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SIDE 16

TID TIL OK 15 
Historisk svære forhandlinger 
efter lockout og arbejdstidslov.   
SIDE 6

ONDT I PISA
Sprog er ikke vejen til alt, mener 
matematiklærer med succes.
SIDE 10

LEDERFORMAND
Mød Claus Hjortdal – ny  
formand for skolelederne.
SIDE 38

Reformforsøg
udfordrer lærere

Nivå Skole har afprøvet reformen med dagligt bevægelsesbånd. Men  
forberedelsestiden presser lærerne, og de inkluderede elever har det svært. 
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»I stedet for at suge energi ud af systemet ved at kræve afrapportering op til et system, 
der lever af benchmarking og afrapportering, skal de [politikere og forvaltning] gennem 
samme øvelse, som lederne skal igennem i forhold til lærerne. Fokus skal være på det, der 
foregår i læringsrummet«, siger Claus Hjortdal.

Det er en klar og opmuntrende opfordring, den nye formand for Skolelederforeningen, 
Claus Hjortdal, leverer i dette nummer af Folkeskolen. Skolelederne har alt for længe bukket 
og slået hælene sammen, når de mange krav oppefra har fået dem til at bruge mere tid som 
sparringspartnere for Excel-ark end som støtte for lærerne. 

Det er på tide, at de vender blikket den anden vej. 
For den nyvalgte formand fremhæver også et element i reformen, som ikke har været 

meget fremme i debatten: Der er mange fag, hvor der faktisk ikke længere er lovkrav om at 
levere et bestemt timetal.  

Det kan man begræde, fordi man kan frygte, at nogle fag så bliver klemt. Men man kan 
også se det som en chance for virkelig at nytænke skoledagen. Det er – som så meget andet i 
reformen – allerede sket mange steder. 

For eksempel på Nivå Skole, hvor lærerne som forsøg har indrettet et fælles halvanden 
times »projektbånd« hen over dagen for en hel årgang. Det er blevet brugt til teaterøvelser 
i en uge, motorik i en anden, men lærerne ser mange andre muligheder i det. En matema-
tiklærer tænker for eksempel, at hun kan indføre endnu mere værkstedsundervisning, hvis 
hun kan få lov til at bruge noget af båndet til matematik. Det kniber det med tid til i dag. 

Men, men, men. 
Alle disse muligheder har en alvorlig bagside. Som alle – undtagen politikere – ved, kræ-

ver det virkelig meget forberedelse at skabe noget helt nyt. På Nivå Skole, hvor de endda har 
fået ekstra støtte i en periode, har det taget al den forberedelsestid, lærerne på tredje årgang 
havde.

»Jamen, hvem gør hvad? Hvem laver en redskabsbane? 
Hvem sørger for, at der er toppe og bolde og så videre? Vi 
har brugt al vores forberedelse på at få det halvanden times 
projektbånd til at fungere«, siger en af lærerne.  Og hvornår mon de så har 
forberedt den almindelige undervisning?

Ja, godt gættet! Hvorfor er det så vanskeligt for andre at forstå, at det at op�nde og koor-
dinere 75 elevers og en �ok læreres aktiviteter kræver, at nogen sætter sig ned og planlægger 
i alle detaljer?

Enhver, der har prøvet at arrangere en børnefødselsdag, må kunne sætte 
sig ind i det. Og så skal børnene endda ikke lære noget!

Lad os håbe, at Claus Hjortdal og hans kolleger nu 
for alvor går ind i rollen som skolens lyna�edere, 
der tør rage op i det kommunale landskab 
og sørge for de rammer, der skal til, for at 
lærerne kan passe deres arbejde. Der er 
brug for det.  

»Og så måtte jeg igen tage 
hatten af for Singapore, 

der på trods af at have et 
uddannelsessystem og 

en samfundsform, der på 
mange måder ligger �ernt 
fra den decentrale danske 

demokratiske model,  
arbejder så progressivt 

med hele tiden at udvikle 
Singapores svage sider«.

Christine Antorini 
i bloggen Lærertopmøde New Zealand 2014

»I USA underviser lærerne 
i gennemsnit 30 timer om 
ugen, og lærere i Shang-

hai underviser 15 timer om 
ugen, fordi de skal have tid 
til den del af arbejdet, der 

kan kvalificere deres  
undervisning. Måske er det 
en af forklaringerne på, at 

Shanghai ligger meget højt 
i Pisa, og USA ikke gør«.

Dorte Lange 
i bloggen Lærertopmøde New Zealand 2014

»… internationale erfaringer 
(…) viser, at reformer kun 
får et positivt udfald, hvis 

de gennemføres i et  
samarbejde med lærernes  

organisationer. Lad os 
håbe, at Summit 2014 
bliver starten på et reelt 

samarbejde«.

Anders Bondo Christensen 
i bloggen Lærertopmøde New Zealand 2014

Løft blikket fra 
Excel-arkene 
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Pisa og sprog
Tosprogede klarer sig dårligere. 

En matematiklærer i Aarhus 
har fundet en måde at styrke 

tosprogedes matematik- 
præstationer på.

OK 15
Lærerne skal diskutere 
krav til de kommende 

overenskomstforhand-
linger, inden den nye 

arbejdstidslov er trådt 
i kraft. 

Lærer i løb

Dorte Larsen er lærer på Nivå Skole, der er med i   
Fredensborg Kommunes reformforsøg. Læs hvordan 
hun og hendes kolleger fylder 1,5 timers projektbånd 

hen over ugen med motorisk træning og faglighed.

R A P P O R T E R E T
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»Vi er embeds-
mænd i hjertet«

Der er spændinger i refor-
men, men skolelederne er 

klar til at stå på mål for den, 
fortæller Claus Hjortdal.

Pisa 
Problematisk problem-

løsning. 

Dråbevis
Naturfag er også,  

hvordan dråber formes, 
og papir gøres  
vandafvisende.

128.119 sider
 Så meget nåede eleverne 
på Søndergades Skole at 

læse, da skolens lærere ar-
rangerede et læsedøgn.

Lærer til lærer.

Lærer i løb
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Selv om lærerne på skolerne lige nu er opta-
get af, hvilke konsekvenser arbejdstidslov og 
folkeskolereform får for deres arbejdsliv, så er 
det allerede nu tid til at se fremad. 

I efteråret begynder overenskomstfor-
handlingerne med KL. Og denne gang er der 
en historisk mærkværdig situation, oplever 
formanden for DLF’s overenskomstudvalg, 
Gordon Ørskov. For baggrunden er en lov, 
som ingen på lærersiden har ønsket. Og reg-
lerne er slet ikke trådt i kraft endnu, før man 
skal til at diskutere, hvilke ønsker man har til 
nye regler.

Målet er en overenskomst, som træder i 
kraft i april måned 2015, og DLF tager lige nu 
de første skridt mod at udvælge, hvilke krav 
lærerne har til arbejdsgiverne. 

»Hver eneste overenskomst har sin egen 
ramme og sine egne muligheder. Det er 
 vigtigt, at vi sammen får en fælles forståel-
se«, siger Gordon Ørskov, kort før han skal 
mødes med alle kredsformænd i DLF til en 
overenskomstforberedende konference i 
Nyborg. 

Klar, parat til Overenskomst 2015
Arbejdstidslov, ønske om individualiseret løn og pres på medarbejderindflydelse. Formand for DLF’s 
overenskomstudvalg Gordon Ørskov Madsen forudser store udfordringer ved forhandlingerne om overens-
komsten i 2015. Medlemsdebatten om næste års overenskomst skydes i gang i slutningen af april. 

TEKST MARIA  BECHER  TRIER

FOTO THOMAS ARNBO

 
10.-11. april: Overenskomstkonference for hovedstyrel-
sen og kredsformænd.

22.-23. april: Foreløbige krav besluttes og udsendes 
til medlemsdebat.

15. maj: Medlemsdebatten afsluttes. 

10.-11. juni: Hovedstyrelsen udarbejder indstilling til kon-
gressen om foreningens krav til overenskomsten i 2015. 

2.-5. september: Kongressen vedtager foreningens 
krav til overenskomsten i 2015 på det kommunale,  
regionale og statslige område.

Sådan stiller DLF krav til 
overenskomsten

Torsdag 25. april 2013 var den dag, regeringen kom på banen med et indgreb, og lærere demonstrerede på Christiansborg 
Slotsplads. Enden på lockouten blev en arbejdstidslov, som gælder fra næste skoleår. Men allerede nu skal lærerne til at 
debattere, hvilke krav de vil stille til KL ved de kommende forhandlinger om overenskomst fra april 2015.
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Han mener, at arbejdstid kommer til at 
fylde meget, når DLF skal stille krav til ar-
bejdsgiverne. Men også at det bliver op ad 
bakke. 

»Underviserorganisationerne og arbejds-
giverne står meget langt fra hinanden. Det 
giver os en kæmpeudfordring. De ønsker, vi 
har, ligger meget langt fra lov 409. Men vi 
bliver nødt til at markere, at vi vil i en anden 
retning, mener jeg«.

Gordon Ørskov Madsen er ikke i tvivl om, 
at lærerne får en stor udfordring med at �nde 
de helt rigtige krav, de kan stille til arbejdsti-
den. 

»Når to parter er langt fra hinanden, må 
man bøje sig for at nå hinanden. Det viste ar-
bejdsgiverne, godt hjulpet af regeringen, slet 
ingen vilje til i 2013. Grundlaget for lærernes 
arbejdstid næste år er en lov, som lærerne ikke 
har haft ind�ydelse på. DLF ønsker ikke at 
blåstemple loven ved en fornyelse af overens-
komsten«. 

Mod individuel løn
Udvalgsformanden forudser, at også løn 

bliver et stort emne ved de kommende over-
enskomstforhandlinger.

Produktivitetskommissionens rapport 
anbefaler øget konkurrence, og KL har �ere 
gange ved overenskomstforhandlinger ønsket 
mere individuel løndannelse. Gordon Ørskov 
Madsen forventer, at arbejdsgiverne igen vil 
stille krav om individuel løn.

»Det vil vi ikke være med til. Vi ønsker at 
sikre den enkelte lærers løn. I Sverige er man 
gået over til et præstationslønsystem, og det 
har bestemt ikke være en succes«.

Arbejdspladsdemokrati under pres
Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøre-
præsentanter på skolerne er med den nye 
arbejdstidslov ikke sikret tid til arbejdet som 
hidtil. Mange kommuner vil desuden ikke 
indgå aftaler med de lokale kredse om lærer-
nes arbejdstid, men opfordrer i stedet til, at 
skolelederne indgår aftaler med den enkelte 
lærer. Det ser Gordon Ørskov som en samlet 
o�ensiv mod medarbejderind�ydelsen på 
arbejdspladsen.

»Signalet fra KL er ikke til at tage fejl af. 

Underviserorganisa-
tionerne og arbejds-
giverne står meget 
langt fra hinanden. 
Det giver os en  
kæmpeudfordring.

 
Gordon Ørskov 
Madsen,  
formand for  
overenskomst- 
udvalget i DLF

Fo
to
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LEJRSKOLE 
MED BID I
MADlejr er en ny form for lejr-
skole, 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 tilberedningen 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 måltid, sundhed, trivsel 
og bæredygtighed.

Vores faste personale står for  
alle indkøb, mens aktiviteterne 
planlægges i tæt samarbejde  
med elever og lærere.

Prisen for de 4 overnatninger er 
500 kr. pr. elev – inkl. mad samt 
undervisningsmateriale til før, 
under og efter opholdet, og  
den offentlige transport kører 
direkte til de nyombyggede 
faciliteter på Helnæs midt i den 
skønne, sydfynske natur. 

PÅ MADLEJR.DK

LÆS MERE OG TILMELD DIN KLASSE

Vil du læse mere
om MADlejr?

Scan QR-koden
eller gå ind på

madlejr.dk

” Det at mødes om mad og 
måltider bidrager til at styrke 
fællesskabet i klassen.”

 
– Deltagende lærer på pilotlejrskolen

LEJRSKOLE FOR
6.-7. KLASSE
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Kommunerne skal ikke tale med kredsen, og 
skolelederen skal ikke tale med tillidsrepræ-
sentanten. Jeg tror, vi skal forberede os på, 
at der vil komme et angreb på vilkårene for 
vores demokratisk valgte repræsentanter på 
arbejdspladsen – tillidsrepræsentanter, ar-
bejdsmiljørepræsentanter og MED-systemet«, 
frygter Gordon Ørskov Madsen.

Han mener, at presset på arbejdsplads-
demokratiet bliver et meget vigtigt tema i de 
kommende forhandlinger.

»Demokrati på arbejdspladsen er en irrite-
rende forhindring på vejen for konkurrence-
statsforkæmperne. Ligesom kollektive aftaler, 
der griber ind i den totale ledelsesret. Men 
det er stadig en del af det danske demokrati 
at �nde løsninger i fællesskab, at tage ansvar 
og �nde fælles retninger for udviklingen«.

Aftaler eller konkurrencestat
Gordon Ørskov Madsen tror, at overenskom-
sten i 2015 vil være med til at bestemme, 
hvilken retning arbejdspladserne skal bevæge 
sig mod fremover.

»Der er to vidt forskellige veje at gå. Kol-

lektive aftaler med et individuelt præg fra 
arbejdspladserne, hvor vi i fællesskab går ind 
og tager ansvar – eller konkurrence, hvor den 
enkelte må klare sig selv og sine egne forhold 
i konkurrence med kollegerne«. 

Netop presset på medarbejderdemokratiet 
er også et emne, hvor han håber, at o�entligt 
ansatte vil stå sammen.

»Det her skal helst være et tema, som vi 
kan stå sammen om på tværs af organisatio-
ner. Det kommer til at få stor betydning for 
sammenholdet i forhandlingsfællesskabet«, 
siger han. 

Medlemsdebat
I slutningen af april beslutter DLF’s ho-
vedstyrelse, hvilke krav der skal sendes 
til debat mellem medlemmerne. Men i år 
bliver medlemsdebatten mere udfordrende 
end nogensinde, forudser Gordon Ørskov 
Madsen.

»Lærerne er lige nu dybt optagede af, 
hvordan næste skoleår kommer til at se ud, 
og hvordan reformen og nye arbejdstidsregler 
kommer til at fungere. Derfor er opmærksom-

heden på, hvilke krav vi skal stille ved næste 
overenskomst, nok heller ikke så fremtræ-
dende«. 

Han tror, Lærerforeningen bliver nødt til 
at nytænke medlemsdebatten om overens-
komstkravene.  

»Jeg er ikke sikker på, at vi skal lægge op 
til medlemsmøder i traditionel forstand på 
hver skole. Vi skal måske �nde nye veje, hvor-
på medlemmerne kan komme til orde. Alle, 
der vil debattere kravene til Overenskomst 15, 
skal have adgang til at komme til orde«, lover 
han. 

Folkeskolen har i forbindelse med denne 
artikel kontaktet KL. Men KL vil først løfte 
sløret for sine tanker om overenskomsten til 
maj.  
mbt@dlf.org

.dk

TILSKUD
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Gekko-tysk.dk
Gekko-tysk.dk til 5.-6. klasse er klar til 
skolestart!  Her får dine elever en rigtig 
god sprogstart. Materialet lægger op til, 
at eleverne skal bruge sproget aktivt. 
Der er fokus på det grundlæggende 
ordforråd og på formidling af tyskspro-
get kultur.

5.-6. kl. udkommer til skolestart 2014

Lette bøger til begyndersprog
Superreaders.dk er et digitalt bibliotek med 137 letlæsnings-
bøger til engelsk, tysk og fransk. Som noget nyt indeholder 
Superreaders.dk titler til engelsk i 1.-4. klasse samt til tysk og 
fransk i 5.-6. klasse.
 
Flere lette bøger er klar til skolestart 2014

Gekko-engelsk.dk 
Gekko-engelsk.dk til 1.-3. klasse er på vej!  Inspirerende 
temabaserede forløb sikrer dine elever en aktiv og 
udforskende start på engelsk. Brug IWB-tavlen som 
igangsætter til at synge, lege, klikke og lytte. Fokus er 
på det grundlæggende ordforråd og den gode historie.

1.-3. kl. udkommer til skolestart 2014

Engelsk · 1.-3. klasse   ·   Tysk og Fransk · 5.-6. klasse

Kom godt fra sprogstart
Nye tider kræver nye materialer, og med  
Alineas nye og afprøv ede materialer kan du 
og dine elever komme godt fra sprogstart. Se flere 

materialer til 
begyndersprog 

på alinea.dk
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Gekko-tysk.dk
Gekko-tysk.dk til 5.-6. klasse er klar til 
skolestart!  Her får dine elever en rigtig 
god sprogstart. Materialet lægger op til, 
at eleverne skal bruge sproget aktivt. 
Der er fokus på det grundlæggende 
ordforråd og på formidling af tyskspro-
get kultur.

5.-6. kl. udkommer til skolestart 2014

Gekko-tysk.dk

Lette bøger til begyndersprog
Superreaders.dk er et digitalt bibliotek med 137 letlæsnings-
bøger til engelsk, tysk og fransk. Som noget nyt indeholder 
Superreaders.dk titler til engelsk i 1.-4. klasse samt til tysk og 
fransk i 5.-6. klasse.
 
Flere lette bøger er klar til skolestart 2014

Gekko-engelsk.dk 
Gekko-engelsk.dk til 1.-3. klasse er på vej!  Inspirerende 
temabaserede forløb sikrer dine elever en aktiv og 
udforskende start på engelsk. Brug IWB-tavlen som 
igangsætter til at synge, lege, klikke og lytte. Fokus er 
på det grundlæggende ordforråd og den gode historie.

1.-3. kl. udkommer til skolestart 2014

Engelsk · 1.-3. klasse   ·   Tysk og Fransk · 5.-6. klasse

Kom godt fra sprogstart
Nye tider kræver nye materialer, og med  
Alineas nye og afprøv ede materialer kan du 
og dine elever komme godt fra sprogstart. Se flere 

materialer til 
begyndersprog 

på alinea.dk
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Når matematiktimen starter, giver læreren 
instruktioner ved tavlen. Herefter får ele-
verne udleveret en opgave, som det kræver 
læsefærdigheder at forstå. Og allerede her 

er de sprogligt svage elever stået af – længe 
inden man når at omsætte det komplekse 
sprog til konkret handling. Deri ligger en del 
af forklaringen på, at Pisa Etnisk-undersøgel-
sen, der blev o�entliggjort for nylig, viser, at 
elever med indvandrerbaggrund halter efter 
i matematik. Det mener Peter Müller, lærer 
på Ellekærskolen i Aarhus. Han har formået 
at løfte en tosproget elevgruppe i matema-

tik. Selv bestræber han sig på at lade sin 
undervisning starte så konkret som muligt.

»I stedet for tegninger i en bog eller på 
tavlen kan geometriundervisningen starte 
med træ�gurer i forskellige farver. Hvis jeg 
tager et kvadrat op og spørger, hvad det 
er, så kan vi måske i første omgang blive 
enige om, at det er en �rkant. Så kan man 
gå videre til at give den type �rkant et navn 

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

FOTO SIMON  JEPPESEN

LÆRER: 
Sproget bør komme i  
anden række i matematik
Den nye Pisa Etnisk-undersøgelse viser, at tosprogede elever halter efter – især i matematik. Der er 
alt for meget fokus på sproget som adgangsbilletten til al læring, mener en lærer, der har løftet tosprogede 
elever i matematik.

I stedet for at løfte 
sprogegenskaberne 
blandt elever med ind-
vandrerbaggrund, så de 
kan lære matematik-
kens komplekse sprog, 
tager Peter Müller i sin 
undervisning udgangs-
punkt i, hvad eleverne 
kan røre ved, og lader 
sproget vokse ud af 
det. Og det har givet 
resultater.
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*)  Førstegenerationsindvandrere defineres 
som elever, der er født i udlandet, og hvor 
begge forældre er født i udlandet.

*)  Andengenerationsindvandrere defineres 
som elever, der er født i Danmark, men hvor 
begge forældre er født i udlandet.

*)  Elever uden indvandrerbaggrund defineres 
som elever, hvor mindst en forælder er født i 
Danmark.

GENNEMSNITLIG PISA-SCORE I MATEMATIK

af andengenerationsindvandrerne har ifølge Pisa ikke »funktionelle 
matematiske kompetencer«. Det gælder for 48 procent af første-
generationsindvandrerne og 13 procent af de danskfødte elever.

38 %
2003 2009 2012
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447 447

428426

508

Uden  
indvandrer- 
baggrund*

Anden- 
generations-
indvandrere*

Første- 
generations-
indvandrere*

Én indgang til skolens it

fronter.dk

Fronter er værktøjer til læring, der 
sætter den enkelte elev i centrum. 
Fronter sikrer, at elevens arbejde i 
Fronter automatisk dokumenteres 
i elevens portfolio og sammen 
med nogle meget stærke værk-
tøjer til elevevaluering, giver det 
eleven det bedst mulige udgangs-
punkt for udviklingssamtalen.

Annonse_DK_april105x285h.indd   1 2014-04-08   09:39
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og herfra snakke om sider og hjørner. Det 
abstrakte matematiske sprog vokser altså 
ud af noget, som alle kan se og røre ved«, 
fortæller han.

Også professor i parallelsproglighed ved 
Københavns Universitet Anne Holmen peger 
på det abstrakte matematiske sprog som 
en barriere for elever med indvandrerbag-
grund.

»Vi ved, at matematik faktisk er et meget 
sprogligt fag, men også er meget abstrakt. 
Der er ikke så meget ’hands on’ som i for 
eksempel de andre naturvidenskabelige fag«, 
siger hun.

Få tosprogede blandt de dygtigste 
Pisa Etnisk-undersøgelsen viser, at knap halv-
delen af alle elever med førstegenerations-
indvandrerbaggrund har utilstrækkelige 
funktionelle matematikkompetencer. Det 
tilsvarende tal for andengenerationsindvan-
drere er cirka 38 procent. For elever uden 
indvandrerbaggrund gør det sig gældende 
for lidt over 13 procent. Kun to til tre procent 
af elever med indvandrerbaggrund be�nder 
sig i gruppen med de dygtigste elever i Pisa-
undersøgelsen mod omkring 11 procent af de 
etnisk danske elever. I læsning og naturfag 
har man kunnet spore en lille fremgang hos 
elever med indvandrerbaggrund fra den 
seneste Pisa Etnisk i 2009 til nu, mens resul-
taterne i matematik står i stampe.

»Det er sku�ende, når man tænker på, 
hvor meget der bliver gjort i disse år, blandt 

andet i forhold til at uddanne lærere med 
kompetence i dansk som andetsprog«, siger 
Niels Egelund, der er leder for den danske 
del af Pisa-undersøgelsen.

»Man skal huske på, at det heller ikke går 
frem for de etnisk danske elever, men det er 
ærgerligt, at der bliver ved med at være så 

stort et gab mellem vores nydanske elever og 
de etnisk danske«, siger Niels Egelund.

Han peger på, at området er et komplekst 
felt, hvor han mener, at integrationspolitik-
ken spiller en afgørende rolle.

»Jeg synes, skolen har gjort så meget, så 
jeg forstår ikke, at det ikke bliver bedre. Der-
for tænker jeg, at det faktisk er et integrati-
onsproblem. Det er ikke skolens skyld, at der 
ikke er gjort nok for at få vores indvandrere 
ud af ghettoerne og ind på arbejdsmarkedet. 
I stedet han man en politik, der fastholder 
dem der, hvor de er«, siger han.

Derfor ærgrer han sig også over, at sko-
lerne i undersøgelsen er så homogene, at 
man ikke kan sige noget om, hvad koncen-
trationen af tosprogede elever betyder for 
resultaterne.

»Vi har skullet holde os til principperne 
for dataindsamling i Pisa, og der er for få 
skoler med over 25 procent indvandrere med 
i undersøgelsen, til at vi kan få nogle ordent-
lige undergrupper«, siger Niels Egelund.

Vigtigst hvad der sker i skolen
Anne Holmen er enig i, at der er mange 
faktorer i spil, når man snakker om tospro-
gede elevers faglige færdigheder. Hun mener 
dog ikke, at integrationspolitikken kan få 
hovedansvaret.

»Det er et komplekst felt, hvor køn, 
socialklasser og sproglige forudsætninger 
blander sig. Men vi ved fra forskning, at 
resultaterne grundlæggende påvirkes af et 

Det er ikke skolens 
skyld, at der ikke er 
gjort nok for at få  
vores indvandrere  
ud af ghettoerne.
Niels Egelund, 
Pisa Danmark

Få styr på årsplanlægningen på to gratis 
inspirationsdage. Her kan du kan høre 
oplæg, deltage i workshops, skabe netværk 
og få ideer til din undervisning.

Københavns Zoo: 
Naturfagene og den åbne skole
22. maj kl. 9.00 - 15.30. Se mere og tilmeld 
dig: ntsnet.dk/sciencefairizoo

Vordingborg: Naturfagene i grundskole 
og ungdomsuddannelse
7. august kl. 9.00-15.30. Se mere og tilmeld 
dig: ntsnet.dk/sciencefairivordingborg 

Få hjælp til naturfagene 
og folkeskolereformen 
- ganske gratis!
Kniber det med at se mulighederne i reformen?  
Skal I igangsætte udviklingsforløb? Savner I inspiration?

Få hjælp til:
•  Understøttende undervisning
•  Den åbne skole
•  Valgfag og udskolingslinier 
•  Innovation
•  Bevægelse
•  Naturfagsteams

Find dit nærmeste NTS-center på nts-centeret.dk.
Læs mere om folkeskolereformen og naturfagene 
på ntsnet.dk/folkeskolereformen.

NTS-centeret inviterer:

Tag teamet med 
på Science Fair
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Læs »Pisa Problemløsning: Overraskende  
dårligt resultat« side 36.

samspil mellem familiebaggrund, evner og så 
det, der foregår i skolen – og at det, vi lettest 
kan påvirke, er det sidste«, siger hun.

På Ellekærskolen erklærer Peter Müller 
sig enig i, at det er et komplekst område, der 
fortjener mere forskningsmæssig kortlæg-
ning. Som det er nu, forfalder man for let til 
at pege på manglende sproglige egenskaber 

som største udfordring, mener han. I Aarhus 
valgte man for otte år siden at sprogteste 
alle elever og sprede de elever med laveste 
scorer ud på kommunens skoler.

»De elever, der havde bestået sprogte-
sten, burde jo så klare sig bedre i matematik. 
Det viser sig, at der ikke er nogen sammen-
hæng. Efter min mening er en af forklarin-

gerne på, at tosprogede klarer sig så skidt, 
at man har gjort sproget til den store guru 
og tror, at det løser alle problemer«, siger 
han. 
abr@dlf.org   

Peter Müller er optaget 
af at gøre sin mate-
matikundervisning så 
konkret som muligt, 
for eksempel ved at 
arbejde med træfigurer 
i forskellige farver.

Forskningsbaseret videreuddannelse ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet

Har du lyst til at bruge idræt og fysisk aktivitet til udvikling af danskernes 
velfærd, så er en master i Idræt og Velfærd sikkert noget for dig.

På studiet udvikler du kompetencer til at kunne analysere de samfunds-
mæssige problemstillinger, der er knyttet til idræt, fysisk aktivitet og sund-
hed. Målet er at bruge din viden i udviklingen af befolkningens velfærd.

Ansøgningsfrist den 1. juni 2014. Informationsmøde 
afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 17:00 - 19:00.
Læs mere på www.nexs.ku.dk/master eller kontakt 
Pia Hansen:  phansen@nexs.ku.dk; tlf.: 3532 0821

inst itut  for  idræt  og  ernæring
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

MASTER I 
IDRÆT OG VELFÆRD
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Nye valgmoduler i iscene-
sættelse, film, medier, 
design og arkitektur

Vil du anvende 
kunstneriske 
processer i din 
formidling?

Finansiering 
SVU, 6 ugers, kompetencefonden.
 
Kontakt os for flere info.

www.kvu.dk

Scenekunstens 
Udviklingscenter
v. Odsherred Teaterskole

DIPLOMUDDANNELSE
FORMIDLING AF  
KUNST &  
KULTUR FOR  
BØRN & UNGE
ANSØG SENEST D. 1. JUNI

Tænketanken Cevea og DLF 
udvikler uddannelsen lærer og  
meningsdanner, hvor lærere skal 
trænes i at kommunikere  
professions- og fagpolitisk.

I foråret 2013 piblede talenterne frem. Lærere 
over hele landet opdagede, at de tændte på at 
organisere aktioner, skrive læserbreve, disku-
tere med politikere og optræde i tv. Nu får 25 
af de lærere, der brænder for at udvikle pro-
fessionen og påvirke den o�entlige mening, 
chancen for at blive uddannet i lederskab, 
kommunikation og pressestrategi. 

Ideen kommer fra hovedorganisationen 
FTF, som sammen med tænketanken Cevea 
har udviklet uddannelsen og tilbudt den til 
blandt andre Lærerforeningen.

»Men vi støtter jo i forvejen Cevea, og 
så blev vi enige om, at vi hellere ville prøve 
at få udviklet noget, der var mere målrettet 
lærere«, fortæller formand for organisati-
ons- og arbejdsmiljøudvalget i DLF Per Sand 
Pedersen. 

Sammen med næstformand Dorte Lange 
har han siddet i arbejdsgruppe med Cevea-
folkene for at udvikle et aktionslæringsforløb 

over et halvt år. Undervejs skal deltagerne 
skrive blogindlæg, debatindlæg, udvikle 
pressestrategier og afvikle aktiviteter for kol-
legerne.

»Den reelle eksamen er virkeligheden: 
Satte vi en dagsorden? Engagerede vi vores 
kolleger? Det er lakmusprøven på uddannel-
sens og deltagernes succes«, lyder det i den 
foreløbige beskrivelse af uddannelsen.

Meningsdannere og politikere?
Per Sand drømmer om, at i hvert fald nogle 
af de 25 bliver så begejstrede for meningsdan-
neriet, at de får lyst til at stille op til poster i 
Lærerforeningen, men også at nogle af dem 
gør som Virum-læreren Ditte Jensen, der i høj 
grad blev en lærernes stemme under forårets 
kon�ikt.

»Jeg har selv mødt en vuggestuepædagog 
fra Aarhus, der har været på en tilsvarende 
uddannelse i pædagogernes forbund BUPL 
og inviterer politikere på besøg i vuggestuen 
for at fortælle om, hvad det vil sige at være 
pædagog«.

På hovedstyrelsesmødet i marts var der 
stor interesse for ideen hele vejen rundt. Men 
også bekymring over prisen på op mod en 
million kroner:

»Der er blevet barberet kraftigt i kursustil-
bud til medlemmer, tillidsrepræsentanter og 
så videre«, indvendte blandt andre Jane Torp 
Bodilsen. »Kunne man i stedet tænke det her 
ind i medlemskurser?« 

Per Sand ville også gerne give tilbuddet til 
�ere. »Vi forsøger at presse prisen ned - og 

TEKST KAREN  RAVN

FOTO BO  TORNVIG

Nyt fra DLF’s hovedstyrelse: 
DLF vil uddanne 25 lærere  til meningsdannere

Ringe tillid til at  
kommunerne tager hånd 
om problemerne
»Jeg har ikke tillid til, at kommunen 
tager tilstrækkelig hånd om proble-
merne«.

Kilde: Ankestyrelsen

RETTELSE:
I artiklen om underretning I Folkeskolen nummer 
07 gik det på side 25 helt galt med grafikken til 
historien om underretning, hvor der var byttet rundt 
på nogle af tallene. Vi bringer derfor til højre grafik-
ken igen med de rigtige tal. Vi beklager fejlen. 
Redaktionen.
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– de gode kan blive de bedste

Ditte Jensen, lærer på 
Fuglsanggårdsskolen i 
Virum, var i høj grad en 
lærerprofessionens stem-
me under sidste års kon-
flikt. Her sidder hun i kø i 
Undervisningsministeriet, 
hvor hun var til åbent hus 
og diskuterede undervis-
nings- og forberedelsestid 
med Christine Antorini i 
januar 2013.

Nyt fra DLF’s hovedstyrelse: 
DLF vil uddanne 25 lærere  til meningsdannere

L Æ R E R

82%

T A N D L Æ G E

52%
S O C I A L P Æ D A G O G

84%
S U N D H E D S P L E J E R S K E

73%

det er klart, at hvis det bliver en succes, kan 
vi måske dublere«, svarede Per Sand. »Men vi 
er blevet lovet, at det ikke går ud over plan-
lagte medlemsarrangementer, og at det kan 
holdes inden for budgettet«.  

Hovedstyrelsen besluttede at gå videre 

med projektet, men vil holde øje med, at det 
ikke kommer til at gå ud over andre kurser og 
arrangementer. Hvordan tilmeldingsprocedu-
ren bliver, er endnu ikke på plads. 
kra@dlf.org
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Mandag 7. april 2014 kl. 10.44 

Kommune og lærerkreds  
enige om værdier i Aalborg

De nye Fælles Mål er skrevet sådan, at de svarer til et niveau lidt over middel – et 10- eller 12-tal  
på karakterskalaen, fortalte Undervisningsministeriet på dialogmøde om de nye mål. 

Nye Fælles Mål  
svarer til et 10-tal

Torsdag 27. marts 2014 kl. 09.44

Onsdag 26. marts havde Under-
visningsministeriet indbudt til dia-
log om de nye Fælles Mål. Her blev 
de nye mål gennemgået af Helene 
Ho�, der er specialkonsulent til-
knyttet Sekretariatet for forenkling 
af Fælles Mål, og lærerne kunne 
stille spørgsmål. En lærer ville vide, 
hvordan det afspejlede sig i måle-
ne, at eleverne skal kunne i 8. klas-
se, hvad de i dag kan i 9. klasse.

Andreas Rasch-Christensen, 
der er arbejdende formand for ma-
stergruppen, der står bag den tak-
sonomi, som danner udgangspunkt 
for de nye Fælles Mål, svarede:

»Selve målene skal kunne rum-
me hele karakterskalaen, målene 
indeholder i sig selv en taksonomi. 
Eleverne vil nå målene på forskel-
lige niveauer«, sagde han. Helene 
Ho� uddybede:

»Arbejdsgrupperne har fået 
til opdrag, at det taksonomiske 
niveau skal ligge over middel. 
Niveauet skal lidt firkantet sagt 
ligge på et 10-tal eller 12-tal«.

Helene Ho� fortalte, at arbejds-
grupperne afleverer deres anbefa-
linger den 9. april. Herefter vil må-
lene blive sendt i høring til midten 
af maj, og til august o�entliggøres 
målene – umiddelbart før skole-
årets start.

»Det er en problemstilling, vi 
har kendt længe, men der var et 
politisk ønske om, at når målene 
var rygraden i reformen, var det 
vigtigt, at de også trådte i kraft, når 
reformen trådte i kraft«, uddybede 
Helene Ho�. 

I øvrigt blev det forklaret, at de 
nye Fælles Mål gælder for næste 
skoleår i nye fag. Hvis man ønsker 
at bruge de nye mål i eksisterende 
fag fra næste skoleår, kan man 
søge dispensation. Ministeriet er i 
gang med at udarbejde en måde, 
og man regner med, at det som 
minimum bliver en hel skole, der 
skal søge. 
esc@dlf.org 

Aalborg Kommune og den lo-
kale lærerkreds er blevet eni-
ge om et værdigrundlag for 
næste skoleår. Det fastlæg-
ger, hvordan dialogen om ar-
bejdets tilrettelæggelse skal 

foregå på skolerne, og hvor-
dan lederen og lærerne af-
taler, hvilke opgaver der skal 
løses. Kredsformand Dorthe 
Kamp ser værdigrundlaget 
som bedre end ingenting.

Helene Ho� gennemgik og debatterede de nye Fælles Mål for 
omkring 100 fremmødte lærere.

Læs også:

•	 Dragør-lærere	får	loft	over	undervisningstiden

•	 Fælles	forståelse	om	samarbejde	og	opgaveoversigt	i	Viborg

•	 Fredericia-lærere	får	loft	over	undervisningstiden	og	flekstid

•	 Enighed	om	undervisningstimetal	i	Frederikshavn	og	Hjørring

•	 Halsnæs-lærere	får	timer	til	forberedelse

Læs også:

•	 Dragør-lærere får loft over undervisningstiden

•	 Fælles forståelse om samarbejde og opgaveoversigt i Viborg

•	 Fredericia-lærere får loft over undervisningstiden og flekstid

•	 Enighed om undervisningstimetal i Frederikshavn og Hjørring

•	 Halsnæs-lærere får timer til forberedelse

141957 p16-17_FS0814_Folkeskolendk.indd   16 11/04/14   11.49



F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 4  /  17 

Onsdag 26. marts 2014 kl. 09.58

Antorini: Ulovligt at  
kræve, at elever med-
bringer eget it-udstyr

Flere skoler lægger 
op til, at elever skal 
medbringe deres 
egen tablet eller 
pc – den såkaldte 

»bring your own device«-strategi 
(BYOD). Det er helt fint, men det 
må aldrig blive et krav, lyder det fra 
undervisningsminister Christine 
Antorini (Socialdemokraterne).

»Det er kommunalbestyrelsens 
og den enkelte skoleleders ansvar, 
at det klart og tydeligt kommu-
nikeres til forældrene, at det ikke 
er et krav, at eleverne medbringer 
egen computer med videre, så de 
ikke føler sig forpligtede eller pres-
sede til at lade deres børn med-
bringe eget udstyr«.

Mandag 7. april 2014 kl. 09.59 

Nye Fælles Mål obliga-
toriske i København fra 
august

De nye Fælles 
Mål, der for-
ventes færdige 
til august – 
umiddelbart 
før næste sko-
leår begynder 
– skal gælde 

med det samme i København. Det 
slår børne- og ungdomsborgmester 
Pia Allerslev fast.

»Det giver slet ikke mening at 
udskyde dem. For mange af vores 
lærere vil det nærmere virke lidt 
fodslæbende og mærkeligt, hvis 
de skal vente et helt år på Fælles 
Mål, når de godt ved, at de er på 
vej«, siger Pia Allerslev i en pres-
semeddelelse.

Undervisningsministeriet samarbejder med Politiforbundet om nye 
årlige fysiske test af lærere, når der skal mere bevægelse i skolen.  
Fysiske test: Lærerne skal i form til reformen. 

Onsdag 26. marts 2014 kl. 14.20 

Kommune: Det er ikke 
lærernes skyld

Thisted Kommune har sendt 
brev til samtlige skoleforældre. 
I brevet står, at forældrene 
næste skoleår ikke kan kontak-
te lærere uden for almindelig 
arbejdstid. Formand for børne- 
og familieudvalget i Thisted 
Poul Hvass Hansen (Konser-
vative) forklarer, at brevet er 
udsendt som en reaktion på 
forældrehenvendelser til kom-
munen.

»Vi	vælger	at	sende	sådan	
et brev ud, fordi det er os som 
politikere, der vil tage ansva-
ret«, siger Poul Hvass Hansen.

Torsdag 3. april 2014 kl. 16.03 

Skole dropper  
aldersintegrering  
– for få elever

Snedsted Skole i Nordvestjyl-
land har i otte år haft alders-
integreret undervisning og 
rullende indskoling. Men det 
er slut fra næste skoleår – der 
er for få elever. Skoledistriktet 
mangler ellers ikke elever, men 
en stor del af forældrene til de 
skoleparate børn har valgt fol-
keskolen fra til fordel for den 
nærliggende friskole. 

Det store fald i elever får 
betydning for indskolingens 
struktur, der til næste år 
overgår til en traditionel klas-
seinddeling. Det ærgrer sko-
lelederen, da han mener, at de 
aldersblandede hold har givet 
eleverne et fagligt løft.

Læs flere 
nyheder på:

  

 

Torsdag 10. april 2014 kl. 7.00

Rapport: Positiv e�ekt
af ekstra person i klassen
Nyt forsøg med tolærerordninger viser posi-
tive e�ekter af en ekstra voksen i klasselo-
kalet – eleverne bliver dygtigere, konklude-
rer forskere fra Aarhus Universitet.

Umiddelbart tyder forsøget på, at det er 
mere e�ektivt, hvis den ekstra person ikke er 
læreruddannet, men klasserne, som havde 
ikke-læreruddannede, havde flere timer med 
den ekstra person, i forhold til klasserne 
hvor der var to uddannede lærere.

 »Den læreruddannede og en resurseper-
son har begge en positiv e�ekt, men forskellen 
mellem de to positive e�ekter er ikke statistisk 
signifikant. Men det ser ud til, at e�ekten er 
større for de ikke-læreruddannede«, siger pro-
fessor Simon Calmar Andersen, der er en af 
forskerne bag undersøgelsen. 
hbh@dlf.org 

Sidste år besøgte Folkeskolen to skoler i Sorø, der 
var i gang med hvert sit forsøg med tolærerord-
ning. På den ene skole var den ekstra person en 
pædagogmedhjælper og på den anden en nyud-
dannet lærer. Læs på folkeskolen.dk om skolernes 
erfaring med forsøget siden da.

Mest læste:
 
•   Debat: »Tag ja-hatten på ...«

•   Kommune: Det er ikke lærer-
nes skyld 

•   Se danmarkskortet: Kommu-
ner indgår læreraftaler imod 
KL’s anbefalinger 

 

 Mest kommenterede:
 
•   Blog: »Med kurs mod muren«

•   Forsker: Lærerne bruger ikke 
de nationale test som pæda-
gogisk redskab

•   Topmødet i gang: Med gode 
rammer kan lærerne give god 
undervisning

FIK DU  
LÆST: 

Foto: Jakob Dall
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MULTI forener traditionelle matematikfaglige færdigheder 

med moderne arbejdsformer og medier, bl.a. med i-bøgerne, 

som er digitale udgaver af elevbøgerne med fx videoklip og 

interaktive opgaver. Se mere på multi.gyldendal.dk

Kapitlerne tager udgangspunkt i et fagligt emne og veksler 

mellem teori, aktiviteter, træning og vedligeholdelse i et tæt 

samspil.

MULTI til 0.-3. klasse

•   gør det nemt at inddrage it, bl.a. med et stort udvalg af 

digitale ressourcer i i-bøgerne.

• har mange forslag til differentiering i lærervejledningerne.

• har mange ekstraopgaver i kopimapper og i-bøger.

• giver mulighed for en alsidig og afvekslende undervisning.

MATEMATIK

BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL-UDDANNELSE.DK 

køb
online

se
på websitet

bestil
til gennemsyn

Matematik til indskolingen

1 2 3 4 5 6

MULTI 0.-3. KLASSE
Elevbøger pr. stk. Kr. 49,-
Kopimapper: Bog eller e-bog pr. stk. Kr. 329,-
Kopimapper: Bog + e-bog  TILBUD Kr. 494,-
Lærervejledninger pr. stk.  Kr. 229,-
i-bøger plus ved brug med elevbøger Kr. 163,-
i-bøger plus uden brug af elevbøger Kr. 652,-
Prisen for i-bøger plus er pr. år pr. klasse

GRATIS KURSUS DEN 28. APRIL
 Læs mere og tilmeld dig på kurser.gyldendal.dk
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Av!
På billedet fra midten af 1800-tallet ses en lærer, der mod 
reglerne, men i fuld overensstemmelse med almindelig praksis, 
holder en dreng i ørerne og har spanskrøret klar til lag. Forgæn-
geren til det svirpende rør var en tamp. 

Eftersidning
I denne bornholmske eftersidningsprotokol fra slutningen af 
1960’erne, da fysisk straf var blevet forbudt, ses, hvilke forse-
elser der gav (især) drengene fra 5.-7. klasse eftersidning. Det 
er overvejende skulk, tobaksrygning og forstyrrelser.

Anne Katrine Gjerlø�, cand.mag., ph.d., projektkoordinator, 
Sekretariatet for »Skole i 200 år«

Frem til begyndelsen af 1900-tallet var fysisk straf almindeligt i 
mange af livets forhold. Tyende, hustruer, forbrydere, børn og dyr 
blev tugtet for at lede dem på den vej, der blev opfattet som den 
rigtige.

Først i 1997 blev det endegyldigt forbudt at slå sine egne børn, 
og da var det 30 år siden, fysisk straf blev ulovligt i skolen. Det var 
bestemt ikke alle lærere, der var glade for forbuddet. Men det kom 
ikke som et lyn fra en klar himmel. Debatten om skoletugt havde 
mange år på bagen.

Som et supplement til skolelovene i 1814, der indførte under-
visningspligt, blev der også udgivet en instruks til lærerne. Den 
indeholdt relativt stramme regler for, hvordan elever måtte tugtes. 
Det eneste, læreren måtte, var faktisk at slå med et lille ris eller en 
tamp. En tamp var et kort stykke reb, der i løbet af 1800-tallet blev 
erstattet af spanskrøret.

Lærerinstruksen er et klart eksempel på, at man ikke kan skrive 
historie med love som kilder til, hvordan folk har opført sig. Instruk-
sen krævede nemlig, at læreren undlod at give »Ørefigen, Stød eller 
Slag med Haanden (…) Skieldsord (…) Skamkrog, og overalt ingen-
lunde betiene sig af vanærende Stra�e«.

 Inden for disse rammer var der dog rig mulighed for revselse. 
Når man alle andre steder i samfundet måtte slå børn, ville det have 
været decideret mærkværdigt, hvis man ikke også havde gjort det 
i skolen. Beretninger antyder også, at en hurtigt overstået fysisk 
straf ofte blev foretrukket – også af børnene selv – frem for efter-
sidninger og lange prædikener. Og hvis hjemmet blev underrettet, 
kunne man let forvente endnu en ørefigen der for sin frækhed.

Erindringer efterlader ingen tvivl om, at mange – men 
ikke alle – lærere stak en lussing og det, der var værre. 
Alskens ondskabsfuldheder som nødder (slag med 
knyttet hånd oven på hovedet), slag med lineal, hi-
ven i ører eller nakkehårene er til fulde dokumente-
ret. I Tove Ditlevsens erindringer fortælles, hvordan 
en dreng blev sparket hen ad gulvet i klassen af 
den rasende tegnelærer, fordi drengen ikke kunne 
tegne en cigarkasse.

I begyndelsen af 1900-tallet blussede debatten 
om revselse op på baggrund af blandt andet røster fra 
friskolekredse, nye pædagogiske strømninger og Peter Sabroes 
artikler om børnemishandling. Også den nye lærerlovs frygtede 
paragraf 8, der gav relativt let adgang til afskedigelse, fik sager om 
mishandling og (for) hårde stra�e frem i søgelyset. 

Ud over enkeltsager gav debatten dog ikke anledning til æn-
dringer i lovgivningen før i 1951, da fysisk straf blev forbudt i kø-
benhavnske kommuneskoler. Eksistensen af dette forbud vil dog 
nok være en overraskelse for de mange i bedsteforældregeneratio-
nen, der har fået en flad i 1950’ernes hovedstadsskoler.

Tamp
Tugt, prygl, tamp og ris: Kært barn har mange navne, og fysisk straf har været et alment accepteret 
disciplineringsmiddel i størstedelen af skolens historie.

{Old}
Huskekage
Det kan bekræftes, at der var læ-
rere, som praktiserede korporlig 
afstra�else helt op i første halv-
del af 1960’erne. Det var lussin-
gen, der holdt sig længst; ordet 
betegner oprindelig aflusning 
ved slag og bank, men kom så til 
at angive et slag med hånden, 
som regel rettet mod kinden. Fra 
halvtredserne husker jeg både 
lærere, der trakterede elevernes 
ører, og lærere, der sendte elever 
i skammekrogen eller lod dem 
stå ved katederet hele timen. En 
ørefigen retter sig ikke specielt 
mod ørerne, men er synonymt 
med lussing: Ordet stammer fra 
tysk Ohrfeige. Et tredje ord, som 
mere er brugt af voksne end af 
børn, er huskekage.
En tamp er et kort stykke reb, 
ofte en tyk ende af et tov, og 
sådan en har også været an-
vendt til afstra�else. Ordet kan 
også forekomme som andetled 
i sammensatte ord med negativ 
betydning: snydetamp, jydetamp 
og så videre. Synonymt med 
stra�eredskabet tamp anvend-
tes krabask, som mange nok 
forbinder med Jeppe på Bjergets 
kone Nille.

(New) 
 
Mobning
Eleverne bliver ikke slået længere 
sådan rent korporligt. Alligevel 
kan børn komme ret forslåede 
hjem fra skole, hvis de for ek-
sempel er blevet mobbet – eller 
har fået skældud af lærerne. Or-
det mobbe kom ind i det danske 
sprog i 1970’ernes begyndelse; 
det er dannet af det engelske 
mob, en skare, som kan stimle 
sammen for at angribe en udsat 
person med trusler og hårde ord. 
Mange skoler har derfor indført 
en mobbepolitik. På mange ung-
domsuddannelser indfører man 
i disse år skrivefængsler. Ikke så 
få elever har svært ved at samle 
sig om det skriftlige arbejde der-
hjemme, men kan så efter sko-
letid opholde sig nogle timer på 
skolen i fred og ro. Nogle sendes 
i skrivefængsel, andre kommer 
der helt frivilligt. 
Professor Higgins

old school / new school
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reformenI hælene på reformenI hælene på reformen
Nivå Skole afprøver dele af folkeskolereformen. På tredje årgang  
forsøger lærerne sig med et pauseløst projektbånd på 1,5 timer 

midt på dagen. I en af ugerne i fuldt løb det meste af tiden. 

T E K S T :  L I S E  F R A N K  /  F O T O :  B O  T O R N V I G
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 D et gælder om at bevæge sig rigtigt. 
Ikke kun hurtigt. Sidelæns er godt«, 
instruerer Dorte Larsen fra klatresta-
tivets armgang. 3.-klasseeleverne på 

Nivå Skole klatrer ind og ud imellem hinan-
den, i armgang som Dorte og i balancegang 
på rebbroen. De varmer op.    

 »Bevæg dig rundt, Fatima. Lad os sige, at 
det er fangeleg. Benjamin har«, improviserer 
Dorte. »Men hvem er Benjamin?« spørger én 
lidt nervøst. 

Sådan titter forvirringen indimellem frem 
og afslører, at det ikke kun er undervisnings-
formen, men også elevgruppen, der er ny-
etableret. Nivå Skole afprøver i ugerne 12-15 
skolereformen for at blive klogere på, hvad der 
vil fungere, og hvad der bliver svært. På tredje 
årgang foregår reformforsøgene, samtidig med 
at �re klasser bliver sammenlagt til tre. 

Nu blev Hannah taget, og »uh, det så far-
ligt ud«, ler Dorte. Fatima hænger i luften. 
Det er mandag formiddag i reformforsøgets 
anden uge. 

Legetiden er stram 
Dorte Larsen underviser til daglig i natur/tek-
nik, matematik og idræt. Alle fag har hun på 
tredje årgang. Sammen med årgangsteamet 
har hun brugt timer på at planlægge det 
såkaldte projektbånd, der nu for anden uge 
i træk tester både læreres og elevers omstil-
lingsparathed. I sidste uge var den halvanden 
time fra 10-11.30 dagligt tilegnet teaterøvelser. 
I denne uge står der motorik på de 75 3.-klas-
seelevers skema i samme tidsrum. 

 Endnu er det tidligt i forsøgsforløbet, men 
Dorte Larsen ser umiddelbart god mening 
med mere tid i matematik til at folde den eks-
perimenterende del af undervisningen ud.

»Det kunne være fedt, hvis den understøt-
tende undervisning fra næste år kunne sup-
plere min matematikundervisning. Jeg har 
rigtig meget værkstedsundervisning i dag, 
men rammen for det undersøgende og le-
gende er rimelig stram. Det kunne være godt 
med mere tid til den eksperimenterende del, 
der underbygger elevernes hverdagsviden og 
mere tid til leg, der giver dem erfaringer, som 
kan bidrage til den faglige forståelse«, siger 
hun. 

Men både hun og ledelsen på Nivå Skole 
er klar over, at der bliver noget mindre tid til 
den understøttende undervisning end først 
antaget. Når pauser og lektiehjælp er trukket 
fra, er der ikke mange minutter tilbage. I 5. og 
6. klasse bliver der kun to lektioner om ugen 
eller 17 minutter om dagen til den understøt-

tende undervisning. Det viser ministeriets 
beregninger.   

Den daglige leder på Nivå Skoles afdeling 
Syd, Lars Rasmussen, forklarer, hvordan man 
på skolen, straks efter reformlanceringen, 
lagde mange tanker i, hvad den understøt-
tende undervisning ville kunne bruges til.  

»Når vi nu regner tæt på det, så bliver der 
på nogle årgange forsvindende lidt tid. Så 
dét, vi gør, når vi lægger et bånd ind, er også 
at tage tid fra fagtimerne. Bevægelsen, i hvert 
fald når vi snakker 5.-6. klasse, kan ikke kun 
ligge i den understøttende undervisning, for 
her er ikke nok tid. Bevægelsen skal tænkes 
ind i fagundervisningen«, siger han.   

En slåskamp forhindret 
15 minutter på klatrestativet, så hopper Dorte 
Larsen ned. »Kom med mig«, råber hun til 

de 20 elever, der udgør ’de gule’, et af de �re 
projekthold.  

Herfra går det stærkt rundt om hjørnet 
og ind i gården. Eleverne �nder balancen på 
hver sin gule cirkelplatform, før turen går hen 
over gårdens bord-bænke-sæt, hurtigt op og 
ned ad trappetrin, videre over stengærdet 
og ud på det grønne område på bagsiden af 
skolen. Anført af Dorte træder eleverne op 
på kanten af det ene højtanlagte blomsterbed 
efter det andet. Det er lårmusklerne, der bli-
ver trænet her. 

Ude på det åbne græsstykke ser to drenge 
hinanden an efter et mindre sammenstød og et 
hidsigt skub på strækningen. De står over for 
hinanden med løftede hager og antændte blikke.  

»Hey, nu skal vi lege en gammel leg«, siger 
Dorte og forhindrer en slåskamp i at udvikle sig.  

Eleverne bliver bedt om at tage plads to 
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og to bag hinanden. Selv stiller Dorte sig med 
ryggen til rækken og ser lige frem for sig: »Jeg 
er enken, og om lidt skal I løbe to mand frem 
foran mig«, siger hun. Et par mislykkede for-
søg, og så fanger eleverne konceptet og råber 
på skift: »To mand frem for en enke, løb!« 
Dorte griner. 

På turen tilbage krydser eleverne et stakit 
og klatrer i høj fart hen over bakken bag hal-
len motiveret af Dortes: »Fart på! Ellers tror 
jeg ikke, vi når det«. 

Indenfor er der kø ved vasken på gangen, 
hvor eleverne slubrer vand fra hanen.

Uundværlige Helle 
Det er ikke kun Nivå Skole, men alle seks 
folkeskoler og et autismecenter i Fredensborg 
Kommune, der af Undervisningsministeriet er 
blevet bevilget penge til forsøg med reformen 

dette forår. Af de samlede 800.000 kroner 
til forsøgene har Nivå Skole modtaget knap 
150.000. 

»Det er meget præcist formuleret sådan, at 
vi hver uge får midler til 1,5 lærere per klasse 
og  fem timer med en pædagog per klasse«, 
forklarer den daglige leder på Nivå Skoles 
afdeling Syd. Pædagogerne er købt fri fra fri-
tidshjemmene, ligesom udgifterne til lærernes 
ekstraarbejde i det nye skema og to opstarts-
dage også er dækket af de ministerielle midler.  

I Dorte Larsens optik er der i hvert fald en 
pædagogisk resurse, hun aldrig ville undvære. 
Og det er specialpædagog Helle Brandt, som 
hun har haft et tæt samarbejde med, siden 
eleverne gik i 1. klasse.  

»Det er uvurderligt, hvad hun betyder. Det 
skal man også have fokus på til næste år, hvis 
det her skal fungere. Hvis man virkelig mener, 
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Nivå Skole
 

• Sammenlagt i august 2011 af Nivå Central-
skole, Niverødgårdskolen og Karlebo Skole. 

•	 Afdeling	Syd	huser	indskolingens	og	 
mellemtrinnets elever. 

•	 Afdeling	Nord	overtager	eleverne	fra	6.	klasse.	

•	 Skolens	elevtal	er	857	elever	med	 
18	procent	tosprogede.						

Henrik Thomassen 
Natur/teknik-,  
idræts- og matematiklærer 

Hvordan har samarbejdet med  
pædagogerne omkring reformforsøget 
fungeret? 
»Det	har	været	vanskeligt,	men	det	er	alting	
i	starten.	Det	er	mit	indtryk,	at	pædagoger-
ne	har	været	vant	til	at	få	at	vide,	nøjagtig	
hvad	de	skal	gøre,	for	at	kunne	eksekvere	
det. Men i folkeskolen skal man være mere 
omstillingsparat«.	

Hvilke dele af det, I har afprøvet i  
sidste uge og i dag, tror du vil fungere 
næste år? 
»Jeg	tror,	at	det	vil	fungere	at	indarbejde	
mere bevægelse i undervisningen. Motorisk 
træning er linket til bedre indlæring. Hvis 
du	er	en	kegle	til	at	gå	på	hænder,	så	har	du	
også	sværere	ved	at	lære«.	

Trine Pihl 
 Dansk- og klasselærer

Hvilke tanker gør du dig om  næste  
skoleår? 
»Der	er	mange	muligheder,	og	det	kunne	
blive	rigtig	spændende.	Men	så	kommer	alle	
bekymringerne.	Det	kræver	økonomi,	forbe-
redelse	og	tid.	Den	halvanden	times	fælles-
time,	vi	har	lavet	her,	den	har	krævet	rigtig,	
rigtig meget forberedelsestid. Hvis man 
var	benhård,	kunne	det	måske	være	klaret	
inden	for	8-16,	men	så	er	der	forberedelsen	
til	alle	de	andre	timer«.

Du er en af de to fra teamet, der har væ-
ret på kursus forud for reformforsøget. 
Hvad har du brugt fra kurset i planlæg-
ningen af i dag? 
»På kurset mødte vi ’Motorik Mette’, der er 
sundhedsplejerske,	og	Claus,	der	er	fysiotera-
peut.	De	to	har	været	ude	at	teste	hele	tredje	
årgangs	motorik.	Vi	havde	i	lærerteamet	en	plan	
om,	at	vi	ville	arbejde	med	bevægelse	og	moto-
rik,	og	fik	sammen	med	dem	lagt	en	plan«.
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at inklusionen ikke bare er en spareøvelse, så 
skal sådan en som Helle have mere tid til at 
være med i vores planlægning«, siger Dorte 
Larsen og tilføjer: 

»Og Helle skal ikke forveksles med de 
andre pædagoger, som vi også skal have et 
samarbejde med. Helle kan ikke bruges til 
den understøttende undervisning. Hun er på 
ét barn«. 

Motion og faglighed 
En anden lærer i Dorte Larsens team, Helene 
Bundgaard, påpeger vigtigheden af, at man 
hele tiden tænker fagligheden sammen med 
bevægelsen. Det behøver ikke at være kompli-
ceret eller storstilet. 

RAPPORTERET
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Mehrican Øzer 
Dansk-,	kristendoms-	og	historielærer	
og	lærer	i	dansk	som	andetsprog	

Hvordan har planlægningen af jeres re-
formforsøg fungeret? 
»Det	har	været	hårdt	i	begyndelsen.	Vi	
havde	simpelthen	ikke	regnet	med,	at	vi	
skulle	bruge	så	meget	tid.	Vi	havde	for	ek-
sempel	ikke	overvejet,	at	det	jo	også	tager	
tid	at	fordele	eleverne	i	grupper,	og	jo	mere	
vi	arbejdede	med	det,	jo	flere	spørgsmål	
dukkede	der	op.	Men	heldigvis	har	vi	haft	
et	rigtig	godt	samarbejde	og	kunnet	fordele	
opgaverne«.

Hvis du skulle give et godt råd til en læ-
rer, der næste år skal begynde arbejdet 
med reformen og eksempelvis et bevæ-
gelsesbånd midt på dagen, hvad ville 
det så være? 
»Jeg	har	ikke	selv	arbejdet	så	meget	med	
bevægelse tidligere, så mit råd vil være at 
medtænke	det	allerede	nu	i	planlægningen	
af næste års undervisning. Jeg ser glade 
børn, når vi kommer ud og bevæger os. Det 
har	haft	en	positiv	virkning	på	hele	årgan-
gen,	også	de	elever,	der	har	det	svært«.					

Marie Wendt 
Inklusionspædagog

Som AKT-inklusionspædagog tager du 
hånd om nogle specifikke børn. Dem 
med sorg og dem, der har svært ved at 
sidde i en klasse, siger du. Hvordan har 
du oplevet, at de børn har håndteret da-
gene med reformforsøg?
»Jeg	er	faktisk	positivt	overrasket.	Så	sent	
som	i	dag	havde	jeg	en	snak	med	nogle	af	
dem,	og	de	var	glade.	Jeg	tror,	det	betyder	
rigtig	meget,	at	de	bliver	sat	i	nogle	nye	si-
tuationer,	hvor	der	ikke	er	en	forventning	fra	
de andre om, at de sidder og klovner eller 
er	’den	stille’.	De	har	på	en	måde	fået	en	ny	
chance,	selvom	det	ikke	har	været	den	helt	
store	forandring«.			

Hvordan har dit samarbejde med lærer-
teamet fungeret? 
»Det	synes	jeg	har	fungeret	rigtig	godt.	
Men	hvad	jeg	har	hørt	fra	både	lærerstaben	
og	skolepædagogerne,	så	har	det	samar-
bejde	måske	fungeret	mindre	godt.	Man	har	
fra	begge	sider	haft	en	forventning	om,	at	
de	andre	havde	styr	på	det.	Alt	afhænger	
af god kommunikation, og den kunne godt 
have	været	bedre«.							

Så farlig er reformen,  
siger Dorte Larsen og griner, mens 
hun plejer hudafskrabningen.
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 Ude igen efter at have slukket tørsten ved 
håndvasken deler Dorte små farvede papkort 
ud til eleverne. »Gira¢en kan blive 5? høj«, 
står der på det, Thor får. Det er nu menin-
gen, at eleverne stiller hinanden spørgsmål, 
bytter kort, når de har fået svar, løber og 
quizzer med den næste, de støder på. Dorte 
ser på sit ur: »Det er nu, I ikke må blive 
trætte, og nu, I skal prøve at koncentrere jer. 
Vi er snart halvvejs«. 

Men så snubler en dreng og slår hul på 
knæet. Uheldet får de ¦este til at stoppe op 
og se skaden an, mens Dorte henter plaster. 

»Så farlig er reformen«, siger hun og 
griner, mens hun plejer hudafskrabningen. 
Overordnet kan Dorte Larsen dog se mange 

fordele forbundet med en længere skole-
dag. 

»Jeg er faktisk positiv, ja, men eleverne 
bliver også meget trætte. Det kan jeg mærke 
på dem. Jeg har selv en datter, der går et sted, 
hvor de har heldagsskole. Hun går i 2. klasse 
og har været for træt til at gå til karate. Det 
har hun måttet droppe. Men jeg kan samtidig 
godt se en idé i, at man lægger motionen som 
en del af pasningstiden. – Det ville være fedt, 
hvis det kunne lade sig gøre, at de kunne gå 
til fodbold og alle de ting, de går til, i pas-
ningsdelen. Så kunne de være sammen med 
deres forældre om aftenen«. 

Dorte Larsen tager alligevel et forbehold. 
»Men hvis det bliver min opgave som lærer at 
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Sådan evalueres  
forsøgene
 
•	 Foruden	hele	tredje	årgang	gennemfører	også	

en	enkelt	7.	klasse	og	en	enkelt	8.	klasse	re-
formforsøg	i	ugerne	12,	13	og	14.	I	uge	15	er	
hele	skolen	involveret,	og	dette	er	skolens	egen	
afprøvning.	Hertil	er	der	ikke	bevilget	resurser.	

•	 De	ministerielle	forsøg	bliver	evalueret	i	rap-
portform.	En	konsulent	fra	Fredensborg	Kom-
mune	besøger	Nivå	Skole	den	9.	april	og	vil	
viderebringe erfaringer fra Nivå til ministeriet. 

•	 Skolens	eget	forsøg	bliver	evalueret	på	et	større	
lærermøde	efter	påske.	Ledelsen	deltager	i	
teammøder	umiddelbart	efter	uge	15	for	at	
indsamle	erfaringer	og	evaluere	pilotprojektet.	
Der	vil	ikke	blive	gennemført	en	spørgeskema-
undersøgelse.

Helle Brandt 
Specialpædagog/Pædagogisk	Psyko-
logisk Rådgivning 

Hvad har din oplevelse været af reform-
forsøget indtil videre? 
»I	forhold	til	at	skulle	inkludere	børn	med	
særlige	behov,	så	er	det	noget	af	en	mund-
fuld. Sådan en dag som i dag: Det er et skif-
ten	rundt	hele	tiden	både	for	elever	og	for	
voksne.	Så	er	jeg	sådan	set	garantien	for,	at	
der er en eller anden form for struktur, når 
man	som	elev	har	rigtig	meget	brug	for	det«.	

Så du forestiller dig, at der bliver behov 
for flere af din slags, når reformen rulles 
ud næste år?
»Ja,	for	vi	har	kun	set	starten	af	det.	Lige	
nu	popper	alle	de	her	børn	med	særlige	be-
hov	op,	i	takt	med	at	folkeskolen	skal	inklu-
dere	flere	af	dem.	Det	er	en	kæmpe	opgave	
samtidig	med	reformen«.		

Lars Lindstrøm 
Tillidsrepræsentantsuppleant,	sløjdlæ-
rer og matematiklærer

Skolen har i år modtaget 150.000 kroner 
til at gennemføre reformforsøgene. Hvad 
er din forventning til næste skoleår, når re-
surserne ikke på samme måde følger med:
»Jeg forventer, at man føler sig lidt frem 
de	første	år.	Lærerne	er	jo	ikke	vildt	begej-
strede	oven	på	det	lovindgreb,	vi	var	ude	for.	
Men	folkeskolereformen	har	mange	gode	
elementer, når bevægelsen og kreativiteten 
kommer	mere	i	højsædet	og	forhåbentlig	
får	indflydelse	på	et	fagligt	løft.	Det	er	til-
trængt,	synes	jeg«.	

Hvor ser du udfordringerne? 
»Det	er	spændende,	hvordan	samarbejdet	
med	pædagogerne	i	folkeskolen	kommer	til	
at	fungere.	Lad	mig	sige	det	sådan«.	

»Så	farlig	er	reformen«,	griner	Dorte	
Larsen,	da	hun	har	pustet	og	konstate-
ret,	at	skaden	kan	klares	med	et	plaster.	
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koordinere det, så synes jeg pludselig, at det 
bliver meget uoverskueligt. Jeg vil jo dybest 
set bare gerne undervise«, siger hun.  

Stempler ikke ud og ind 
Den største udfordring for lærerteamet har 
været planlægningen af projektbåndet. Ingen 
havde regnet med, at det ville tage al deres 
forberedelsestid. Helene Bundgaard kan blive 
helt forpustet ved tanken. 

»Jamen, hvem gør hvad? Hvem laver en 
redskabsbane? Hvem sørger for, at der er top-
pe og bolde og så videre? Vi har brugt al vo-
res forberedelse på at få den halvanden times 
projektbånd midt på dagen til at fungere«, 
siger hun og forklarer, hvordan al »den almin-
delige undervisning«, de selvfølgelig også har 

skullet forberede, har været nødt til at optage 
aftenerne og tidlige morgener. »Vi har været 
her til sent ud på eftermiddagen alle dage. 
Det bliver en anden situation til næste år. 
Men jeg tror, vi tænker, at vi afprøver nu, og 
så må vi justere næste år«.

Fredensborg Lærerkreds og Fredensborg 
Kommune har for nylig indgået en samar-
bejdsaftale om lærernes arbejdstid næste år. 
Som udgangspunkt skal lærerne være på sko-
len 35 timer om ugen i 42 uger, men de kan 
også vælge fuld tilstedeværelse. 

»Vi har valgt at sige, at når man bruger 
formuleringen ’som udgangspunkt’, så er det 
nok, fordi det er meget realistisk at sigte efter 
at lande der. Men vi har samtidig det mantra, 
at vi er her, når det giver mening. Vi stempler 

ikke ud og ind og tæller til 35. Hvis du er her 
37 timer en uge og 33 en anden, så er det 
nok meget fornuftigt«, siger daglig leder Lars 
Rasmussen.  

For Dorte Larsens vedkommende er det ti-
den til den individuelle forberedelse, der bekym-
rer, når hun tænker på, hvordan det bliver næste 
år. Reformforsøget bekræfter hende i, at det er 
den eksperimenterende undervisning, der tager 
tid at planlægge, hvis det skal give mening.

»Hvor skal jeg �nde den tid?« spørger hun 
retorisk. »Jeg er ikke den type lærer, der er 
vanvittig god til at gå direkte fra børnene og 
så til at være innovativ og kreativ sammen 
med mine kolleger. Jeg skal helst lige hjem 
og have styr på min egen familie. Så kan jeg 
være kreativ bagefter«. 
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Dorte Larsen fortæller videre, hvordan det 
har været en udfordring, at teamet har skul-
let forberede sig så meget mere sammen end 
vanligt. »Det kan jeg godt mærke: Det skal vi 
da lige have nogle kurser i«, siger hun. 

Hvem vil være pilot?
Det sidste kvarter af dagens halvanden times 
motoriktræning foregår i den lille gymnastik-
sal, hvor en redskabsbane står klar. Støvler og 
sneakers bliver smidt, mens Dorte løber banen 
igennem for at demonstrere øvelserne. Forud 
for reformforsøget er alle 75 3.-klasseelever 

blevet motoriktestet af en fysioterapeut, og 
deres motoriske niveau har haft betydning 
for, hvilket af de �re hold eleverne er blevet 
placeret på. Dortes »gule« gruppe er hverken 
motorisk udfordret eller en ¦ok akrobater.   

»Hvem vil gerne være pilot?« spørger Dorte 
efter at have været banen igennem. Det er 
tilsyneladende ikke en brændende drøm for 
nogen. Men der nikkes ikke desto mindre 
rundtomkring, når Dorte fortæller, at det kræ-
ver både et godt hoved og en god fysik at blive 
pilot. 

Eleverne kaster sig ud på banen. Skub-

ber sig frem på måtter og kravler igennem 
et neongrønt rør, hvor pladsen er trang, selv 
for de mindste. Fra loftet hænger træringe, 
som man med Dortes udtryk kan få rigtig fart 
på, hvis man først snor rebene og så lader sig 
snurre rundt.   

Til slut sætter alle sig ned. Dorte kan se, 
at alle har fået pulsen op undervejs. »Det er 
godt«, siger hun. »I morgen gør vi fuldstændig 
det samme, måske med nogle lidt andre akti-
viteter og lege på ruten«.  

Eleverne ser indforståede ud.         
lif@dlf.org 

F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 4  /  27 

Helene Bundgaard 
Dansk-	og	håndarbejdslærer,	historie-,	
billedkunst- og kristendomslærer

Du fortæller, at ledelsen siger, at I er me-
get ambitiøse. Er det tilfredsstillende at 
skulle skrue sit ambitionsniveau ned? 
»Nej,	selvfølgelig	ikke.	Noget	af	det,	jeg	har	
måttet	skrue	ned	på,	er	alt	papirarbejdet.	
Jeg	har	nogle	elever,	som	jeg	skal	have	la-
vet	noget	skriftligt	på.	Det	ligger	stadig,	og	
det	lader	jeg	ellers	aldrig	ligge.	Jeg	kan	godt	
være	bekymret	for,	at	der	er	noget	vigtigt,	
man	næste	år	bliver	nødt	til	at	udskyde.	Jeg	
plejer	at	skrive	elevudtalelserne	inden	for	to	
dage,	men	jeg	har	været	nødt	til	at	lade	det	
ligge	i	to	uger.	Det	er	slet	ikke	min	stil«.

Hvad har været afgørende for, at reform-
forsøget indtil videre er positivt i dine 
øjne? 
»Hvis	ikke	vi	havde	haft	så	fantastisk	et	
team,	som	vi	har,	så	ville	det	ikke	kunne	
lade sig gøre. Når der forleden dag var en, 
der	var	fuldstændig	blæst,	jamen	så	er	der	
nogle andre, der tager over. Det er vigtigt, at 
man	kender	hinanden	godt.	God	fornøjelse	
til	dem,	der	begynder	med	det	her	1.	august	
i	et	nyt	team.	Der	vil	være	nogle	nye	lærere,	
og	for	dem	er	der	jo	ikke	andet	at	gøre	end	
at	forsøge	at	komme	godt	fra	start.	Men	jeg	
tænker,	at	der	er	nogen,	der	skal	passe	på	
sig	selv	i	hele	det	her«.							

Dorte Larsen 
Idrætslærer, matematik- og natur/
teknik-lærer 

Hvad har den største udfordring været i 
forbindelse med forsøgsugerne? 
»Det er rigtig svært at skille klassesam-
menlægningen	fra	reformforsøget,	synes	
jeg.	Men	den	første	udfordring	var	at	lægge	
skemaer,	som	gik	op.	Og	så	har	udfordrin-
gen	været	de	børn,	der	kan	have	det	svært,	
når	vi	bryder	rammerne	op.	Det	trækker	me-
get	energi	fra	en	lærer,	når	man	skal	have	
føling	med	så	mange«.
 
Hvilket råd vil du give en lærerkollega, 
der først begynder reformimplemente-
ringen til august?  
»Altså,	vi	har	været	i	gang	i	halvanden	uge.	
Men gør det enkelt til at starte med. Sørg 
for, at skemaet er så lidt låst som muligt, 
ved	at	der	er	så	få	lærere	på	årgangen	eller	i	
teamet som muligt. For det er skemaet, der 
er	besværligt	at	få	til	at	gå	op.	Vi	har	skullet	
tænke	ud	af	boksen	og	lave	ny	skole.	Men	
rammerne i den gamle, dem måtte vi ikke 
overskride«.					

Fra	næste	år	skal	der	udarbejdes	individuelle	målsætninger	
for	alle	elever,	fortæller	Dorte	Larsen,	der	bliver	helt	svedig	
ved	tanken:	»Jeg	kommer	til	at	have	50	børn	i	matematik,	
og	om	femten	af	dem	skal	jeg	så	også	vide,	hvilke	fritids-
interesser	de	har,	hvad	de	laver	i	dansk,	og	om	de	har	levet	
op	til	deres	mål	i	idræt«.
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læserrejse Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Forrevne klippelandskaber, farvestrålende bedeflag, brusende smel-
tevandsfloder og hvidvaskede klostre. Denne rejse for Folkeskolens læsere 
byder på skønne vandreoplevelser i nogle af verdens mest spektakulære 
landskaber. Rejsen giver samtidig et spændende indblik i Indiens Hima-
layaregion, der står med det ene ben i det 21. århundrede og det andet i 
en ældgammel bjergkultur med åndetro og særegne skikke. Tempoet er 
let til moderat, og alle i almindelig god fysisk form kan være med.

Det gamle kongerige Ladakh kaldes også Lille 
Tibet på grund af dets stærke tibetanske kultur 
og farverige buddhisme. Vi besøger Ladakh i 
den korte sommer, hvor landsbyerne summer af 
liv, og hvor vinterens snedækkede landskaber er 
forvandlet til saftige græsgange og nøgne klip-
pesider. Vi kommer langt væk fra de gængse 
turistruter og vandrer gennem traditionelle 
bjerglandsbyer, over pas og gennem dybe dale. 
Undervejs besøges også lokale skoler.

Vi slutter af i lavlandet med et besøg ved  
verdensberømte Taj Mahal.

■   Rejseleder: Lise Kloch, antropolog og Indien-
ekspert. Lille gruppe: Maksimalt 18 personer.

■   Pris: 16.900 kroner per person i delt dobbelt-
værelse (enkeltværelsestillæg: 950 kroner).

■   Prisen inkluderer blandt andet: Al trans-
port inklusive fly Danmark-Indien tur/retur, 
helpension, alle udflugter ifølge program, ind-
kvartering på gode hoteller og i komfortable 
teltcamps, bidrag til Rejsegarantifonden.

Tilmelding og info:  
www.karavanerejser.dk – telefon 40 62 83 47  
info@karavanerejser.dk

Vandre- og kulturrejse til  
Lille Tibet – 13 dage
den 15.-27. juli 2014

Lille Tibet byder på nogle af verdens 
mest spektakulære landskaber.

Kreds 181 (Landskredsen)
Morten Skøtte, Middelfart, er valgt ved fredsvalg, idet der ikke 
indkom yderligere kandidatforslag.

Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)
Da der ikke er indkommet �ere kandidatforslag end de 10, der 
skulle vælges, er følgende 10 kandidater valgt ved fredsvalg:
Pia Litte Berg, Beder, kreds 133
Marianne Giannini, Stubbekøbing, kreds 11
Lilian Hvas, Frederikshavn, kreds 159
Lis Lambertsen Jeppesen, Middelfart, kreds 87
Pia Jessen, Nr. Nebel, kreds 103

Pia Schmehl Nielsen, Albertslund, kreds 10
Anette Toft Schack, Almind, kreds 113

Maja Kjeldager Tjørnild, Ul�org, kreds 127
Susanne Transel, Jerslev-Sj., kreds 53

Mette Weiss Andersen, Tommerup, kreds 80

Fraktion 4 (pensionister m.�.)
Følgende 10 kandidater er valgt på fraktion 4’s årsmøde:
Birgit Bruun, Roskilde, kreds 41
Poul Krebs Lange, Haderslev, kreds 93
Monika Stabel Nielsen, Ul�org, kreds 127
Børge Pedersen, København NV, kreds 17
Keld Pedersen, Fårup, kreds 130
Viggo Frederiksen, Søborg, kreds 20
Kaja R.E. Rasmussen, Ballerup, kreds 21
Lis Grüner Hansen, Årslev, kreds 82
Leif Jørgensen, Fredericia, kreds 103
Mogens Ryberg, Vodskov, kreds 153

Valg af kongresdelegerede fra fraktion 2 og 4  
samt kreds 181 (Landskredsen)

DLF

O
R

IEN
T

ER
ER

Følgende kandidater er valgt som kongresdelegerede fra fraktion 2 og 4 samt fra Landskredsen (kreds 181) for perioden fra 
den 1. april 2014 til den 31. marts 2016:

Dagsordenen er bøjet i neon:
Trivsel og inklusion skal styrkes.
Men hvordan?

Det er der selvfølgelig ikke 
ét svar på, men læringsma-
terialet PERSPEKT kan 
hjælpe på vej.

Gennem praktiske øvelser 
træner PERSPEKT elever-
nes personlige, emotionelle 
og sociale færdigheder.  

Kort sagt styrker PERSPEKT 
klassens sociale miljø og 
dermed grobunden for fag-
lig læring.
 
PERSPEKT rummer fire 
strukturerede og testede 
læringsforløb til 0.-2. klas-
se, 3.-4. klasse, 5.-6. klasse 
og 7.-9. klasse. Der med-
følger undervisningsmappe, 
øvelser og værktøjskuffert 
med spil, legoklodser, sno-
re, filmklip og billeder til 
brug på smartboards. 
 
For at få glæde af PERSPEKT 
skal din skole investere i 
korte lærerkurser og værk-
tøjsmapper.

Du kan få mere information 
på tlf. 46 55 80 81, 
info@sundskolenettet.dk 
eller på perspekt.dk.

PERSPEKT er udviklet til den danske 
folkeskole med stø	 e fra Rockwool 
Fonden og i tæt samarbejde med lærere, 
pædagoger og psykologer. PERSPEKT 
udbydes som en del af det landsdæk-
kende netværk Sund Skole Ne	 et, der 
stø	 er skolernes arbejde med sundhed 
og trivsel. 

Læringsmaterialet

PERSPEKT 

kan hjælpe på vej...

141957 p28-29_FS0814_laeserejse.indd   28 11/04/14   10.46



Dagsordenen er bøjet i neon:
Trivsel og inklusion skal styrkes.
Men hvordan?

Det er der selvfølgelig ikke 
ét svar på, men læringsma-
terialet PERSPEKT kan 
hjælpe på vej.

Gennem praktiske øvelser 
træner PERSPEKT elever-
nes personlige, emotionelle 
og sociale færdigheder.  

Kort sagt styrker PERSPEKT 
klassens sociale miljø og 
dermed grobunden for fag-
lig læring.
 
PERSPEKT rummer fire 
strukturerede og testede 
læringsforløb til 0.-2. klas-
se, 3.-4. klasse, 5.-6. klasse 
og 7.-9. klasse. Der med-
følger undervisningsmappe, 
øvelser og værktøjskuffert 
med spil, legoklodser, sno-
re, filmklip og billeder til 
brug på smartboards. 
 
For at få glæde af PERSPEKT 
skal din skole investere i 
korte lærerkurser og værk-
tøjsmapper.

Du kan få mere information 
på tlf. 46 55 80 81, 
info@sundskolenettet.dk 
eller på perspekt.dk.

PERSPEKT er udviklet til den danske 
folkeskole med stø	 e fra Rockwool 
Fonden og i tæt samarbejde med lærere, 
pædagoger og psykologer. PERSPEKT 
udbydes som en del af det landsdæk-
kende netværk Sund Skole Ne	 et, der 
stø	 er skolernes arbejde med sundhed 
og trivsel. 

Læringsmaterialet

PERSPEKT 

kan hjælpe på vej...

141957 p28-29_FS0814_laeserejse.indd   29 11/04/14   10.46



debatteretdebatteret

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

 

»Med rig mulighed for 
at sætte sit eget præg« }Stil krav om registrering af 

arbejdsindsatsen

Sanne Ronild:
»… Arbejdstimerne på skolen og 
uden for – som der helt sikkert 
fortsat vil være mange af – i 
hjemmet, på ekskursion og som-
merlejr, om aftenen, i weeken-
den og på telefon og internet bør 
opgøres. Hver en time, minut-
ter, der bruges på skolearbejde, 
må registreres og indgå i den 
samlede opgørelse af lærerens 
arbejdstid.
Når tilliden mangler, må der 
tilvejebringes dokumentation, 
så både ledelse, kommuner, KL, 
Folketinget og samfund kan få 
fuld indsigt i, at lærere arbejder, 
at de arbejder mange timer, at 
de ikke er ’dovne’, at de arbejder 
under forhold, som ikke er di-
rekte sammenlignelige med tra-
ditionelle erhverv, at de ud over 
det synlige arbejde med under-
visning på skolen også påtager 
sig et ansvar uden for og deri 
lægger timer, som i dag ikke bli-
ver regnet med eller for den sags 
skyld regnet for noget …«.

}Kommentarer til »2.b har et 
inkluderende klasseværelse«

Morten Lundgaard: 
»Ja, det ser rigtig godt ud. Men 
hvor er de andre elever? Jeg 
kan se 14-15 stykker, og så er 
der to lærere til den flok. På Ka-
rensmindeskolen lever de i min 
drømmeverden!«
Jan Soelberg:
»… Der er 21 elever i klassen, og 
støttelæreren har kun været der 
i fem ugentlige lektioner. Før tog 
hun eleverne ud af klassen, men 
nu foregår den intensive under-
visning inde i klassen. Faktisk 
går det så godt for eleverne, at 
støttelæreren nu udtrappes. Alle 
elever i klassen får udfordringer 
på deres niveau! …«.

30 /  F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 4

Sådan lyder salgsannoncerne, når huset, der 
er til salg, trænger til en kærlig hånd. 

Det er en ærlig annonce, hvor køber ved, 
hvad der venter: Hårdt arbejde uden garanti 
for, at resultatet står mål med drømmen om 
egen charmerende bolig.

Annonceringen af folkeskolereformen bæ-
rer ikke præg af samme ærlighed.

Der er lovet »anderledes og spændende 
undervisning, hvor alle bliver dygtigere«, 
men det ville være mere ærligt at sige, at 
entreprenøren ikke har taget arkitekter og 
håndværkere med på råd i projektet, og at vi 
derfor ikke kan garantere noget om udfaldet.

Arkitekterne og håndværkerne i folkesko-
len er lærere og ledere, som hver dag tager 
ansvar for, at eleverne bliver så dygtige som 
muligt, men ifølge Danmarks Radios under-
søgelse for nylig føler otte ud af ti lærere 
sig ikke klædt på til reformen. Folketinget 
har altså i sin egenskab af entreprenør sat 
udøverne på en tæt på umulig opgave, og de 

ansvarlige bygherrer ønsker ikke at tage med-
ansvar for, at opgaven kan lykkes. 

KL, som lockoutede lærerne sidste år for 
at undgå at betale for lærernes forberedelse 
af undervisningen, er helt tavs i forhold til 
spørgsmålet om den kommende kvalitet i 
folkeskolen.

Undervisningsministeren nægter på 
samme vis at forholde sig til, hvorvidt det 
er muligt for lærere og ledere at lykkes med 
opgaven.

Syv ud af ti lærere mener ifølge Danmarks 
Radios undersøgelse ikke, at reformen vil 
betyde en bedre folkeskole. Heri giver for 
eksempel den anerkendte forsker John Hattie 
dem ret (se Folkeskolens interview med ham 
den 8. maj 2013, da han gæstede København 
midt under lockouten). 

Men hvad gør vi så? Lærere og ledere i 
folkeskolen er overladt til selv at prøve at få 
det bedst mulige ud af situationen. Hvis det 
skal lykkes, er det nødvendigt, at vi arbejder 
sammen. 

De steder, hvor ledelsen anerkender den 
vanskelige situation, lærerne står i, er sam-
arbejdet hjulpet godt på vej. Når seks ud af ti 
lærere ifølge Danmarks Radios undersøgelse 
overvejer at forlade lærerjobbet, så er det, 
fordi den nødvendige og hårde prioritering af 
opgaver risikerer at indsnævre lærerarbejdet 
til noget helt andet end det, lærerne meldte 
sig til, da de gik ind i lærerprofessionen. Og 
det er vigtigt at anerkende det.

»Med rig mulighed for at sætte sit eget 
præg« vil også mange steder være en for po-
sitiv annoncering, men det vil hjælpe på ar-
bejdsmiljøet og være et bedre udgangspunkt 
for at skabe det nødvendige engagement fra 
lærernes side, hvis kommunal- og skolebe-
styrelser ikke oversælger resultatet af læreres 
og lederes anstrengelser til borgerne, men i 
stedet bakker lærere og ledere op i arbejdet 
med at skabe om ikke drømmeboligen, så dog 
et hus, vi kan være stolte af at være med til 
at bygge – selv. For vi er åbenbart nødt til at 
gøre det selv. 

 Det ville være 
mere ærligt at 
sige, at entrepre-
nøren ikke har 
taget arkitekter 
og håndværkere 
med på råd i  
projektet.

DLF MENER
DORTE LANGE  
NÆSTFORMAND FOR DLF 
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 At sætte etiketter på  
andre, bedømme eller  
vurdere dem er en måde  
at beskytte sig selv på ved  
at tilbageholde sine egne 
reaktioner.
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Inger Aagaard, lærer på Risingskolen, Odense

RELATIONSKOMPETENCE: FRA PROJEKTION TIL ANSVAR
I artiklen »Gummi–Tarzan-pædagogik« i Folke-
skolen nummer 3 kan man læse om, hvordan 
der arbejdes med at »se« og »møde« eleverne. 
Det gøres blandt andet ved, at eleverne lærer 
om 24 styrker (Martin Seligman). Eleverne 
placerer to af disse styrker på hver af deres 
kammerater. 
Det forbigås her, hvordan hvert enkelt barn 
har det. Deres væren tæller ikke. De mærker 
og deler ikke, hvad de har glæde af, og hvad 
de ikke bryder sig om.

Børnene får andres ønskede (og uønskede) 
egenskaber placeret på sig. Dette er projek-
tion. 

Men bliver børnene ikke glade for at få at 
vide, at de har disse styrker? Utvivlsomt. Det 
er næsten altid dejligt at blive bedømt positivt. 

At sætte etiketter på andre, bedømme eller 
vurdere dem er en måde at beskytte sig selv 
på ved at tilbageholde sine egne reaktioner. 
Det gør mennesker ensomme, og hvis det er 
den eneste samværsform, man tilbydes, må 
man �nde måder at dulme sin smerte og sit 
savn af kontakt på. Perfektionisme, spise-

forstyrrelser, arbejdsnarkomani, cutting og 
utallige andre midler kan bruges til at erstatte 
ægte interesse.

Kontakt er, at vi giver os til kende over for 
hinanden. For at skabe en ægte relation må 
man fortælle den anden, hvad man godt kan 
lide, og hvad der går én på.

At dele er at tage ansvar for sine egne be-
hov og ønsker. For at dele må man have føling 
med sig selv. Hvis vi skaber et nyt ord, selvfø-
ling, i stedet for ordet selvfølelse, undgår vi 

at forveksle det med selvtillid. Selvføling er 
fundamentet. Selvtilliden er det, som bygges 
på fundamentet.

Hvordan kan man vide/mærke, om en 
undervisningspraksis bidrager til børnenes 
sunde udvikling og deres kompetence med 
hensyn til relationer? 

Man bliver glad, når man lærer/underviser 
på den måde! Man mærker det i hele sin krop 
og bevidsthed. Man er i £ow og må bare �nde 
nogen at dele med!

 

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive 
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen 
nummer 10 skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 6. maj klokken 9.00.

UUNdVÆRLIG TIL 
SAMFUNDSFAG
Samfundsfag for... er et fl eksibelt system, der er opbygget, så klassen og læreren 
har stor valgfrihed til at udvide de enkelte temaer efter interesser og forudsætninger.har stor valgfrihed til at udvide de enkelte temaer efter interesser og forudsætninger.har stor valgfrihed til at udvide de enkelte temaer efter interesser og forudsætninger.har stor valgfrihed til at udvide de enkelte temaer efter interesser og forudsætninger.har stor valgfrihed til at udvide de enkelte temaer efter interesser og forudsætninger.har stor valgfrihed til at udvide de enkelte temaer efter interesser og forudsætninger.

Emner i 
8. klasse
En lov bliver til

Magtens centrum

Fællesskaber

FN

Rig og fattig

Ideologier

Arbejdsliv

Emner i 
9. klasse
Økonomi

Eu

Miljø

Kommunen

Medier

Kultur

NATO

Samfundsfag 8 og 9
Grundbog . . . . . . . . . . . . . . . kr. 120,-

Lærerens håndbog  . . . . . . . kr. 500,-

Klassesæt . . . . . . . . . . . . . .kr. 2.500,-

Forlaget Meloni • meloni.dk • post@meloni.dk • Alle priser er ex moms 
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Rikke Weng-Ludvigsen, lærerstuderende, Tønder

NYE TIDER  
– MEN KAMPEN ER DEN SAMME? 
Produktivitetskommissionen har fremført 
forslag til forandringer, som kan styrke Dan-
marks udvikling. Fra formanden lyder det: 

»Vi er kommet frem til, at idéer sydfra vil 
gavne os, i takt med at klimaet forandrer sig«.

Hermed mener man, at vi bør gå væk fra 
det mesolitiske nomadeliv og over til neoliti-
ske, fastboende former for liv. Dette forslag 
vækker modstand i £ere egne i landet – spe-
cielt Ertebøllerne har været ude med riven.      

  »Hvis vi forandrer nuværende livsfor-
mer så dramatisk, kan det medføre store 
konsekvenser for vore børns fremtid«, siger 
de blandt andet. »Og hvem tager ansvaret?« 
spørger de.

 »Vi har ikke optimal adgang til �sk, og 
elsdyr og rensdyr er trukket mod nord, så vi 
har svært ved at �nde føde!« udtaler lederen 
for en overgangskultur i Sorø. »Sorø Sø kan 
ikke brødføde os alle, det kan blive optakten 
til hungersnød, hvis vi intet gør!« lyder det 
endvidere.  

Formanden for selvstændigt tænkende 
nomader på Als er af den opfattelse, at vi 
mangler evidens for, at den ene livsform er 
bedre end den anden.

Foreningen for tandtrækkere advarer på 

det kraftigste mod indførelsen af agerbrug, da 
man allerede ved, at øget indtagelse af korn-
produkter er skadeligt for tænderne. »Man 
ser det i Mesopotamien!« siger de. Produkti-
vitetskommissionen svarer igen med klima-
forandringernes betydning for nuværende 
tilstande. »Hvis vi ikke ændrer vores liv nu, 
ender vi med at sulte«, siger ordføreren.   

Kampe – vedrørende både magt og fornuft 
– vil fortsætte i årtusinder. 

Hvis ikke stenaldermennesket havde haft 
evnen til at danne sociale netværk, hvor man 
lyttede og havde muligheden for at udveksle 
idéer, så var vi nok ikke dér, hvor vi er i dag; 
hvor mon vi ender denne gang?

debatteret

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

}Kommentarer til: »Rektor: 
Den nye læreruddannelse løser 
mange af problemerne«

Johanne Lindberg Callesen: 
»… Selvom jeg startede på den 
gamle læreruddannelse i 2011, 
blev jeg automatisk overflyttet til 
den nye læreruddannelse i som-
mer. Så det passer for det første 
ikke, at det billede, jeg tegner i 
artiklen, er misvisende. For det 
andet er jeg ikke den eneste på 
læreruddannelsen i Odense, der 
er utilfreds«.
Mads Daugaard: 
»Jeg er også tredjeårsstude-
rende på tredje årgang på læ-
reruddannelsen på Fyn. Og jeg 
kender ikke én, ja, ikke én, der 
er tilfreds eller bare nogenlunde 
tilfreds med undervisningen her 
på stedet.
Den ny læreruddannelse er ikke 
svaret på vores kritik, vi er alle  
(næsten) blevet flyttet over på den 
ny uddannelse, og jeg har ikke kun-
net mærke forskel. Undervisernes 
niveau er generelt for lavt! …«.

Udførlig lærervejledning med 
tilrettelagt emneuge, film, 
online-spil og aktiviteter 
følger med. Gratis. 
Betal kun porto og ekspedition. 
Se mere og bestil inden 01.07. 2014 
på: rødekors.dk/skole/flugt

NYT, STÆRKT, AKTUELT 
UNDERVISNINGSMATERIALE 

OM BØRN PÅ FLUGT. 
I DANMARK OG RESTEN 

AF VERDEN.

OM BØRN PÅ FLUGT. 
I DANMARK OG RESTEN 

AF VERDEN.
NEMT,

OVERS
KUEL

IGT,

GRAT
IS
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 Kampe – ved-
rørende både 
magt og fornuft 
– vil fortsætte i 
årtusinder.
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meld din klasse til 
gocook smagekassen 

Tilmelder du din klasse, modtager 
I gratis* undervisningsmateriale, 
lærervejledning og opskriftshæfter. 
Og i uge 43, 44 el. uge 45 kan I hente 
en gratis smagekasse med råvarer 
til 24 elever i den lokale Coop-butik. 
Målgruppen er 4.-7. klasse i hjem-
kundskab/madkundskab

Temaet for årets 
smagekasse er 
100% din fastfood. 

Tilmeldingsperioden er 
1. april til den 5. september. 
på www.skolekontakten.dk 

Tilmelder du din klasse, modtager 
I 
lærervejledning og opskriftshæfter. 
Og i uge 43, 44 el. uge 45 kan I hente 
en gratis smagekasse med råvarer 
til 24 elever i den lokale Coop-butik. 
Målgruppen er 4.-7. klasse i hjem-
kundskab/madkundskab

Temaet for årets 
smagekasse er 
100% din fastfood. 

Tilmeldingsperioden er 
1. april til den 5. september. 
på www.skolekontakten.dk 

NB: Du må påregne max 100,-kr. til enkelte ekstra råvarer. 

Gratis 
undervisnings-

materiale og 

smagekasse
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Gør tanke til handling 
VIA Videreuddannelse 

VIA University College 

VIA er en af Danmarks største udbydere 
af videreuddannelse. Vores uddannelser 
giver dig de kompetencer, som du, din 
arbejdsgiver og samfundet har mest 
brug for.

Hvis du arbejder med pædagogik,  
undervisning eller skoleledelse, har  
vi lige nu en lang række uddannelses- 
tilbud, som klæder dig på til de  
udfordringer, du møder til daglig.

Læs mere på via.dk/folkeskole

Dit job stiller krav.  
Vi løfter dine  
kompetencer.

Dine elever får længere dage.
Gør dem spændende.

Gør tanke til handling 
VIA Videreuddannelse 

VIA University College 

VIA er en af Danmarks største udbydere 
af videreuddannelse. Vores uddannelser 
giver dig de kompetencer, som du, din 
arbejdsgiver og samfundet har mest 
brug for.

Hvis du arbejder med pædagogik,  
undervisning eller skoleledelse, har  
vi lige nu en lang række uddannelses- 
tilbud, som klæder dig på til de  
udfordringer, du møder til daglig.

Læs mere på via.dk/folkeskole

Dit job stiller krav.  
Vi løfter dine  
kompetencer.

Dine elever får længere dage.
Gør dem spændende.
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Gør tanke til handling 
VIA Videreuddannelse 

VIA University College 

VIA er en af Danmarks største udbydere 
af videreuddannelse. Vores uddannelser 
giver dig de kompetencer, som du, din 
arbejdsgiver og samfundet har mest 
brug for.

Hvis du arbejder med pædagogik,  
undervisning eller skoleledelse, har  
vi lige nu en lang række uddannelses- 
tilbud, som klæder dig på til de  
udfordringer, du møder til daglig.

Læs mere på via.dk/folkeskole

Dit job stiller krav.  
Vi løfter dine  
kompetencer.

Dine elever får længere dage.
Gør dem spændende.

ET DØGN I ORDENES TEGN  
– ord, læseglæde og -begejstring
128.119 sider. Så meget nåede eleverne på Søndergades Skole at 
læse, da skolens lærere arrangerede et læsedøgn.

Søndergades Skole i Brønderslev dannede tors-
dag før vinterferien rammen om årets læseevent, 
hvor nøgleordene var læseglæde og -begejstring.
I løbet af 24 timer skulle skolens overbygnings-
elever læse højt, læse længe, læse for hinanden, 
læse alene, læse for de gamle, byens børnehave-
børn med videre.

Også indskoling og mellemtrin læste løs. De 
blev dog sluppet fri i løbet af eftermiddagen 
torsdag. Til gengæld måtte de læse 
videre hjemme. Og det gjorde de!

128.119 sider blev i løbet af de 
24 timer vendt. 450 elever blev 
bespist. En samlet og engageret 
lærerstab planlagde og gennem-
førte det begivenhedsrige døgn, 
der løbende involverede lokal-
samfundet og en række »rigtige« 
forfattere, der alle har det samme 
fokus – ord.

Besøg af Yahya Hassan
Skolens 8.- og 9.-klasser konstaterer allerede 
torsdag formiddag, at ord skaber, da tidens mest 
hotte og ikke mindst kontroversielle poet, Yahya 
Hassan, gæster Brønderslev Gymnasium i et 
tæt samarbejde mellem kommunens byskoler. 

Hassan reciterer indledningsvist en række digte. 
Flere elever hæfter sig ved Yahya Hassans inte-
resse for ord, hvortil Yahya svarer:

»Ord er mit udtryk, og det er den måde, jeg 
får mine tanker ud på, og hvis jeg ikke havde det, 
ville jeg ikke vide, hvordan jeg skulle fortælle det, 
jeg havde på sinde«.

Også forfatter Marianne Iben Hansen gæster 
skolen. Hun pointerer i sit oplæg for skolens ind-
skoling, at ord er til for at bruges. Ved at smage 
på ord som kaf-fe-kan-de sørger hun for, at de 
yngste elever rapper i takt.

Alt imens eleverne knokler, registrerer skolen 
antallet af læste sider. Med et samlet resultat 
på mere end 125.000 sider støves skolens egen 

bogsamling af. Heldigvis har kom-
munens bogbus fra start været 
med på idéen, hvorfor bogbussen 
fire gange i løbet af det pågæl-
dende døgn gæster skolens 
p-plads. Specielt midnatsbog-
bussen vækker genklang hos de 

store elever, der i døren mødes af 
en blanding af hekse og andre gy-
selige figurer. Det skal nemlig også 

være sjovt!
Sofie Nørgård, 8.a, er enig:
»Jeg fik læst i nogle spændende bøger. Det 

var godt, at vi hver anden time skulle mødes om 
natten, hvor der lige blev samlet op, så vi ikke 
bare havde en ’fri’ nat, hvor vi kunne sove«.

Der er ingen tvivl om, at netop de mange 
forfatteroplæg giver næring til spirende forfat-

terfrø. 8.-klasseelev Johanne H. Eriksen fortæl-
ler blandt andet, at hun har fået lyst til at blive 
endnu bedre til at skrive.

»Om det er Yahya, der har gjort det, suge-
mærket eller noget helt tredje, ved jeg ikke, men 
jeg vil meget gerne skrive. Også selvom mine 
kommaer stadig stinker«.

Morgenfest
Samtidig med at lærerne holder eleverne til il-
den, finder nye interessante bøger og konstant 
forsøger at inspirere, sørger lærerne også for en 
række praktiske foranstaltninger. Blandt andet 
elevernes forplejning. Da morgendagen oprinder, 
er det nemlig lærerne, der bespiser de klatøjede, 
trætte og stolte elever, der fredag morgen får 
selskab af forældre, skolebestyrelse og støt-
teforening. Flaget er hejst til et brag af en mor-
genfest, og skolen jubler på kryds og på tværs. 
Alle har sammen præsteret.

Projektet blev muliggjort i kraft af et økono-
misk tilskud fra skolens støtteforening og ikke 
mindst Statens Kunstfonds projekt Børn og un-
ges møde med forfattere og illustratorer.

Derudover støttede Dansklærerforeningen 
og det lokale erhvervsliv op om projektet med 
forskellige sponsorater, ligesom forældre og bed-
steforældre underskrev sponsoraftaler, så en del 
af eleverne samtidig optjente penge til klasse-
kassen. Jo flere sider, jo større klassekasse.

Skolen venter nu med spænding på, om det 
flotte resultat sikrer optagelse i »Børnenes Re-
kordbog«. 

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

og dele viden, råd og  
billeder.

»Det startede som en idé 
en sen aften, et par mails 
senere var projektet god-
kendt, og ja, nu er vi så 
her. Trætte, men mange 
fantastiske erfaringer ri-
gere. Det har været lidt af 
en rejse, men hold da op, 
hvor er vi glade for, at vi 
i sin tid valgte at tage af 
sted!« skriver lærer Mari-
anne Hundebøl om læse-
eventet.

TEKST 

MARIANNE HUNDEBØL
LÆRER,  
SØNDERGADES SKOLE
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»Alt i alt må resultaterne for Danmark siges 
at være overraskende, i forhold til den store 
fokus der er på problemløsning, og det er 
også overraskende, at andelen af meget dyg-
tige problemløsere er så lav. Endelig er det et 
stort problem, at elever med indvandrerbag-
grund klarer sig markant dårligere end elever 
med dansk baggrund«. 

Sådan lyder en konklusion i den rapport 
om Pisa Problemløsning, som udkom med re-

sultaterne af Pisa 2012. Rapporten har profes-
sor Niels Egelund som forfatter. Han er en af 
de danske personer bag hele Pisa-konceptet, 
og over de omkring 50 sider udlægger han re-
sultaterne for problemløsningsundersøgelsen.

Ifølge undersøgelsen mangler 20,4 procent 
af de danske elever tilstrækkelige funktionelle 
kompetencer i problemløsning, mens 8,7 pro-
cent er meget dygtige til det. Gennemsnittet 
i OECD er 21 procent, der har vanskeligheder 
med dagligdags problemløsning, og 11,4 pro-
cent, der klarer det rigtig godt.

I de ordinære Pisa-undersøgelser ligger de 
danske elever også omkring gennemsnittet. 
I matematik er det lige over OECD-gennem-
snittet, og i læsning og naturvidenskab ligger 
danske elever på gennemsnittet.

De danske 15-16-årige, der deltog i Pisa 
2012, er bedst i statiske situationer, hvor de 
fra begyndelsen har al relevant information, 
der skal bruges til at løse problemet. Det 
samme gælder for eleverne i Finland, Sverige 
og Norge. Nogle af de lande i Sydøstasien, der 
ligger godt i problemløsning, klarer sig bedst 
i de statiske situationer, mens andre sydøst-
asiatiske lande, der ligger godt i testen, klarer 
sig bedst i de interaktive situationer, hvor 
man har nogle informationer og derfra selv 
skal arbejde videre. Men forskerne kan ikke 
ud fra data sige noget om, hvad der udgør 
disse forskelle.

Dog understreges det i rapporten, at man 

Pisa Problemløsning:

OVERRASKENDE 
DÅRLIGT   
RESULTAT
Danske 15-16-årige elever placerer sig på det jævne – på OECD-gennemsnittet  
– når det gælder om at løse dagligdagens problemer. Kun få er i den højt  
præsterende gruppe, mens cirka 20 procent klarer det så dårligt, at de vil få  
svært ved at deltage e�ektivt i et moderne samfund. Men også her er Danmark  
på linje med gennemsnittet i OECD.

TEKST HELLE  LAURITSEN

PISA OG PROBLEMLØSNING 
Pisa 2012 definerer problemløsning som: 
»Et individs evne til at engagere sig i kognitive 
aktiviteter for at forstå og løse problemsituatio-
ner, hvor en løsningsmåde ikke ligger ligefor. Det 
inkluderer villigheden til at engagere sig i sådanne 
situationer for at demonstrere sit potentiale som 
en konstruktiv og reflekterende borger«. 

7.481 danske elever ved 339 skoler har medvirket i 
undersøgelsen.

Evnen til at løse problemer er en 
afgørende kompetence for, at ele-
verne kan klare sig godt i fremtiden 
– både i deres studie- og erhvervs-
liv og som samfundsborgere. Og 
det er helt afgørende for, at Dan-
mark kan klare sig i den globale 
konkurrence. Derfor er det langtfra 
tilfredsstillende, at danske elever 
klarer sig gennemsnitligt ... 
 
Anders Bondo Christensen,
formand for DLF
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umiddelbart »må mene, at en høj kompeten-
ce i interaktive situationer vil være en fordel i 
det samfund, vi har i dag«.

Hvordan virker mobilen?
Dagligdags problemer kan ifølge rapporten 
være at planlægge en ud�ugt eller en fest 
eller at �nde ud af, hvordan man lettest og 
billigst kommer til Tønder Festival. 

»Man kan også stå over for, at mobiltelefo-
nen ikke vil virke, og man skal derfor prøve 
at lokalisere problemet, inden man går til at 
anska�e en ny. I et uddannelsesforløb vil man 
også stå over for at skulle �nde løsninger, hvor 
man skal trække på al den viden og de erfa-
ringer, man allerede har opnået. Arbejdslivet 
rummer også mange situationer, hvor der skal 

løses problemer af både praktisk og rent tan-
kemæssig art«, skriver Egelund i rapporten. 

Nogle af de frigivne opgaver i Pisa Pro-
blemløsning handler om at �nde ud af, hvor-
dan et nyt airconditionanlæg virker, uden at 
have en brugsvejledning, eller hvordan en 
robotstøvsuger bevæger sig rundt i et møble-
ret rum. Her kunne eleverne se en lille anima-
tions�lm, før de besvarede opgaven.

Spørgsmålene bag Pisa Problemløsning 
handler om: Er elever godt forberedt til at 
møde fremtidens udfordringer? Kan de ana-
lysere, forstå og kommunikere deres idéer 
e�ektivt? Har de fundet interesser, som de 
kan forfølge gennem deres liv som produktive 
medlemmer af deres samfund?

Der er �re kategorier, som eleverne bliver 
bedømt i. Om de kan undersøge og forstå, re-
præsentere og formulere – hvilket involverer 
brug af grafer og mulig udformning af hypo-
teser. Om eleverne kan planlægge og udføre, 
samt om de kan monitorere og re�ektere.

Selvstændighed frem for korrekthed?
»For problemløsning kunne man forvente, at 
danske elever ville have særlige forudsætnin-
ger, da vi har en dagtilbudssektor, der lægger 
meget vægt på leg og kreativitet, ligesom 
folkeskolen har meget fokus på problem- og 
projektbaseret undervisning, gruppearbejde 
og selvstændigt arbejde og mindre vægt på 
udenadslære og gentagne rutiner, end man 
ser i de �este lande uden for Norden«, står 
der i rapporten.

Generelt klarer de danske drenge Pisa Pro-

blemløsning bedre end pigerne, men når det 
handler om re�eksion, ligger pigerne bedre.

Konklusionen nævner, at de danske elever 
er bedre til at planlægge og udføre end til at 
monitorere og re�ektere.

»Det kan tænkes at have baggrund i, at vi i 
Danmark i forbindelse med problemløsning i 
skolen måske lægger vægt på at tage initiativ, 
at �nde på noget, at træ�e beslutninger, og 
at vi lægger mere vægt på, at det er selvstæn-
digt, end at det er helt korrekt«, står der i den 
danske konklusion. 
hl@dlf.org

Det er tankevækkende, at vi kun lig-
ger middel i problemløsning, fordi 
vi netop har fremhævet, at det godt 
kan være, at vi ikke ligger i top fag-
ligt, men vores elever bliver rigtig 
dygtige til at arbejde selvstændigt 
med sto�et.
Christine Antorini,
undervisningsminister, 
til Ritzau

Vi bryster os af, at vi kan tænke 
innovativt og kreativt, men Pisa-
undersøgelsen dokumenterer, at 
heller ikke på dette område er vi 
stærke nok. Det er afgørende for 
vores vækst, at eleverne i folkesko-
len formår at tænke ’ud af boksen’, 
og det er det, der gør, at vi kan kon-
kurrere med for eksempel Kina.
Svend Berg,
uddannelseschef i Dansk Erhverv,  
i Berlingske
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»Der er spændinger i reformen«
Der er et skisma mellem reformens nye »anderledes skoledag« og måling på resultater, mener  
Skolelederforeningens nyvalgte formand, Claus Hjortdal.

På skoleledernes repræsentantskabsmøde, 
hvor næstformand Claus Hjortdal blev valgt 
som formand, var der �ere, der gjorde 
opmærksom på, at hvis skoleledelserne skal 
kunne blive en succes, så er der behov for, at 
det kommunale niveau giver skolerne plads.

»København er præget af en styringsdags-
orden – det bliver utåleligt, hvis de over os 
ikke forstår den virkelighed, vi bevæger os 
rundt i til daglig«, sagde Camilla Ottsen, der 
er skoleleder på Brønshøj Skole, blandt andet 
i den tale, der �k hende valgt til foreningens 
bestyrelse. Og hun bliver bakket op af den 
nyvalgte formand.

»Der har siden kommunalreformen været 
travlt med at opgradere kommunerne til én 
organisation. Skolelederne ønskes uddannet 
til at være generalistledere. Samtidig har for-
valtningerne suget information og viden ud 
af skolerne. Forvaltningscheferne fortæller 
samtidig, at de har haft travlt med at lede op 
til direktørerne, der har skullet lede op til de 
politiske udvalg«, siger Claus Hjortdal.

Han er sikker på, at hvis reformen skal 

blive en succes, så kræver det, at fokus æn-
dres helt. Politikerne skal holde op med at 
kræve en høring eller et responsum, der 
trækker arbejdsdage væk fra forvaltninger 
og skoleledelser. Med reformen er det inten-
tionen, at skolelederne kommer tættere på 
undervisningen, men de kan ikke lave den 
omlægning alene.

»Vi skal have vendt det om, så børne- og 
kulturcheferne og skolecheferne forstår, at 
de skal ud at levere noget ude på skolerne. I 
stedet for at suge energi ud af systemet ved 
at kræve afrapportering op til et system, der 
lever af benchmarking og afrapportering, skal 
de gennem samme øvelse, som lederne skal 
igennem i forhold til lærerne. Fokus skal være 
på det, der foregår i læringsrummet«, siger 
Claus Hjortdal.

Spændinger
Men reformen byder ikke bare på pædagogisk 
omlægning, bevægelse, understøttende un-
dervisning og en ny anderledes måde at gøre 
tingene på – den indebærer også resultatkrav 
og styring. 

»Det er rigtigt, at der er nogle spændinger 
i reformen. Politikerne på Christiansborg har 
travlt med at sige, hvor spændende, sjov og 
anderledes en skoledag vi skal lave – men 

samtidig bliver vi holdt kraftigt op imod nogle 
læringsmål. Der bliver et skisma mellem de 
her ting«, siger Claus Hjortdal.

»Vi skal passe på, at vi skaber en skole, 
hvor man tør insistere på, at faglighed er 
mere end resultater. Og ikke bare går i baglås 
og arbejder for at sikre resultater hele tiden. 
Der er et spændingsfelt imellem italesættelsen 
af den nye og spændende skoledag og den 
afrapportering, der skal være. Der skal �ndes 
en balance, og den �nder vi ikke i løbet af det 
første år«, siger han. Selvom der i nogle af 
fagene bliver mere styring, kan Hjortdal sam-
tidig se en opblødning på andre områder.

»Det er i virkeligheden ikke ret mange fag, 
vi skal afrapportere timetal i. Det er dansk, 
matematik og historie. I resten af fagene skal 
vi bare leve op til nogle mål, vi skal ikke give 
fagene et bestemt timetal, som vi skulle før«, 
siger han. 

»Vi er ikke bundet af at skulle lægge det 
ind i kasser a 45 minutter. Vi er bundet af 
nogle andre ting. Hvordan kan vi for eksem-
pel sætte timerne i gang i 4.b på en bedre 
måde? Eller hvordan kan vi undgå kon�ikter i 
frikvarteret? Jeg er bange for, at hvis vi indgår 
alt for mange aftaler, der låser, så kigger vi 
bagud«, siger Claus Hjortdal. Han fortæller, at 
Skolelederforeningen vil indsamle de forskel-
lige erfaringer.

»Hvad gør det for eksempel for skoleleder-
nes muligheder, at der bliver indgået arbejds-
tidsaftaler, i forhold til hvis der bare bliver 
udarbejdet forståelsesrammer?« 
esc@dlf.org

Claus Hjortdal har i seks år været næstformand for 
Skolelederforeningens cirka 3.800 medlemmer. Han 
var formand for Danmarks Skolelederforening, der i 
2007 fusionerede med Lederforeningen under Dan-
marks Lærerforening. Skolelederforeningen er en del af 
DLF. Den hidtidige formand, Anders Balle, meddelte i 
december, at han ikke genopstillede. 
   Claus Hjortdal blev skoleleder som 32-årig på Skjold-
borg Skole og har siden været leder på tre forskellige 
skoler. 

Nyvalgt formand:TEKST ESBEN  CHRISTENSEN

FOTO THOMAS  ARNBO

Skolelederne vil ind-
samle erfaringer, for-
tæller Claus Hjortdal. 
»Hvad gør det for ek-
sempel for skoleleder-
nes muligheder, at der 
bliver indgået arbejds-
tidsaftaler?« 
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Du passer på vores fremtid, fordi du 
udruster vores børn med viden for livet. 
Og det har du fagligt belæg for. Men 
når du virkelig gør en forskel, er det 
ikke, fordi det har stået i pensum. Det 
sker, fordi du brænder for sagen. 

Den forskel, vi gør som forsikrings-
selskab, kan heller ikke beskrives  

– en del af LB Forsikring
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING

Du passer på  
vores fremtid

Vi passer på dig

i en police. Det handler om holdnin-
ger og måden, vi arbejder på. 

I Lærerstandens Brandforsikring er 
du medlem. Ikke kunde. Det betyder 
for eksempel, at overskud kommer 
medlemmerne til gode. Vi bygger 
på gensidig tillid, og ingen får større 

fordele end andre. Og så ligger vores 
priser for øvrigt i den lave ende. 

At vi har valgt at passe på dem, der 
passer på andre, gør os til et ander-
ledes forsikringsselskab. Læs mere 
om hvad det betyder på lb.dk/fremtid 
eller ring 33 11 77 55.

Kontakt os for et tilbud
www.lb.dk/fremtid • 33 11 77 55
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Vi er bedst i Tænk Penges test af hus og ulykke.  
Se lb.dk/taenkpenge

141957 p38-41_FS0814_Claus_Hjortdal.indd   39 11/04/14   11.21



konfronteret

Sæt tanker i gang!

Under samme himmel er et system til hele 
skoleforløbet. Kristendommen og de bibelske 
fortællinger er i centrum, og allerede fra 
1. klasse er de andre store religioner, islam, 
jødedom, hinduisme og buddhisme, integreret 
i materialet.

Her får du et materiale, hvor du nemt kan 
inspirere eleverne til refleksion, motivere til 
klassesnak og give en alsidig undervisning.

Læs meget mere på alinea.dk.

• Skaber undren og refleksion hos eleverne

• Masser af opgaver 

• Faglig læsning

Kristendom  ·  1.-9. klasse
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Rost til skyerne:

… overbevisende materiale …

… Den tilhørende lærervejledning er i 
topklasse og forklarer, underbygger og 
inspirerer til en alsidig undervisning.

Folkeskolen 

”
”

NYHED 
5. kl. er klar 
til skolestart 

2014!
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  »Har Skolelederforeningen været god nok 
til at få fortalt, hvor store krav der er til 
skolelederne med folkeskolereformen og 
nye arbejdstidsregler?« 
 »Jeg synes, vi prøver at italesætte det rigtig 
kraftigt, og Anders Balle gik på et tidspunkt 
ud og sagde, at der måske skulle ansættes en 
leder mere per skole. Vi kan se, at elevtallet 
stadig falder i mange kommuner. Og vi har 
reduceret antallet af ledere med cirka ti pro-
cent. Det gør man ved at lægge tingene sam-
men og optimere klassekvotienten. Nu vil 
man så sammenlægge skoler og reducere i 
antallet af skoler yderligere, og der siger vi: 
Lad være med at fyre skolelederne. Behold 
dem i systemet, for vi har brug for, at der er 
folk nok til at løfte opgaverne. Vores medlem-
mer sidder med en 45-50-timers arbejdsuge 
for at løfte de her opgaver. Vores melding til 
KL er: Når I har så store krav og forventnin-
ger, så pas på ikke at fyre de ledere, der skal 
til, for at reformen bliver en succes«.

  »Er der en smertegrænse for, hvor længe I 
kan blive ved med at være en konstruktiv 

medspiller, når der samtidig er resurse-
udfordringer«?
 »Vi er embedsmænd i hjertet. Vi er underlagt 
love, regler og paragra�er, og hvis ikke vi føl-
ger dem, bliver vi fyret. Alt ansvaret er stort 
set blevet lagt ud på skoleledernes bord, og 
det betyder, at vi står på mål for de ting, der 
kommer. Når vi nu ved, at der kommer en fol-
keskolereform, så kunne vi godt sætte os 
med korslagte arme og brokke os, men den 
kommer alligevel. Så vi kan lige så godt gå 
konstruktivt ind og forandre de ting, som vi 
kan forandre, og rådgive om de ting, vi kan få 
rådgivningsret på. Det betyder ikke, at vi er 
superpositive over for alt det, der bliver lavet. 
Nogle gange taler vi meget med – andre gan-
ge er vi meget opmærksomme på at få sat 
nogle præcise vinkler på det«.
 »På Skolelederforeningens repræsen-
tantskabsmøde var der enighed om, at 
Skolelederforeningen ikke hører til i  
Danmarks Lærerforening. Hvorfor forla-
der skolelederne ikke Danmarks Lærer-
forening?«

 »Der er sket så store forandringer på det of-
fentlige fagforeningsområde i løbet af de se-
neste 10-15 år, hvor lederne er blevet sat 
mere i spil, end de nogensinde har været før. 
Der er ingen tvivl om, at rent overenskomst-
mæssigt er Lærernes Centralorganisation det 
rigtige sted for os at stå. Men jeg tror også, 
der er nogle problemfelter i den demokratiske 
forståelse, når vi sidder med i Danmarks Læ-
rerforenings hovedstyrelse, hvor der bliver 
vedtaget resolutioner og beslutninger, som vi 
er lodret uenige i. Det synes jeg er et demo-
kratisk problem«. 
 »Hvad ville den konstruktion give?«
 »Jeg tror, at lærerne og lederne vil føle stør-
re tilfredshed, hvis den politiske del var skilt 
ad. I den politiske del synes jeg, at det er 
fint, at vi er enige eller uenige, men i den or-
ganisatoriske, overenskomstmæssige del 
skal vi hænge sammen. Det kan give nogle 
legitimitetsproblemer at være i samme for-
ening som nogle medarbejdere, vi har myn-
dighed over«. 

esc@dlf.org

ESBEN CHRISTENSEN SPØRGER        FORMAND FOR SKOLELEDERFORENINGEN CLAUS HJORTDAL SVARER: 

»Vi er underlagt love, regler og paragra�er, og hvis ikke vi følger dem, bliver vi fyret«, siger  
Skolelederforeningens nyvalgte formand, Claus Hjortdal.

»Vi står på mål for de ting, der kommer«

Foto: Thom
as Arnbo

Foto: Thom
as Arnbo
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Sæt tanker i gang!

Under samme himmel er et system til hele 
skoleforløbet. Kristendommen og de bibelske 
fortællinger er i centrum, og allerede fra 
1. klasse er de andre store religioner, islam, 
jødedom, hinduisme og buddhisme, integreret 
i materialet.

Her får du et materiale, hvor du nemt kan 
inspirere eleverne til refleksion, motivere til 
klassesnak og give en alsidig undervisning.

Læs meget mere på alinea.dk.

• Skaber undren og refleksion hos eleverne

• Masser af opgaver 

• Faglig læsning

Kristendom  ·  1.-9. klasse
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Rost til skyerne:

… overbevisende materiale …

… Den tilhørende lærervejledning er i 
topklasse og forklarer, underbygger og 
inspirerer til en alsidig undervisning.

Folkeskolen 

”
”

NYHED 
5. kl. er klar 
til skolestart 

2014!

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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Eleverne skal introduceres til nanoteknologi, mener 
Lotte Vett, der er lærer i naturfag på Nymarkskolen 
i Svendborg – og gerne allerede fra 7. klasse. Det 
er et vigtigt emne for eleverne at vide noget om, 
fordi det kommer til at fylde meget i fremtiden.

»Vi laver små enkle forsøg. For eksempel har 
jeg købt tre beskyttelses- og rengøringsmidler i et 
byggemarked. Vi sprøjter et middel på et stykke 
karton og kan se på, om papiret bliver vandafvi-
sende, eller om det suger vand. Vi kan se overfla-
despændingen i en vanddråbe på vandafvisende 
papir, og man kan faktisk måle spændingen«, for-
tæller Lotte Vett i en workshop under Big Bang-
naturfagskonferencen i marts.

Man skal bare huske, at det tager et godt 
stykke tid for papiret at tørre, efter at man har 
sprayet beskyttelsesmiddel på.

Dråbens overfladespænding ses tydeligt, når papiret er 
blevet vandafvisende. Og spændingen kan måles.

Forsøg dig
med simpel 
nanoteknologi
Eleverne kan skrive essay med 
den etiske vinkel på nanotekno-
logi eller se, hvordan papir gøres 
vandafvisende.

Hun forklarer, at man kan have mange ind-
faldsvinkler til undervisning i nanoteknologi. Ele-
verne kan skrive et essay med den etiske vinkel 
– for eksempel om bakteriehæmmere med nano 
i madkasser. Om vi synes, det er okay at have na-
noteknologien så tæt på vores mad. Eleverne kan 
se eksempler på nanoteknologi i små videoer på 
nettet og så formidle deres viden videre til andre. 

I en af sine egne klasser havde hun inviteret 
en ph.d.-studerende ud for at fortælle eleverne, 
hvad han arbejder med.

Man kan få glasruder til at være vandafvisen-
de med nanoteknologi, ligesom planteblade afvi-
ser vand på grund af de strukturer, der er i bladet. 
Medicinalindustrien forsker i nanoteknologi mod 
kræftsvulster eller i at transportere medicin ind i 
kroppen ved hjælp af nye strukturer skabt under 
nanoteknologi.  
hl@dlf.org

TILMELD DIG  
NETVÆRKET

NATURFAG PÅ  
FOLKESKOLEN.DK

TÆTTERE PÅ FAGET:  NATURFAG  

Læs også
Eleverne kan få en fornemmelse af, hvor 
småt nano egentlig er – for eksempel på 
www.scaleofuniverse.com 

Lotte Vett anbefaler at se  
www.nanopinion-edu.eu eller �nde 
øvelser på www.nts-net.dk 

Københavns Universitet har også  
undervisningsmateriale på  
nano.ku.dk/nanotek

TEKST HELLE LAURITSEN

CFU kursus
70 timer  

Børn og unge med 
ADHD
Du er lærer eller pædagog og har nogen erfaring i arbejdet med 
børn og unge med ADHD – enten i specialtilbud eller i grundskolen.

Du ønsker:
• faglig identitet
• bevidsthed
• udvikling af praksis

Kurset ’Børn og unge med ADHD’ starter 23. september 2014 på 
CFU, Titangade 11, 2200 København N. Tilmeldingsfrist: 2. maj 2014.

Læs mere på ucc.dk/videreuddannelse/fi nd – søg på 249068
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Ved Hanne Hellisen / hbh@dlf.org

»Med den nye skolereform er na-
tur/teknik blevet styrket med en 
lektion i 2. klasse og en lektion i 4. 
klasse, og det er jo glædeligt. Ser 
vi imidlertid på naturfagenes andel 
af det samlede timetal, er situati-
onen lidt anderledes. Her viser det 
sig nemlig, at naturfagenes andel 
(eksklusive matematik) er faldet 
fra 11,2 procent før til 10,7 procent 
efter reformen. Til sammenligning 
er matematik steget fra 16,2 pro-
cent til 17,1 procent. (…)

Nedenstående nævnes fire ele-
menter i reformen, der er relevante 
for naturfagsundervisningen, 
nemlig den åbne skole, bevægelse, 
valgfagspuljen og understøttende 
undervisning. (…) I naturfagene 
vil vi gerne ud at se, lytte, lugte, 
mærke og måle vores omverden« .

Nye tider for  
naturfag? 

Klip fra Lars Bo Kinnerups blog  
Lektor og regionalleder i  
NTS-centeret, Sjælland 

Foto: Universe.dk

Prata med  
svenska  
kompisar
80-90 procent av orden i en svensk 
eller dansk text är nästan likadana. 
Men det er ikke alle, som er klar over 
det på denne side af Øresund. Har 
du en ide til et øresundsk lærings-
forløb, kan du søge penge til at reali-
sere den. Öresundskomiteen har sat 
200.000 kroner af til at fremme 
møder, sprogforståelse og læring på 
tværs af Øresund. Det kan handle 
om historie, klima og meget mere – 
og du kan samarbejde med klasser 
fra den anden side af sundet. An-
søgningsfristen er 1. juni 2014.

Spil »U-lands ludo« eller  
rejs tilbage til 1864
Oplevelsesparken Universe på Als åbner sin tiende sæson 
med nye naturvidenskabelige attraktioner. Blandt nyhederne 
er »U-lands ludo«, hvor børnene skal løse verdens udfordringer 
med rent vand, malaria og a�aldshåndtering. For at markere 
150-året for slaget ved Dybbøl Banke er parkens 5D-simu-
lator blevet opdateret med en ny tidsrejse tilbage til 1864. 
Hver dag slår videnskaben sig løs i Science Cirkus med store 
eksplosioner til følge. Universe tilbyder undervisningsforløb til 
de fleste aktiviteter, og derudover er der særlige skoledage om 
foråret og efteråret, hvor parken kun er åben for skoler.

Læs mere på  
oresundskomiteen.org/naboskolor/ 

Se �lmen og �nd undervisningsmaterialer  
på redbarnet.dk/SIGDET

Bryd tabu om alkoholmisbrug
Op mod 122.000 
børn og unge i 
alderen 0-18 år 
vokser op i familier 
med alkoholmis-

brug. Men alkoholmisbrug er svært at tale om, og 
derfor sætter Red Barnet fokus på alkoholmisbrug 
i familien med skolekampagnen »Sig det som det 

er!« Kampagnen indeholder kortfilmen »Den store 
prøve« om Emma, hvis far drikker, og undervis-
ningsmateriale om filmen og alkoholmisbrug. Der 
er desuden information om, hvad man som lærer 
kan gøre, hvis en elev lever i et misbrugsmiljø.

CFU kursus
130 timer  

Børn og unge med 
autisme
Du er lærer eller pædagog og har nogen erfaring med børn og unge 
inden for autismespektret – enten i specialtilbud eller i grundskolen.

Du ønsker:
• faglig identitet
• bevidsthed
• udvikling af praksis

Kurset ’Børn og unge med autisme’ starter 28. august 2014 på
CFU, Titangade 11, 2200 København N. Tilmeldingsfrist: 2. maj 2014.

Læs mere på ucc.dk/videreuddannelse/fi nd – søg på 249066
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Det er fondens primære formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige 
og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet.

Der vil blive lagt vægt på at yde støtten til projekter, som sigter mod at skabe 
pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv. 

Der er i 2014 1 million kroner til uddeling i én stor og en række mindre portioner. 

Fondsbestyrelsen har besluttet, at årets hovedtema er: 

Styrkelse af de kreative elementer i undervisningen:

“Høj faglighed er grundlaget for at kunne tænke kreativt – hvordan får vi i højere 
grad faglighed og kreativitet til at spille sammen i undervisningen”

Hovedtemaet medfører ikke, at ansøgninger om andre emner udelukkes.

Uddeling finder sted i d. 11. december 2014.

Ansøgningsskema skal rekvireres på www.lbforeningen.dk og indsendes senest 
15. september 2014 til:

   LB Fonden
   LB Foreningen
   Farvergade 17, 1463 København K.
   Gerne som e-mail til lbfonden@lb.dk

LB Fonden til Almenvelgørende Formål er stiftet 1997 af Lærerstandens Brandforsikring.

LB Fonden uddeler 1 mio kr. i 2014

- en del af LB Foreningen

Til almenvelgørende formål

LB FONDEN   ∙   FARVERGADE 17   ∙   1463 København K   ∙   Tlf. 33957584 
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

1. HALVÅR 2014
Nummer 9:  28/04
Nummer 10:  12/05

Nummer 11:  23/05
Nummer 12:  10/06

Læs resten på www.helsingor.dk
Ansøgningsfrist: Fredag den 2. maj 2014

Inklusionspraktiker – lærer i “Støtteenheden”

Børne- og Ungerådgivningen
Børne- og Ungerådgivningen i Helsingør søger en lærer, 
der kan bidrage til inklusion for alle børn – 37 timer.

Du har relevant videreuddannelse og har en særlig viden 
om læsevanskeligheder. Måske har du har særlig viden 
om klasserumsledelse, aktionslæring, løsningsfokuseret 
tilgang – eller andre emner, som kan understøtte kom-
munens inklusionsbestræbelser. Lad os høre om det.

Vi tilbyder indflydelse og ansvar i forhold til egne opgaver 
og mulighed for at bruge din viden og dine erfaringer til 
at påvirke og inspirere de pædagogiske miljøer.

 Lærerstillinger 

korte meddelelser

personalia

Forkæmper for mindre 
medlemsgrupper fylder 60
»Hvad med de små med-
lemsgrupper?«
Det spørgsmål stiller 
Jens Skovmand igen og 
igen i både DLF’s ho-

vedstyrelse og overens-
komstudvalg. For ingen 
skal være i tvivl. Jens 
Skovmand kæmper for 
de mindre medlemsgrup-
per. Han kæmper især 
for bedre vilkår for vok-
senspecialundervisere, 
men også for social- og 
sundhedsundervisere, 
lærere på UU-centre 
(Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning), lærere 
på specialskoler og kon-
sulenter med flere. Den 
6. maj fylder han 60. 
Jens Skovmand er ansat 
lærer ved den særligt 
tilrettelagte ungdoms-
uddannelse (STU), selv 
en af de mindre med-
lemsgrupper i Danmarks 
Lærerforening. Efter 15 
år i folkeskolen og på en 

specialskole begyndte 
han i 1998 at undervise 
ved voksenspecialun-
dervisning og STU. Jens 
Skovmands faglige ar-
bejde udspringer i dag 
fra Hillerød Lærerkreds. 
Han har tidligere været 
hovedstyrelsesmedlem i 
fagforeningen S81, som 
blev lagt sammen med 
DLF i 2007. Han har 
også erfaring fra kreds-
arbejde i Hørsholm og 
København. Siden 2012 
har han råbt højt for at 
sikre bedre vilkår for de 
mindre medlemsgrupper 
i DLF’s hovedstyrelse. 
Jens Skovmand bor i 
Hørsholm, er gift og har 
to voksne børn og skriver 
Skovmands blog på fol-
keskolen.dk

Foto: Stig Nielsen

Valg af 
årsmødedeltagere 
fra fraktion 4

DLF

O
R

IEN
T

ER
ER

I henhold til § 14 i Danmarks Lærerforenings 
vedtægter udskrives der hermed valg af 4 
lokale årsmøderepræsentanter fra hvert af de 
11 områder, hvori kredsene deltager i et for-
pligtende kredssamarbejde. Repræsentan-
terne vælges af og blandt medlemmerne af 
fraktion 4 inden for det pågældende forplig-
tende kredssamarbejdes område. 

Valget skal �nde sted i maj måned. Det enkelte 
forpligtende kredssamarbejde har ansvaret 
for valgets gennemførelse og fastsætter de 
nærmere regler for den praktiske afvikling af 
valget.
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Thisted Kommune 
søger et antal lærere
Alle stillingsopslag kan ses på www.thisted.dk  

Thisted Kommune, der har ca. 45.000 indbyggere, byder på natur i 
særklasse, en aktiv købstad og historiske seværdigheder. Thisted Kom-
mune er Danmarks førende klimakommune. Kommunen er begunstiget 
med noget af Danmarks mest storslåede natur i egnen imellem det 
vilde Vesterhav og den blidere Limord. I Klitmøller ved Vesterhavet har 
vi ”Cold Hawaii” som tiltrækker surfere fra hele Nordeuropa.

Skolevæsnet i Thisted Kommune består af 17 skoler. Som fælles fokus-
punkter for skolerne har vi:
•	 	Forandringsprocessen	omkring	implementeringen	af	folkeskole-

reformen
•	 Inklusion
•	 LP-modellen	som	en	fælles	platform

Ansøgningsfrist onsdag den 30. april 2014 kl. 10.00.

Rejsby Europæiske Efterskole
søger lærere til vores profilområder
Vi søger minimum to lærere til fuldtidsstillinger. Vi er en gymnasie-
forberedende efterskole med en tydelig europæisk og samfunds-
faglig profil, 140 elever og 26 ansatte. 

Som lærer forventer vi, at du…
•  Deltager aktivt i efterskolens udfordrende og mangfoldige  

hverdag herunder rejser, udvekslinger, projektuger og weekend- 
arrangementer.

•  Kan undervise i et eller flere af disse fag: Fransk, spansk, dansk, 
musik, samfundsfag, engelsk, matematik, boldspil eller andre fag 
på prøveniveau. 

•  Byder ind med enten boglige, bevægelses- eller kreative fag i 
vores valgfagstilbud. 

• Har et grundlæggende kendskab til IT og kan undervise i det.

Yderligere oplysninger om efterskolen kan du finde på vores hjem-
meside. For at få et godt billede af jobbet og atmosfæren, er du 
meget velkommen til at kontakte os og komme forbi på et besøg. 
Se mere om vores arbejdstid næste år i artiklen i Efterskolen nr. 8, 
2014.

Ansættelse efter overenskomst ml. finansministeriet og LC.  
Ansøgningsfrist er fredag den 2. maj senest kl. 12.00 og vi  
afvikler samtaler mandag den 5. maj fra kl. 15.00.

Din ansøgning mærket ”lærer”, sendes  
med relevante papirer som PDF til: 
kontor@rejsby-efterskole.dk 

Rejsby Europæiske Efterskole
Kogsvej 3 · 6780 Skærbæk
Tlf. 7475 3622 · www.rejsby-efterskole.dk

På Ringsted Ny Friskole møder vi til ti minutters morgenkaffe med friske nyheder. 
Børnene, fællesskabet og fagligheden er i centrum i en afvekslende humørfyldt og 
farverig dagligdag.

Vi synes, det er forfriskende og inspirerende at arbejde i vores skole, fordi vi har 
opprioriteret værdier, der gør arbejdet indholdsrigt, tilfredsstillende og - sjovt.

Vi omsætter ord til handling. Skolestørrelsen og dagligdagen er overskuelig med 
240 elever i 0. – 9. klasse samt en velfungerende og godt samarbejdende SFO.

22 elever i klassen. Opdaterede undervisningsmaterialer, faciliteter og skov i bag-
haven. Kort kommandovej og stor og reel medindfl ydelse på skolens dagligdag. 
På alle områder har vi en konstruktiv, engageret og positiv samarbejdsatmosfære.

Du er som ansøger til den faste lærerstilling læreruddannet og brænder for at un-
dervise på mellemtrinnet i engelsk, naturfag og matematik samtidig med at du kan 
undervise og føre vores udskolingselever til FSA i fysik.

Du er som ansøger til vores årsvikariat læreruddannet og kvalifi ceret til at under-
vise i udskolingen. Fagkombinationen her er dansk, engelsk, samfundsfag, historie, 
geografi  og biologi. Undervisningen foregår i tæt samarbejde med udskolingens 
øvrige lærere.

Løn og ansættelse efter overenskomst mellem LC og FM. 

SØGER TO LÆRERE 

Gå på opdagelse på vores hjemmeside www.ringstednyfriskole.dk 
Send ansøgningen til heesche@ringstednyfriskole.dk senest den 5.maj kl. 12.00

Helms Skole i Korsør søger en lærer pr. 1. august, da en af vores 
lærere går på pension.  Helms Skole er en lille privatskole, der er 
medlem af Dansk Friskoleforening. Skolen er fra 1865 og har ca. 
220 elever - hvilket er det maksimale, vi skal have.

Skemaet for vores nye lærer tænkes sammensat med div. alm. 
skolefag herunder tysk, og om muligt fransk.  Som vores fagforde-
ling ser ud for de kommende år, forventes det ikke, at stillingen 
indeholder dansk og klasselærerfunktion de første år.
Helms Skole er en velfungerende skole med god trivsel for såvel 
elever som lærere. Det er derfor sjældent, at nogen  forlader sko-
len. Vi kan tilbyde en god arbejdsplads med stor indflydelse på 
dagligdagen.

Stillingen er aflønnet efter gældende regler og cirkulærer. 

Ansøgning bedes sendt til skoleleder:
Curt Asklund, curt.asklund@skolekom.dk, el. Dahlsvej 8, 4220 
Korsør, således at ansøgningen er skolen i hænde senest onsdag 
den 30. april kl. 12. Skolelederen kan kontaktes på 2290 9372 eller 
5837 1393, lokal 11.

LÆRER SØGES TIL 
HELMS SKOLE I KORSØR

Helms Skole • Dahlsvej 8 • 4220 Korsør

 Lærerstillinger 
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AVU-LÆRERE SØGES
VUC Vejle søger 4 lærere til ansættelse på fuld tid pr. 1. august 2014. 
Det drejer sig dels om fastansættelse og dels om tidsbegrænset ansættelse.
Vi har brug for en ordblindelærer, samt lærere der kan undervise i dansk som andetsprog, fvu-dansk
eller fvu-matematik. Lærerne skal desuden kunne undervise i enten dansk, engelsk eller matematik.

VI FORVENTER, AT DU:
• er seminarieuddannet lærer, evt. med relevant efteruddannelse
• gerne vil undervise forskellige målgrupper af unge og voksne kursister
• er parat til at tage nye udfordringer op og have en arbejdsplads, som er under konstant udvikling

VI TILBYDER:
• engagerede kolleger
• tidssvarende undervisningsmidler
•  et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone
•  gode muligheder for at få efteruddannelsesønsker tilgodeset

Yderligere oplysninger kan fås hos uddannelseschef Ulrich Skytte,
tlf. 7643 6100 / email: us@campusvejle.dk

Ansøgningsfrist: Fredag den 2. maj kl. 12.00
Ansættelsessamtaler vil finde sted om eftermiddagene
19., 20. og 21. maj.

Søg stillingen via linket på vores webside:
campusvejle.dk/job - vedhæftet relevante bilag

Boulevarden 25  •  7100 Vejle  •  tel: 7643 6100  •  info@campusvejle.dk  •  www.campusvejle.dk

HF & VUC Vejle

HF & VUC Vejle er en del af Campus 
Vejle, der også består af Handels-

gymnasium, HG-erhvervs- 
uddannelser og Kursuscentret. 

Fra september 2014 flytter HF & 
VUC ind i nye bygninger i tilknytning 

til den øvrige del af Campus.

 Lærerstillinger 

 Lederstillinger 

www.lundgaard-konsulenterne.dk

 ■ Yderligere oplysninger kan fås hos direktør Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos vicekommunaldirektør  
 Søren Ole Sørensen på tlf. 5787 6051.

 ■ Ansøgning sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk senest 19. maj kl. 8.00.

Udfordres du af både det visionære og det strategiske men sam-
tidig også af det nære, bør stillingen som centerchef for det nye 
fusionerede ”Fagcenter: Børn og Familier” i Sorø Kommune være 
fristende.

Vi har i de senere år haft fokus på at styrke ledelsesfælleskabet 
i kommunen, og der er investeret tid og ressourcer i at dyrke, 
og udvikle ledelsesformer, der bringer alle organisationens ledere 
i spil. For alle skal bidrage, når vi skal fi nde løsningerne på 
velfærdsudfordringerne nu – og i de kommende år.

Kravene til dig er, at du har visioner og strategiske kompetencer, 
til at løfte udfordringen. Gerne bakket op af en forståelse for de 
faglige opgaver som centret varetager. Endelig er dygtig ledelse 
af ledere i en organisation med en fl ad struktur, helt fundamental.

Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår, og lønnen 
forventes at ligge på  kr. 750.000 + pension.  
Læs meget mere i den uddybende job- og personprofi l på 
www.lundgaard-konsulenterne.dk eller www.soroe.dk.

CENTERCHEF DER KAN BRINGE LEDERE I SPIL
CENTERCHEF FOR BØRN OG FAMILIER I SORØ KOMMUNE
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 Lederstillinger 

Pædagogisk leder/viceskoleleder til 
Parkvejens Skole i Odder
Vi skal bruge en pædagogisk leder, der med udgangs-
punkt i skolens principper og værdier vil være med til 
at videreudvikle vores skole.

Vi er en skole med mange ideer og lyst til forandringer, og 
vi mangler én i vores ledelsesteam, som kan være med 
til at inspirere og omsætte idéerne til praksis. Vi arbejder 
ud fra ideer om dialogbaseret ledelse, hvor vi tror på, at 
der skal skabes ejerskab og følgeskab til de projekter som 
igangsættes.

Du skal have en læreruddannelse, samt indgående kend-
skab til og erfaring fra folkeskolen. Vi vægter erfaring med 
ledelse.

Den pædagogiske leder har ansvaret for den daglige pæ-
dagogiske ledelse. Dette gælder både elever og perso-
nale, som du skal møde med humør og empati.

Du bliver en del af et ledelsesteam med skoleleder, SFO-
leder, pædagogisk leder (dig), afdelingsleder for specialaf-
deling, samt administrativ leder. Den endelige arbejdsfor-
deling aftales konkret efter ansættelse. 

Vi arbejder lige nu med: 

• Skolereform

• Challengebased Learning (udfordringsbaseret læring)

• Eleven som producent og formidler

• Teknologiunderstøttet undervisning

• Inklusion

• Læringscenter 

Alt sammen med fastholdelse af høje mål såvel fagligt 
som socialt.

Hvis du ønsker yderligere information evt. besøge skolen 
kan du kontakte os på 8780 3666 for en aftale med skole-
leder Dan Gjerrild Søgaard.

Ansøgningsfrist: 22. april 2014 kl. 8.00.

Ansættelsessamtaler:  
Første runde den 25. april 2014  
og anden runde den 29. april 2014.

Send din ansøgning elektronisk til  
dan.soegaard@odder.dk

Du kan finde mere information på: www.parkvejensskole.dk

Odder Kommune
Rådhusgade 3 · 8300 Odder
Tel. 87 80 33 33 · Fax 87 80 33 20

Digital kontakt
mail: odder.kommune@odder.dk 
web: www.oddernettet.dk

Odder Kommune
Rådhusgade 3 · 8300 Odder
Tel. 87 80 33 33 · Fax 87 80 33 20

Digital kontakt
mail: odder.kommune@odder.dk 
web: www.oddernettet.dk

Vores SFO-leder har søgt nye udfordringer, derfor søger vi en ny SFO-leder 
til en SFO med 280 elever og 14 engagerede medarbejdere.

Vi søger en leder, der ønsker at indgå aktivt i de komplekse forandrings-
processer som følge af den nye skolereform, i en SFO der er integreret 
med skoledelen.

Vi søger en leder, med en pædagogisk uddannelse, og gerne 
ledelseserfaring: 
• Der indgår aktivt i skolens ledelsesteam
• Kan arbejde i en hverdag med mange børn, mange medarbejdere og  
 mange afbrydelser
• Kan håndtere en SFO under omstrukturering og i god udvikling
• Er rammesættende og tydelig
• Sætter synlige mål
• Har flair for administration og økonomi
• Arbejder for at videreudvikle et stimulerende og godt arbejdsmiljø
• Har gode skriftlige og mundtlige kommunikative evner

Kort sagt en leder der er parat til at gøre et stort stykke arbejde for at give 
børn, forældre og medarbejdere de bedste vilkår for at ”vores” børn lærer, 
trives og udvikler sig.

Vi er en gammel traditionsrig skole fra 1889, der vægter faglighed højt. 
• Vi er også en skole med næsten alle moderne faciliteter 
• 740 ivrige elever, der vil lære 
• Aktive og interesserede forældre 
• Et velfungerende lærerkollegium
• Fokus: Klasseledelse, inklusion. læringsmål

Ansættelse sker i henhold til vilkår aftalt mellem  BUPL og frie grundskoler
Ansøgningsfristen er 7. maj. Samtaler finder sted 13.-14. maj. 
Ansøgning stiles til Frederikssund Private Realskole, postboks 156, 3600 
Frederikssund Souschef Rikke Pazdecki. 
Oplysninger om skolen kan ses på www.fpr.nu Yderligere oplysninger kan 
fås ved henvendelse til Souschef Rikke Pazdecki 47371700. 

SFO-leder til Frederikssund Private Realskole
Pr. 1. august 2014 

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 8. maj
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 Lederstillinger 

Frederikssund Kommune søger en fremsynet skoleleder med evne og lyst til at lede en 
skole i  udvikling. En leder, der tør sætte retning, og som gerne selv går foran for at sikre at 
ambitionerne indfries. En inspirerende og nærværende leder, der på alle måder er til stede 
på skolen, og som kan skabe opbakning om en fælles vision for skolen. 

Den helt centrale udfordring vil blive at indføre helhedsskolen og arbejde med indhold og 
nye styringsredskaber som led i en styrket pædagogisk indsats. Der skal i langt højere grad 
ledes og styres gennem mål og evalueringer og fokus skærpes på strategisk efteruddan-
nelse af lærere og pædagoger for at nå skolens mål. 

Du vil blive en del af en ambitiøs kommune, hvor man arbejder målrettet med at under-
støtte, udvikle og styrke skoleledelserne. I forhold til ledelsesopgaven vil du få god hjælp 
af fire mellemledere med komplementære kompetencer. Dertil kommer ca. 90 engagerede 
medarbejdere. 

Skolen har knap 700 elever. Se mere om skolen på www.jpskole.dk og om kommunen på 
www.frederikssund.dk.

Vores forventninger 
Vi forventer, at du har erfaringer med ledelse fra skoleområdet.

Som person forventer vi, at du er en retningssættende, robust og tydelig leder, der kan og 
tør gå foran. Du er samtidig en nærværende leder, der evner at skabe engagement og op-
bakning blandt medarbejdere og forældre. Du er handlingsorienteret og løsningsorienteret 
på en måde, der sikrer, at skolen bevæger sig i den ønskede retning. 

Yderligere oplysninger 
Ansættelses- og lønvilkår fastsættes i henhold til gældende aftaler samt faglige og per-
sonlige kompetencer.

Der er udarbejdet en jobprofil, hvor du kan få yderligere information om stillingen. Du er også vel- 
kommen til at kontakte konsulent Jens Marcussen fra Genitor på tlf. 3141 0587, skolechef Ulla Olin på 
tlf. 3050 9053 eller konstitueret skoleleder Lise-Lotte Hansen på tlf. 4735 1830.

Du kan søge stillingen ved at sende en ansøgning til job@genitor.dk mærket ”Skoleleder – Jægerspris 
Skole”. Fristen er den 12. maj kl. 10.00. Der er samtaler den 20. og den 26. maj. Mellem de to samtaler 
vil der blive gennemført personlighedstest, og der vil blive taget referencer. 

Skoleleder til Jægerspris Skole 
Retningssættende • Nærværende • Tydelig
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 Lederstillinger  Specialstillinger 

DYNAMIK OPLEVELSER KVALITET

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4

8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29

www.horsenskom.dk

Skoleleder til Hovedgård Skole 
i Horsens
Stillingen som Skoleleder på Hovedgård Skole er 
ledig fra 1. august 2014.

Vi søger en Skoleleder, der
• brænder for skoleledelse med fokus på pædagogisk 

ledelse, på personaleledelse og på mål- og resultat-
styring.  

• har ambitioner for Hovedgård Skole og sammen med 
det øvrige ledelsesteam kan sætte dagsorden, moti-
vere og engagere det samlede personale.

• er god til at kommunikere, skabe relationer og samar-
bejde på alle niveauer.

• er åben og synlig med klare holdninger og værdier, 
og som prioriterer det brede samarbejde, hvor alle 
medarbejderes kompetencer kommer i spil.

Hovedgård Skole har ca. 670 elever på 0.- 9. klassetrin 
og ca. 170 børn i SFO. Heraf  en specialklasserække med 
56 elever med vidtgående handicap indenfor ADHD og 
autismespektrumforstyrrelse med en tilhørende SFO 
med 22 børn.

Hovedgård skole ligger i den nordøstlige ende af kom-
munen ca. 14 km. fra Horsens centrum og ca. 25 km. fra 
Århus. Skolen er 3 sporet på de fleste årgange. Skolen 
har mange idrætsfaciliteter og et rigt musikliv med flere 
orkestre og er centrum for mange aktiviteter i lokal-
samfundet. Hovedgård ligger midt i naturen og er en by 
i udvikling.

Se job og personprofil på www.horsenskom.dk 

Du er meget velkommen til at besøge skolen for en 
rundvisning og en uformel snak med viceskoleleder 
Bjarne Hermansen - skolens telefonnummer er 
76 29 19 00. Besøg kan aftales med ledelsen og yderli-
gere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannel-
sesdirektør Kjeld Kristensen, tlf. 76 29 21 33.

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: Mandag den 5. maj 2014 kl. 12.00.

Der afholdes to samtalerunder, første runde den 22. maj 
2014 og anden runde den 28. maj 2014.

Læs den komplette jobbeskrivelse og personprofil, 
og ansøg elektronisk på www.horsens.dk/job

Børnehaveklasseleder
– til Lyngholmskolen i Furesø Kommune

Vi søger en dygtig, energisk og humørfyldt børnehaveklasseleder, der 
sammen med ledelse og kollegaer i både børnehaveklasser og fritids-
tilbud vil være med til at skabe de bedste rammer for eleverne i over-
gangen til skolelivet. 

Fritidsordningen FFO-Lyngholm er stærkt integreret i skolens daglig-
dag. Fritidsordningen har til huse i selvstændige lokaler ved Bakke-
huset og Tivolihuset samt Lærkehuset, der deler lokaler med børne-
haveklasserne. Lyngholmskolen er kendetegnet ved gode fysiske 
rammer og et positivt læringsmiljø, hvor vi har et anerkendende syn 
på, at alle elever lærer forskelligt. Vi har et stærkt fokus på målsæt-
ning, evaluering, samarbejde og på hvordan vi får skabt en fl eksibel 
og varieret skoledag.

Du er uddannet pædagog, har et fagligt og socialt engagement og er 
klar til at indgå i et forpligtende samarbejde med både forældre og 
kollegaer. Vi tilbyder til gengæld et godt kollegialt fællesskab med 
pædagoger og lærere i alle aldre. Vi har en god kombination af både 
erfarne lærere, der har været med længe, og helt unge ansigter, der 
bringer nye og anderledes idéer ind i dagligdagen.

Tre-sporet skole med positivt miljø
Lyngholmskolen er en skole som sigter mod at motivere alle elever til 
ambitiøs læring faglig og socialt. Vores anerkendende tilgang til 
børnene betyder, at vi ser, hører, forstår og accepterer forskellighed, 
samt at vi gør os umage med at forstå, hvad der ligger bag barnets 
adfærd og reaktioner. Det er personalets ansvar at skabe rammerne 
for læring og dermed os, der skal tilrettelægge læringsprocesserne, 
så alle kan være aktive i undervisningen. Vi har 600 elever og 63 lærere 
fordelt i indskoling, mellemtrin og overbygning. 

Ansøgningsfristen er den 28. april, 
og du kan begynde den 1. august. 
Søg stillingen via furesoe.dk/job. 
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Følg debatten på

 Stillinger ved andre institutioner 

 Stillinger ved andre institutioner 

 Specialstillinger 

www.frederikssund.dk

Lærings- og  
inklusionskonsulenter
 

Ansøgning  
sendes til
skole@ 

frederikssund.dk

Pr. 1. august 2014 søger Frederikssund 

Kommune lærings- og inklusions-

konsulenter, der skal vejlede lærere, 

pædagoger og ledelser. 

Du er en erfaren og dygtig praktiker 

med teorierne som basis. Du brænder 

for at gøre en forskel for folkeskolen, 

for læring i organisationen og for de 

enkelte børn. Samtidig kan du arbejde 

i en politisk styret organisation.

Du kan se det fulde stillingsopslag på 

www.frederikssund.dk

Frist den 5. maj 2014 kl. 12.00.

Vi har store ambitioner om at udvikle Naturfagsområdet og søger 
derfor en ny kollega, der vil være med til at drive den proces.

Fra idé til udgivelse i tæt samarbejde med interne kolleger og 
eksterne specialister
Som forlagsredaktør er man ansvarlig fra ideen eller behovet op-
står til det færdige undervisningsmateriale – analogt som digitalt 
- er klar til salg. Manuskripterne skal bearbejdes i samarbejde med 
forfattergrupperne. Manus skal omdannes til bogform i samarbej-
de med grafikere og illustratorer eller til digital udgivelse. Efter 
udgivelse starter et tæt samarbejde med salgs- og marketingsaf-
delingen. Så du skal formå at skabe samarbejdsrelationer, der er 
præget af tillid, sparring og kvalificeret med- og modspil.

Forventninger og forhåbninger
• Du har en uddannelse og en viden, der er relevant i forhold til  
 naturfag
• Du arbejder selvstændigt og er god til at kommunikere og for- 
 midle - både i forhold til den viden du har, og den viden du må  
 indhente hos andre

ALINEA SØGER ILDSJÆL TIL 
NATURFAGSREDAKTIONEN

Læs mere og send din ansøgning på www.egmont.dk
Vi glæder os til at høre fra dig senest den 5. maj 2014

Vil du være med til at videreudvikle undervisningsprogrammet Grønt Flag – Grøn 
Skole og bidrage til at gøre Friluftsrådet til et Videncenter for Uddannelse for 
Bæredygtig Udvikling? 

Grønt Flag – Grøn Skole er et undervisningsprogram for bæredygtig udvikling. 
Målet er at bidrage til at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd 
om vores natur og miljø. 

Friluftsrådet er en selvstændig ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90 
organisationer. Friluftsrådet udvikler friluftslivet, formidler natur og bæredygtighed 
og forbedrer rammerne for at opleve og forstå naturen. 

VORES VISION ER:
Friluftsliv for alle – i en rig natur, på et bæredygtigt grundlag.

ARBEJDSOPGAVERNE OMFATTER:
• Faglig og pædagogisk udvikling af Grønt Flag - Grøn Skole konceptet
• Udvikling, udbredelse og implementering af Uddannelse for Bæredygtig 
 Udvikling i uddannelsessektoren
• Drift af Grønt Flag – Grøn Skole for grundskoler og ungdoms- og erhvervsuddan- 
 nelser
• Projektudvikling
• Udvikling af undervisningsmaterialer
• Samarbejde med relevante organisationer, kommuner, skoler, eksterne parter,  
 ministerier m.�.

DU:
• har en undervisningsmæssig og pædagogisk baggrund.
• har faglig og pædagogisk indsigt i miljøundervisning og Uddannelse for Bære-
 dygtig Udvikling. 
• har erfaring med projektledelse og projektudvikling.
• har indsigt i uddannelsessystemet.
• er en god formidler, både mundligt og skriftligt.
• kan arbejde selvstændigt og er ikke bange for at tage ansvar.
• har erfaring med at tilrettelægge og afvikle kurser, workshops og konferencer.
• har forståelse for at arbejde i en politisk styret interesseorganisation.

Du skal arbejde i Friluftsrådets Afdeling for Uddannelse og Formidling i Frilufts-
rådets sekretariat i København SV. Du vil indgå i en socialt og fagligt velfunderet 
organisation, hvor engagementet er højt og den daglige trivsel er i fokus. 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Trine 
Skov på 30 48 17 37 eller tsn@friluftsraadet.dk

Du kan læse mere om Friluftsrådet og Grønt Flag - Grøn Skole på www.friluftsraadet.dk 

SEND DIN ANSØGNING TIL: 
Friluftsrådet 
Afdelingen for Uddannelse og formidling 
Scandiagade 13
2450 København SV
eller ckd@friluftsraadet.dk

ANSØGNINGSFRIST
tirsdag den 22. april 2014

Vi forventer at afholde samtaler i 
uge 17 og 18. 

Stillingen ønskes besat 
1. juni 2014 eller efter

nærmere aftale.

KONSULENT TIL GRØNT FLAG 
– GRØN SKOLE
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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

 Stillinger ved andre institutioner 

• Kan du planlægge og gennemføre formidlingsakti viteter 
for børn, unge, voksne og gamle? 

• Kan du lede og vejlede et personale? 
• Har du lyst ti l at arbejde med økonomi?
• Kan du snedkerere eller lave historisk mad?
• Er du god ti l at kommunikere tydeligt med respekt for 

andre mennesker?
• Er du IT superbruger?
• Kan du føre et regnskab?
• Er du god ti l at administrere, strukturere og planlægge?
• Kan du tage ansvaret for bygninger, have, mark og skov?

Kan du svare ja ti l en stor del af ovennævnte spørgsmål, så 
har Give-Egnens Museum jobbet.  

Indholdet af dit arbejde afh ænger af dine spidskompeten-
cer, men det er helt nødvendigt, at du er empati sk, imøde-
kommende, rummelig, fordomsfri og samti dig målrett et, 
konkret og struktureret. Du skal endvidere have drive, 
være fl eksibel og god ti l at skabe og bevare overblikket.

Det er nødvendigt, at du har ansvarsfølelse, er selvstændig 
og har en uhøjti delig ti lgang ti l dig selv og andre.  

Give-Egnens Museum er et statsanerkendt museum for 
nyere ti d. Hvert år har vi 17.000-20.000 gæster - heraf om-
kring 5.000 børn. Grupper - bl.a. undervisnings-, demens- og 
turistgrupper modtager personlig formidling. Museet har 
en mængde formidlingsakti viteter, herunder 2-3 særud-
sti llinger hvert år.  Museet arbejder på projektbasis med af-
prøvning af nye metoder ti l læring og didakti k. I samarbejde 
med Vejle Kommune har museet et beskæft igelsesprojekt, 
hvor museet afprøver og udvikler en lang række borge-
re hvert år. Museet vægter rummelighed, folkelighed og 
forståelse for fællesskabets betydning meget højt. 

Lyder ovenstående som jobbet for dig? Yderligere 
oplysninger kan fås ved at kontakte museumsleder Anne 
M. Provst Skinnerup tlf.: 75739375 eller amps@gem.dk. 

Ansøgningen skal være museet i hænde senest den 7. maj 
2014, og sendes pr. mail ti l gem@gem.dk. 

Samtaler forventes gennemført i uge 21-22. 
Tiltrædelse forventes omkring 1. august. 

ER DU ET OVERSKUDSMENNESKE
MED MANGE TALENTER

 – OG TØR DU TAGE SPRINGET?

Kan du se værdien og mulighederne i forståelsen af 
forti den i nuti dens samfund? Betyder fællesskab, 
helhed og fælles mål noget særligt for dig? Er du 
glad for at samarbejde med andre?

Bugtskolen, Greve Kommune

Afdelingsleder til nyoprettet STU Greve 

§ Ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11116

Sankt Annæ Gymnasium, Gribskov Kommune

Afdelingsleder til Sankt Annæ Gymnasium

§ Ansøgningsfristen er den 02/05/14

Net-nr. 11162

Skelgårdsskolen, Tårnby Kommune

Afdelingsleder til Skelgårdsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11132

Fårvang Skole, Silkeborg Kommune

Fårvang Skole søger viceskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 24/04/14

Net-nr. 11136

Sejs Skole, Silkeborg Kommune

Pædagogisk leder til Sejs Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20/04/14

Net-nr. 11135

Parkvejens Skole, Odder Kommune

Pædagogisk leder/viceskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11126

Landsgrav Friskole, Slagelse Kommune

Skoleleder søges (genopslag)

§ Ansøgningsfristen er den 21/04/14

Net-nr. 11111
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Skt. Knuds Skole, Aarhus Kommune

Skoleleder til Skt. Knuds Skole, Aarhus

§ Ansøgningsfristen er den 24/04/14

Net-nr. 11149

Solvangskolen, Furesø Kommune

Skoleleder til Solvangskolen i Farum

§ Ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11109

Fagsekretariatet Undervisning, Faaborg-Midtfyn Kommune

Skoleleder til Toftegårdsskolen i Faaborg

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/14

Net-nr. 11148

Act2learn, University College Nordjylland, Aalborg Kommune

Konsulent til act2learn

§ Ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11147

Ranum Efterskole, Vesthimmerland Kommune

10 drømmejob

§ Ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11124

Bredagerskolen, Vejle Kommune

Bredagerskolen søger dygtige lærere 

§ Ansøgningsfristen er den 19/04/14

Net-nr. 11140

Kastanievej Efterskole, Frederiksberg Kommune

2 lærere med ansættelse pr. 1/8 2014

§ Ansøgningsfristen er den 07/05/14

Net-nr. 11158

Ingstrup Trivselsskole, Jammerbugt Kommune

Dygtig og ambitiøs lærer

§ Ansøgningsfristen er den 19/04/14

Net-nr. 11138

Kirstine Seligmanns Skole, Vejle Kommune

Kirstine Seligmanns Skole søger 3 lærere

§ Ansøgningsfristen er den 05/05/14

Net-nr. 11150

Studenterkurset i Sønderjylland, Tønder Kommune

2 lærere til overbygningen 

§ Ansøgningsfristen er den 28/04/14

Net-nr. 11164

Den lille Skole i København, Københavns Kommune

Årsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 28/04/14

Net-nr. 11165

Sankt Annæ Gymnasium, Københavns Kommune

Tre lærere til folkeskoleafdelingen

§ Ansøgningsfristen er den 02/05/14

Net-nr. 11166

Aabybro Efterskole, Jammerbugt Kommune

1-2 Gymnastiklærere

§ Ansøgningsfristen er den 09/05/14

Net-nr. 11144

Favrskov Kommune

Lærere til Favrskov Kommunes folkeskoler

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/14

Net-nr. 11125

Øse Efterskole, Varde Kommune

Musik og dansk

§ Ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11123

Sæby-Hallenslev Friskole, Kalundborg Kommune

Alsidig lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 08/05/14

Net-nr. 11161

Birkerød Privatskole, Rudersdal Kommune

Lærer til at undervise i musik og dansk

§ Ansøgningsfristen er den 25/04/14

Net-nr. 11139

Kaptajn Johnsens Skole, Frederiksberg Kommune

Den bedste tysk- og dansklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11137
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Sverige, Värmland, villa 
100 m fra Klarälven.
8-10 pers. 4 vær. Midt i 
flot natur. Kun familier. 
Pris kr. 3500,- pr. uge + 
forbrug. Mail loloja58@
gmail com
Telefon: 20257026

Feriebolig - Bornholm
Ferielejlighed på 40 m² 
med plads til 2 (4) perso-
ner udlejes. Pris 3.200 kr 
for en uge i højsæsonen.  
Telefon: 56956470  
24985388

300 m fra Kerteminde 
badestrand
Sommerhus med udsigt 
over marker og gåafstand 
til skøn badestrand udle-
jes i uge 27 og 28.   Pris 
3.400 kr./uge. 
Telefon: Tlf.  
66107575/24409675  
kerteminde.atspace.com

Bornholm - Sømarken, 
6 pers. sommerhus.
Skønt sommerhus med 
ledige uger i forsæson, 
samt uge 28+29. 3 so-
veværelser. Velholdte 65 
m2 med nær til strand.
Telefon: 60141600 
www.fyrreskoven.dk

Sommerferie 
Humleby Kbh. V
Charmerende byggefor-
eningshus med have til 
leje i uge 29,30,31. Pris: 
3500
Telefon: 23259535

Budapest og 
Ungarn 2014
85 kvm lejlighed udsigt 
over Donau. Tæt på metro 
og centrum. 5 soveplad-
ser. Kr.  3.600.-  pr uge. i 
højsæson.
Telefon: 29641618

Italien, Amalfikysten i 
musikbyen Ravello.

Antikt hus, panorama-
udsigt over Middelha-
vet. Gåafstand til strand. 
Mange vandrestier til bl.a 
Amalfi.
Telefon: 40 40 86 68 
www.Ravello.dk

Ferielejlighed Costa 
del Sol til leje 
Pa 1. sal i smuk lav be-
byggelse, fælles have 
med pool. 2 sovev., ba-
dev. stue/køkken, altan 
m.havudsigt.
Telefon: 0045 40 50 16 42  
losclaveles40. 123hjem-
meside.dk

Spahus Fjellerup strand
Veludstyret 90m2, 5(6) 
pers., 250m fra børne-
venlig sandstrand, 3 so-
vevær., 2 badevær., ud-
lejes.
Telefon: 86153160

Villa i Farum udlejes 
samlet i 4 uger
Nyistandsat hus 121 kv.m 
med dejlig have i roligt 
kvarter udlejes til folk, der 
vil passe på det.
Telefon: 20210551

Sydfyn -12 sovepladser
Dejligt 165m2 hus m. 
køkken/alrum m. udgang 
til terasse. 12 sovepladser 
i 5 rum, to badevær. Have 
m. trampolin
Telefon: 60672023

Stråtækt idyl ved 
Jammerbugten udlejes
Hyggeligt hus på 97 m2. 
Ca. 800 m til stranden 
via sti gennem naturom-
råde. Adgang til sw. pool, 
fodb./tennisbaner
Telefon: 20913304 
www.kollerupstrand.dk

Sommerhus 
Nykøbing/Rørvig
Enkelt og hyggeligt som-
merhus på stor natur-
grund 7 minutters gang 
fra skønneste sandstrand. 
2700 kr + el 
Telefon: 62214728

Skønt sommerhus i 
Gatten, Vesthimmerland
Gatten ved Års, nær Lars 
Larsens Golf og Spa, 7 
senge, udsigt over sø. 
Godt bade- og fiskevand. 
3500,- 2929 1250
Telefon: 29 29 12 50

Syd for Barcelona i 
hasselnøddebjergene
Villa til 4-13 personer, 3 
etager med hver sin lej-
lighed, egen terrasse,  
svømmepøl og 25 min. 
fra strand 
Telefon: 0034-678866588 
www.CasaArgentera.com

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Højbo Friskole, Kalundborg Kommune

Højbo Friskole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 30/04/14

Net-nr. 11157

Roskilde Kommune

Jyllinge Skole søger 3 lærere

§ Ansøgningsfristen er den 28/04/14

Net-nr. 11145

Gribskov Kommune

Lærer til BLIK – Græsted Bibliotek

§ Ansøgningsfristen er den 21/04/14

Net-nr. 11154

Ny Holte Skole, Rudersdal Kommune

Lærere til Ny Holte Skole

§ Ansøgningsfristen er den 05/05/14

Net-nr. 11129

Maglehøjskolen, Egedal Kommune

Lærere til Ølstykke Distriktsskole

§ Ansøgningsfristen er den 21/04/14

Net-nr. 11143

Sankt Knud Lavard Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Matematik- og fysiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 27/04/14

Net-nr. 11155

Sjælsøskolen, Rudersdal Kommune

Barselsvikar til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11156

Stenløse Privatskole, Egedal Kommune

4 nye lærere fra august 2014

§ Ansøgningsfristen er den 23/04/14

Net-nr. 11142

Vor Frue Skole, Næstved Kommune

Vor Frue Skole i Næstved søger biologilærer

§ Ansøgningsfristen er den 29/04/14

Net-nr. 11153
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Psykoterapi til 
studiepriser
Hos psykoterapeutstude-
rende på indre Østerbro: 
40811913.
Telefon: 40811913 
www.relationogretning.dk

Lejlighed i Berlin, 
Prenzlauer Berg.
Nyrenoveret 2 værel-
ses lejlighed med altan. 
http://sites.google.com/
site/berlinprenzlauerberg/
Telefon: 25671484

Sommehus i Kerteminde
100 m til strand udlejes 
sommerhus til 4 prs. i fe-
rie og weekends. 2 sovev. 
o.m.a. ses på hjemmes. 
3500/ugl.
Telefon: 23305509 
valmuesti2.atspace.com

Flot udsigt over 
Flensborg Fjord
Brunsnæs, Broager. Højt-
liggende sommerhus. 50 
kvm. 1500/2500 pr. uge. 
Send email.
Telefon: 74449230

Sommerferie i 
Kbh.s centrum
Charmerende solrig 
2-værelses lejlighed med 
udsigt direkte til Søerne, 
vestvendt altan og fælles 
tagterrasse
Telefon: 
33690025/24447807

Forår / sommer 
i Småland
Dejligt fritidshus på 81 
m2. 6 sovepladser. Isaberg 
6 km. 3 timer fra Kbh. 
3000 kr. pr uge.
Telefon: 88193325 eller 
61607624 
www.lommebergsvaegen2.
tumblr.com

Flensborg Fjordens 
bedste panoramaudsigt! 
Panoramaudsigt Flens-
borg Fjord! Gode bade-
strande, dejlig skov! 200 
m2 ”villa-sommerhus”, 
4000 m2 udenoms-
plads...
Telefon: 26 29 50 30/ 20 76 
59 50  
husetved�orden.dk/

Provencehus 8 pers. 
udlejes ved middelhavet
Huset ligger i la Londe 
Valcros hyggelig havneby 
Alle faciliteter stor terras
se,pool,golf,garage,aflukk
et område.
Telefon: 22364530 
www.123hjemmeside.dk/
provencehus

Bondegårdsidyl. 
Assens. Vestfyn. 
Ferielejlighed på 4-læn-
get stråtækt bondegård 
udlejes i sommerferien. 
Velegnet til børn. Pris pr 
uge kr 2800.-. 
Telefon: 64 71 55 16 
www.kastanjegaarden.dk

Sydlangeland - Klise Nor
Hyggeligt stråtækt hus 
på 86 m2. Udsigt over det 
fredede Klise Nor og vide-
re over vandet til Ærø
Telefon: 30491751 / 62561841 
www.vesteregn.dk

Dejlig røgfri ferielejlighed 
Kbh / vesterbro
Udlejes i uge 27,28, 29, 
30 og 31 til 3600 kr pr 
uge. Max 5 personer. Lig-
ger v. Enghave st. tæt 
på city.  
Telefon: 26198688

Ferie i København
Dejlig 3 værelses lejlig-
hed lejes ud både uger 
og weekends. Ugepris 
3500 kr.
Telefon: 61784802

Sommerhus i Klint, 
Nykøbing Sjælland
Dejligt hus nær vandet i 
roligt område udlejes. Nyd 
Odsherred både uger og 
weekends. 6 pers. Uge-
pris 3500.
Telefon: 61784802

Penthuselejlighed 
på Islands Brygge
Lejlighed med havneud-
sigt udlejes i uge 28. Lej-
ligheden har 2 soveværel-
ser. Pris 5000 kr.
Telefon: 22565504

Nyd påsken i 
Nationalpark Vadehavet.
Lej en hyggelig, restaure-
ret marskgård og oplev ro, 
fred og natur. 
Telefon: 25305891/ 21416151 
www.marskgaard.dk

Ferielejl. Alanya, Tyrkiet
4-6 pers. pris 1500kr/
uge 2 sovevær, 2 bade-
vær, køkkenalrum, altan 
med udsigt, børnevenlig 
pool. Per/22751449
Telefon: 22751449

LUFT & LYS ved 
Vesterhavet
Skønt træhus i Rødhus, 
Nordjylland udlejes. Midt i 
fredet og fredeligt klitom-
råde, tæt på Vesterhavet.
Telefon: 29414152 
www.glindvad.dk/roedhus

Bl.a. påske i Vangede 
15 min. nord for Kbh
3 vær. lejlighed tæt på S-
tog. Max 6 sovepladser. 
Lys stue, altan, 2 sove-
værelser, køkken og bad. 
2500,- 
Telefon: 28713897

Fritidshus i Rørvig m. 
stor indendørs pool.
8-10 pers. 4 værelser. 
250 m2. Have m. pa-
villon/legehus. Udlejes 
til familier. Pris 8.500,- 
pr. uge.
Telefon: 20257026

Skøn lejlighed i Berlin 
- tæt på centrum
Stor, charmerende lejlig-
hed i det eftertragtede 
Bergmankiez, Kreuzberg. 
3 nætter/2300 kr - uan-
set antal pers.
Telefon: 61693858 
www.berlin-kreuzberg.dk

Stort dejligt feriehus 
i Småland, hele året 
Charmerende, flot, vel-
indrettet hus, i ’Glasriget’. 
Ferier, weekends og hver-
dage. Masser af plads, ca. 
25 pers.
Telefon: +4528704209 & 
+4528704299 
www.linnerydhus.dk & face-
book.com/linnerydhus

Stort Moderne 
Sommerhus Sj. Odde
Dejlig stor grund ved to 
strande. 6 sovepladser + 
babyrum, to badevaerel-
ser, jacuzzi, pejs og mo-
derne koekken
Telefon: 30293363 
sjodde.wordpress.com

Femmøller, Ebeltoft m 
udsigt over Mols Bjerge
Utraditionelt, smukt be-
liggende sommerhus på 
naturgrund - 6/8 per-
soner. Udlejes påske, 
helligdage, sommer. Se 
www
Telefon: 23699409  
www.svippen.dk

Sommerhus i 
Rødhus udlejes. 
4 personer, 3200 kr/
uge plus forbrug. 20 
min. gang til strand. tlf 
28637730 eller mail lo-
nesarauw@hotmail.com.
Telefon: 28637730

Røgfrit somhus v Sejerø-
bugt - 90 km fra Kbh
U 31 32, somhus 6 pers 
400m fra børnev strand 
i smukke Ordrup.5m til 
superm og 4 rest.Opvm.
vaskm. 3500 uge+el
Telefon: 40763904

Stort, charmerende byhus 
i andalusisk bjergby
400-550€/uge. Se 
www.competa.dk
Telefon: 20781416 
www.competa.dk

Sommer i det 
grønne Valby
Stor lys 2 vær.(75 m²) 
med altan. Soveværelse 
og mulighed for opred-
ning/luftmadras i stue. 
Uge 26-33. 2.500/uge
Telefon: 51940431

Sommerhus - 
Vesterø - Læsø
Stort sommerhus nær 
strand ledig i uge 26 og 
27. Uden for højsæsonen 
udlejes også i halve uger
Telefon: 86912326 / 
40385642 
www.klokkeblomstvej13.dk

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.
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Bliv medlem af
Sproglærerforeningen

rubrikannoncer

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

ITALIEN HOS HANNE                             
På hyggeligt familiehotel i Rimini ved 
Adriaterhavets skønne sandstrand fra kr. 200/pers. 
Nu også med 2 ferielejligheder.

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

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

BLIV KØRELÆRER
Brug dine kompetencer som lærer
og start egen køreskole til vinter

Velegnet deltidsjob

Dag- og aftenhold
Stjernqvist Trafikskole • Finsensvej 45 • 2000 Frederiksberg

www.stjernqvist.dk • info@stjernqvist.dk • 38 88 00 46

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

STUDIEREJSE TIL
BERLIN
4 dg./3 nt. 
rutebus fra kr.  715,-

GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroygroups.dk

KILROYGROUPS.COM

Forslag til andre rejsemål:
Paris, egen bus, 6 dg/3 nt  ................. fra kr.  1.765,-
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  1.970,-
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt  ................. fra kr.  1.735,-
Wien, fly, 5 dg/4 nt  ........................... fra kr.  1.565,-
Krakow, egen bus, 6 dg/3 nt  ............. fra kr.  1.510,-
Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

Faglige
besøg

Faglige 
kompendier

Tryghed & 
sikkerhed

Erfarne 
konsulenter

Forslag til studiebesøg i Berlin: • Berlin Unterwelten 
• Sachsenhausen • Deutsches Technikmuseum Berlin  

Dublin, �y, 5 dg/4 nt ........................... fra kr.  2165,-
Madrid, �y, 5 dg/4 nt ........................... fra kr.  2395,-
Prag, �y, 5 dg/4 nt ................................. fra kr.  1695,-
Firenze, �y, 5 dg/4 nt .......................... fra kr.  2625,-
NYHED Cesky Raj+Berlin ................ fra kr.  2115,-
egen bus, 6 dg/4 nt

Kontakt Vibeke på tlf: 46 91 02 59
vije@team-benns.com
www.team-benns.com

Top 3 faglige besøg i London:
• Besøg på Harrow School 
• Theater Workshop 
• Besøg BBC Studios

1.440
pr. person
6 dg/3 nt.

LONDON
 M. SKIB fra kr.

Vores fokus er: Vi sparer din tid • Gennemprøvet
koncept - vi er med hele vejen • Høj faglighed

Sommerhus i Dronningemølle
To charmerende småhuse (2 x 24 m2) til 6 pers. 

med stor terrasse. 10 min. gang til strand.  
Tæt på golf, indkøb og udflugtsmål.  

Køkkenfaciliteter i begge huse.
3800,- kr. pr. uge

Ring til 2398-0399 for flere oplysninger.

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 
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folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt, Musik, 
Håndværk og design, Ernæring 
og sundhed, Specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

Formand 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+.

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her 
kan du få oplyst, om du skal hen-
vende dig til kredsen, dlf/a, Lærer-
nes Pension mv., om kredskonto-
rets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.

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

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

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

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 3369 6300, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

Forsidefoto: Bo Tornvig
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SIDE 16

TID TIL OK 15 
Historisk svære forhandlinger 
efter lockout og arbejdstidslov.   
SIDE 6

ONDT I PISA
Sprog er ikke vejen til alt, mener 
matematiklærer med succes.
SIDE 10

LEDERFORMAND
Mød Claus Hjortdal – ny  
formand for skolelederne.
SIDE 38

Reformforsøg
udfordrer lærere

Nivå Skole har afprøvet reformen med dagligt bevægelsesbånd. Men  
forberedelsestiden presser lærerne, og de inkluderede elever har det svært. 

S I D E  2 0R A P P O R T E R E T
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uskolet 
Ved Morten Riemann
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Lærernes nye arbejdstidsaftale 
synes af et stigende antal berørte 
at blive brugt som alibi for at for-
tælle kolleger om det imponerende 
overskudsliv, de lever. 
     »Jeg vil helt sikkert få svært 
ved at få tid til de gode, dybe 
snakke med de virkelig tapre, men 
hårdt udfordrede forældre, som jeg 
plejer at tage et par stykker af på 
hverdagsaftener mellem klokken 21 og 23.30, hvis jeg 
under den nye aftale også skal have tid til at dygtiggøre 
mig ordentligt på de pædagogiske kurser, jeg har meldt 
mig til«, skriver for eksempel en lærer på Facebook.
     »Søde, jeg kender det SÅ godt :-/«, svarer en kol-
lega i kommentarfeltet. »Med de nye tidsregler ville jeg 
aldrig kunne nå at bage macarons til min skønne 6.c, 
hvis jeg også skal forberede mig de fem-seks timer om 
dagen, som jeg mener er det eneste forsvarlige at byde 
så pragtfulde og videbegærlige unger. Heldigvis har min 
dejlige Kenneth lovet at hente Alvilda fra klaver i Audien 
om onsdagen, når han kommer fra tennis ;-D«.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 58

A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

FOR KORTE NYHEDER

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

Musiklærer helt 
oppe at køre over 
Skolernes Sangdag, 
åbenbart 11. april.

82 procent af bibli-
oteksbøger, der af-
leveres til tiden, aldrig 
åbnet.

Kollega med ny  
kolonihave pludselig 
ivrig efter at diskutere 
emner som træ- 
beskyttelse, festblus 
og staudebede. 

Helikopterforældre 
skilt.

Gækkebrev virkelig 
sødt – men sguda 
totalt svært at gætte 
afsender på?

Lærere overbyder hinanden  
i succesliv med arbejdstids- 
aftale som undskyldning

It-ekspert:  
Nethastigheder 
som et modem fra 
halvfemserne har 
flere fordele
Langt de fleste danske folkeskoler kæmper med langsomme 
netforbindelser, der besværlig- eller direkte umuliggør under- 
visningen. Men nu advarer en ekspert om, at man løser pro-
blemet. 
     »Mange af os har vænnet os til nethastigheder, der svarer  
til et beigefarvet modem fra Gdansk i sluthalvfemserne, og 
det ville virke stressende at skulle ændre. En bare delvist 
tidssvarende netforbindelse ville desuden gøre det muligt for 
eleverne at gå 
på for eksem-
pel Facebook 
eller YouTube 
i timerne eller 
spille spil, der 
altså forstyrrer 
langt mere end 
den syvkabale,  
vi kender i dag«.

I Tivoli kan I opleve et unikt animationseven-
tyr, hvor Den lille Havfrue på farefuld mission 
skal redde en forstenet Garder op fra en dyb 
sprække i bunden af Tivolis Akvarium. Under-
vejs får hun brug for både magi, finurlige fisk 
og så selvfølgelig elevernes hjælp for, at det 
kan lykkes. Ved at bruge Rokokos nyudviklede 
animotionteknik er eleverne og havfruen hele 

tiden i dialog om, hvordan forskellige udfor-
dringer bedst løses. Den interaktive forestilling 
er eventyrlig, musikalsk og har et fantastisk 
visuelt udtryk. Der er fokus på eventyrgenrens 
karakteristika, historieformidling og eleverne 
som aktive medskabere af historien. 

Premiere d. 15. maj i Tivolis Akvarium

PRIS FOR UNDERVISNING: 75 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS
LÆS OGSÅ MERE OM UNDERVISNING TIL MELLEMTRIN OG UDSKOLING 

SAMT FAGLIGE DAGE PÅ TIVOLI.DK/SKOLER

NYT UNDERVISNINGSFORLØB TIL INDSKOLINGEN

DEN LILLE HAVFRUE I TIVOLI
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K
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GRUNDBOGARBEJDSBOG KOPIARK 
FLEXBOG
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ALLE FAG  ·  3.-10. KLASSE

GRUNDBOG
GRUNDBOGARBEJDSBOG 
ARBEJDSBOG 
ARBEJDSBOG KOPIARK 

NYHED

Fleksibelt og let at gå til
Med Flexbog får du Alineas kendte grundbogssystemer i en helt ny 
digital udgave. Vi har nemlig samlet grundbog, arbejdsbog og kopiark i ét. 
 
Du arbejder kort sagt med de materialer, du kender i forvejen.  
Med Flexbog har du altid et fuldstændigt overblik over elevernes 
niveau og udfordringer og kan nemt tilpasse undervisningen med 
udgangspunkt i deres behov.
 

Flexbog kan anvendes på pc, Mac og iPad.

Vil du også have digitale fordele nu, 
så se mere på Flexbog.dk.

Med Flexbog kan du:
• Kommunikere med eleverne
• Di�erentiere og sammensætte egne forløb
• Give lektier for til enkelte elever eller hele klassen 
• Rette opgaver nemt og hurtigt
• Dokumentere læring og udvikling.

Flexbog gør det nemt at blive digital og giver 
dig helt nye muligheder for at di�erentiere, 
redidaktisere og kommunikere med dine elever.

Flexbog 
er de grundbøger, 

jeg kender – med en 
masse digitale 

fordele
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