error. Derfor er det vigtigt, at »Osmo« ikke bare bliver brugt som en pacifi-
cerende værkstedsaktivitet, men at der sættes en didaktisk ramme for den 
gode brug.

Jeg tror vitterligt, at augmented reality i undervisningen bliver stort, 
og »Osmo« har lagt sigt lunt i svinget. Hvis folkene bag »Osmo« formår at 
udvikle flere interessante apps, så tror jeg, at vi får en ny og vigtig spiller i 
klassen. 

Osmo   

Muligvis fremtiden for 
digital undervisning

Grønlands litteratur ryk-
ker i disse år og bør også 
finde plads i danskunder-
visningen, mener vores 
anmelder, som har haft 
fingre i den ualmindeligt 
barske novellesamling 
»Zombieland«. Som 
han ikke desto mindre 
anbefaler at inddrage i 
litteraturarbejde i udsko-
lingen. Læs anmeldelsen 
på folkeskolen.dk
De mindste skal også 
have skønlitterær kvalitet, 
og det får de med »Brød-
rene Zapata«, som med 
sit skøre mylder af illu-
strationer udvisker græn-
serne mellem billedbog 
og tegneserie, samtidig 
med at dens knaldfarver 
og syrede historie er en 
sand fornøjelse, mener 
en anden anmelder. Læs 
anmeldelsen i sin helhed 
på folkeskolen.dk
I det hele taget er vore 
anmeldere svært begej-
strede for ny børnelitte-
ratur i denne tid. En tred-
je anmelder har svært 
ved at forestille sig et 
skolebibliotek, der ikke vil 
investere i »Dyr med pels 
– og uden«, og anbefaler 
samtidig mellemtrinnets 
dansklærere at bruge 
bogen til fælleslæsning 
for hele klassen.
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. Så kan dine 
fagfæller  også blive op-
mærksomme på den.

Du finder an-
meldelserne på 
folkeskolen.dk/
anmeldelser.

De kønsskæve  
uddannelsesvalg
»Dansk Pædagogisk Tidsskrift« blan-
der sig i debatten om køn med første 
nummer i 2016, som handler om dren-
ge og uddannelse. 
     Med artikler om blandt andet 
DrengeAkademiet og de unge mænds 
søgen mod traditionelle mandefag vil 
tidsskriftet give sine bud på forskel-
lige dimensioner af drengenes møde 
med pædagogik og uddannelsesin-
stitutioner.

•   650 kroner
•   Tangible Play Inc.

Anden del af  
»First Boost«
Den tidlige begynderundervisning i en-
gelsk fortsætter derudad, og der kom-
mer hele tiden nye materialer. Et af dem 
er »First Boost B«, som fortsætter, hvor 
A’eren slap: Den er nemlig henvendt 
til eleverne i 2. klasse. Både lærerbog, 
elevbog, i-bog og cd er i handlen. Se 
priser med mere på www.boost.gylden-
dal.dk

Om første del af serien skrev folke-
skolen.dk’s anmelder: »’First Boost A’ er 
et ret godt bud på et gedigent begyn-
dermateriale – inspirerende, let tilgæn-
geligt, velstruktureret og effektivt. Ideen 
bag materialet er, at eleverne først og 
fremmest skal tale, synge, lytte, lege og 
være aktive«.

Et nummer af »Dansk Pædagogisk 
Tidsskrift« koster 100 kroner plus 
forsendelse og kan købes på 
www.dpt.dk 

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/551603
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n  Historie  

Mejslet i sten  
til eftertidens  
undren

Jellingmysteriet     

○   ANMELDT AF:  MIKKEL NORDVIG 

 

På finurlig vis mimes Harald Blåtands kongelige 
selvsikkerhed i indledningen til bogen, hvoraf det 
fremgår, at »Det bedste sted at begynde at lede 
efter løsninger på Jellings mysterier er i denne 
bog«. Det er i hvert fald ikke noget helt dårligt 
sted, for bogen rummer en masse fine informa-
tioner om et af landets vel nok allermest kendte 
historiske lokaliteter.

Bogen er konkret i forhold til monumenter 
og efterladenskaber, men tager i lige så høj 
grad fat på de fortidspolitiske forhold, der har 
omgærdet og formet det berømte sted. Man 
bliver bekendt med styreform og magtforhold 
både på overordnet plan – hvordan magt blev 
vundet og tabt, og hvordan kongerne regerede 
– og på de faktiske opdelinger af folk og lande, 
og hvem der fulgte hvem på tronen og i så vidt 
muligt omfang hvorfor.

Fokus er på Harald, men Gorm og Thorvi/
Thyra og den efterfølgende Svend er også godt 
med. Vi hører også om Gorms forgængere. For 
mange er det nok stadig antagelsen, at Gorm 
den Gamle var den første konge i rækken. Læ-
seren oplyses også om, at selvom Harald skrev 
på stenen, at han indførte kristendommen i 
Danmark, var der faktisk en kristen konge i lan-
det over hundrede år tidligere, Harald Klak, som 
modtog sin dåb i 826.

I det hele taget er der bogen igennem 
mange dementier og kritisk stillingtagen, som 
i mine øjne udgør dens mest interessante 
aspekt. Et helt kapitel er viet til beskrivelse af 
kildekritik og metoder hertil, men allerede tid-
ligt i bogen noterede jeg mig en detalje, som 
jeg holdt af, selvom den ikke fylder meget: På 
side 18/19 er der et lille indskudt faktakapitel 
(disse findes i stort antal gennem hele bo-
gen) om landsbyer og gårde. Den sætning, jeg 
finder værd at bemærke, er denne: »Nederst 

stod trællene, som sikkert lavede det hårdeste 
og mest beskidte arbejde«. Det er det lille ord 
»sikkert«, som understreger, at bare fordi noget 
er sandsynligt, er det ikke en given sag – og 
hvis vi ikke har en reel viden, bør dette fremgå.

»Jellingmysteriet« er en fin bog – den er 
en anelse rodet et par steder, og der er et par 
forklaringer, som med fordel kunne have faldet 
tidligere for at lette den samlede forståelse, 
men det er detaljer. Jeg holder af, at der hist og 
her sniger sig lidt nørdejargon og -referencer 
ind, som antyder, at forfatteren kan have været 
involveret i rollespil. Jeg kan også godt lide, at 
der er en god litteraturliste, så man kan læse 
videre efter at være begyndt det bedste sted i 
sin jagt på løsninger af Jellings mysterier. 

Foto: Lennart Larsen, Nationalm
useet

•   Anders Lundt Hansen 
•   Valeta 
•   200 kroner
•   154 sider
•   Fås også som e-bog til 59 kroner. 

Kong Harald lod rejse en sten. Det gjorde han ifølge inskriptionen for at ære sit ophav,  
men i realiteten gjorde han det for at blære sig. Som konge i de gode gamle dage skulle  
man have styr på sin signalpolitik, og signalet var, at kongen havde styr på sagerne,  
så hvis man prøvede på noget, fik man prygl.
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A N M E L D E L S E R

○   ANMELDT AF:  KARSTEN MØLLER

Den senere tids udgivelser inden for samfunds-
fag bærer alle præg af et krav om basal viden, 
personlig stillingtagen og dermed perspektive-
ring, ligesom det for histories vedkommende er 
gældende at påpege den historiske og samtidige 
perspektivering. »Fagdidaktik i samfundsfag« 
giver en sober og grundig indføring i fagets hi-
storie og status for både folkeskolen og gymna-
siet. Her skal hovedsageligt omtales de folke-
skolerelevante sider.

Faget er gået fra at være samfundslære 
til samtidsorientering over samfundskund-
skab til det, det er i dag, nemlig samfundsfag. 
De sidste år med realeksamen i 70’erne var 
samfundslære et must, men vel nærmest et 
vedhæng til historie. Så man må sige, at der er 
sket en udvikling på dette felt.

»Fagdidaktik i samfundsfag« indkredser 
gennem historiske analyser af faget i folke-
skolen (og gymnasiet) dets grundlæggende 
indhold, som har varieret over tid og skoleform. 
Herudfra påvises, at følgende fire punkter vil 
forekomme i et eller andet blandingsforhold, 
nemlig samfundsfag som samtale/livsverden, 
samfundsfag som faglige metoder, samfunds-
fag som indhold i form af samfundsmæssige 
processer og strukturer og samfundsfag som 
videnskabsdiscipliner.

Denne analyse må siges at være meget vel-
lykket, og mon ikke punkt tre må siges at være 
meget relevant i folkeskoleregi. Risikoen for 
udokumenterbare diskussioner og tågesnak eli-
mineres, hvis den basale argumentation får en 
væsentlig plads i undervisningen.

Bogen understreger, at samfundsdidaktik-
ken må være en kobling mellem samfundsvi-
denskaberne, en kobling til de aktuelle sam-
fundsstrukturer og -processer og endelig til 
det demokratiske værdigrundlag og til elevens 
livsverden.

At tage udgangspunkt i elevens egen ver-
den, virkelighedsopfattelse og undren er ind-
lysende. Herfra går vejen så til de forskellige 
discipliner, der skal sikre, at økonomi, politologi, 
sociologi og international politik bliver centrale 
dele af undervisningen.

Med det bombardement af informationer i 
alle medier vedrørende samfundsproblematik-
ker, vi alle kan udsættes for i dag, er det befri-
ende, at faget har fået så stor prioritet, som det 
har, og ikke ender som et køkkenbordsfag.

I Undervisningsministeriets vejledning af 
1987 kunne man blandt andet læse, at »... 
samtidsorientering er en videreudvikling af 
samtalen hjemme mellem de store børn og 
deres forældre – en samtale, som måske mest 
findes i en forestilling om det gode hjem. I sko-
len er det undervisningen, der er samtalen for 

alle – også for dem, der ikke møder den hjem-
me«. Meget har heldigvis ændret sig.

Et ikke uvæsentligt kapitel omhandler 
skrivning i samfundsfag. Der nævnes eksem-
pler på elever, der ikke gemmer deres skriftlige 
arbejder, fordi målrettet skrivning i faget til-
syneladende ikke har tilstrækkelig observans 
– hvilket åbenbart kan være et problem også i 
gymnasiet.

Vi må nok se i øjnene, at det er de færreste 
elever, der skriver med en Viking-blyant num-
mer 2 (og godt det samme). De bruger elek-
troniske hjælpemidler, hvilket er fint, men det 
indebærer, at en god informationsindsamling 
og skrivedisciplin skal vægtes så højt, at man 
undgår udokumenteret afskrivning. Her må der 
da i folkeskoleregi ligge utallige muligheder for 
tværfaglige arbejder, der kan styrke netop kil-
dekritik og det skriftlige.

Det bliver spændende engang at læse om 
erfaringerne med skriftlig samfundsfag, når det 
er implementeret og grundigt gennemprøvet i 
folkeskoleregi. 

Køkkenbordsfag?
Tidligere tiders aktuel orientering er blevet til et selvstændigt og vægtigt fag, nemlig samfundsfag. 
Nu har vi også en vellykket analyse af faget og dets didaktik.

Fagdidaktik i samfundsfag

n  Samfundsfag  

•   Torben Spanget Christensen (redaktør)
•   249 kroner
•   190 sider
•   Frydenlund
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SidSte 
nyt om 
dit eget 
fag
Tilmeld dig dit faglige netværk på folkeskolen.dk 
og få nyheder, viden og debat om dit fag i dit  
personlige nyhedsbrev

FS2115_Helside_egenannonce.indd   1 19/02/16   14.13
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KO R T E  M E D D E L E L S E R

mindeord

Lis Solvang Nielsen
Lis Solvang Nielsen sov 
ind lørdag den 27. fe-
bruar – omgivet af hele 
sin nære familie. 
Lis blev uddannet lærer 
i 1983 og underviste i 
blandt andet dansk og 
idræt på Bryndum Skole 
i 12 år. I 1996 blev Lis 
cand.pæd. i pædagogik. 
Hun blev adjunkt på Ribe 
Statsseminarium i 1997. 
Lis indgik senere i ledel-
sen som uddannelsesle-
der af Ribe Seminarium 
og CVU Vest. 
I december 2006 blev 
Lis ansat som skoleleder 
på Blåvandshuk Skole. 
Lis stod i spidsen for 
skolen i nogle år med 
mange forandringer. 
Den første var kommu-
nalreformen i 2007, en 
reform, der blev fulgt af 
harmoniseringer og sam-
menlægninger i skole-
verdenen. 

Skole og klubber blev 
fusioneret i 2008. I 
2012 blev Billum Skole 
filialskole til Blåvands-
huk Skole. Lis arbejdede 
hårdt og succesfuldt på 
at få Blåvandshuk Skole 
til at blive en velfunge-
rende samlet organisati-
on med tæt samarbejde 
imellem de forskellige 
afdelinger.
Lis havde stort fokus 
på at udvikle skolen, der 
skulle være systemisk 
tænkende, anerken-
dende, inkluderende og 
læringsmålstyret. Lis var 
primus motor i udviklin-
gen af »Ny udskoling« 
og var lige så involveret i 
udviklingen af »Udesko-
len«. Lis var også meget 
optaget af udviklingen 
af skolesystemet i Varde 
Kommune.
Lis var en fantastisk in-
spirerende samarbejds-
partner, god til at holde 
humøret oppe, sætte 
sejlet i modvind, tro på 
det gode og holde fast i 
de positive tanker. Hun 
var meget bevidst om 

at se på det positive og 
dyrke det, der lykkes.
Lis havde styr på både 
teori og praksis og kunne 
binde det sammen, og 
hun havde mod til at sige 
sin mening, også når den 
gik imod strømmen. 
Lis måtte stoppe med 
at arbejde i maj 2015, da 
hun var syg af kræft.
Vi vil mindes Lis med 
varme og glæde. Hun var 
en dejlig åben og visio-
nær leder. Hun spredte 
godt humør og motive-
rede til hele tiden at ud-
vikle sig og lære nyt. 
Lis efterlader sig sin 
mand Henrik, to voksne 
sønner, svigerdøtre og to 
børnebørn.

Med venlig hilsen
Karin Emborg Gjersøe,

pædagogisk  
afdelingsleder,

Blåvandshuk Skole

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2016
Nummer 7: Tirsdag den 5. april 2016 kl. 12
Nummer 8: Mandag den 18. april 2016 kl. 12
Nummer 9: Mandag den 2. maj 2016 kl. 12

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.

 Lederstillinger 

Leder til PPR Albertslund
Faglig stolthed, arbejdsglæde og begejstring er 
nogle af de ting, der kendetegner Pædagogisk 
Psykologisk rådgivning i Albertslund.

Vil du være med på holdet og vil du stå i spidsen 
for vores dygtige PPR – så er det nok dig, vi 
mangler. Vi skal nemlig have ny leder pr. 1. juni 
2016.

Kig forbi www.albertslund.dk og bliv klogere på, 
hvorfor du skal søge stillingen.

Kom og vær med i Albertslund.
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Dronninggårdskolen søger 
lærere til såvel Basisskolen 
som til Overbygningen

Rudersdal Kommune er i gang med et stort læringsprojekt 
”Alle børn skal lære mere”, der handler om synlig læring. 
Har du lyst til at være en del af dette og til at være på en 
skole, hvor reform og digitalisering går hånd i hånd, så 
send os straks en ansøgning.

Dronninggårdskolen søger lærere til såvel Basisskolen 
som til Overbygningen
Vi søger lærere, der kan undervise i flere fag og blandt andet 
gerne:
• Dansk, musik, geografi, idræt, natur og teknologi og 
 biologi. 
• Alle elever fra 2. klasse er udstyret med I-Pad, og derfor 
 forventer vi også, at du kan inddrage iPads i din 
 undervisning.

Vore indsatsområder dette skoleår er at videreudvikle: 
• Elevsamtaler om elevens læring og progression. 
• Følg din nysgerrigheds modul, hvor alle elever skal have 
 mulighed for at forfølge deres nysgerrighed/interesser.
• Træning og fordybelsesmodul.
• Områder inden for ”Synlig læring” (bl.a. elevens evne til at 
 evaluere sig selv og lærerens evne til at give feedback).

Dronninggårdskolen er traditionsrig, men samtidig også meget 
udviklingsorienteret. Vi er privilegeret med en positiv og aktiv 
forældrekreds, en engageret medarbejdergruppe, der er team-
organiseret og nogle dejlige elever. Vi er beliggende tæt på skov 
og natur ved Holte Station i Rudersdal Kommune. 

Sammen med vores læringscharter præger vores værdier 
”FRAMST” i høj grad vores hverdag. Det vil sige, at vi er fagli-
ge, vi er rummelige, vi er ansvarlige i relationen, vi debatterer 
menneskesyn og vi udviser synlighed og skaber tryghed.

Se mere på vores hjemmeside: www.dronninggaardskolen.dk 
– Pjece: Skoledagen på Dronninggårdskolen 2015-2016 eller 
kontakt skoleleder Gitte Moltzen på tlf.: 46 11 45 35 eller 72 68 
45 35 eller skolens souschef Anne Møller Boysen på tlf: 46 11 
45 06 eller 72 68 45 06.  

Vi glæder os til at hilse på dig.

Ansøgningsfrist er onsdag den 6. april 2016 kl. 12.00. Vi afhol-
der samtaler løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt eller senest 1. 
august 2016.
Der er tale om faste stillinger. Løn ifølge gældende overens-
komst.

Ansøgning vedlagt relevante bilag skal sendes til:
Dronninggårdskolen
Rønnebærvej 33
2840 Holte
Mrk.: Ansøgning eller til: dronninggaardskolen@rudersdal.dk

...søger lærere med ansættelse fra 1. august 2016. 

Busses Skole – et godt sted at lære, et godt sted at være - 
er en velfungerende og traditionsrig friskole med vægt på 
faglighed kombineret med en stærk naturfaglig og
musiks-kreativ profil. 

Vi har godt 300 elever fra begynder - til 9. klasse. Vi er en 
skole med en holdningsmæssig rummelighed, som både 
elever, forældre og lærergruppe er omfattet af. Du kan 
læse mere om skolen på www.busses.dk.

Vi søger en lærer til mellemtrin og udskolingen, der kan 
dække to eller flere fag; engelsk og dansk, gerne i kombina-
tion med andre fag.

En anden lærer i et barselsvikariat til indskoling og mel-
lemtrin med dansk eller matematik.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansmini-
steriet og Lærernes Centralorganisation. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til skoleleder 
Bjarne Højlund 3953 0232 / 3969 0054 / 2423 3625 eller 
viceskoleleder Peter Steffensen 3953 0233.

Der ansøges elektronisk via skolens hjemmeside: 
www.busses.dk. Ansøgning og bilag skal være skolen i 
hænde senest fredag den 8. april.

busses skole, mosebuen 1, 2820 gentofte, 3969 0054

Sammen om København

European School
Danish and English teaching positions at 
Denmark’s first European School
Do you want to be involved in building up a new 
and exciting international school environment at a 
European School?
ESCPH is an accredited school within the estab-
lished European School system with an English 
language and a Danish language section.
Available positions in both the English language 
and the Danish language section. 

Deadline April 15, 2016
Submit application at www.kk.dk/job - “Undervisning”

Den røde plads

 Lærerstillinger 
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JOB & KARRIERE

Bliv interessant på Google
Hvad dukker der op, når man googler dit navn? Hvis du er jobsøgende, er det en god idé at sørge for, at 
Google fremhæver en masse spændende ting om dig, råder specialist i markedsføring på sociale medier. 

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

En oversigt over dimitterede lærerstuderende, 
en deltagerliste fra et motionsløb eller et refe-
rat fra boligforeningen. Ikke alt er lige interes-
sant for arbejdsgivere at klikke sig ind på, når 
de googler deres udvalgte jobansø-
gere — for det gør de, understreger 
Thomas Bigum, som er ekspert i 
markedsføring på sociale medier. 
Derfor skal du fodre Google med 
interessante, faglige ting, råder han 
— og det er nemmere, end man 
måske lige tror. 

Debattér med dit fulde navn
Opret debatprofiler i dit fulde 
navn på alle de relevante steder, 
du kan opspore. Det kan være 
Facebook-grupper om dine fag, en profil på 
folkeskolen.dk eller sider om interesser, du 
gerne vil fremhæve. 

»Dine profiler sender et signal om, at du er 
fagligt aktiv. Du kan godt lægge et par brød-
krummer ud ved at kommentere på siderne 
— men du kan også bare fortælle, at du læser 
med på siderne«.

Sørg for lækker LinkedIn-profil
Gå din LinkedIn-profil grundigt igennem, og 

gør den lækker med forklaringer om dine job, 
studier og de kompetencer, du har. LinkedIn 
er desuden ved at give alle en funktion, så 
man kan skrive længere indlæg. Thomas 
Bigum foreslår et fagligt indlæg, hvor du 
linker til en artikel om noget skolerelevant og 
skriver din holdning til sagen. 

Del faglige holdninger i din blog 
Opret en personlig hjemmeside, hvor du de-
ler dine faglige holdninger. Du kan for eksem-
pel oprette den som en blog, der flere steder 
udbydes gratis. Tænk på dine indlæg som 
små artikler, hvor du kommenterer på aktu-
elle ting i skoledebatten. 

»Hvis du nævner siden i din ansøgning, får 
du langt mere taletid. Og du behøver ikke at 
dele den med andre, så det er kun dem, der 
googler dig, der falder over den — modsat på 
LinkedIn, hvor dit netværk ser dine opslag«.

Nemme point med YouTube
YouTube er ejet af Google og vises derfor højt 
oppe i resultaterne, når man søger på dit navn, 

forklarer Thomas Bigum. Her kan 
du derfor med lethed blive synlig 
ved at lægge en video op med 
dit eget navn som bruger eller i 

teksten om videoen. 
Du kan optage dig selv, mens du 

taler til kameraet om noget fagligt. Du kan 
også optage en undervisningsidé, der kan 
inspirere andre — eller dele to minutter fra 
et spændende seminar eller lignende. Det 
kan også være en video af dine børn, som 
kommer i mål til Skolernes Motionsdag, eller 
andet privat, som signalerer, hvem du er som 
person.  
jobogkarriere@folkeskolen.dk

SoMe
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Talent for sprog, sport, fitness?
Haarby Efterskole søger to kvalificerede lærere pr. 1/8-16 med talent for efterskoleliv, sprog og sport.

BOGLIGE FAG: Vi får brug for lærere, der kan føre eleverne til prøve 
i FP10 i dansk, tysk og engelsk (evt. Cambridge Engelsk). Ca. 95% af 
vores elever søger efter 10. kl. videre til gymnasiale uddannelser, så vi 
søger fagligt dygtige lærere som er gode til at designe læringsforløb, 
hvor eleverne er aktivt deltagende og reflekterende ift. egen læring. Er du 
vant til at inddrage IT i din måde at evaluere elevernes læring, samt din 
egen undervisning, er dette en fordel. 

Har du interesse for samfundsfaglige temaer, andre kulturer og kan lide 
at holde dig opdateret er det en fordel, da vi mangler to kulturfagslærere. 
I kulturfag planlægges den årlige udvekslingsrejse også, og du vil som 
kulturfagslærer skulle deltage i din klasses udlandsrejse sammen med 
en anden lærer.

FITNESS: Er du et visionært og alsidigt idrætsmenneske, der kan vare-
tage forskellige idrætsgrene i vores valgidrætsblok, ser vi frem til at høre 
fra dig. Du skal samtidig medvirke i udviklingen af vores nye studieret-
ning Fitness. Her skal du indgå ift. praktiske og teoretiske aspekter, og 
varetage undervisning af bred idrætslig karakter – ude og inde. Læs 
mere om vores nye studieretning Fitness på hjemmesiden, og se hvilke 
aktiviteter du skal kunne byde ind med. Måske har du ideer til videreud-
vikling af et fitnesskoncept, der egner sig til vores efterskole. 

ANDRE SPÆNDENDE OPGAVER:

·  Har du erfaring med uddannelsesvejledning, mangler vi en lærer til at 
varetage dette for en-to klasser. Alternativt ser du dig selv som vejleder 
i fremtiden, og er interesseret i at tage en vejlederuddannelse. 

·  Du skal som kontaktlærer for ca. 10 elever være sparringspartner for de 
unge. Denne rolle vægter vi højt, da vi tror på, at den gode relation til 
eleverne er udgangspunktet for personlig, social og faglig udvikling.

·  Ud over de nævnte ting, laver vi i løbet af året mange forskellige ting 
med eleverne. Det forventes at vores kommende lærere kan indgå i 
disse efterskoleaktiviteter, som eksempelvis teaterprojekt, triathlon, 
CAMP eller forældreweekend og evt. planlægge enkelte arrangementer. 
Stillingen rummer desuden aften –og weekendtilsyn.

På Haarby Efterskole møder du unge, der er motiverede for læring, og du 
får mulighed for at blive en del af en meget engageret personalegruppe. 
I dette skoleår har vi sat ekstra fokus på elevernes læringsproces i et nyt 
læringsprojekt, som omhandler formativ evaluering. 

Kan du se dig selv på Haarby Efterskole, så mail din ansøgning til os 
senest mandag d. 4. april kl. 11:00.

For mere information om stillingerne, kontakt viceforstander  
Henrik Thrane på tlf. 21226640. 

Du kan læse mere om vores skole og nye studieretninger på  
www.haarbyefterskole.dk

Mail: ht@haarbyefterskole.dk. Mærk mailen med ”ansøgning lærer”.

Løn/ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

VANLØSE PRIVATSKOLE SØGER DANSK- OG 
KLASSELÆRER TIL INDSKOLINGEN
Vi søger en lærer, som brænder for arbejdet som dansk- og klasse-
lærer i de yngste klasser til en fast stilling på fuld tid pr. 1. august  
2016. 

Ud over dansk vil vi gerne have dækket matematik og/eller musik. 
Fagfordeling i øvrigt efter aftale.

Skolens profil:
Klassekvotienten er på 20 med et spor, og du vil komme til at 
undervise i et miljø præget af et tæt samarbejde med meget 
læringsvillige elever og positive forældre. Vi har tilstedeværelses-
pligt, når det giver mening, og frihed til at forberede sig hjemme. 
Se det fulde stillingsopslag på: www.vanloeseprivatskole.dk.

Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Vanløse Privatskole indhenter børneattest, og der skal fremvises 
straffeattest.

Spørgsmål om stillingen og skolen kan rettes til skoleleder Søren 
Sørensen på telefon 3871 5685. Ansøgning med relevante bilag 
skal være skolen i hænde senest mandag den 11. april 2016 kl. 12 
og  kan sendes til LN@vanloeseprivatskole.dk eller pr. post til 
Vanløse Privatskole, Linde Alle 34-38, 2720 Vanløse. 

Vanløse
Privatskole

Untitled-2   1 19/04/12   10.50

 www.hillerod.dk

Vi søger pr. 1. juni 2016 eller tidligere en uddannet lærer - 37 
timer til Harløse Skole, et specialtilbud for normaltbegavede 
elever med autisme spektrum forstyrrelse. 

Vi søger primært en person, som kan varetage matematik-
undervisningen. Natur/teknik og fysik ingen hindring.

Eleverne har særlige behov, som kræver særlige hensyn og 
voksne med både vilje, viden og evne til at forstå dem. Der 
går 6-8 elever i hver klasse, og du vil blive en del af et selv-
styrende team med 3 kolleger – lærere og pædagoger.

Læs hele stillingsopslaget via ledige job på hillerod.dk

Ansøgningsfristen er den 18. april 2016 kl. 12.00

Vil du gøre en forskel? 
LÆRER MED AUTISMEERFARING 

 Lærerstillinger 
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Mød os på
facebook®

Vi siger farvel ti l fi re gode lærere, der går på pension eft er at 
have været på Realskolen mellem 15 og 34 år. Derudover vokser 
skolen med en ny klasse, så derfor søger vi pr. 1. august 2016 
fem nye kolleger ti l vores dygti ge lærerteam.

Vi er en privat grundskole med 554 elever fra 0.- 10. klasse - ikke 
afdelingsopdelt.
Realskolen har en profi l, der har fokus på trivsel og høj faglig 
udvikling. Skolen har en fl eksibel struktur, der giver vide rammer 
for hver enkel lærers professionelle udvikling. Vi lægger vægt på 
anerkendende dialog og samarbejde, høj faglighed, engagement 
samt omsorg for hinanden.

Du skal kunne dække et eller gerne fl ere af fagene dansk, 
engelsk, geografi , biologi, matemati k, sløjd, billedkunst, idræt, 
drama, musik, kristendom og historie. Andre fag kan naturligvis 
også komme i betragtning som supplement ti l skemaerne. 
Hvis du går eft er den naturfaglige fagpakke, skal du have lyst og 
ideer ti l at være med ti l at forme Realskolens ti lbud i forhold ti l 
den nye naturfaglige afgangsprøve.

IT og mediekompetencer har været centrum for skolens udvikling 
de seneste år og er det fortsat. Skolen deltager derfor i forsknings-
projektet DigiPro (Læs mere på www.digitalprojektdidakti k.dk)
IT er derfor et integreret arbejdsredskab i skolehverdagen - for 
såvel elever som lærere.
I de seneste år har Realskolen i gangsat et internt udviklingsprojekt 
omkring talentudvikling, talentundervisning og MasterClasses.
Realskolen er i stadig udvikling i forhold ti l Vision 2021. Derfor er 
der brug for bygningsmæssig udvidelse og Realskolen står derfor

nu for at skulle i gang med et større byggeri med et nyt hus ti l 
7.-10. klasse, et nyt ekstra musiklokale og et nyt ekstra hus ti l 
Caféen.

Lyder det umiddelbart, som om det kunne være noget for dig, 
vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt os endelig for nærmere 
informati on – læs også nærmere på vores hjemmeside.

Arbejdsti den for lærere her på Realskolen indebærer bl.a. fl eksi-
bel arbejdsti d med individuelle aft aler med henblik på ti lstede-
værelse, central placeret personlig arbejdsplads, fast mødedag 
en gang om ugen samt et månedligt fællesmøde.
En fuldti dslærer underviser 26 lekti oner. 
Derudover ti lbyder Realskolen en konkurrence dygti g løn.

ANSØGNINGSFRIST ER TIRSDAG DEN 29. MARTS 2016 KL.10 
Ansøgningen sendes eller mailes ti l hpr@realskolen.dk - og sti les 
ti l skoleleder Helle Martensen. 
Blandt ansøgerne udvælges ansøgere ti l samtaler d. 6.4.16 og 
d. 7.4.16.

Spørgsmål vedr. sti llingen eller skolen, samt aft aler om rund-
visning rett es ti l pædagogisk leder Charlott e Brønnum på tlf. 
51491139 eller cb@realskolen.dk. 

Ansætt else sker i henhold ti l enhver ti d gældende overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC/OC, samt organisati onsaft ale for 
ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie skoler. 
Der indhentes børneatt est. 

Vi glæder os ti l at høre fra dig...

Lærere søges ti l en skole i balance
Vil du være med ti l at videreudvikle på en god skole, som er i fi n balance mellem vores traditi oner samlet gennem 169 år

og i stadig fornyelse, for at være en skole, der følger med ti den.

Balance mellem traditi on og fornyelse

 Lærerstillinger 
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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

Korsholm Skole, Favrskov Kommune

Indskolingsleder med souscheffunktion

§ Ansøgningsfristen er den 31/03/16

Net-nr. 22786

Fryndesholm Skole, Sønderborg Kommune

Skoleleder Fryndesholm Skole

§ Ansøgningsfristen er den 12/04/16

Net-nr. 23828

Center for dagtilbud og skoler, Greve Kommune

Skoleleder til Tune Skole 

§ Ansøgningsfristen er den 04/04/16

Net-nr. 22807

Sorø Gymnastikefterskole, Sorø Kommune

Ny pædagogisk leder

§ Ansøgningsfristen er den 01/04/16

Net-nr. 22783

Usserød Skole, Hørsholm Kommune

Afdelingsleder til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 06/04/16

Net-nr. 22815

Trekronerskolen, Roskilde Kommune

Viceskoleleder til Trekronerskolen

§ Ansøgningsfristen er den 04/04/16

Net-nr. 22814

Fredericia Realskole, Fredericia Kommune

Lærere og læsevejleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 01/04/16

Net-nr. 22803

Søborg Privatskole, Gribskov Kommune

4 nyoprettede lærerstillinger

§ Ansøgningsfristen er den 04/04/16

Net-nr. 22819

Landsgrav Friskole, Slagelse Kommune

Dansk- og klasselærer til 6. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 18/04/16

Net-nr. 22787

Ellebækskolen, Køge Kommune

Lærere til 1. august 2016

§ Ansøgningsfristen er den 31/03/16

Net-nr. 22796

Holmebækskolen, Køge Kommune

Lærer til specialskoleafdelingen Holmehus

§ Ansøgningsfristen er den 28/03/16

Net-nr. 22798

Hørsholm Lille Skole, Hørsholm Kommune

Dansk- og matematiklærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 12/04/16

Net-nr. 22799

Nørre Fælled Skole, Københavns Kommune

Koordinator til nyt sprogkompetencecenter

§ Ansøgningsfristen er den 18/04/16

Net-nr. 22828

Kongensgaard Efterskole, Lemvig Kommune

Forstander søges

§ Ansøgningsfristen er den 11/04/16

Net-nr. 23832

Marie Kruses Skole, Furesø Kommune

Musiklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 06/04/16

Net-nr. 22802

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Københavns Kommune

Læringskonsulenter

§ Ansøgningsfristen er den 31/03/16

Net-nr. 22820
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MERE END 10.000 IT-INTERESSEREDE  
LÆRERE ER ALLEREDE TILMELDT. ER DU?
Tilmeld dig netværket It i undervis ningen og følg 
med i debatten om dit fag. 

folkeskolen.dk/it 

1/3 Folkeskolen annonce.indd   9 14/03/16   14.34

Niels Steensens Gymnasium, Københavns Kommune

Lærer i matematik og fysik pr. 1. august

§ Ansøgningsfristen er den 18/04/16

Net-nr. 22829

Lundehusskolen, Københavns Kommune

Superdygtig AKT-vejleder

§ Ansøgningsfristen er den 23/03/16

Net-nr. 22811

Stavnsholtskolen, Furesø Kommune

Udskolingslærer, tysk, samf., dansk

§ Ansøgningsfristen er den 25/03/16

Net-nr. 22813

Den Danske Skole i Beijing, Western Academy of Beijing i Kina

Dansk faglærer m/k

§ Ansøgningsfristen er den 31/03/16

Net-nr. 22790

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, Københavns Kommune

Alinea søger digital redaktør til matematik

§ Ansøgningsfristen er den 15/04/16

Net-nr. 22824

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, Københavns Kommune

Alinea søger matematikredaktør

§ Ansøgningsfristen er den 29/03/16

Net-nr. 22812

VIA University College, it-afdelingen, Aarhus Kommune

Pædagogisk it-konsulent VIA IT

§ Ansøgningsfristen er den 28/03/16

Net-nr. 22822

VIA University College, it-afdelingen, Aarhus Kommune

Pædagogisk it-supporter Aarhus

§ Ansøgningsfristen er den 28/03/16

Net-nr. 22823

HF & VUC FYN, Odense Kommune

AVU/FVU-lærere på fuld tid

§ Ansøgningsfristen er den 28/03/16

Net-nr. 23833

Vrigsted Efterskole, Hedensted Kommune

Lærer pr. 1. august 2016

§ Ansøgningsfristen er den 08/04/16

Net.nr. 22826

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Københavns Kommune

Engageret pædagogisk konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 07/04/16

Net-nr. 22821

Ishøj Kommune

Konsulent med ledelsesfunktion

§ Ansøgningsfristen er den 07/04/16

Net-nr. 22817
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Småland, op til 
15 personer
Stort og hyggeligt hus i 
lille landsby. Plads til 15 
personer. Tæt på skov og 
glasriget. 
Telefon: 26243452 
www.triabo.dk

Feriebolig  Bornholm
Ferielejl. med plads t. 4 
pers. 100 m. t. strand. 
3.200 for en uge i høj-
sæsonen.
Telefon: 24985388

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

Indbydende 
Feriebolig Rømø
Lige ud til Vadehavet og 
de lækre østers. Flot fe-
riebolig, yderst central i 
Havneby.
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

Sommerhus 
Nordvestsjælland
udlejes tre værelser, stue/
køkken, 69 m2 - to huse 
pr. uge kr. 1900,- og kr. 
2950,- ex. forbrug i sko-
leferierne
Telefon: 23688671

Sommerhus 
Lyngså/Sæby
Hyggeligt, mindre ferie-
hus på stor grund. 5 min. 
til badestrand. 2600 kr. 
pr. uge + forbrug. Ledigt i 
sommerferien...
Telefon: 22 83 41 93

Charmerende 
sommerhus ved 
Rørvig udlejes
Hyggeligt sommerhus 
ved Rørvig udlejes for 
3000,- pr. uge + forbrug i 
juni samt uge 30-35. Tlf 
20685868. 
Telefon: 20685868

København Penthouse 
v metrostation
140 m2 i to etager. 2 so-
veværelser - begge med 
dobbeltseng. Det ene i 
børneværelse med 2 ju-
niorsenge.
Telefon: 29433914

Sommerhus Ålbæk 
ved Skagen
5 Pers. Stue m/køkken, 
3 vær + bad. Alt lyst og 
moderne. Lille hund OK. 
Udlejes indtil 9/7 og fra 
13/8
Telefon: 61795640

Liseleje. Sommerhus 
udlejes
Hyggeligt ældre moder-
niseret sort sommerhus 
udlejes. Fin badestrande 
og plads til 2 børn og 2 
voksne
Telefon: 61656548

Fritidshus i Rørvig m. 
stor indendørs pool
8-10 pers. 4 vær. 250 
m2. Have m. pavillon/le-
gehus. Udlejes til familier. 
Kun på ugebasis. Pris pr. 
uge 8500,-...
Telefon: loloja58@gmail.com

Hyggeligt byhus i Nyborg
70m2, m. solrig gårdhave, 
beliggende i gåafstand 
til strand og slot, uge 
26-27, 30 til 3-4 pers. 
3000kr/ugtl.
Telefon: 22742728

Feriebolig i Provence
Bargemon. Hyggelig lej-
lighed beliggende i mid-
delalderby i hjertet af 
Provence.
Telefon: +45 61618358 
www.provence-feriebolig.dk

Dejlig 5 V i hjertet 
af Vesterbro
Vi udlejer vores skønne 
børnevenlige 5-V lejlig-
hed, i hjertet af vesterbro, 
i uge 26 + 27 (mandag til 
mandag)
Telefon: 28783484

Ferie i skønne 
Hundested?
Gammelt byhus med luk-
ket have udlejes i uge 
29 og 30. 2- 300 m fra 
levende havn og dejlig 
strand.1 t.til Kbhvn. 6...
Telefon: 4798 6420 / 2848 
9933

Budapest 2016
85 kvm lejlighed v. Do-
nau. Tæt på metro og 
centrum. 5 sovepladser/
spa+pool. Kr.  3.600.-  pr 
uge i højsæson. 
Telefon: 29641618 
www.lao-dialog.dk

Nyt sommerhus 
udlejes ved Ebeltoft
Et dejligt sommerhus i 
Femmøller ved Mols udle-
jes. 3 værelser med plads 
til 6 personer ialt.
Telefon: 23714404

Spahus Fjellerup Strand
Dejligt, 90m2 hus, 5(6) 
pers., 250m til børneven-
lig strand med Blå flag 
station. Udlejes uge 25-
31, 3900kr/uge.
Telefon: 86153160

Feriehus Nordlangeland
Hyggeligt husmandssted 
nær nordspidsen.Mo-
derne bekvemmeligheder. 
2.200 / 2.600 / 3.200 
alt incl.
Telefon: 40451422

Sydfrankrig, Languedoc
Skønt hus i lille Sydfransk 
landsby udlejes. 28 km til 
Middelhavet. Stor ugenert 
terrasse og have. Garage.
Telefon: 30267535 
www.cuxac.dk

Sommerhus – 
Vesterø – Læsø
Oplev foråret på Læsø. 
Sommerhuset, der ligger 
på lyngklædt grund nær 
havet, lejes også ud i hal-
ve uger.
Telefon: 86912326 – 
40385642 
www.klokkeblomstvej.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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

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

rubrikannoncer

Lad skolerejsen i 2016 være en aktivrejse. Aktivturene 
giver de bedste forudsætninger for sammenhold og store 
oplevelser i naturen. Vi laver blandt andet aktivrejser til 
Østrig, Tjekkiet, Norge, Spanien og Italien.

Ring GRATIS på 8020 8870 for en snak om mulighederne 
og et godt tilbud på jeres skolerejse eller aktivrejse.

Christian Skadkjær

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 80 20 88 70

VRÅDAL/5 DAGE
FRA KR. 1.598,- 
Prisen inkluderer: 
-Færge fra Hirtshals - Langesund t/r
-Bus Langesund - Vrådal t/r
-Klatring/rapelling 
-Vandretur
-Kanotur

 

BLIV KLOG PÅ

AKTIV 

Tommy Iversen

alfa-folkeskolen_aktivrejser_marts16.indd   1 3/10/2016   4:06:14 PM

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

IDRÆTSLEJRSKOLE SåvEL SOm aLm. LEJRSKOLE 
To idrætshaller samt en svømmehal m.m.

Brøndumvej 14-16 / 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 11 90 / jammerbugt@idraetscenter.dk

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside
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Folkeskolen
Næste nummer udkommer  

torsdag den 14. april

Følg med og deltag i debatten på

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.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

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

- til konkurrencedygtige priser
 Med bus, fly eller tog i Europa

STUDIEREJSER
TLF. 7020 9160  |  WWW.SBTOURS.DK

Forslag til studiebesøg i London: 
• Harrow School• Theater workshop • BBC studios

STUDIEREJSE TIL
LONDON
5 dg./4 nt.
fly fra kr.  1.675,-

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk
www.kilroy.dk

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

KILROY er specialister i at arrangere studierejser 
med et højt fagligt indhold. Oplev mindre praktisk 
organisering, faglig forberedelse og mere tid 
til undvisning og samvær.

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.... .
Spar tid
& penge

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Dublin, fly, 5 dg/4 nt ..................... fra kr.  1.895,-
Amsterdam, bus, 5 dg/3 nt ........... fra kr.  1.265,-
Budapest, fly, 5 dg/4 nt ................ fra kr.  1.690,-
Firenze, fly, 5 dg/4 nt .................... fra kr.  2.295,-
München, bus, 6 dg/3 nt ............... fra kr.  1.580,-

Kompetent rådgivning til studierejsen

BERLIN

SPAR
125 kr.

Berlin med rutebus fra Jylland i uge 35.
Nu fra 925,- pr. person for 4 dg / 3 nt.
Derudover 1 x gratis madpakke
til alle deltagere ved booking af
udvalgte indkvarteringssteder.

www.benns.dk

Top 3 faglige besøg i Berlin:
• Berliner Unterwelten • Sachsenhausen
• Udforsk Kreuzberg med Street Art Bingo

pr. person

MØD BENNS PÅ SKOLEMESSEN!

d. 13-14. april i Aarhus Kongrescenter

Vi glæder os til at se jer!

Dit personlige
rejsebureau

Kontakt Mette
tlf: 46 91 02 49
meeb@benns.dk

Storbyer
I Europa  

– direkte fra skolen

"BUS FOR JER SELV"

Pris v/48 deltagere

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Amsterdam 5dg/3nt  fra kr. 1.320,-

Berlin 5dg/2nt  fra kr.     995,-

Bruxelles 6dg/3nt  fra kr. 1.490,-

Hamburg 5dg/4nt  fra kr. 1.315,-

Krakow 6dg/3nt  fra kr. 1.660,-

Paris 6dg/3nt  fra kr. 1.955,-

Prag 6dg/3nt  fra kr. 1.275,-

Cesky Raj 6dg/3nt  fra kr. 1.625,-

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

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

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

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

147414 p48-57_FS0616_Lukkestof.indd   56 18/03/16   15.22



F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 6  /  57 

WWW.LPPENSION.DK

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

ABONNEMENT  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 kroner 
inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonne-
ment kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
Løssalgspris: 40 kroner. 

160.000 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. 7  29. marts 5. april 14. april
Folkeskolen nr. 8  11. april 18. april 28. april
Folkeskolen nr. 9  25. april 2. maj 12. maj
Folkeskolen nr. 10  9. maj 17. maj 26. maj

Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Graphic og 
Danmarks Lærerforening.  
Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

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.

132. 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 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk

Bente Heger, chefsekretær,  
beh@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann,
bladredaktør,
hah@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Cathrine Bangild,  
cba@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
John Villy Olsen,  
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,  
bje@folkeskolen.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen,  
redaktør af anmeldelser, 
sga@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2015: 81.364  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for 4. kvartal 2015 er  
160.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
Engelsk, Ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og fransk

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

Snaregade 10 A, 1205 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 Claus Hjortdal • Næstformand Jørgen Mandrup Nielsen 
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+.

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FORMAND 
Lærer Anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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 9.00 til 15.30, 
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.

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 33 69 63 00, 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

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

Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 36: 

BALLERUP-FORÆLDRE: SVÆR INKLUSION MED 26 ELEVER

SKOLER BLEV TIL  
GLOSTRUP SKOLE 

L Æ S  S I D E  6

T E M A :  S K O L E L E D E L S E  S I D E  6

UNDGÅ ULÆKRE
TOILETTER 
GIV ELEVERNE ANSVAR 

L Æ S  S I D E  3 0

Hver fjerde lærer sagde op, da politikerne 
gennemtvang skolesammenlægning  
i Glostrup
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A L T  F O R  K O R T E 
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.

FOR KORTE NYHEDER

SÅ KAN DE LÆRER DET / 100

Ordet disciplin er forsvun-
det fra lærernes fagsprog, 
mener mange, men en 
løsning kan være at vur-
dere de mange ansøgere 
til folkeskolen på et tidligt 
stadie. »Hvis vi indfører et 
karakterkrav fra børneha-
ven, vil vi være ude over 
en lang række af de pro-
blemer, vi oplever i dagens 
folkeskole«, forklarer en 
debattør. Tilhængerne af 
karakterkravet ser ikke kun 
disciplinære fordele ved en 
sådan ordning. »Hvis vi på 
den måde kan frasortere 
de tunge børn, de forstyr-
rende børn, de dovne, be-
sværlige og tidskrævende 
børn, vil det have en gavn-
lig effekt på niveauet i hele 
folkeskolen«.

Forslaget går foreløbig 
ud på, at ansøgernes af-
gangsbevis fra børnehaven 
som minimum viser 4 i fa-
gene perler, klatring, gynge 
og modellervoks.

Mange problemer med disciplinering 
kan løses med et karakterkrav mellem 
børnehaven og folkeskolen

Historielærer helt  
tosset med QR-koder. 
Det er der ikke andre, 
der er.

Er det igen billed-
kunstlærer, der står 
bag ny udsmykning 
på lærerværelset,  
eller må man godt 
sige, det er grimt?

Musikskolelærers 
musiksmag afspejlet i 
funky tøjvalg, mener 
han selv.

Ny serie på TV 2 skal 
være lidt ligesom 
»Rita«, bare mindre 
feelgood. Arbejdstitel: 
»Ritalin«.

Hattie-tilhængers påskeferie – et 
uoverskueligt helvede af målstyring, 
test, feedback og evalueringer 
En fan af den newzealandske skoleforsker John Hattie har un-
der overskriften »synlig ferie« planlagt sin og familiens påske 
til mindste detalje. Familien fortæller: »Han begyndte for flere 
uger siden, og så har det ellers kørt med feed op og ned og 
frem og tilbage og afkrydsningsskemaer og feriemålingstest 
og hvilestrategier og blotlæggelser af vores achievements«.

Hattie-tilhængeren forklarer selv: »Vi skal i ferien moni-
torere en afslapningsmaksimerende effektspiral: Hvor skal 
vi hen? Hvad skal vi have ud af ferien? Hvordan vil vi nå det 
maksimale udbytte? Det kræver, at vi understøtter en bevidst-
gørelse af vores praksis omkring vigtigheden af at eksplicitere 
feriemålene i et fælles begrebsapparat. Familiemedlemmerne 
skal lære at tage medansvar for deres egen arbejdspause og 
udvikle en tro på forventning om mestring. 
Dermed styrkes de familiemæssige re-
fleksioner omkring målopnåelsen i 
ferieplanerne«.

Familien kommenterer: »Vi 
er ikke engang kommet af 
sted endnu, men vi er så 
klar til en omgang eva-
luering. Kald den bare 
summativ, kønt bliver 
det ikke«.

12
12
12
12

KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

LÆS MERE 
OM INDHOLD 
OG PRISER PÅ 

DPF.DK

Dette undervisningsmateriale er et red-
skab til at kortlægge og styrke elevers 
matematiske begrebsudvikling på de 
ældste klassetrin.

Bogen bidrager til, at læreren vil kunne 
tilpasse det matematiske stof til den 
enkelte elevs forudsætninger og behov, 
uanset elevens matematiske viden og 
kompetencer. Den er ikke knyttet til et 
bestemt klassetrin, men anvendes ud 
fra den enkelte elevs faglige forudsæt-
ninger, som bogens screeningstest kan 
være med til at fastlægge.

Materialet lægger op til undervisn-
ingsdifferentiering, så elevens faglige 
forudsætninger, potentiale, motivation 
og behov bliver grundlaget for støtten til 
elevens arbejde med at lære matematik.

Bygger videre på 
MATEMATIKVANSKE-
LIGHEDER – TIDLIG 
INTERVENTION. 
Begge materialer er 
til forebyggelse og 
støtte af elever.

Et digitalt, kreativt og adaptivt undervisningsmate-
riale, der er selvrettende og velegnet til selvstudier. 
Kan anvendes af alle elever på alle klassetrin. 
Giver læreren overblik over elevernes udvikling.

Eleverne får deres planter i Matematikhaven til at 
vokse ved at spille matematikspil. Jo bedre man 
er til at spille, jo smukkere og større vokser ens 
planter sig. Resultater og indsats belønnes med 
virtuelle præmier, så brugerne får ansvaret for 
deres egen læringsproces.

Selvrettende træningsmateriale 
Matematikhaven er perfekt egnet til både svage og 
stærke elever. Systemet er beregnet til selvstudier 
og er selvrettende, og oplagt at bruge til træning. 
Kan anvendes i sammenhæng med alle matema-
tiksystemer.

Få overblik
Læreren kan i administrationsmodulet identificere 
elevens styrker og problempunkter,  sammenligne 
elevens resultater med kammeraters på samme 
niveau og  se elevens udvikling over en periode.

Online-adgang til alle – elever, lærere og forældre 
Nem og hurtig adgang med UNI login eller med 
unikt login som forælder.

6, 12 og 24 måneds licenser 
Licens til Matematikhaven købes per elev og giver 
eleverne ubegrænset adgang i licensperioden på 
6, 12 eller 24 måneder.

Matematikhaven er udviklet af 
Oefenweb, et selskab under 

University of Amsterdam. Er over-
sat og tilpasset danske forhold. 

FOKUS PÅ MATEMATIKVANSKELIGHEDER

Deltag i 
præsentation 

på Skolemessen 
14. april

399,20 kr. ekskl. moms 
Inkl. Informationstest, samtale-
guide og kopiark.

MATEMATIKVANSKELIGHEDER PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN  
Kortlægning og undervisning

Af Lena Lindenskov, Peter Weng og Pia Beck Tonnesen

– SPIL OG TRÆN PÅ DIT NIVEAU
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