
n
r

. 2
1

 /
 2

2
. n

o
v

e
m

b
e

r
 2

0
1

2
 /

 f
o

l
k

e
s

k
o

l
e

n
.d

k

xxxxxxxxxxxx

xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Side xx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

SIDE 16

21

Anders Hakmann synes, det er »pænt fedt«  
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Matematik

Få gratis  
prøvelogin

Nyheder 

Om Webprøver til matematik 7-9  
– færdigheder
Webprøver til matematik – færdigheder indeholder  
12 prøveforberedende test, som er udarbejdet med 
udgangspunkt i de officielle skriftlige prøver i matematiske 
færdigheder. Webprøver til matematik – færdigheder  
indeholder også 10 emnebaserede test på to niveauer,  
som prøver elevernes færdigheder i gængse faglige  
områder, fx procent, ligninger og funktioner. Disse webprøver 
er særdeles velegnet som evaluering.

Om Webprøver til matematik  
– mundtlige oplæg
De mundtlige oplæg bruges i den daglige undervisning 
som forberedelse til afgangsprøven i mundtlig matematik 
efter 9. klasse eller som prøveoplæg direkte i forbindelse 
med afgangsprøven. Hvert oplæg består af en eller flere 
problemstillinger, et idé-ark samt en række bilag. Eleverne 
kan få øveoplæggene oplæst og har desuden adgang til  
et online matematik-opslagsværk. De enkelte oplæg  
kommenteres i en lærervejledning.

Klæd eleverne på til afgangsprøverne  
i matematik

Webprøver til matematik 7-9 – færdigheder, 
pr. år. pr. klasse, 7.-9. kl.  Kr. 249,-

Webprøver til matematik – mundtlige oplæg,
pr. år pr. klasse, 9. kl. Kr. 249,- 

Priser ex moms

FÅ TILSKUD

GYLDENDAL | WEbprøvEr | mAtEmAtik | muNDtLiGE opLæG

Opsparing til en sprOgrejse

USA

England

Malta

?
?...

Efter 9. klasse vil Emil på sprogrejse i sommerferien for at blive bedre til engelsk.  
Han skal vælge, om han vil rejse til England, USA eller Malta. 

Emils forældre vil betale halvdelen af udgifterne til sprogrejsen, men resten af udgifterne skal  
Emil selv betale. I hele 9. klasse har Emil forskellige fritidsjobs, så han har mulighed for at  
spare penge sammen til rejsen. På bilag 1 er der forskellige oplysninger om de sprogrejser,  
som Emil skal vælge imellem, og på bilag 2 er der oplysninger om Emils økonomi.

I skal undersøge, hvor meget det vil koste Emil at tage på de forskellige sprogrejser,  
og hvordan han kan få råd til at betale halvdelen af udgifterne til rejsen.

 
 
problemstillinger:

 1) Hvor stor forskel er der på Emils udgifter til de forskellige sprogrejser, og hvor  
meget kan han spare ved at vælge den billigste sprogrejse i forhold til den dyreste? 

 2) Hvordan kan Emil spare penge nok sammen i løbet af 9. klasse til at få råd til at  
tage på sprogrejse? 
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USA

England

MaltaMaltaMaltaMalta
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spare penge sammen til rejsen. På bilag 1 er der forskellige oplysninger om de sprogrejser,  
som Emil skal vælge imellem, og på bilag 2 er der oplysninger om Emils økonomi.

I skal undersøge, hvor meget det vil koste Emil at tage på de forskellige sprogrejser,  
og hvordan han kan få råd til at betale halvdelen af udgifterne til rejsen.
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 2) Hvordan kan Emil spare penge nok sammen i løbet af 9. klasse til at få råd til at   2) Hvordan kan Emil spare penge nok sammen i løbet af 9. klasse til at få råd til at  
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Abonnement   
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 
kroner inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. 
Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et 
kalenderår. Løssalgspris: 40 kroner. 

Hanne Birgitte Jørgensen,  

ansv. cHefredaktør

HJo@dlf.org

!
»Kom nu, DLF, kom nu, Onkel Anders. Smid den hønsestrikkede og kom ind i 
kampen«, skrev en lærer på folkeskolen.dk tidligere i år.

Anders Bondo har vistnok aldrig gået i hønsestrik, men hvis han har, er det i hvert 
fald slut nu. 

Nu har Lærerforeningen i store avisannoncer fremsat fire helt konkrete bud på, 
hvad der skal til for at få en bedre folkeskole. Blandt andet flere timer til eleverne – og 
et sænket loft over, hvor mange elever der kan være i klassen. 

Man kan være enig eller uenig. Men her er i hvert fald lærernes konkrete forslag til, 
hvad der skal til.

Så meget desto mere deprimerende er det at lytte til politikernes rituelle »Godt, 
lærere, men …«.

Især fra de politikere, som selv i valgkampen fremsatte forslaget om loftet på de 24 
elever. 

Hvad er der sket i mellemtiden? Jo, nu er de selvsamme politikere rykket ind i re-
geringskontorerne. Og her er det sådan, at hvis man vil forandre folkeskolen, forlanger 
kommunerne penge til at gennemføre det. Og i økonomiforhandlingerne mellem rege-
ring og kommuner handler det om at få budgetterne til at nå sammen her og nu – ikke 
om fornuftige, langsigtede investeringer i børns uddannelse. 

Den rituelle nedskydning handler alene om økonomi – men har store langsigtede 
konsekvenser for folkeskolen og hele samfundet: 

Et klasseloft sikrer lærertid til den enkelte elev. Regeringen vil hellere give flere un-
dervisningstimer til hver klasse. Men det giver i sig selv ingen effekt. Det handler om, 
hvordan undervisningen kan gennemføres. 

I dette nummer af Folkeskolen har vi besøgt to gode skoler i Farum. Den ene en 
folkeskole, den anden en privatskole. I Danmark lyder det altid i festtalerne, at det er 
så vigtigt for vores samfund, at vi har en fælles folkeskole, hvor alle elever kommer og 
mødes på kryds og tværs af sociale og etniske skel. Men virkeligheden er som bekendt 
bare, at i de store klasser går 18 procent af eleverne i privatskole. En af de vigtigste 
årsager til, at forældre vælger en privatskole, er antallet af elever i klassen.

I New Zealand måtte regeringen i sommer opgive at presse flere elever ind i klas-
serne efter en massiv protestkampagne fra lærere og forældre. I Danmark protesterer 
forældrene mere stilfærdigt ved at flytte deres børn til privatskoler. En alvorligt ment 
kritik, al den stund at den koster det enkelte forældrepar et klækkeligt månedligt beløb. 

Med højst 24 elever i klassen er der en grænse for, 
hvor mange elever den enkelte lærer skal tage sig 
af. Det er fornuftigt – om end ikke tilstræk-
keligt – hvis man vil undgå, at forældrene 
stemmer med deres børn. Og at de elever, 
som ikke længere får specialundervis-
ning, kan klare sig i den nye sammen-
hæng. Inden for de rammer kan under-
visningen så varieres i hold, og der kan 
undervises på kryds og tværs. Fordi der 
er lærerresurser til det. 

Hvad er der sket  
i mellemtiden? Jo,  
nu er de selvsamme  
politikere rykket  
ind i regerings- 
kontorerne.

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

Få gratis  
prøvelogin

Nyheder 

Om Webprøver til matematik 7-9  
– færdigheder
Webprøver til matematik – færdigheder indeholder  
12 prøveforberedende test, som er udarbejdet med 
udgangspunkt i de officielle skriftlige prøver i matematiske 
færdigheder. Webprøver til matematik – færdigheder  
indeholder også 10 emnebaserede test på to niveauer,  
som prøver elevernes færdigheder i gængse faglige  
områder, fx procent, ligninger og funktioner. Disse webprøver 
er særdeles velegnet som evaluering.

Om Webprøver til matematik  
– mundtlige oplæg
De mundtlige oplæg bruges i den daglige undervisning 
som forberedelse til afgangsprøven i mundtlig matematik 
efter 9. klasse eller som prøveoplæg direkte i forbindelse 
med afgangsprøven. Hvert oplæg består af en eller flere 
problemstillinger, et idé-ark samt en række bilag. Eleverne 
kan få øveoplæggene oplæst og har desuden adgang til  
et online matematik-opslagsværk. De enkelte oplæg  
kommenteres i en lærervejledning.

Klæd eleverne på til afgangsprøverne  
i matematik

Webprøver til matematik 7-9 – færdigheder, 
pr. år. pr. klasse, 7.-9. kl.  Kr. 249,-

Webprøver til matematik – mundtlige oplæg,
pr. år pr. klasse, 9. kl. Kr. 249,- 

Priser ex moms

FÅ TILSKUD

GYLDENDAL | WEbprøvEr | mAtEmAtik | muNDtLiGE opLæG

Opsparing til en sprOgrejse

USA

England

Malta

?
?...

Efter 9. klasse vil Emil på sprogrejse i sommerferien for at blive bedre til engelsk.  
Han skal vælge, om han vil rejse til England, USA eller Malta. 

Emils forældre vil betale halvdelen af udgifterne til sprogrejsen, men resten af udgifterne skal  
Emil selv betale. I hele 9. klasse har Emil forskellige fritidsjobs, så han har mulighed for at  
spare penge sammen til rejsen. På bilag 1 er der forskellige oplysninger om de sprogrejser,  
som Emil skal vælge imellem, og på bilag 2 er der oplysninger om Emils økonomi.

I skal undersøge, hvor meget det vil koste Emil at tage på de forskellige sprogrejser,  
og hvordan han kan få råd til at betale halvdelen af udgifterne til rejsen.

 
 
problemstillinger:

 1) Hvor stor forskel er der på Emils udgifter til de forskellige sprogrejser, og hvor  
meget kan han spare ved at vælge den billigste sprogrejse i forhold til den dyreste? 

 2) Hvordan kan Emil spare penge nok sammen i løbet af 9. klasse til at få råd til at  
tage på sprogrejse? 
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Vær med til at sælge årets  
UNICEF julemærker og deltag i konkurrencen 

om at få UNICEF ambassadørerne 
Bubber, Pjerrot eller Mek Pek på besøg 

i netop jeres klasse!

I hjælper verdens børn og tjener på samme  
tid penge til klassekassen. 

Et ark koster 30 kroner, og for hvert ark 
I sælger, kan I selv beholde 8 kroner. 

I tjener altså 200 kroner, hvis hver elev
 i en klasse på 25 sælger bare et enkelt ark.  

Hvis I har fået bestilt for mange, er der fuld returret  
på dem, I ikke har fået solgt. 

Læs mere på www.unicef.dk/julemærker

Bestil UNICEFs julemærker på 
kontakt@unicef.dk eller ring til 35 27 38 00 

Skal jeres næste 
vikar hedde Bubber, 

Pjerrot eller Mek Pek?

UNICEF Danmark 
Pakhus 48, Sundkaj 9, 1. 
2100 København Ø 

12 siders tema

indhold

8 12-23

PriVatSKOLE 
FOLKeSKOLEeller

indhold

millionen, der blev væk
De faglige lærerforeninger har mistet deres 

underskudsdækning.
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12 siders tema

35 5032 à   Oversigt

Aktualiseret
Lærere for en bedre folkeskole ................./  6
Folkeskolen må ikke blive udvandet ......../  7
Millionen, der blev skåret 
ud af finansloven ......................................../  8

Folkeskolen.dk ..................................../  10

Tematiseret
Eleverne skal selv vælge Marie Kruse ...../  12
Farvel til folkeskolen ................................../  16
Kvantificeret: De dropper folkeskolen ...../  17
I skole fra 7.15 ............................................./  18
Konfronteret: »Vi skal have 
større læringsfokus« ................................../  23

Fotograferet ........................................./  24

Debatteret
DFL mener: En reform, der betyder 
noget – for eleverne .................................../  28
Læserbreve ................................................../  29

Rapporteret
Lean forbedrer teamsamarbejdet ............/  30
Faglig læsning er afgørende 
for matematik ............................................./  32
Ny vidensbank åbnet ................................./  33

Lærer til lærer ...................................../  35

Ny viden/Spot...................................../  36

Publiceret
Dødens ventesal ........................................./  38
Vi knækker mobbekurven ........................../  39

Læserrejse............................................./  40

Korte meddelelser .........................../  41

Job & karriere ....................................../  42

Ledige stillinger ................................/  42

Bazar ........................................................./  47

Uskolet...................................................../  50

Læsning er  afgørende 
i matematik

selvom det er afgørende for 
elevernes forståelse af mate-

matikopgaverne, undervurderer 
matematiklærere ofte den 

faglige læsnings betydning for 
faget, fortæller matematikvej-
leder. Hendes projekt er nomi-
neret til den nye vidensbank 

Lærerprofession.dk’s pris 
som årets diplomprojekt.

Lærer til lærer: 
Projektarbejde 
i specialklassen
specialelever arbej-
der med det gamle 
 egypten.

PriVatsKOLe 
eLLer 
FOLKesKOLe?
En privatskole og en folkeskole er naboer i Fa-
rum. Den første har oliemalerier og et motto, 
hvor den anden har hvide vægge og mangfol-
dighed. Elever fra de to skoler skifter på kryds 
og tværs – men flest den ene vej. Læs portræt-
tet af de to skoler, der tegner et kvarter. 

it-rygsæk lugter
af gammel madpakke … 
Uskolet er folkeskolens 

 satirebagside  
– god  fornøjelse!
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Lærere for en bedre folkeskole

»Endelig«. Sådan tænkte lærer på Holmebæk-
skolen i Herfølge Niels Prahl, da han torsdag 
morgen åbnede Politiken og så en helsidesan-
nonce fra Danmarks Lærerforening. I annon-
cen kom læreren Line med budskabet om, at 
lærerne kunne lave bedre skole, hvis der var 
maksimum 24 elever i klassen.

»Det var på tide«, siger Niels Prahl, da han 
om eftermiddagen sammen med omkring 30 
lærere møder op til møde i faglig klub på sko-
len. »Vi bliver nødt til at få en stemme i debat-
ten, så vi ikke bare bliver kørt over«.

Landsdækkende møde
Det er ikke kun lærerne på Holmebækskolen, 
der er samlet til møde med deres tillidsre-

præsentant. Over hele landet har DLF kaldt 
lærerne til møde for at få deres bud på, hvad 
der skal til for at skabe en god skole. 

»Det er den største fælles manifestation i 
foreningens historie«, siger tillidsrepræsen-
tanten Henrik Jensen. Han klikker på musen, 
og på smartboard-skærmen i kantinen toner 
DLF-formand Anders Bondo frem. 

»Lige nu sidder der tusindvis af lærere 
rundt om i hele landet og holder møde. Det 
har vi aldrig nogensinde prøvet før i DLF – 
men det er også en helt ny situation, vi står 
over for med en ny folkeskolelov. Vi står over 
for en lov, der vil have konsekvenser for os 
alle sammen«, siger Anders Bondo og opfor-
drer lærerne til at engagere sig.

Klare budskaber i pæn indpakning
DLF’s kampagneønsker til en god skole er 
klare: Færre elever i klasserne, en plan for og 
støtte til inklusion, alle elever skal have det 

vejledende timetal, og alle elever har ret til 
en lærer, der er uddannet i det linjefag, han 
underviser i. 

»Vi ønsker en debat om, hvad en reform 
skal indeholde, hvis målet er dygtigere 
elever og styrket forældreopbakning til 
folkeskolen. Jeg er helt klar over, at kommu-
nernes massive besparelser på folkeskolen, 
der blandt andet har medført en reduktion 
i antallet af lærere på hele ti procent, har 
stor betydning for mulighederne for at give 
eleverne den bedst mulige undervisning. Det 
vil vi naturligvis inddrage i drøftelserne med 
ministeren, men med denne kampagne foku-
serer vi på, hvilke reformtiltag der skal til for 
at styrke folkeskolen«, siger Anders Bondo, 
som sidder klar til at svare på spørgsmål 
fra lærerne. Under mødet modtager han 75 
mails.

Der er lagt op til debat i kantinen på Hol-
mebækskolen.

60.000 lærere var inviteret til møde i faglig klub i torsdags for at give 
deres bud på, hvad der skal til for at skabe god skole.

TeksT Maria  Becher  Trier

foTo Bo  Tornvig
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Lærer Mads Kyrsting stiller op i DLF’s kam-
pagne, fordi den forhåbentlig kan forandre 
noget. Han er interesseret i, at folkeskolen 
bliver det primære skolevalg for alle og 
den absolut bedste institution med den 
bedste undervisning.

»Jeg er rigtig glad for, at DLF laver en 
kampagne, der tager udgangspunkt i os 
lærere, der står ude på skolerne dagligt og 
knokler for at lave den bedste undervis-
ning«, siger Mads Kyrsting, der har været 
lærer i ti år.

Han arbejder på Ny Hollænderskolen 
på Frederiksberg, og han er enig i de fire 

områder, som kampagnen sætter lys på. At 
færre elever i klassen forbedrer elevernes 
læring, at eleverne har ret til en lærer, der 
er uddannet i faget, at de har ret til at få 
mindst det vejledende timetal, og at der er 
plads til alle i undervisningen.

»Forskningen viser, at eleverne lærer 
mere, hvis lærerne er fagligt kompetente. 
Det gælder både deres fag, det pædagogi-
ske arbejde og den didaktiske forståelse. 
Det betyder alt«, mener Mads Kyrsting. 
hl@dlf.org

Folkeskolen må ikke  
blive udvandet

»Det er pæne kampagnebilleder, men på 
en eller anden måde er der ikke rigtig bid i 
det«, siger en lærer. Og lige præcis billederne 
i kampagnen får mange ord med på vejen. 
Ikke bare på Holmebækskolen i Herfølge, 
også på DLF’s Facebook-side. 

»Hvad sker der lige for de døde dyr i bag-
grunden?« skriver Lasse Remmar på DLF’s 
Facebook-side og tilføjer: »God kampagne 
– men hvor er alle de digitale undervisnings-
midler ... Skift billederne i kampagnen ud 
med nogle, der viser den moderne folke-
skole«. 

»Der kan være mange holdninger til det vi-
suelle i en kampagne«, lyder svaret fra DLF’s 
kommunikationschef Jenny Bøving Arendt. 
»Vi har allieret os med et professionelt bu-
reau. De har været meget opmærksomme 
på, at kontrasten mellem de yngre lærere og 
det gammeldags miljø giver et godt blikfang. 
Det kunne lige så godt have været moderne 
undervisningsmiljøer, men et smartboard 
har ikke samme signalværdi. Jeg synes, vi har 
nogle flotte annoncer, og vi har altoverve-
jende fået gode tilbagemeldinger«. 

Ideer i spil
I kantinen på Holmebækskolen flyder ideerne 
mellem lærerne. Man kunne lave projekt med 
eleverne om, hvad deres gode skole er. Man 
kunne klistre skolen over med egenproduce-
rede annoncer og også sætte nogle i Brugsen 
og på pizzeriaet. Enkelte lærere vil skrive 
debatindlæg. Nogle ideer skydes ned, andre 
lover tillidsrepræsentanten at tage med i 
kredsen. De fleste er enige om, at forældrene 
skal inddrages. 

Og selv om nogle lærere på Holmebæksko-
len er lidt frustrerede over, at der ikke bliver 
sat nogle tiltag i gang lige nu og her, er de 
fleste glade for at blive involveret. 

Niels Prahl har scannet videoen, hvor læ-
reren Line fortæller om, hvorfor det vil gavne 
skolen, at der er maksimum 24 elever i klas-
sen, ind på sin mobiltelefon. 

»Men hvordan viser jeg den?« spørger 
han og taster prøvende på telefonen efter 
mødet. 
mbt@dlf.org

I en inklusionstid har det stor betydning, 
at der ikke er for mange elever i klasserne 
– derfor blev Niels Prahl fra Holmebæk-
skolen glad, da han så DLF-annoncen i  
sin morgenavis.

Mads, lærer

Elever har ret til en lærer, 

der er uddannet i faget.
Næsten hver anden elev i 2. klasse har en matematiklærer, som ikke 

er linjefagsuddannet i matematik. Der er brug for e� eruddannelse af 

lærerne, så vi kan give jeres børn den bedste skolegang.

Vi har holdninger til, hvordan dit barns skolegang bliver bedre. Og vi 

har viljen til at forandre folkeskolen. Hvad mener du, er det vigtigste 

for fremtidens folkeskole?

Ta’ del i debatten: Lav din egen annonce på facebook.com/dlforg

Lærerne har viljen til en bedre folkeskole

PRIM
ETIM

E

Se � lm med Mads
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Millionen, der blev skåret  
 ud af finansloven

Én million. Denne beskedne sum på statens 
budget har i en årrække udgjort en under-
skudsgaranti for lærernes faglige foreninger, 
når de arrangerede kurser for deres medlem-
mer. Da regeringen i august fremlagde sit for-
slag til ny finanslov, var posten imidlertid væk.

De faglige foreninger gik straks i aktion 
for at få millionen tilbage på budgettet. De 
skrev breve i stribevis til de politiske partiers 
uddannelsesordførere og til medlemmerne af 
Folketingets uddannelsesudvalg og indlæg på 
folkeskolen.dk. Men lige meget hjalp det. Da 
finansloven blev underskrevet, var millionen 
ikke kommet tilbage.

»Det er livsnerven, der er blevet skåret 
over«, siger medlem af bestyrelsen for Tysk-
lærerforeningen Carl Kinze.

»Kurserne er et forum, hvor gamle og nye 
tysklærere mødes og udveksler erfaringer og 
viden. Foreningen dør ikke på grund af, at vi 
mister underskudsgarantien, men det er en ær-
gerlig udvikling. Det var gode penge, der afbø-
dede nogle af de skader, som lavere timetal og 
besparelser på efteruddannelse har forvoldt«, 
tilføjer han. »Skal man sige det rørstrømsk, så 
går det her ud over det forenings-Danmark, 
der er med til at redde skolerne i en sparetid«.

»Nu tør vi ikke prøve nyt«
Heller ikke Danmarks Matematiklærerfor-
ening bliver nedlagt på grund af, at under-
skudsgarantien nu er væk, fastslår Elisabeth 
Tang, der er formand for foreningen.

»Men konsekvensen bliver, at vi ikke tør 
prøve nyt på kursusfronten. Vi må holde os 
til det gamle, hvor vi føler os sikre på, at det 
løber rundt økonomisk. Det bliver sværere at 
sætte nye skibe i søen og starte nye traditio-
ner op nu«, siger formanden.

Hun nævner matematikdagen i Odense, 
som foreningen startede for to år siden.

»Vi tænkte: Kan vi få matematiklærere 

til at komme til Odense en hel dag? Oven i 
købet en fredag? Men vi turde prøve, fordi vi 
havde søgt og fået en underskudsgaranti af 
Undervisningsministeriet. Der kom over 200 
matematiklærere. Den slags tør vi ikke kaste 
os ud i fremover, og det er ærgerligt. Det er 
små penge, og det er vores opfattelse, at de 
kommer godt retur«, siger Elisabeth Tang.

Antorini: Vi skal bruge pengene strategisk
Børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini siger, at hun prioriterer forsøgs- og 
udviklingsprojekter over lærerkurser.

»Vi skal bruge vores penge mere strategisk 
og med fokus på, hvad der virker, og hvad 
der ikke virker«, fastslår hun.

Det er langtfra altid, foreningerne har haft 
brug for den garanti, de har fået bevilget, og 
dermed er det heller ikke hele millionen, der 
er blevet brugt. Formand for skole- og uddan-
nelsespolitisk udvalg i Danmarks Lærerfor-
ening Bjørn Hansen undrer sig.

»Jeg kan godt forstå, at ministeriet skal 
prioritere sine midler. Men det handler i rea-
liteten om cirka en halv million kroner årligt, 
så vi er nede i småbeløb. Der burde være 
plads til begge dele i budgettet«, siger han. 
jvo@dlf.org

Finanslovsforliget fjernede de faglige lærerforeningers underskudsgaranti.

Konsekvensen bliver, 
at vi ikke tør prøve 
nyt på kursusfron-
ten. Vi må holde os 
til det gamle, hvor vi 
føler os sikre på, at 
det løber rundt øko-
nomisk. 
Elisabeth Tang

aktualiseret

En matematikdag for 250 matematiklærere i Odense i 
september et ét af de arrangementer, som underskuds-
garantien har muliggjort.

TeksT JohN  VIlly  olsEN

foTo ElIsAbETh  TANg

Viden
inspiration
indflydelse

dialog

foreningens hus
LÆRER

DANSK

foreningens forlag
LÆRER

DANSK

distribution
BOG

DANSK

foreningen
LÆRER

DANSK

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

”Dansklærerforeningen  
er i mine øjne en  

dynamisk og indflyd- 
elsesrig størrelse. Jeg er 

medlem fordi det med lidt 
engagement er muligt at 
være med til at udvikle 

og selv blive  
udviklet.”

Anders Beier Stokkebæk

Vi er 9.000 medlemmer i Dansklærerforeningen med  
et fagligt fællesskab på tværs af skoleformer. Vores forening  
udgiver undervisningsmidler og laver praksisnære kurser. 

Vi arbejder for et stærkt danskfag.

Meld dig ind,
og bliV en del af 

det danskfaglige 

fællesskab.

se Mit.dansklf.dk
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Ingen nye lære-
midler til fag, som 
ikke får it-tilskud
De statslige it-millioner dæk-
ker halvdelen af de udgifter, som 
skoler har i forbindelse med ind-
køb af digitale læremidler, men 
kun hvis skolerne køber læremid-
ler til fagene dansk, matematik, 
engelsk og naturfag. Digitale læ-
remidler til de andre skolefag kan 
de derimod ikke få tilskud til. for-
lagene udvikler derfor kun digitale 
læremidler til kernefagene. 

»Vi er ikke stødt på én ene-
ste skole eller kommune, der har 
efterspurgt digitale læremidler 
i tysk, fransk, historie, kristen-
domskundskab eller samfunds-
fag«, siger ebbe Dam nielsen, 
forlagsdirektør i Alinea.

Mathfeud  
– konkurrence i  
hovedregning
Hvis man kan lægge tal sam-
men, kan man spille Mathfeud. 
et nyt spil udviklet af et lille 
dansk spilstudie, der ønsker at 
lave læringsspil. Mathfeud har 
flere sværhedsgrader, så alle kan 
blive udfordret i konkurrence 
med hinanden.

»Matematik bliver en leg, 
som eleverne får lyst til at bruge 
deres fritid på. Alle med en iPad, 
iPhone eller iPod touch kan spille 

det, og vi har oplevet, at 
20.000 nu har hentet 

spillet på lidt over en 
uge«, siger Christian 

Christensen, der 
er en af udviklerne 
af Mathfeud. Han 
håber, at Mathfeud 
kan blive en lande-
plage på linje med 
Wordfeud.

Der var lagt op til deregulering og decen-
tralisering, og derfor er lærerstuderendes 
landskreds (ll) positivt overrasket over, at 
rektorerne selv har sørget for, at der alligevel 
bliver én fælles læreruddannelse.

»Jeg synes faktisk, det er lykkedes dem 
at komme frem til en meget fornuftig model. 
Jeg er meget positiv over, at man har valgt 
at lave så meget fælles, dels for at man som 
studerende kan skifte uddannelsessted, dels 
for at sikre en national kvalitet i forsyning af 
lærere til folkeskolen«, siger formanden for 
ll Tobias Holst.

Han er ikke ellevild med modulopbygnin-
gen og undrer sig lidt over, at man med linje-
fag på 30 og 40 eCTs-point halverer nogle 
fag og gør andre større, men:

»Det er jeg faktisk ikke så nervøs for. 
for om ikke andet vil kompetencemålene 
og vurderingen af fagene blive tilsvarende 
højere, så man sikrer sig, at kvaliteten er i 
orden. og så tror jeg, de fleste kommer til at 
bruge mere tid på deres undervisningsfag 
alligevel«.

Belært af at hans skepsis over for de-
reguleringen nu er blevet gjort til skamme, 
vælger han også at tro på, at åndelighed, 
dannelse og religion vil få den nødvendige 
plads i uddannelsen, selvom klM-faget 
(kristendomskundskab, livsoplysning, med-
borgerskab) kun er garanteret ti eCTs-point. 
På samme måde satser han på, at lærerud-
dannelsesstederne vil udbyde specialise-
ringsmoduler i dansk som andetsprog og 
specialpædagogik, så man kan vælge at for-
dybe sig i disse fag.

Den studerende kan selv tone  
sin uddannelse 
De lærerstuderende er modstandere af ideen 
om, at man skal kunne tage dele af lærer-
uddannelsen på musikkonservatorium eller 
universitet. Men løsningen med, at den stu-
derende har 40 eCTs-point til rådighed til 
selv at tone sin uddannelse, er god, når det 
skal være, vurderer Tobias Holst.

Han er til gengæld meget bekymret for 
planerne om at screene kvote 2-ansøgnin-
gerne ud fra karakterer:

»Det er imod hele ideen med kvote 2, og 
det vil være en farlig ting, hvis vi opbygger 
et parallelt optagelsessystem bare med et 
lavere gennemsnit. Alle ansøgningerne skal 
vurderes korrekt og ordentligt«, siger Tobias 
Holst.

lærerstuderendes landskreds vil få en 
fast plads i det kommende advisory board 
for læreruddannelsen. 

LL posItIvt overrasket  
over ny LæreruddanneLses-
struktur
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Jeg er meget positiv  
over, at man har 
valgt at lave så  
meget fælles. 
Tobias Holst
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læs flere 
nyheder på:

Lærerne i Fredericia 
savner støtte til  
inklusion

79 procent af lærerne mener, at 
der er elever i klassen, der ikke 
får den særlige støtte, som de 
har behov for. og 72 procent 
føler sig ikke uddannelsesmæs-
sigt rustet til at undervise eller 
håndtere de inkluderede børn. 
Det viser en undersøgelse fra 
fredericia lærerkreds.

over halvdelen af lærerne 
har elever i klassen, som tidli-
gere ville være i et specialtilbud, 
viser lærerkredsens undersøgel-
se. og 58 procent af de lærere, 
der har svaret på spørgeskema-
et, mener, at det faglige udbytte 
af undervisningen enten er no-
get lavere eller markant lavere 
end for tre år siden.

30 procent af de lærerstuderende 
dumpede i skriftlig matematik

• Dlf: Måske bør  
folkeskoler være  
selvejende 

• fællesfaglig  
naturfagsprøve  
skudt til hjørne 

• Dlf anker dom til 
Højesteret for at be-
skytte tjenestemænd 

• nu bliver ny nordisk 
skole nordisk 

• kvindelige lærere  
anklaget i Tyrkiet 

• Rambøll skal evaluere 
de nationale test 

• nu skal karakter- 
skalaen til eksamen 

Aldrig har kravet  
om disciplin i skolen 
været større

kæft, trit og retning. sådan lød 
den pædagogiske parole i de 
gode gamle dage. I dag bliver 
eleverne også disciplineret, 
påviser Claus Munch Drejer i 
sin ph.d.-afhandling »elev og 
magt – en analyse af subjek-
tiveringsstrategien af eleven«, 
som han for nylig forsvarede 
på Roskilde Universitet. Ikke af 
spanskrøret, men af fælles Mål 
og af nationale test, elevpla-
ner og kvalitetsrapporter, som 
blotlægger elevernes faglige 
mangler.

»Disciplineringen af elever-
ne er vendt tilbage, bare i nye 
former«, siger Claus Munch 
Drejer.

Kaotisk start på 
tolærerforsøg i 
Sorø Kommune 

Med én måneds varsel fik sko-
lerne i sorø kommune at vide, 
at de skulle deltage i et tolæ-
rerforsøg. Der skulle ansættes 
lærere og ikke-læreruddannede, 
og de skulle i al hast klemmes 
ind i de allerede færdiggjorte 
årsplaner. 

»forsøget er kommet me-
get kluntet i gang, fordi sko-
lerne fik udmeldingen alt for 
sent. Det er svært at udnytte 
de muligheder, tolærerordnin-
gen medfører, når man ikke har 
haft mulighed for at tænke den 
ekstra person med i undervis-
ningsplanlægningen fra start«, 
siger formand i sorø-Ringsted 
lærerforening Mogens larsen.

Folkeskolen  
rummede mig som  
Jehovas Vidne

Hvis man har set filmen »To 
verdener« om pigen, som ud-
stødes af Jehovas Vidner for at 
bo sammen med sin kæreste, 
så kender man Tabita Brøners 
historie. Hun er nemlig den vir-
kelige historie bag filmen. og så 
er hun folkeskolelærer. læs stor 
portrætartikel på folkeskolen.dk

I en årrække har der været høj dumpeprocent ved 
den skriftlige prøve i linjefaget matematik på lærer-
uddannelsen. Men i år slår censorerne alarm. Hele 
30 procent af de kommende matematiklærere 
dumpede til den skriftlige prøve. 

formanden for matematikcensorerne Arne 
Mogensen ser tre årsager til, at en tredjedel af 
de kommende matematiklærere ikke har været i 
stand til at klare kravene ved eksamen. Dels har 
læreruddannelsen generelt i disse år svært ved 
at tiltrække studerende med en stærk matema-
tikfaglighed. Dels var der nogle svære opgaver i 
eksamenssættet. 

Den tredje årsag ligger ifølge Arne Mogen-
sen i, at en del studerende simpelthen ikke 
var klædt på til, at eksamen nu for alvor 
følger studieordningens krav om, at 
man skal kunne anvende it-værk-
tøjer som CAs-programmer. Man-

ge havde også problemer med en moderne model-
leringsopgave, hvor man skal bruge it-værktøjerne 
og sin matematiske viden til at opstille modeller 
med udgangspunkt i en lille film fra en undervis-
ningssekvens i en 5. klasse, hvor en barbiedukke 
bliver nedsænket i vand.

»Det her må rigtig gerne blive et wake up call 
for de studerende«, siger Arne Mogensen. 

Foto: Istock

Leif Thøgersen har vundet et weekendophold i 
krydsord på folkeskolen.dk Klik selv ind og prøv!
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Eleverne skal 
selv vælge  

Marie Kruse

Folkeskoler mister elever til privatskolen i overbygningen. Mange 
steder, blandt andet i Farum, står mange af folkeskolens elever  
på venteliste til privatskolen, og hvis folkeskolen ikke lever op til 
forældrenes forventninger, smutter eleverne.

Frøken Kruse ser med fra væggen, og de prøver  
ikke at løbe fra traditionerne på privatskolen Marie 
Kruses Skole i Farum. Men traditionerne må ikke stå i 
vejen for trivsel og struktur, mener ledelsen, der  
samler på engagerede forældre, elever og lærere.

Der er ret stille i 6.b’s klasseværelse på 
den sænkede stueetage på Marie Kruses 

Skole i Farum. Bortset fra lyden af terninger. 
Terninger, der taber håndens energi og finder 
hvile på en flade og et tal – helt tilfældigt. El-
ler? Inden de mange terningekast har eleverne 
opstillet en hypotese. Her har de givet deres 
bud på, hvilket resultat deres korte eller lange, 
alt efter temperament, række af kast ender på. 
Argumenterne skal være på plads.

En dreng vender sig om i sin justerbare, 
blå stol og halvråber: »Du er ikke sjov at spille 

Ludo med!« En pige bag ham har ramt otte 
seksere. Klassens matematiklærer Ronnie Ko-
foed går rundt mellem eleverne og svarer på 
deres spørgsmål. Det er ikke alle, der endnu 
har helt styr på, hvad middelværdi, typetal og 
variationsbredde dækker over. Andre er al-
lerede færdige, deres terninger er kastede, og 
de venter blot på at få lov til at notere deres 
resultater på den digitale tavle.

På den anden side af vejen
Marie Kruses Skole er forstaden Farums 
privatskole. Den gamle privatlærerindes 
københavner-pigeskole fra 1869 flyttede til 
Farum fra Vesterbro i København i 1971, få 
år efter at skolen var blevet åbnet også for 
drenge. Skolen optager de fleste af sine elever 
fra nærområdet, Farum og resten af Furesø 
Kommune samt dens nærkommuner. Den er 

FARVEL TIL  
FOLKEsKOLEn 
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23
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Det er ikke kun den gamle forstander frøken Marie Kruse, 
der holder øje med eleverne fra oliemaleriet i et af skolens 
fællesområder. I Ledelsen er de mere end almindeligt op-
mærksomme på, at eleverne trives – det er tilmed en del  
af deres ansættelse.
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tosporet ved skolestarten, men opretter hvert 
år et ekstra spor fra 6. klasse og ét mere fra 8. 
klasse. 1.100 håbefulde skoleelever står i kø – 
nogle mere aktivt end andre.

Knap 300 meter herfra ligger Stavnsholt-
skolen. Skolen er, i modsætning til Marie 
Kruses Skole, kommunal. En fjerdedel af ele-
verne i Stavnsholtskolens distrikt går i stedet 
på Marie Kruses Skole – de fleste allerede fra 
børnehaveklassen, men der er også hvert år 
nogle stykker, der forlader Stavnsholtskolen 
for at skifte til et af de ekstra spor i 6. eller 
8. klasse. Men det er vigtigt for Marie Kruses 
Skoles ledelse, at den ikke tømmer de om-
kringliggende skoler for fagligt stærke elever.

»Vi arbejder mod, at privatskolen ikke bli-
ver et elitært projekt. Friskolen skal have en 
folkelig forankring«, siger Carsten Gade, der 
er rektor for Marie Kruses Skole, som både er 
grundskole og privat gymnasium. Det eneste 
gymnasium i Furesø Kommune. 

»Hvis vi som stor privatskole dræner folke-
skolen for elever, hiver vi tæppet væk under 
den. Det er vigtigt, at man ikke går ind i en 
skyttegravskrig«, fortsætter han.

Kommunalbestyrelsen i den daværende Farum Kom-
mune havde et ønske om at sikre et bredt uddan-
nelsesudbud i kommunen, og det var baggrunden for, 
at man i 1971 forærede Marie Kruses Skole en byg-
gegrund, og at kommunen lige siden har ydet tilskud 
til at nedsætte forældrebetalingen med 25 procent 
for Marie Kruse-elever med bopæl i kommunen. Ved 
kommunesammenlægningen med Værløse til det nu-
værende Furesø Kommune afgjorde statsforvaltningen 
som tilsynsmyndighed, at det er i orden, at kommunen 
yder denne særbehandling, fordi den er sagligt begrun-
det i form af kommunens ønske om at sikre et bredt 
og dækkende lokalt skoletilbud. Kommunalbestyrelsen 
har dog siden besluttet at afvikle ordningen, og skolen 
vinker helt farvel til den om fire år, når de sidste elever 
med tilskuddet går ud.

sæRbEhAndLIng

Matematiklærer Ronnie Kofoed rører let ved den digitale 
terning for at få den til at dreje sig virtuelt i luften. Eleverne 
holder sig til gammeldags terninger under den håndgribe-
lige undervisning i sandsynlighedsregning.

Marie Kruses Skole og Stavnsholtskolen 
samarbejder da også på andre planer end de 
årlige elevflytninger. De har fælles boldbane, 
og de to ledelser spiser frokost sammen et par 
gange om året, ligesom eleverne lærer hinan-
den at kende gennem diverse fritidsaktiviteter.

En skole i tiden
Marie Kruses trapper har noget, de færreste 
skoletrapper kan prale af – et motto. »Ej at 
synes, men at være«, står der, når man træder 
fra stueetagen til bygningens førstesal. Ligesom 
de stirrende malerier af skolens grundlægger 
og dens senere rektor, der hænger på de gule 
mursten fra forrige århundrede, bærer mottoet 
en betydning, der rækker ind i nutiden.

»Det at være en privatskole skal hele tiden 
fornyes. Vi skal genfortælle historien om os 
selv«, siger Carsten Gade.

Men det er nu ikke, fordi man som elev 
skal have styr på hverken skolens historie el-
ler kongerækken for at blive optaget. Her kig-
ger man på elever og forældres engagement i 
forbindelse med de årlige optagelsessamtaler.

»Eleverne skal ville det selv. Hvis du vælger 
Marie Kruses Skole, skal du være klar til at 
yde«, siger grundskoleleder Lis Rosenlund Lau.

»Men vores forældre og elever har også for-
ventninger til skolen. Det er gensidigt. Vi kan 
godt blive ringet op klokken 22 om aftenen«.

Trivsel begynder ovenfra
Selvom det høje faglige niveau ifølge ledelsen 
er en stor attraktion ved Marie Kruses Skole, 
har ledelsen også et andet og lige så vigtigt 
sigte. Trivslen er i højsædet, og faktisk i en 
sådan grad at den er en del af den resultat-
kontrakt, skolens ledelse er ansat på.

»Ordentlig trivsel er et sisyfosarbejde. 
Hvis du fjerner fokus fra det bare et øjeblik, 
skal du begynde forfra«, siger rektor Carsten 
Gade.

PRIVATskole 
FOLKEskoleeller
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Jeg tror, at folke-
skolen måske er lidt 
mere i søgelyset. Det 
slipper vi og forældre 
og elever for her.  
Ronnie Kofoed, lærer

Sammen med skolens fokus på struktur og 
lektier skaber det ifølge både rektor og grund-
skoleleder et miljø, hvor det er helt i orden at 
være god.

»Vi har været med til at afmystificere de 
rigtigt gode. Man er ikke nørdet eller auti-
stisk, bare fordi man er god til noget«, siger 
Carsten Gade.

Lis Rosenlund Lau mener, at skolen er på 
forkant med den enkelte elevs trivsel. Det 
sker både gennem lærerråd og ved at være 
opmærksom på elevernes trivsel i den sko-
lefritidsordning, som mange benytter. Hun 
er sikker på, at det gør en stor forskel for 
forældrene.

Større udfordringer – større trivsel
Det lader i hvert fald til at gøre en stor forskel 
for eleverne selv. Jonathan Boesen fra 6.c 
gik ellers på den kommunale naboskole fra 
børnehaveklassen, men skiftede til Marie 
Kruses Skole efter sommerferien i år. Det var 
nu ikke, fordi han var ked af at gå på Stavns-
holtskolen. Hans far meddelte ham en dag, at 
han kunne komme på Marie Kruses, hvis han 
ville. Det sagde han nej til.

»Indtil jeg hørte om alle goderne«, siger 
han.

Det var goder som musik som valgfag og 
smartboards i klasserne, der trak. Jonathan 
Boesen indrømmer, at han var spændt før 
skolestart det nye sted. Alle hans klassekam-
merater og venner var jo stadig på Stavnsholt-
skolen. Dem ser han stadig i fritiden. Men nu 
er han faldet til, har fået endnu flere venner 
og lærer på livet løs.

»Når jeg har læst lektier, er der tid til ven-
nerne. Man lærer at disponere sin tid bedre 
her på Marie Kruses Skole. Når man kommer 
hjem, ved man sindssygt meget! Her er lidt 
højere krav. Der bliver gjort noget ud af det«, 
siger han.

Jonathans far, Christian Boesen, fortæl-
ler, at de som forældre ikke valgte Marie 
Kruses Skole af hverken principielle eller 
traditionsbelagte grunde. De har begge gået i 
folkeskolen og har folkeskolelærere i familien. 
Jonathans to ældre søskende, der nu går på 
Marie Kruses Gymnasium, tog begge deres 
fulde folkeskoletid på Stavnsholtskolen. Jona-
than havde som sådan heller ingen problemer 

med hverken det sociale eller det faglige i 
tiden på Stavnsholtskolen. Og det var måske 
en del af problemet – der manglede faglige 
udfordringer.

»Lærerne på Marie Kruses Skole har færre 
fag, og de virker meget ’committede’ til deres 
fag. Vi har slet ikke set på afgangskarakterer 
inden, men Jonathans søskende fortalte, at 
elever fra Marie Kruses Skole lå højere fagligt 
på gymnasiet, og vi ønskede større fokus på 
hjemmearbejde og større krav til eleverne«, 
fortæller han.

Tid til undervisning og ekspertise
Stine Bengtsson er dansk- og tysklærer på 
Marie Kruses Skole. Hun blev færdig med sin 

Selvom skolens bygninger i Farum ikke er mere end godt 
40 år gamle, har Marie Kruses Skole ikke glemt, hvor den 
kommer fra. Mottoet »Ej at synes, men at være« er en på-
mindelse om, at det ikke kun handler om det overfladiske, 
fortæller rektor Carsten Gade.

læreruddannelse på Læreruddannelsen Blaa-
gaard for ni år siden. Inden hun fandt Marie 
Kruses Skole, overtog hun et vikariat på en 
skole på Vesterbro i København. Halvandet år 
var hun der. Det var en hård tid, fortæller hun.

»Jeg brugte meget tid på at opdrage. I Kø-
benhavn var forældrene mere opgivende. Her 
har jeg mere tid til at undervise, og skolen er 
fagligt bedre. Det prioriteres, at jeg undervi-
ser i mine linjefag. Jeg kan undervise 40 af 45 
minutter per lektion«, siger hun.

»Vi har en tydelig ledelse, der støtter os 
100 procent og tager over ved indberetninger. 
Alle elevtyper findes her på Marie Kruses Sko-
le, men nogle kan godt være lidt stressede, 
fordi de samtidig dyrker elitesport«.

Efter matematiktimen med 6.c går lærer 
Ronnie Kofoed tilbage til lærerværelset gen-
nem skolens sindrige system af gange og trap-
per. Han har været her i fem år, lige fra han i 
sin tid blev færdig med sin læreruddannelse. 
Lærerværelset deler grundskolelærerne med 
gymnasielektorerne. Det giver de to lærer-
grupper mulighed for at forventningsafstem-
me, så gymnasielærerne ikke altid modtager 
elever med de samme faglige huller, fortæller 
Ronnie Kofoed. Han mener ikke, at Marie 
Kruses Skole hamstrer de bedste elever fra 
områdets folkeskoler.

»Vi er måske en ’buffer’ for de elever. Alle 
lærerne arbejder her, fordi vi får tid til at un-
dervise. Jeg tror, at folkeskolen måske er lidt 
mere i søgelyset. Det slipper vi og forældre og 
elever for her«, siger han. 
ksa@dlf.org
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Privatskoleandelen er 27 procent højere i 9. klasse end i børnehaveklassen. 
Mange privatskoler udvider med et ekstra spor i 6. eller 8. klasse.

I kke alene vælger stadig flere forældre en 
fri- eller privatskole, når den seksårige 

skal starte i skole. Men andelen, der går i 
privatskole, stiger op igennem skoleforløbet. 
Privatskoleandelen er 27 procent højere i 9. 
klasse end ved skolestart i børnehaveklas-
sen, viser Folkeskolens opgørelse af Uni-C’s 
tal. 

En del privatskoler – særligt de gamle 
realskoler – starter først ved 6. klassetrin. Og 
rigtig mange private skoler er »smalle« forne-
den og »brede« foroven. Det gælder for ek-
sempel på Marie Kruses Skole i Farum, hvor 
der oprettes en ekstra klasse på 6. klassetrin 
og endnu en på 8. klassetrin. Så en del af de 
børn, der starter deres skolegang i den lokale 
folkeskole, ender med at tage afgangsprøve 
på en fri- eller privatskole. Statistisk set er 
det elever fra hjem med en bedre indkomst 
og højere uddannelse, der går på de private 
skoler, og når eleverne går til afgangsprøve, 
ligger karaktererne også – gennemsnitligt set – 
højere på de frie skoler end på folkeskolerne. 

Uni-C, der indsamler statistik for Mini-
steriet for Børn og Undervisning, har kun 
opgjort privatskolefrekvensen på klassetrin 
i nogle få år. Men det ser ud til, at tenden-

sen til, at familier tager deres børn ud af 
folkeskolen og flytter dem til en fri- eller pri-
vatskole undervejs i skoleforløbet, er svagt 
stigende. Og sekretariatsleder i Danmarks 
Privatskoleforening Ebbe Forsberg har da 
også indtryk af, at flere privatskoler end før 
etablerer ekstra spor et stykke oppe i skole-
forløbet.

»Der er både en række friskoler og en 
række folkeskoler, der slutter efter 7. klasse. 
Og nu slutter mange af dem efter 6., fordi 
man skal have et faglokale til fysikunder-
visningen. Derfor er der mange elever, der 
alligevel skal have et skoleskifte, og så er der 
nogle, der vælger en fri- eller privatskole på 
det tidspunkt«. 

»Der er mange forskellige årsager«, siger 
Ebbe Forsberg. »Der er nogle, der i 6.-7. 
klasse har et behov for en ny start. Når jeg 
er ude på skolerne, så hører jeg, at det ofte 

er en familietradition, hvor også forældre og 
bedsteforældre har skiftet til privatskolen. Jeg 
troede, det primært handlede om, at børne-
ne skulle have større faglige udfordringer på 
en privatskole, men nu har jeg haft det her 
job nogle år, og jeg kan høre, at familietra-
ditionen stadig betyder rigtig meget ude i 
landet«.

Ebbe Forsberg protesterer mod tanken 
om, at denne flytning medfører, at de »bed-
ste« elever har forladt skolen, når eleverne 
skal til prøve. Han påpeger, at mere end 
6.000 af de frie skolers godt 100.000 elever 
får tilskud til specialundervisning. 

»Jeg plejer at bruge det eksempel, at hvis 
en familie har to-tre børn, som de gerne 
vil sætte på en fri skole, så kan man jo ikke 
forestille sig, at fordi et af børnene ikke præ-
sterer så godt på grund af for eksempel ord-
blindhed, så vil skolen ikke optage det barn«, 
siger han og tilføjer, at der er stor forskel på, 
hvordan man taler om valget mellem folke- og 
privatskole i københavnsområdet i forhold til 
resten af landet.

Mere fravalg end tilvalg
Grænseaftaler mellem de forskellige læ-
rerorganisationer betyder, at blandt andre 
alle folkeskolelærere og lærere ved private 
gymnasiers grundskoler er medlemmer af 
Danmarks Lærerforening, mens de øvrige 
fri-, privat- og efterskolelærere er organiseret 
i Frie Skolers Lærerforening. I Lærerforenin-
gen har holdningen været positiv over for den 
danske tradition for frie skoler side om side 
med de offentlige.

»Friskolebevægelsen er en mulighed for at 
tilvælge en anden skoleform eller en anden pæ-
dagogik. Men de senere år er valget i stigende 
grad blevet et fravalg af den lokale folkeskole, 
og det er bekymrende«, siger Gordon Ørskov 
Madsen, der er formand for et ad hoc-udvalg, 

Der er ikke nogen 
som helst indikatio-
ner på, at kvaliteten 
i undervisningen er 
bedre i privatskolen 
end i folkeskolen. 
Gordon Ørskov Madsen,  
DLF’s hovedstyrelse   
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Flere og flere går i privatskole

FARUM
Af Stavnsholtskolens skoledistrikts 

1.254 elever

DE DROPPER 
FOLKESKOLEN

25% 43%

13% 19%

2%
4% 
6% 
8% 

10%
12% 
14%
16% 
18%

20%

Børnehave-
klasse

1.
klasse 

2.
klasse 

3.
klasse 

4.
klasse 

5.
klasse 

6.
klasse 

7.
klasse 

8.
klasse 

9.
klasse 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil hver 
fjerde gå i privatskole i 2030, viser en 
fremskrivning fra tænketanken Cevea.
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 Privatskoleandelen 
stiger op igennem skolesystemet, 

og tendensen til, at familier tager deres barn 
ud af folkeskolen og flytter ham/hende på en fri- eller 

privatskole i 6., 7. eller 8. klasse, er svagt stigende. Her er kun 
medtaget elever, der går i fri- eller privatskole henholdsvis 

folkeskole, mens efterskolerne ikke 
indgår i beregningen.

6,8 GEN N E M S N I T S K A R A KTER
EN

  8,2 GENNEM S N I T S K A R A K T E R EN  

CMYK: 72 00 54 36
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�I 1970 gik seks procent af skoleeleverne i en fri- eller 
privatskole. I dag er andelen cirka 14 procent. Men tal-
let dækker over stor variation, ikke bare geografisk, men 
også op igennem skolesystemet. Privatskoleandelen 
(hvis efterskolerne holdes helt udenfor) er 27 procent 
højere i 9. klasse end i børnehaveklassen. Og det er 
vel at mærke børnehaveklassen i dag. Hvis man sam-
menlignede med privatskoleandelen, da de nuværende 
9.-klasse-elever gik i børnehaveklasse, ville forskellen 
givet være endnu større, men statistikken blev ikke 
gjort op på klassetrin dengang.

14 PROcEnT I PRIVATsKOLE
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som DLF’s hovedstyrelse har etableret for at 
skabe et overblik over netop den situation.

»En del elever flytter til friskoler, fordi den 
lokale folkeskole er blevet nedlagt, eller der 
er sket andre ændringer af skolestrukturen. 
Der er forældre, der synes, der er for mange 
elever i klassen i folkeskolen eller for mange 
urolige elever. Der er forældre, som frygter, 
at uroen går ud over det faglige niveau«, siger 
Gordon Ørskov.

Ofte kan en sådan tendens blive selvfor-
stærkende – når først et par toneangivende 
elever har forladt en klasse, så følger en hel 
flok måske efter.

»Som lærer er det jo forbistret at se mange 
rigtig godt fungerende elever forsvinde ud 
af den klasse, man har, fordi det betyder, 
at ens mulighed for at skabe balance og et 
godt socialt liv formindskes. Og nogle steder 
sker der virkelig en polarisering, så der er 
folkeskoler, hvor man står tilbage med rigtig 
mange tosprogede og/eller rigtig mange so-
cialt udsatte«.

Gordon Ørskov Madsen mener godt, at 
man kan appellere til forældre om at overveje 
en ekstra gang, før de flytter deres børn: 
»Der er ikke nogen som helst indikationer 
på, at kvaliteten i undervisningen er bedre i 
privatskolen end i folkeskolen«, understreger 
han og tilføjer, at uanset hvor velbegavet og 
læreivrig en elev er, så skal og kan folkeskolen 
give den elev udfordringer.

Politisk bør man efter Gordon Ørskov 
Madsens vurdering være opmærksom på de 
udfordringer, den enkelte skole står med, og 
sikre, at den får de nødvendige resurser:

»Men i sidste ende handler det selvføl-
gelig også om social- og boligpolitik og om 
ghettodannelser – også i form af velhaver-
ghettoer«. 
kra@dlf.org

For nogle elever begynder skoledagen 
klokken 7.15 på Stavnsholtskolen i 

Farum. 
Hver 14. dag er der »forsidning«. For de 

elever i udskolingen, der er kommet for 
sent tre gange over en periode. Så sidder 
eleverne og læser lektier og taler med afde-
lingsleder Jakob Bjerre om, hvorfor de ikke 
mødte til tiden. 

Forsidningerne er en del af en indsats for 
at ændre udskolingsklassernes kultur. Tidli-
gere kunne der ofte være en hård tone i de 
ældste klasser, men så besluttede ledelse og 
lærere sammen med eleverne at gennemgå 
ordensreglerne, og det har blandt andet 
resulteret i forsidningen. For selv om alle 
er enige om, at trivsel betyder meget, så er 
skolen altså et lærested.

9.-klasserne er delt på hold tre tirsdag 
formiddage i træk. De arbejder med Svend 
Åge Madsens »Jagten på et menneske«. 
Nogle skal arbejde på forfatterniveau, 
andre med analyse og nogle med forforstå-
elsen. Fire hold skal i gang denne morgen. 
Marianne Bondrup råber eleverne på sit 
hold op og sætter dem i gang med at lave 
tidslinje over de to forløb – de to verdener 
– i bogen. 

Nogle elever kommer dryssende – trods 
konsekvensen om at skulle til forsidning. 

»Aj, Magnus, vi er sammen«, lyder det 
glad fra en pige.

Arbejdet med romanen skal grupperne 
fremlægge for alle 62 elever som afslutning 
på forløbet.

Skolen afspejler nærområdet
Stavnsholtskolen er en lav grå bygning fra 
1975, der næsten er nabo til privatskolen 
Marie Kruses Skole. Kun Farum Arena lig-
ger imellem de to skoler, der er forbundet 
af stier. I Arena spiller elever fra begge 
skoler bold og dyrker idræt. Også i frikvar-
tererne mødes nogle for at spille fodbold.

Skolen har en del elever fra boligblok-
kene Farum Midtpunkt, men der er to folke-
skoler mere i nærområdet.

Som nyuddannet arbejdede Marianne 
Bondrup på en friskole, men hun har været 
på Stavnsholtskolen siden 1997 og er rigtig 
glad for at arbejde på en skole, der afspejler 
det omkringliggende samfund. Hun har især 
timer som AKT-lærer (adfærd, kontakt, triv-
sel), og hun fremhæver de gode muligheder 
for at efteruddanne sig. Hun har taget en 
AKT-uddannelse og en pædagogisk diplom-

I skole fra 7.15

tematiseret

På Stavnsholtskolen er de glade for at afspejle det 
omkringliggende samfund. Det er ikke ranglister, 
der tæller, men at eleverne trives gennem skolen, 
at alle bliver udfordret, og at de klarer sig godt bag-
efter. Og så skal man møde en time tidligere, hvis 
man ofte kommer for sent.

PRIVATskole 
FOLKEskoleeller

Statstilskuddet per elev i en fri grundskole sættes for 
tiden ned med ét procentpoint om året, så skolerne i 
2010 fik 75 procent af gennemsnitsomkostningen for 
en folkeskoleelev, i 2011 74 procent, i år 73 procent, 
næste år 72 procent og i 2014 71 procent. Samtidig 
medfører besparelserne i folkeskolen, at det beløb, 
procentsatsen tages af, også bliver gradvist mindre. 87 
procent af statstilskuddet dækkes af elevernes hjem-
kommune. 

Fordi stadig flere elever går i friskole frem for folkesko-
le, er de samlede offentlige udgifter til friskolerne dog 
stigende, mens udgifterne til folkeskole falder.

øKOnOmIEn
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»Der er højt til loftet her. Det kan godt være, at folkesko-
len har et dårligt ry nogle steder, men der sker altså også 
mange gode ting«, siger lærer Marianne Bondrup, der er 
glad for at arbejde på en skole, der afspejler det omkring-
liggende samfund.

uddannelse. »Det kan godt være, at Marie 
Kruses Skoles elever ligger et karakterpoint 
højere i alle fag, men jeg tænker på det enkel-
te barn, ikke på ranglister. Det enkelte barn 
er i konkurrence med sig selv. Hvis en elev 
normalt får 02 og så får 4 en dag, så klapper 
klassekammeraterne spontant«, siger Mari-
anne Bondrup, der har besøgt Marie Kruses 
Skole som censor.

»Der er højt til loftet her. Også hos foræl-
drene. Det kan godt være, at folkeskolen har 
et dårligt ry nogle steder, men der sker altså 
også mange gode ting. Jeg er ikke bekymret 
over, at vi kan miste den gode del af eleverne. 
Vi skal stille skarpt på alle børn – både de 
fagligt stærke og de svage. Klassefællesskabet 
fylder også meget, oplever jeg«.

Forleden mødte hun en tidligere elev fra 
en af skolens specialklasser.

»Jeg har da tænkt på, hvordan det ville 
gå ham senere, og nu stoppede han mig i 
Midtpunktet for at fortælle, at han var blevet 
arbejdsmand og havde fået kørekort. Han var 
stolt«.

Gik halvandet år på privatskolen
Anders Hakmann, der går i 9. klasse, har 
faktisk gået på Marie Kruses Skole i halvan-
det år, men han valgte at komme tilbage til 
Stavnsholtskolen.

»Jeg begyndte midt i 6. klasse på Marie 
Kruses Skole, mest fordi min far mente, at 
det ville være bedre for mig, og at jeg ville 
få bedre karakterer dér. Men det var svært. 

De havde haft tysk og engelsk et år mere end 
mig, og de var også længere i dansk. Jeg fik 
lidt bedre karakterer i starten, men de faldt 
igen, og jeg bad mine forældre om, at jeg 
kunne komme tilbage til Stavnsholtskolen«, 
fortæller Anders Hakmann.

Han havde det okay med kammerater på 
Marie Kruses Skole, men det var »pænt fedt« 
at komme tilbage. Han kom dog i en anden 
klasse på Stavnsholtskolen, hvor man har en 
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Musik i offensiven

Tlf. 97 12 94 52
master@dansksang.dk

www.dansksang.dk

Grønlands hemmeligheder ... af Benedicte Riis. 
Sange, trommedanse, lege, historier og billeder. 
Bog. B-951. Kr. 290,-. Cd i boks. FM-CD-951. Kr. 220,-

Svanesøen ... af Tina Buchholtz. 
Tre i én: skolekomedie, korsuite og fortælleteater.
Bog med cd. B-CD-1087. Kr. 240,-

Sigurds Verdensatlas Sangbog ... af Sigurd Barrett. 
28 lande med hver sin nye sang.
Bog med cd. B-CD-1109. Kr. 230,-

Eventyrlige rødder
... af Leif Jakobsen og Christine Rauh. 
7 nordiske folkeeventyr. 7 sange. Korteater.
Bog med cd. B-CD-1066. Kr. 240,-

Inkluder mer’... af Michael Slot Pihl. 
Sange med 2-3 lige stemmer om inklusion. 
Bog med cd. B-CD-1088. Kr. 220,-

Gaveregn ... af Bjarne List Nissen. 
10 nye iørefaldende rytmiske julesange.
Bog med cd. B-CD-1079. Kr. 240,-

Musikalske Høns
... af Eva Chortsen, Povl Christian Balslev og Anders Noe. 
10 fine tostemmige sange med en Storm P’sk blanding af 
humor og dyb alvor. 
Bog med cd. B-CD-1089. Kr. 230,-

Tue og Bue og Bøvle 
... af Erik Sommer og Kirsten Illeborg. 17 nye sange mel-
lem fantasi og virkelighed. 
Bog med cd. B-CD-1085. Kr. 240,-

Tværfaglige nyheder ... 

            ... fra Dansk Sang

Foruden bogen består ma-

terialet af en cd, som kan 

købes hos forlaget. Cd’en er 

med Tante Andante Band. 
FM-CD-951

ISBN 978-87-7612-561-5

ISBN 978-87-7612-560-8

B-951

I GRØNLANDS HEMMELIGHEDER tegner Benedicte Riis sammen med sin søn Frederik Riis 

et levende og let billede af mennesker og natur, dagligdag og tradition, glæder og problem-

er samt fortid og fremtid i Grønland. Gennem billeder, fortælling, beskrivelse og sang ledes 

vi gennem den ældgamle kultur af barsk overlevelse og voldsomme kulturchok frem til det 

moderne samfund, børn og unge i Grønland skal overtage - på godt og ondt.

 
Men GRØNLANDS HEMMELIGHEDER er noget helt specielt, for der hvor andre  

europæiske kulturer er blevet flade og har forglemt sig selv, ligger de gamle fortællinger og 

sange, håndværk, traditioner og husgeråd gemt lige under overfladen på Grønland. Jagt, fis-

keri, trommedans, slædekørsel, kajakroning og stolt brug af nationaldragten er stadig aktivi-

teter, som står grønlændernes hjerte nær, og som lever.

 
Derfor kan danskerne lære utroligt meget af GRØNLANDS HEMMELIGHEDER som over-

skrift på en kultur og en natur, der fremstår helt anderledes og modsat den danske, men  

alligevel er fuldkommen umulig at komme udenom, fordi Danmark er knyt tet til Grønland 

med mange bånd.
  
GRØNLANDS HEMMELIGHEDER kan læses af børn, voksne, familier og turister. Den kan 

bruges i skolen til temaundervisning eller i musiktimerne til at opføre en håndfuld kultur-

sange, som giver noget at tænke over. Alle sange er indspillet på cd med Tante Andante 

Band og Benedicte Riis som forsanger. Bandet har turneret og spillet for børn og familier i 

hele Vestgrønland.

Benedicte Riis 
f. 1958 er forfatter og 

eventyrer. Hun har bl.a. 

skrevet bøgerne “Hvad 

indianerne i Nordamerika 

vidste”, “Safari i Kalahari” 

og “Det vilde Amazonas”.

Frederik Riis 
f. 1976 er fotograf og film-

skaber. Han er uddannet 

på Designskolen i Kolding 

og interesse rer sig specielt 

for kultur og det kunstner-

iske menneske.
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Svanesøen

Tina Buchholtz 
Forfatter, sanger, sangskriver, entertainer, korleder. Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium samt Aarhus Universitet. Har siden 2001 fungeret som musikkonsulent på Sønderbro i Horsens. Har undervist på seminarier, universiteter, konservatorier samt musikskoler, børnehaver og folkeskoler. 

Afholder inspirationskurser for lærere, pædagoger og musiklærere. Underviser i drama, korledelse, musikpædagogik som projekter og workshops. Initiativtager til 
stort musikprojekt i Horsens: Musik, sprog og integration. Tager ud i virksomheder 
og bruger musikkens elementer som ledelsesværktøj.Læs mere på: www.tinab.dk
Tidligere udgivelser
Heksen Esmaralda
Esmaralda og polarheksen TusneldaEsmaralda og heksene fra TiticacaWhere Do I Go But To The LordPå eventyr med H.C.AndersenPower To Love

Svanesøen
Musik og tekst: Tina Buchholtz

M
usik og tekst: Tina Buchholtz

Bog med eller uden cd

Bog uden cd • B-1087
ISBN 978-87-7612-798-5

Bog m. cd • B-CD-1087
ISBN 978-87-7612-799-2

Frit efter russisk eventyr

Tre i én ...
Musical

Fortælleteater 
Korsuite

Svanesøen
Musical, fortælleteater og korsuite  
I 1877 tog Tchaikovsky fat i det gamle russiske eventyr om svaneprinsessen og skrev en vidunderlig 
ballet; Svanesøen. Det er en skøn fortælling om kampen mellem det gode og det onde og om det 
evige emne kærlighed.
 I nærværende udgivelse har Tina Buchholtz taget fat i denne klassiker og bearbejdet eventyret 
og skrevet nye sange, der kan opføres af børn og unge enten som musical eller korsuite eller en 
kombination af disse.
 I stykket farer nogle spejderbørn vild og må overnatte ved en skovsø. De oplever denne nat 
eventyret om prinsessen Odette, der af grev Raven forvandles til en svane. Kun om natten har 
hun menneskeskikkelse. Den unge prins Sigfred forelsker sig i hende. Spejderbørnene hvirvles nu 
ind i handlingen og efter nogle forvekslinger mellem Ravens datter Odile og Odette, får de unge 
mennesker hinanden. Spejderbørnene bliver fundet, og stykket slutter med et smil på læben.
 Materialet er tilrettelagt, så det kan fungere som musical, fortælleteater og korsuite, idet der både 
er manus med replikker, sangtekster og regibemærkninger samt tekst til fortælleteater/korsuite. Til 
sangene er der lavet små lette korarrangementer.  Musikken tager udgangspunkt i vores danske sangtradition med afstikkere til pop, blues-rap, 
gospel og latin.

w

Musikalske høns
EVA CHORTSEN· ANDERS NOE· POVL CHRISTIAN BALSLEV

h¿ ns_Forside.indd   3

20/09/12   10:24:30

Bog uden cd · B-1066
Bog med cd · B-CD-1066

ISBN 978-87-7612-807-4

ISBN 978-87-7612-760-2
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Eventyrlige R¿ dder er t¾ nkt som inspiration til at arbejde med eventyr, sang, musik og nordisk kultur i 3.-5. klasse. Hvad en-

ten man besk¾ ftiger sig med eventyr i dansk, sang i musik eller vil lave et l¾ ngere musical-forl¿ b. Der kan plukkes i materialet 

alt efter tid og lyst.

H¾ ftet indeholder:

De nye sange fortolker de gamle eventyrs budskaber ved at s¾ tte dem ind i en universel og nutidig ramme. Derved kan musik-

ken bygge bro mellem vore nordiske r¿ dder og b¿ rnenes hverdag.

Leif Jakobsen (Musik)

Musisk ildsj¾ l med 20 Œ rs undervisningserfaring. Komponist, musikl¾ r-

er og korleder for bl.a. b¿ rnekor og gospelkor. L¾ rer pŒ  Bagterpskolen i 

Œ r skrevet og opsat musicals til b¿ rn fra 0.-10. klasse. Dirigent og pro-

jektleder pŒ  store korst¾ vner og musiske projekter.

Christine Rauh (Tekst, manuskript og eventyrbearbejdelse) 

Musik- og danskl¾ rer samt international koordinator pŒ  Bagterpskolen i 

Hj¿ rring. Arbejder med kor, morgensang samt smŒ  og store musiske pro-

hun har medvirket til at skabe. 

titlen Ó • rets danske b¿ rnesang 2011Ó  med sangen Ó Det klammeste jeg 

Eventyrligeroedder_FORSIDE.indd   1

20/09/12   10:23:49

ISBN 978-87-7612-795-4
Sangbog med cd · B-CD-1085

Sangbog uden cd · B-1085

At v¾ kke lyst.

Toner, ord og billeder smeltes sammen til smŒ  musikfot¾ llinger, nŒ r fantasien spiller med.

Tekst og melodi skal understrege hinanden Ð  og det g¿ r de. 

H¿ r, hvordan det lyder, nŒ r en b¾ nkebider gŒ r.

H¿ r, hvor vred man kan blive, nŒ r en myg driller.

- eller h¿ r den lille ubekymrede sang danse hen ad vejen.

Lige til at gŒ  til med forslag og anvisninger til undervisningen.

Pr¿ v selv!

ISBN 978-87-7612-796-1
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17 nye sange 

mellem fantasi og virkelighed

TUE OG BUE 

OG B¯ VLE

MUSIK:  ERIK SOMMER

TEKST OG ILLUSTRATION:  K IRSTEN ILLEBORG

Bog med eller uden cd

Tue og Bue og B¿ vle

AARVAAGNE_VISER OMS HARD.indd   1

20/09/12   10:25:34

Læs mere og lyt til smagsprøver på 

www.dansksang.dk
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politik om, at en elev ikke kommer tilbage i 
sin tidligere klasse.

»Jeg kan koncentrere mig bedre nu«, siger 
Anders, der skal på efterskole efter 9. klasse.

Simon Strange Wismann går også i 9. og 
har i flere omgange overvejet at flytte til Ma-
rie Kruses Skole. Både i 5. og i 7. klasse havde 
han og hans familie tænkt, at han skulle 
skifte. Hans storesøster gik på Marie Kruses 
Skole, og det gør hans lillebror også nu.

»Man lærer mere på Marie Kruses Skole. 
Jeg følte ikke, at jeg lærte nok her. Vi fik al-
drig lektier for, og jeg havde problemer med 
dansk, så jeg tænkte, at de måske kunne 
hjælpe mig derovre«. Men da tilbuddet kom 
om en plads på Marie Kruses, sagde han al-
ligevel nej tak: 

»Vi fik en anden dansklærer her, og nu er 
vi i hvert fald ikke dårligere stillet i dansk. 
Men generelt så kunne vi sagtens få flere lek-
tier for. Jeg tror, man lærer tingene bedre og 
kan huske det bedre, når man læser lektier«, 
mener Simon Strange Wismann. 

De to drenge mener, at Stavnsholtskolen 
nok er bedst, når det gælder klassefællesska-
bet. Der er samme sniksnak i timerne begge 
steder. Men på Marie Kruses Skole evaluerer 
eleverne lærerne. Det sker ikke på Stavnsholt-
skolen.

De fortæller også, at eleverne selv har 
computere med på Marie Kruses Skole, mens 
de synes, at Stavnsholtskolen er ret godt med, 
når det gælder it.

»Måske kommer eleverne mindre for sent 
på Marie Kruses Skole. Der er morgensang 
til 6. klasse, og lærerne holder mere øje og 
skriver hjem til forældrene«, siger Anders 
Hakmann.

Frygtede nedskæringer
Simons mor, Pia Strange Lorenzen, fortæller, 
at familien overvejede at skifte til privatsko-
len, fordi der var så mange nedskæringer i 
kommunen. De frygtede, at der ville blive 
skåret for meget på folkeskolen. Men da 

Simon fik nye lærere i overbygningen, gjorde 
det det endelige udslag.

»På Stavnsholtskolen har de hele tiden 
gjort alt, hvad de kunne for Simon i forhold 
til hans læseproblemer. De har haft fokus på 
læseløft siden 1. klasse og har fulgt løbende 
op. Han har fået ekstra undervisning og it-
rygsæk. Marie Kruses Skole kunne ikke have 
gjort mere for ham. Og nu hvor vi har haft to 
børn på Marie Kruses og en på Stavnsholtsko-
len, synes jeg ikke, man kan sige, at der er 
den store forskel på privatskole og folkeskole 
mere«, siger hun.

Mangfoldighedens skole
Inde på lærerværelset fortæller flere, at de er 
trætte af den omtale, folkeskolelærere ofte får 
i medierne. De er en udskældt gruppe, men 
de oplever nu ikke af den grund kolleger, der 
skifter job til privatskoler.

»En karakter som 00 eller 02 trækker 
meget ned på et klassegennemsnit, men de 
elever skal vi jo også have i skolen. Det er 
mangfoldigheden, der gør det spændende«, 
mener Bodil Schierup.

»Jeg føler ikke, at vi er meget forskellige på 
de to skoler. Jeg synes ikke, vi bliver valgt fra, 

tematiseret

»Vi kunne sagtens få flere lektier for«, mener Simon Stran-
ge Wismann fra 9. klasse. Han har overvejet at skifte til 
Marie Kruses Skole, men endte med at takke nej, da tilbud-
det kom. Han har søskende på privatskolen. 

PRIVATskole 
FOLKEskoleeller

Vi skal stille skarpt 
på alle børn – både 
de fagligt stærke og 
de svage. 
Lærer Marianne Bondrup
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fordi Marie Kruses Skole er bedre«, siger Anja 
Lieback, der er skole-hjem-vejleder.

Tosprogskoordinator Louise Stamm fortæl-
ler, at hendes datter har gået på Marie Kruses 
Skole fra 6. klasse, fordi hun havde brug for 
et skift. Og der går helt klart elever dér, hvis 
forældre ønsker en mere homogen elevgrup-
pe, siger hun.

»Det er ikke et mål i sig selv for os, at bør-
nene får høje gennemsnit. De skal glade igen-
nem skolen og kunne klare sig godt videre. 
Det er målet. Men i medierne fremstår vi ofte 
som uprofessionelle folkeskolelærere«, siger 
Louise Stamm.

Samarbejde mellem de to skoler
Skoleleder Keld Stattau fortæller, at Stavns-
holtskolen får flere penge end så mange 
andre folkeskoler på grund af elevsammen-
sætningen. Det er besluttet ud fra sociode-
mografiske kriterier, hvor man ser på antal af 
elever fra socialt boligbyggeri, antal af tospro-
gede, forældrenes uddannelse og indkomst 
med videre.

»Vi har en bredere sammensætning af 
elever og er godt tilfredse med det«. I øvrigt 
har ledelsen en glimrende relation til Marie 
Kruses Skole, og de to skoleledelser spiser en 
frokost sammen halvårligt.

Ledelsen fortæller, at det jo handler om at 
bruge de ekstra resurser bedst muligt. Netop 
derfor skal de i gang med at se nærmere på 
tosprogsområdet.

»Vi ser, at der er stor forskel på flygtnin-
gefamilier og indvandrere. Vi skal have løftet 

noget på trivselsområdet over for nogle af de 
traumatiserede flygtningefamilier«, siger Kim 
Rasmussen, der er souschef.

Blandt skolerne i kommunen er der en 
almindelig accept af Stavnsholtskolens ekstra 
resurser. Men når det gælder inklusion, har 
de andre skoler gjort opmærksom på, at de jo 
også har elever med autisme og ADHD, så her 
er resurserne ikke fordelt efter sociodemogra-
fiske kriterier.

Lektiecafe
De oplever, at mange forældre skriver deres 
børn op på privatskolen for en sikkerheds 
skyld. Hvis et barn ikke trives, så kan et sko-
leskift være sagen, og når man er skrevet op, 
så har man muligheden – for eksempel hvis to 
klasser bliver slået sammen. Stavnsholtskolen 
afgiver nogle elever og får også indimellem en 
elev eller to fra Marie Kruses Skole.

»Vi ligger fint her med hensyn til karakte-
rer i forhold til de andre folkeskoler i områ-
det, og vi har også en fin gymnasiefrekvens«, 
siger Keld Stattau.

Stavnsholtskolen har en lektiecafe. Tidli-
gere var den forbeholdt de tosprogede elever, 
men sådan er det ikke mere. Skolen har nu 
en kan- og en skal-ordning. For nogle elevers 
vedkommende er der indgået en skriftlig af-
tale med forældrene. 

»Vi holddeler for at sikre både de stærke 
og de svage elever. I holddeling kan man net-
op udfordre eleverne, dér hvor de er«, siger 
afdelingsleder for udskolingen Jakob Bjerre. 

Klassen er skolens bærende element, men 
holddeling kan finde sted 20-25 procent af 
tiden.

Skolens vikarer er enten læreruddannede 
eller lærerstuderende. Generelt ligger lærer-
nes sygefravær lavt, men skolelederen un-
derstreger, at netop lærerfravær er en sårbar 
ting. Og noget, forældre og elever reagerer 
på. 

Ledelsen har også flere gange været i dis-
kussioner med forældre, der vægter deres 
børns trivsel højt. De er enige i, at trivslen er 
vigtig, men skolen er et lærested.

»Jeg udfordrer ofte forældrene i børneha-
veklassen, når de taler om trivsel hele tiden. 
Vel er det vigtigt, og vi arbejder meget for 
det, men børn skal altså også lære at stå på 
tæer«.
hl@dlf.org

tematiseret

Generelt så kunne  
vi sagtens få flere 
lektier for. 
Simon Strange Wismann,  
9. klasse

PRIVATskole 
FOLKEskoleeller

4 stk. bøffer
1,2 kg oksekød 5-8%
1,5 kg ribbenssteg
1 kg hamburgerryg
700 g stegeflæsk i skiver
700 g stroganoff
8 stk. fadkoteletter
600 g hakket skinkekød 5-8% 
750 g panderet
800 g roastbeef
1 stk. svinemørbrad
1 kg julemedister
800 g bacon

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

ØkologiØkologiØkologiØkologiØkologiØkologiØkologiØkologiØkologi
         – leveret til døren

4 stk. bøffer1.

Økologisk

kødbox

2 prs. 999,-

4 prs. 1.750,-

emilievejs-slagterforretning.dk 

Bestil direkte fra hjemmesiden 

og få leveret til døren

Kødbox
december
4 personer
+ opskrifter

Emilievej 13
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 04 72

www.emilievejs-slagterforretning.dk

refleks

GyldendalBusiness.dk

VI ØNSKER 
LISBETH ZORNIG 
ANDERSEN 
TILLYKKE

ÅRETS

KVINDEPRIS 

2012

299,95
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� �På�Marie�Kruses�Skole�slutter�eleverne�
cirka�en�karakter�højere�end�på�Stavns-
holtskolen�ved�afgangsprøverne.�Og�når�
ministeriet�sammenligner�med�den�»so-
cioøkonomiske�reference«,�ligger�Marie�
Kruses�Skole�også�højere�end�ventet.�Er�
undervisningen�simpelt�hen�bedre�på�Ma-
rie�Kruses�Skole?��
 »Nej. Der vil jeg jo hævde, at svaret er nej. 
Men måske kan de målrette deres undervis-
ning bedre til den gruppe elever, de har. Jeg 
har ingen evidensbaseret viden om, hvorfor 
det er sådan. Vi hævder jo, at vi går bredere 
ind, og at vi bruger vores undervisning mere 
tværfagligt. Men det tror jeg også, at de gør. 
Så karaktererne burde være lige gode. Men 
det er et felt, vi arbejder på at blive bedre til. 
Et felt, der skal have opmærksomhed, er, 
hvordan vi kan blive bedre til at arbejde med 
vores tosprogsbørn«.

� �Nogle�af�de�elever,�vi�har�talt�med�på�begge�
skoler,�siger,�at�de�læser�flere�lektier�og�
kommer�mindre�for�sent�på�Marie�Kruses�
Skole.�Kunne�I�opnå�et�højere�fagligt�niveau�
ved�at�stramme�mere�op�på�den�slags?
 »Ja, det kan ikke afvises. Vores elevgruppe 
har en anden sammensætning, og det giver 
anderledes vilkår. Vi har forsøgt at lave en op-
stramning med fokus på at møde til tiden og 

med lektiecafe. Men vi har nogle børn, der 
hænger i en anden livssituation, og det kan 
blandt andet medføre, at det bliver sværere 
for dem at møde til tiden. Der har de nok 
nogle andre elever på Marie Kruses Skole. 
Forældrene har også en anden baggrund, som 
betyder, at børnene kommer til tiden«.

� �Hvad�er�jeres�gymnasiefrekvens�på�
Stavnsholtskolen?
 »Den er stort set den samme som på de an-
dre folkeskoler i kommunen. Også fra de sko-
ler, der har en mere homogen elevgruppe, end 
vi har. Vi mener, at vi leverer varen. De, der har 
den lyst, skal nok komme videre – også med 
gode karakterer«.

� �Når�vi�har�spurgt�lærerne�på�Stavnsholt-
skolen,�hvordan�de�har�det�med�privatsko-
lens�højere�afgangsgennemsnit,�så�taler�
de�om,�at�børnene�skal�være�glade�og�have�
en�god�fremtid,�mens�du�taler�om,�at�sko-
len�skal�være�et�lærested.�Har�du�svært�
ved�at�komme�igennem�med�fokus�på�fag-
lighed�i�lærerkorpset?
 »Jeg tror, det er en tænkning om, hvad der 
kommer først. Kan man lære noget, hvis man 
ikke trives på skolen? Så det er meget natur-
ligt, at lærerne tænker sådan. Jeg prøver så 
at skubbe hen mod et læringsfokus. Ikke fordi 
trivsel ikke er vigtig. For mig er der kun en lille 

gradsforskel i det, og jeg tror, det er vigtigt, at 
vi markerer det også over for forældrene, når 
de taler om trivsel«.

� �Privatskoler�henter�ofte�børn�i�de�private�
børnehaver.�Vil�I�lave�opsøgende�arbejde�i�
de�private�daginstitutioner?
 »Vi har et samarbejde med de tre nærmeste institu-
tioner, hvor vi får flest børn fra. Dem besøger jeg 
sammen med en børnehaveklasseleder. Men vi får 
børn fra 16 forskellige institutioner, så mere end det 
vil ikke være muligt«. 

hl@dlf.org

HELLE LauRItSEN  SPørgEr        skoleleder på stavnsholtskolen keld stattau   SvaRER: 

Skolelederen på Stavnsholtskolen i Farum, Keld Stattau, har fokus på læring. Ikke fordi trivsel ikke er 
vigtig, men skolen er et lærested.

»Vi skal have større læringsfokus«

foto: klaus holsting

Vi har nogle børn, der 
hænger i en anden 
livssituation. 
Keld Stattau
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DissekereDe Dyr
for 8.a og Hanne nissen Jürgensen, Augustenborg skole, var det et  
fantastisk tilbud at få lov til at afprøve de nye naturfagsfaciliteter, som er 
opbygget i forbindelse med Camp Universe (som lægger Danfoss-navnet 
fra sig til nytår). klassen var delt i fem grupper, og de fik instruktion,  
undervisning og opgaver af en af Universe fondens lærere. 

L U N G E R
Anne Helene dissekerer et par 
svinelunger for at finde ud af, 
hvordan luftvejene fungerer.  
Grises organer ligner meget 

menneskers – og er let  
tilgængelige.

foto Lene esthave / tekst karen ravn

T A B L E T 
Al den viden, 8.a nu har om knogler, 
hjerte, lunger, æg og tyngdekraften, 
skal de holde oplæg om for de andre 

8.-klasser på skolen. Derfor har  
hver gruppe medbragt en iPad  

eller en smartphone.
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T R E  L O K A L E R
Universe-faciliteterne består foruden  
laboratoriet også af et fire meter højt 

tårn, hvorfra eleverne kastede æbler og  
rå æg mod betongulv og skumgummi-

madrasser. Ét æg landede i fin  
stand på en madras, men indeni  

var blommen knust.

K N O G L E R
før eleverne fik et tværsnit af nogle 
kyllingeknogler under det kraftige 

mikroskop, troede mange af dem, at 
knogler er hule, andre mente, de er 

massive. De blev overraskede  
over at se marven inde  

i knoglerne.

f o l k e s k o l e n  /  2 1  /  2 0 1 2  /  25
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Du kan få mere at vide på www.lb.dk - tlf: 33 11 77 55

LB App
Hent vores app, så du 
kan have LB med dig  
i lommen døgnet rundt  
og verden rundt.

Læs mere om app’en 
på www.lb.dk/app

ANDROID APP ON

på mit LB kan du:
• Ændre dækning på dine forsikringer
• Få tilbud på nye forsikringer
• Anmelde skader
• Se skader fra de sidste fem år
• Bestille rødt og grønt kort
• Bestille rejsekort
• Se prisoplysninger
• Læse dine forsikringsvilkår
• Tilmelde til Betalingsservice
• Bestille nye girokort
• Bestille kopi af policer
• Se din forsikringsoversigt
• Se dækningsoplysninger

Få adgang til dine forsikringer, når det passer dig på www.lb.dk

mit LB - mine muligheder

Dækning
rejsekort

anmeld skader

priser

tilbud

oversigt

policer

grønt kort

tilbud
policer

Dækning
rejsekort

policer

oversigtoversigt
grønt kort

Mine Sider - Folkeskolen_192x261.indd   1 14-11-2012   12:28:31
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Musik i offensivenMusik i offensiven

Tlf. 97 12 94 52
master@dansksang.dk

www.dansksang.dk

Grønlands hemmeligheder ... af Benedicte Riis. 
Sange, trommedanse, lege, historier og billeder. 
Bog. B-951. Kr. 290,-. Cd i boks. FM-CD-951. Kr. 220,-

Svanesøen ... af Tina Buchholtz. 
Tre i én: skolekomedie, korsuite og fortælleteater.
Bog med cd. B-CD-1087. Kr. 240,-

Sigurds Verdensatlas Sangbog ... af Sigurd Barrett. 
28 lande med hver sin nye sang.
Bog med cd. B-CD-1109. Kr. 230,-

Eventyrlige rødder
... af Leif Jakobsen og Christine Rauh. 
7 nordiske folkeeventyr. 7 sange. Korteater.
Bog med cd. B-CD-1066. Kr. 240,-

Inkluder mer’... af Michael Slot Pihl. 
Sange med 2-3 lige stemmer om inklusion. 
Bog med cd. B-CD-1088. Kr. 220,-

Gaveregn ... af Bjarne List Nissen. 
10 nye iørefaldende rytmiske julesange.
Bog med cd. B-CD-1079. Kr. 240,-

Musikalske Høns
... af Eva Chortsen, Povl Christian Balslev og Anders Noe. 
10 fine tostemmige sange med en Storm P’sk blanding af 
humor og dyb alvor. 
Bog med cd. B-CD-1089. Kr. 230,-

Tue og Bue og Bøvle 
... af Erik Sommer og Kirsten Illeborg. 17 nye sange mel-
lem fantasi og virkelighed. 
Bog med cd. B-CD-1085. Kr. 240,-

Tværfaglige nyheder ... 

            ... fra Dansk Sang

Foruden bogen består ma-

terialet af en cd, som kan 

købes hos forlaget. Cd’en er 

med Tante Andante Band. 
FM-CD-951

ISBN 978-87-7612-561-5

ISBN 978-87-7612-560-8

B-951

I GRØNLANDS HEMMELIGHEDER tegner Benedicte Riis sammen med sin søn Frederik Riis 

et levende og let billede af mennesker og natur, dagligdag og tradition, glæder og problem-

er samt fortid og fremtid i Grønland. Gennem billeder, fortælling, beskrivelse og sang ledes 

vi gennem den ældgamle kultur af barsk overlevelse og voldsomme kulturchok frem til det 

moderne samfund, børn og unge i Grønland skal overtage - på godt og ondt.

 
Men GRØNLANDS HEMMELIGHEDER er noget helt specielt, for der hvor andre  

europæiske kulturer er blevet flade og har forglemt sig selv, ligger de gamle fortællinger og 

sange, håndværk, traditioner og husgeråd gemt lige under overfladen på Grønland. Jagt, fis-

keri, trommedans, slædekørsel, kajakroning og stolt brug af nationaldragten er stadig aktivi-

teter, som står grønlændernes hjerte nær, og som lever.

 
Derfor kan danskerne lære utroligt meget af GRØNLANDS HEMMELIGHEDER som over-

skrift på en kultur og en natur, der fremstår helt anderledes og modsat den danske, men  

alligevel er fuldkommen umulig at komme udenom, fordi Danmark er knyt tet til Grønland 

med mange bånd.
  
GRØNLANDS HEMMELIGHEDER kan læses af børn, voksne, familier og turister. Den kan 

bruges i skolen til temaundervisning eller i musiktimerne til at opføre en håndfuld kultur-

sange, som giver noget at tænke over. Alle sange er indspillet på cd med Tante Andante 

Band og Benedicte Riis som forsanger. Bandet har turneret og spillet for børn og familier i 

hele Vestgrønland.

Benedicte Riis 
f. 1958 er forfatter og 

eventyrer. Hun har bl.a. 

skrevet bøgerne “Hvad 

indianerne i Nordamerika 

vidste”, “Safari i Kalahari” 

og “Det vilde Amazonas”.

Frederik Riis 
f. 1976 er fotograf og film-

skaber. Han er uddannet 

på Designskolen i Kolding 

og interesse rer sig specielt 

for kultur og det kunstner-

iske menneske.
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Grønlands
HemmeliGHeder

Svanesøen

Tina Buchholtz 
Forfatter, sanger, sangskriver, entertainer, korleder. Uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium samt Aarhus Universitet. Har siden 2001 fungeret som musikkonsulent på Sønderbro i Horsens. Har undervist på seminarier, universiteter, konservatorier samt musikskoler, børnehaver og folkeskoler. 

Afholder inspirationskurser for lærere, pædagoger og musiklærere. Underviser i drama, korledelse, musikpædagogik som projekter og workshops. Initiativtager til 
stort musikprojekt i Horsens: Musik, sprog og integration. Tager ud i virksomheder 
og bruger musikkens elementer som ledelsesværktøj.Læs mere på: www.tinab.dk
Tidligere udgivelser
Heksen Esmaralda
Esmaralda og polarheksen TusneldaEsmaralda og heksene fra TiticacaWhere Do I Go But To The LordPå eventyr med H.C.AndersenPower To Love

Svanesøen
Musik og tekst: Tina Buchholtz

M
usik og tekst: Tina Buchholtz

Bog med eller uden cd

Bog uden cd • B-1087
ISBN 978-87-7612-798-5

Bog m. cd • B-CD-1087
ISBN 978-87-7612-799-2

Frit efter russisk eventyr

Svanesøen
Frit efter russisk eventyr

Svanesøen
Frit efter russisk eventyr

Svanesøen

Tre i én ...
Musical

Fortælleteater 
Korsuite

Svanesøen
Musical, fortælleteater og korsuite  
I 1877 tog Tchaikovsky fat i det gamle russiske eventyr om svaneprinsessen og skrev en vidunderlig 
ballet; Svanesøen. Det er en skøn fortælling om kampen mellem det gode og det onde og om det 
evige emne kærlighed.
 I nærværende udgivelse har Tina Buchholtz taget fat i denne klassiker og bearbejdet eventyret 
og skrevet nye sange, der kan opføres af børn og unge enten som musical eller korsuite eller en 
kombination af disse.
 I stykket farer nogle spejderbørn vild og må overnatte ved en skovsø. De oplever denne nat 
eventyret om prinsessen Odette, der af grev Raven forvandles til en svane. Kun om natten har 
hun menneskeskikkelse. Den unge prins Sigfred forelsker sig i hende. Spejderbørnene hvirvles nu 
ind i handlingen og efter nogle forvekslinger mellem Ravens datter Odile og Odette, får de unge 
mennesker hinanden. Spejderbørnene bliver fundet, og stykket slutter med et smil på læben.
 Materialet er tilrettelagt, så det kan fungere som musical, fortælleteater og korsuite, idet der både 
er manus med replikker, sangtekster og regibemærkninger samt tekst til fortælleteater/korsuite. Til 
sangene er der lavet små lette korarrangementer.  Musikken tager udgangspunkt i vores danske sangtradition med afstikkere til pop, blues-rap, 
gospel og latin.

... af Eva Chortsen, Povl Christian Balslev og Anders Noe. 
10 fine tostemmige sange med en Storm P’sk blanding af 
humor og dyb alvor. 
Bog med cd. B-CD-1089. Kr. 230,-

Tue og Bue og Bøvle 
... af Erik Sommer og Kirsten Illeborg. 17 nye sange mel-
lem fantasi og virkelighed. 
Bog med cd. B-CD-1085. Kr. 240,-

w

Musikalske høns
EVA CHORTSEN· ANDERS NOE· POVL CHRISTIAN BALSLEV

h¿ ns_Forside.indd   3

20/09/12   10:24:30

Bog uden cd · B-1066
Bog med cd · B-CD-1066

ISBN 978-87-7612-807-4

ISBN 978-87-7612-760-2
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Eventyrlige R¿ dder er t¾ nkt som inspiration til at arbejde med eventyr, sang, musik og nordisk kultur i 3.-5. klasse. Hvad en-

ten man besk¾ ftiger sig med eventyr i dansk, sang i musik eller vil lave et l¾ ngere musical-forl¿ b. Der kan plukkes i materialet 

alt efter tid og lyst.

H¾ ftet indeholder:

De nye sange fortolker de gamle eventyrs budskaber ved at s¾ tte dem ind i en universel og nutidig ramme. Derved kan musik-

ken bygge bro mellem vore nordiske r¿ dder og b¿ rnenes hverdag.

Leif Jakobsen (Musik)

Musisk ildsj¾ l med 20 Œ rs undervisningserfaring. Komponist, musikl¾ r-

er og korleder for bl.a. b¿ rnekor og gospelkor. L¾ rer pŒ  Bagterpskolen i 

Œ r skrevet og opsat musicals til b¿ rn fra 0.-10. klasse. Dirigent og pro-

jektleder pŒ  store korst¾ vner og musiske projekter.

Christine Rauh (Tekst, manuskript og eventyrbearbejdelse) 

Musik- og danskl¾ rer samt international koordinator pŒ  Bagterpskolen i 

Hj¿ rring. Arbejder med kor, morgensang samt smŒ  og store musiske pro-

hun har medvirket til at skabe. 

titlen Ó • rets danske b¿ rnesang 2011Ó  med sangen Ó Det klammeste jeg 

Eventyrligeroedder_FORSIDE.indd   1

20/09/12   10:23:49

ISBN 978-87-7612-795-4
Sangbog med cd · B-CD-1085

Sangbog uden cd · B-1085

At v¾ kke lyst.

Toner, ord og billeder smeltes sammen til smŒ  musikfot¾ llinger, nŒ r fantasien spiller med.

Tekst og melodi skal understrege hinanden Ð  og det g¿ r de. 

H¿ r, hvordan det lyder, nŒ r en b¾ nkebider gŒ r.

H¿ r, hvor vred man kan blive, nŒ r en myg driller.

- eller h¿ r den lille ubekymrede sang danse hen ad vejen.

Lige til at gŒ  til med forslag og anvisninger til undervisningen.

Pr¿ v selv!

ISBN 978-87-7612-796-1
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17 nye sange 

mellem fantasi og virkelighed

TUE OG BUE 

OG B¯ VLE

MUSIK:  ERIK SOMMER

TEKST OG ILLUSTRATION:  K IRSTEN ILLEBORG

Bog med eller uden cd

Tue og Bue og B¿ vle

AARVAAGNE_VISER OMS HARD.indd   1

20/09/12   10:25:34

TEKST OG ILLUSTRATION:  K IRSTEN ILLEBORG

Bog med eller uden cdBog med eller uden cd

Tlf. 97 12 94 52

Læs mere og lyt til smagsprøver på 

www.dansksang.dk
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En reform,  
der betyder noget  
– for eleverne

og helt nødvendig for at løfte den kuldsejlede 
folkeskole. Og lærerne og Lærerforeningen, 
ja, de blev som nævnt blot stemplet som to-
talt forandringsresistente.

Man skulle tro, at de samme meningsdan-
nere i dag undrer sig over, at det igen er 
nødvendigt med en ambitiøs reform, når den 
sidste nu var så skelsættende, og man skulle 
tro, at der nu rejste sig et massivt krav om, 
at en reform denne gang må bygge på den 
viden, lærerne har fra deres praksis, og den 
viden, vi har fra den pædagogiske forskning. 
Vurder selv!

Derfor er det vigtigt, at vi er på banen og 
fortæller, hvordan vi kan give eleverne en 
endnu bedre undervisning.

En reform, der udtænkes i lukkede snævre 
cirkler, hvor økonomer fra Finansministeriet 
og KL spiller en fremtrædende rolle, indfrier 
næppe disse krav. Signalerne om, at alle 
reformtiltag skal gennemføres gennem øget 
arbejdspres for lærerne, viser, at de, der ar-
bejder med reformen, ikke har meget forstå-
else for, hvad der foregår i dag i den danske 
folkeskole.

Vi skal have eksperterne på banen. Tak for 
jeres indsats! 

Nu annonceres der igen en ny stor reform af 
folkeskolen. 

Danmarks Lærerforenings mange med-
lemmer sender i disse dage et klart budskab 
om, at en reform skal have positiv betydning 
for elevernes udbytte af undervisningen og 
forældrenes opbakning til folkeskolen – ellers 
er den ligegyldig.

Det er tredje gang på kun ni år, at der skal 
gennemføres en stor reform. I en periode på 
syv år oplevede vi, at folkeskoleloven blev 
ændret 28 gange. Handlekraftige politikere 
skal igen vise, at nu skal der rettes op på 
folkeskolen. Af erfaring ved vi, at tillader eks-
perterne fra folkeskolens virkelighed – skole-
lederne og lærerne ude i klasselokalerne – sig 
at stille spørgsmål ved effekten af politikernes 
tiltag, er de bagstræberiske, forsvarer veler-
hvervede rettigheder, bange for at vedgå egen 
uformåen og så videre. Vi kender hele sva-
daen. Derfor er vi på banen nu for at fortælle, 
hvad en reform bør indeholde.

Som lærere tager vi udgangspunkt i den 
viden, vi har om, hvad der betyder noget 
for kvaliteten af elevernes undervisning. Når 
vi i forbindelse med sidste reform advarede 
mod at indføre et stort nationalt obligatorisk 
testprogram, skyldtes det, at der bestemt ikke 
var noget forskningsmæssig belæg for, at det 
ville løfte eleverne fagligt. Tværtimod havde 
mange forskningsrapporter dokumenteret, at 
der er en alvorlig risiko for, at undervisnin-
gen indsnævres mod den meget lille del pen-
sum, der måles i de obligatoriske test.

Kommentatorer og lederskribenter stod 
i kø for at skamrose reformen som ambitiøs 

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

Tobias Holst:
»… I Lærerstuderendes 
Landskreds mener vi faktisk, at 
de studerende, som minimum, 
skal have bestået faget på B-
niveau i gymnasiet. Så slipper 
man for at skulle bruge tid på 
det i løbet af studiet. Samtidig 
er det fuldstændig essentielt, 
at de studerende rent faktisk 
bliver undervist i det, de bliver 
prøvet på. Man kan jo se i 
artiklen, at det er undervis-
ningsformer og -midler, der 
er problemet ved den her 
eksamen. Det er det, der skal 
være fokus på i læreruddan-
nelsen, og det er det, der skal 
undervises i …«. 

Christian Krarup:
 »… Der må være et missing link 
mellem censorer og adgangs-
betingelserne. Eksamenskrave-
ne stemmer ikke overens med 
de matematiske kompetencer, 
som de studerende burde have 
tilegnet sig på seminariet. For 
adgangskravene har de vel haft 
– ellers var de nok ikke kommet 
ind på seminariet …«.

Katrine Siri Damkier: 
»… Jeg er selv lærerstuderende 
med linjefaget matematik, og 
jeg var oppe ved den kritise-
rede skriftlige opgave, Arne 
Mogensen refererer til. Når 
det ikke var et enkeltstående 
tilfælde blandt mine med-
studerende, at en studerende 
til eksamen sidste år mundtligt 
fik 12 eller 10 og så skriftligt 
fik 2 eller dumpekarakteren 0, 
må det sammen med alt andet 
også medvirke til at kigge på 
udformningen af den skriftlige 
prøve …«.

}Klip fra de mange kommen-
tarer til netnyheden »30 
procent af de lærerstuderende 
dumpede i skriftlig matematik«

 ... bagstræberi-
ske, forsvarer  
velerhvervede 
rettigheder,  
bange for at  
vedgå egen  
uformåen ...

DLF mener
AF ANDErS BoNDo ChrIStENSEN, 
ForMAND For DLF 
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Forældrene har det største udvalg ved Gauss Foto  
Portrætter med og uden udtoning valgfrit i sort/hvid, farve og bruntoning
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Fotograferne er gennemrutinerede og i får besøg af den samme hvert år
Vi er godkendt leverandør af KMD, Tea Tabulex og alle elevintrasystemer
Vi producerer selv på vores moderne maskiner - sikrer Jer kvalitet til tiden
40 års erfaring med portrætfoto og 20 år med skolefoto

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet

Claus Seb, Haderslev

er min fagforening en fagforening eller en  
pædagogisk eller politisk forening?
Først smadrer man den kollektive overens-
komst ved at lægge arbejdstidsforholdene ud 
til de enkelte kredse. Sidste resultat Aarhus.

Herefter ville formanden have nyuddan-
nede lærere ind i en form for gratisarbejde 
(praktik). Og nu vil han gud hjælpe mig have, 
at skolerne skal være selvstændige institutio-
ner.

Jeg spørger mig selv: Hvor er min fagfor-
ening? Den, der kæmper for mig. Hvor er jeg 
i alt dette? Er jeg et pædagogisk medlem, er 
jeg et socialt medlem, er jeg et samfundshen-
synsmedlem, eller er jeg medlem af en fagfor-
ening, der varetager mine interesser?

Svar:
Århus Lærerforening har indgået en arbejds-
tidsaftale med kommunen under den såkaldte 
KTO-aftale, der åbner mulighed for decentrale 
arbejdstidsaftaler. Det gælder altså for alle 
organisationer i KTO. KTO-aftaler er ikke nyt i 
Danmarks Lærerforening. Tilbage i 2006 ud-

arbejdede Mercuri Urval rapporten »Få frihed 
til at virke – tilfredse kommuner, ansvarlige 
lærere« på baggrund af indgåede KTO-aftaler. 
Rapporten fik stor positiv betydning for den 
senere aftale med KL.

Jeg har aldrig foreslået, at nyuddan-
nede skulle arbejde gratis. Tværtimod har vi 
foreslået, at ledige kunne få et reelt ansæt-
telsesforhold i et timetal, der svarede til dag-
pengebeløbet, med sikkerhed for at det ikke 
skubbede andre ud. Det kunne dels sikre, at 
nyuddannede fik en tilknytning til arbejds-
markedet, dels yde et væsentligt bidrag til, at 
ingen medlemmer falder for den forkortede 
dagpengegrænse. Det er smadder ærgerligt, at 
beskæftigelsesministeren ikke ville være med 
til et forsøg på dette område.

Vi sætter ganske rigtigt spørgsmålstegn 
ved, om folkeskolen er rigtigt placeret som 
en kommunal opgave. Kommunerne har gen-
nemført besparelser på 2,5 milliarder kroner 
og nedlagt otte procent af lærerstillingerne 

i løbet af tre år. Mange kommuner har ho-
vedkulds gennemført en omfattende inklusi-
onsproces uden at tage hensyn til lærernes 
muligheder for at give eleverne et kvalificeret 
undervisningstilbud. Det politiske engagement 
i mange kommuner er reduceret til en diskus-
sion om struktur og økonomi, mens diskus-
sionen om kvalitet i elevernes undervisning er 
fraværende. Den kommunale administration 
lægger beslag på en ikke uvæsentlig del af 
folkeskolens økonomi. Det er blandt andet 
baggrunden for, at vi rejser debatten om, 
hvorvidt folkeskolen har den rigtige placering 
i dag – uden dog at have lagt os fast på, at fol-
keskolen skal være en selvejende institution. 
Men det er da en diskussion værd!

Anders Bondo Christensen,  
formand for DLF

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 23 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 5. december klokken 9.00.
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rapporteret

Ikke alle lærere var lige begejstrede, da skole-
leder Povl Erik Wolff glædestrålende fortalte, 
at Bakkeskolen skulle leanes. De havde længe 
arbejdet med den lærende organisation. Og 
nu var han kommet på, at de japanske Toyo-
tafabrikkers metoder kunne give et styrket 
teamsamarbejdet. Stjernen i det fjerne skulle 
være ti procent bedre faglige resultater hos 
eleverne. 

En lean-konsulent var hyret til en intro-
duktionsdag til, hvordan man effektiviserer 
sine arbejdsprocesser.

»Jeg syntes da, det var spændende at 
prøve noget nyt, men jeg havde godt nok lidt 

svært ved at se, hvordan vi skulle bruge det i 
skolen – vi har ligesom ikke så meget samle-
båndsarbejde«, fortæller lærer Maria Teglhus.

Konsulenten fortalte lærerne om erfarin-
gerne med lean i andre virksomheder, og de 
blev sat til at lave samarbejdsøvelser. 

»Det var nok lidt svært for os at relatere 
det til vores verden fra starten, og flere 
tænkte helt sikkert: Hvad i himlens navn skal 
vi bruge det til? Men jeg tror faktisk nu, at det 
var meningen, at vi skulle være lidt forvir-
rede«, fortæller Maria.

Mere effektive møder
Og ret hurtigt kunne lærerne begynde at gøre 
principperne til deres egne. På en cafedag 
kom lærerne med alle deres forslag til, hvor-
dan man kunne nå målet om ti procent bedre 
resultater, og ud fra disse gik processen i gang.

Lærerne på Bakkeskolen arbejder sammen 
på kryds og tværs, og virkeligheden bliver 
derfor ofte mange møder. Det har lean-red-
skaberne hjulpet med.

»Vi har udarbejdet en masterplan i forhold 
til møder. Når du indgår i både fagteam, år-
gangsteam, afdelingsteam og gårdvagtsteam, 
så kan det blive svært at finde et tidspunkt. 
Derfor har vi lagt en plan for, præcis hvornår 
hvilke grupper mødes«, forklarer Povl Erik 
Wolff. 

»Vi har optimeret vores møder. Vi bruger 
værktøjerne, når vi planlægger større ting. 
Først juvel-tavlen, og når vi så har besluttet, 
hvilke ting vi vil sætte i gang, så fører vi dem 
over på kaizen-tavlen og beslutter, hvad vi vil 
sætte fokus på nu, hvem der har ansvaret, 
hvornår vi starter, hvornår det er færdigt, 
og hvordan der skal følges op. Tidligere var 

TeksT Pernille  Aisinger

foTo PAlle  Peter  skov 

Bakkeskolens leder har introduceret lean på skolen. Lærerne bruger metoderne til 
at gøre teammøderne mere effektive.

Lærerne bruger lean-metodens tavler, når de holder møder. Så bliver alle processer synlige, 
og man skal ikke bruge tid på at samle op fra sidst, fortæller lærer Maria Teglhus.

lean forbedrer  
teamsamarbejdet
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det mødelederen, der skulle holde styr på 
tingene, og man skulle bruge en masse tid på 
det. Vi sparer en masse tid på, at alt er så ty-
deligt«, fortæller lærer Maria Teglhus. 

Maria er for nylig blevet udpeget til koordi-
nator for lean-processen, og hun bruger også 
værktøjerne i sin egen planlægning.

Det mener lærer og tillidsrepræsentant 
Henrik Esager nu ikke, at ret mange af lærer-
ne gør. Men han er enig i, at det er rigtig gode 
værktøjer til møderne.

»Effektivisering får nemt en negativ klang. 
Men det er i virkeligheden en strukturforan-
dring og en kulturændring. Tingene foregår 

ikke længere på individuelt plan, vi er sam-
men om at skabe resultater. Vi udarbejder 
fælles årsplaner og observerer hinandens 
undervisning, vi synkroniserer inden foræl-
dremøder, og hvis noget ikke er effektivt, så 
gør vi noget ved det«, siger han.

Der er mange pang-ord i lean, og det bli-
ver let til klicheer, siger Henrik Esager. »Men 
i virkeligheden handler det om, at man flyt-
ter sig, og at tingene hænger sammen. Det 
er der, kulturændringen sker. Og det kræver 
oplæring og opfølgning. Vi skal alle flytte os i 
samme retning til fælles bedste«.

Medejerskab gør en stor forskel
De to lærere er enige om, at det var meget 
vigtigt, at lærerne var med i processen fra 
starten, og at det var deres egne forslag, der 
blev arbejdet på. Det ville aldrig være gået, 
hvis det var skolelederen, der på cafemødet 
havde foreslået, at man skulle indføre flids-
præmier, flere test og fælles årsplaner.

»Det er også utroligt vigtigt, at det er ble-
vet fulgt til dørs. Normalt bliver man jo som 
lærer præsenteret for to-tre nye tiltag hvert 
år, som aldrig når at blive fulgt op. Sådan har 
det ikke været med det her«, siger Maria Tegl-
hus, og Henrik Esager er helt enig.

Ikke alle lærere har været lige glade for 
de nye værktøjer, men de har i stigende 
grad taget dem til sig, og ifølge et speciale i 
pædagogisk sociologi, som kigger på skolens 
arbejde, bliver værktøjerne i høj grad anvendt 
i teamsamarbejdet.

»Konkret oplever lærerne i den forbin-
delse, at de er blevet bedre til at igangsætte, 
følge op på og komme i mål med de igangsat-
te forbedringsprojekter«, lyder det i rappor-
ten. Og her kan man også læse, at processen 
samtidig har haft en positiv indvirkning på 
lærernes psykosociale miljø.

Videndelingen er sat i system
Povl Erik Wolff havde længe haft en plan 
om, at lærernes forskellige viden skulle mere 
i spil, og de havde også forsøgt sig med en 
model, hvor en lærer, der kunne eller vidste 
noget, indbød til et oplæg. 

»Det var frivillige, der lavede det, og frivil-
ligt at komme. Så det blev de samme fem, der 
kom hver gang – det blev en overskudshand-
ling. Nu er det en fast skemasat del af efter-
uddannelsen. Skolen gav halvdelen af tiden, 
og resten kommer fra vores forberedelse«, 
fortæller Henrik Esager. 

Der er fire værksteder om året. Det kan 
være »Design som pædagogisk metode«, 
»Kom og se min årsplan« eller »Matematik 

og it«. Det handler om at få særligt de faglige 
vejledere mere i spil. 

»Det er en kulturændring, at man kan lære 
af sine kolleger. Men vi er jo alle sammen eks-
perter på et eller andet område. Det er svært 
at sige, at jeg er bedre end dig, men det skal 
vi lære«, siger Henrik Esager. 

Med det tætte samarbejde mellem lærerne 
kan det heller ikke længere lade sig gøre at 
putte sig, hvis der er noget, man ikke kan. 
Der er et forum, hvor man kan dele frustra-
tioner.

»Vi har haft teamarbejde længe, men kva-
liteten er blevet langt større. Det at være et 
team er blevet en følelse, ikke bare noget, der 
står på papiret. Det handler i høj grad om, at 
vi selv har optimeret det«. 

Det handler ikke om at spare
Lean-processen handler på ingen måde om 
at spare penge ved at gøre lærerne mere 
effektive, understreger Povl Erik Wolff. Men 
selvfølgelig er der en økonomisk fordel i at 
skabe en attraktiv skole, så eleverne vælger 
den frem for privatskolen

»Vi bliver jo bedømt, når forældrene går 
ind og ser på skolernes resultater. Det er et 
spørgsmål om at bevare markedsandele. Vi 
har en fed skole med dygtige lærere, og det 
skal vi udnytte«.

Bakkeskolens fokus på det faglige står ikke 
alene. Skolen har samtidig arbejdet meget 
med det sociale for at sikre, at børnene er 
glade for at gå der. Her bruger man også lean-
metoderne, for eksempel ved at børnene læg-
ger røde eller blå kugler i en glasbowle for at 
markere, hvordan de har det. 
pai@dlf.org

  Afgangsprøveresultaterne i 2012 var mellem fire 
og ti procent bedre end i 2011.

  Antallet af sikre og hurtige læsere i 4. klasse er 
steget med 12 procent.

  Resultaterne af de nationale test er ifølge skole-
lederen yderst tilfredsstillende.

Bedre elevresultater

Sorter – alt unødvendigt fjernes, og kun det mest 
nødvendige forbliver i nærområdet.

System – det tilbageværende mærkes og får faste, 
nemt tilgængelige pladser.

Skrub og skur – der udarbejdes plan for, hvad, hvor-
når og hvordan – gerne i små etaper. Benyttes også til 
at tjekke vedligehold og stand af udstyr.

Standardiser – tag billeder af, hvordan der skal se ud, 
skriv labels på placering, lav eventuelle tjeklister.

Selvdisciplin – fasthold proces og hav  
fokus på konstante forbedringer.

De fem S’er i lean

136680 p30-31_FS2112_Fri leg Lean.indd   31 19/11/12   13.44



32 /  f o l k e s k o l e n  /  2 1  /  2 0 1 2

I sit arbejde som matematiklærer på Fre-
derikssund private Realskole stødte Mette 
Christensen ofte på elever, som havde svært 
ved at løse matematikopgaverne.

Men udfordringen var sjældent selve mate-
matikken, fandt hun ud af. Problemerne bun-
dede langt oftere i, at eleverne simpelthen 

rapporteret

Faglig læsning er afgørende  
for matematik
Elevernes problemer med at 
læse de matematikfaglige tekster 
er årsag til en række af misforstå-
elserne i matematik. Matematik-
vejleder Mette Christensens  
diplomprojekt er nomineret til årets 
projekt af Lærerprofession.dk

TeksT JEspEr  nørby

illusTraTion pErnillE  Mühlbach

sen. Nogle af dem bunder grundlæggende 
i, at matematikkens sprog adskiller sig fra 
hverdagens.

»Konceptet ’forskel’ betyder normalt 
forskellen på for eksempel en cykel og en bil 
eller en dreng og en pige. Men i matematik 
er det differencen mellem to tal. I en hver-
dagssammenhæng kunne ’forskellen’ mel-
lem fem og syv lige så godt være forskelle 
i, hvordan de to tal ser ud rent grafisk«, 
fortæller hun.

Der kan også være udfordringer i forhold 
til selve læsningen. I modsætning til en dansk-
bog skal en matematikopgave ikke nødven-
digvis afkodes ved at læse fra øverste venstre 
hjørne til nederste højre.

»Matematiktekster er meget sammensatte, 
og hvis eleven ikke forstår de enkelte dele, 
går den samlede forståelse ofte tabt. Hvis en 
elev for eksempel ikke kan læse diagrammer, 
så hjælper det ikke på elevens forståelse af 
opgaven, at der er et diagram med«.

Derfor skal læreren sikre elevernes forståelse 
af både ord og læsetyper. Gerne gennem prakti-
ske eksempler, vurderer Mette Christensen. 

Farvel og tak til dansk-tankegangen
En væsentlig pointe i Mette Christensens 
projekt er, at faglig læsning i matematikfaget 
skal løsrives fra danskfaget.

»Den danskfaglige forskning er kommet 
frem til en masse gode og vigtige ting. Men 
det er bare ikke altid, det kan overføres til 
lærebøger i matematik. Så jeg tror, vi er nødt 
til at knække grenen til danskfaget af og sige 
’tak for hjælpen’ og så forholde os til, at de 
teorier, vi bruger, skal passe til matematik-
ken«. 
jnb@dlf.org

TeksTens kvaliTeT er afgørende i maTemaTik

spørgsmål i 1. klasse: andel, som svarede rigtigt:

1.a. Fem fugle er sultne. De finder tre regnorme. Hvor mange sultne fugle får ingen regnorme? 90 procent

1.b. Fem fugle er sultne. De finder tre regnorme. Hvor mange flere fugle end regnorme er der? 25 procent

Mette Christensen er stødt på matematik-
lærere, som mener, at hvis bare man smider 
tekst og læsning ud af matematikken, så 
vil problemerne forsvinde. Men i hendes 
diplomprojekt viser hun med et eksempel 
fra et tysk forskningsprojekt, at det af-
gørende ikke er mængden af tekst, men i 

stedet måden, teksten er skrevet og sam-
mensat på. 

Det tyske studie, der har fulgt 200 
elever med vanskeligheder i matematik fra 
3-17-års-alderen, viser, at eleverne kommer 
i vanskeligheder, jo mere abstrakte formule-
ringerne i opgaverne bliver. 

Kilde: The Munich Longitudinal Study on the Genesis of Individual Competencies (Logic)

ikke kunne afkode, hvad det var, der skulle 
regnes ud. 

Det blev en af grundene til, at hun i sin 
diplomopgave som afslutning på sin uddan-
nelse til matematikvejleder i foråret 2012 fo-
kuserede på faglig læsning i matematik.

»Jeg havde indtryk af, at faglig læsning var 
kimen til en masse af de misforståelser, der 
kan være i matematikundervisningen. Som 
matematiklærer kan man nemt komme til at 
undervurdere den faglige læsning i sit fag«, 
fortæller Mette Christensen.

Censor kvitterede med topkarakter til 
eksamen, og nu er hendes diplomprojekt ble-
vet udvalgt til at indgå i den nye vidensbank 
Lærerprofession.dk. Desuden er hun en af de 
nominerede til at vinde Lærerprofession.dk’s 
pris for årets bedste diplomprojekt.

Elevernes forståelse i centrum
Der er flere elementer i forståelsen af de 
matematiske opgaver, som kan volde ele-
verne problemer, vurderer Mette Christen-
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lærerprofession.dk
et site om lærerpraksis og professionsudvikling

»Flere af de traditionelle lærebogssy-
stemer understøtter ikke bestemmel-
serne om faglig læsning i Fælles Mål, 
fortæller matematikvejleder Mette 
Christensen i forbindelse med sit di-
plomprojekt, som er udvalgt til den nye 
vidensbank Lærerprofession.dk

Ny vidensbank åbnet
Folkeskolen og professionshøjskolerne lancerer idebanken Lærerprofession.dk som inspiration 
for både studerende og erfarne lærere.

Tidligere chefredaktør på Folkeskolen Thor-
kild Thejsen er også censor på læreruddan-
nelsen. Sammen med andre censorer har han 
ofte ærgret sig over at læse og høre spænden-
de overvejelser om undervisning, som efter 
endt eksamen højst kommer en enkelt travl 
nyuddannet lærer til gavn. Han har taget ini-
tiativ til Lærerprofession.dk for at sikre, at de 
eksemplariske opgaver står til rådighed både 
for nye lærerstuderende, for undervisere på 
de 17 læreruddannelsessteder og for lærerne 
i folkeskolen.

idebank skal inspirere både  
studerende og erfarne lærere
Lærerprofession.dk viser udvalgte bachelor-
projekter fra læreruddannelsen og pædago-
giske diplomopgaver fra skoleområdet. Målet 
er at støtte videndeling og inspiration gennem 

præsentation af projekter, som har en klar 
sammenhæng mellem teori og lærerpraksis.

Projekterne, som indgår i Lærerprofes-
sion.dk, bliver udvalgt af forskere og repræ-
sentanter fra professionshøjskolerne.

Den 30. november vil tre bachelorprojek-
ter og tre diplomprojekter blive hædret og 
præmieret i forbindelse med lanceringen af 
Lærerprofession.dk

Folkeskolen har taget initiativ til Lærer-
profession.dk, sitet er etableret i samarbejde 
med professionshøjskolerne, og det drives i 
fællesskab.

lige nu ligger der så mange projekter:   
10 dansk
8 specialpædagogik
7 matematik
7 historie

7 engelsk
3 dansk som andetsprog
2 kristendom
2 materiel design
2 musik
2 geografi
1 hjemkundskab
1 fysik/kemi
1 natur/teknik
1 biologi
1 billedkunst

For eksempel:  
•  Elever: Biologi er spændende. Men det er  

kedeligt at læse om det.
•  Facebook, QR-koder gør idrætsundervisning 

mere effektiv.
•  Den faglige læring går i stå en tid, når skoler 

lægges sammen.

lærerprofession
et site om lærerpraksis og professionsudvikling

»Flere af de traditionelle lærebogssy
stemer understøtter ikke bestemmel-
serne om faglig læsning i Fælles Mål, 
fortæller matematikvejleder Mette 
Christensen i forbindelse med sit di-
plomprojekt, som er udvalgt til den nye 
vidensbank Lærerprofession.dk
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KAN EN GOD 
ARBEJDSPLADS 

ORDNE EN 
ØM SKULDER?  

Bevæg dig ind på jobogkrop.dk

Nej, men det er en fælles opgave på 
arbejds pladsen at skabe god fysisk 
trivsel. Aftal derfor med ledelse, kol-
leger og arbejdsmiljø repræsentant, 
hvordan I sammen forebygger og 
håndterer smerter i muskler og led. 

De fleste får indimellem ondt i 
ryg, skulder eller nakke. Når det 
sker, har du bedst af at være aktiv 
og bevæge dine muskler og led 
– også selv om det gør ondt. Det 
viser forskningen.

Scan koden, eller gå 
ind på jobogkrop.dk, og

 få fem gode råd, som 
kan hjælpe jer i gang. 
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Hele Lene Kathrine Jensens artikel og et skema over 
Egyptens-projektets organisering kan downloades på  

à  folkeskolen.dk 

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

og dele viden, råd og  
billeder.

lærer til lærer

f o l k e s k o l e n  /  2 1  /  2 0 1 2  /  35 

Om livet i en specialklasse. Og 
et indlæg i debatten om undervis-
ningsdifferentiering.

TEKsT 
Lene Kathrine Jensen 
LærEr på KaTrinEbJErgsKoLEn i aarHus

nedenstående er en beskrivelse af et undervis-
ningsforløb, der stadig er i gang. i specialklassen er 
der seks elever. alle med dansk som andetsprog. 
De skal alle udfordres, men ikke knække halsen. 
Emnet er det gamle Egypten i faget historie.

Jeg har undervist klassen i et år og et par må-
neder. status er, at klassen har haft en omtumlet 
tilværelse på grund af elevernes store individuelle 
vanskeligheder og på grund af ustabilitet på per-
sonalesiden. Efter elevernes eget store ønske er 
klassen efter sommerferien blevet i stand til at 
modtage fælles undervisning. 

Det er sket efter en periode med manglende 
trivsel i klassen og på baggrund af, at eleverne 
for et år siden hovedsageligt blev undervist in-
dividuelt med meget konkrete opgaver på deres 
afskærmede »kontorer«.

nu har vi haft gang i det fælles arbejde i to må-
neder. Der er kommet meget godt ud af det såsom 
stolthed og fællesskabsfølelse og nogle gode stun-
der med fælles gennemgang og dialoger. nogle 
elever, der har impressivt og ekspressivt sproglige 
vanskeligheder, er dog begyndt at falde lidt fra. 

Forløbet starter i dansk med udlevering af 
bogen »Det gamle Egypten«, »De små fagbø-
ger«. Eleverne skal via punktlæsning med mere 
få overblik over bogens opbygning med ind-
holdsfortegnelse, stikordsregister og så videre. 
såkaldt faglig læsning.

nogle dage senere får de udleveret bogen 
igen. De får lige fem minutter til igen at kigge i 
bogen, som har mange billeder, i håb om at de 
kan danne sig en forestilling om, hvilket emne 
vi har gang i. Flere af vores elever kan ikke selv 
genkalde uden visuelle hjælpemidler. 

Hvad vil eleverne helst?
når de har afleveret bogen, skal de nu udfylde et 
skema, hvor de skal skrive stikord om, hvad de 
ved om det gamle Egypten. nogle skal allerede 

her have hjælp af en voksen til at aktivere bille-
derne af det, de har set i bogen tidligere. Forløbet 
skal afsluttes med, at de til den tid skal gøre det 
samme igen. undervejs differentierer vi også ved 
at agere sekretærer for et par elever. når det ikke 
er den skriftlige formuleringsevne, der er i fokus, 
skal mangel på samme ikke tage 
modet fra børnene.

Derefter skal eleverne udfylde 
skemaer om, hvad de helst vil 
arbejde videre med og hvordan. 
nu opstår noget uventet: En elev 
tager mig til side og spørger, om 
han og en anden må få lov til at 
lave et projektarbejde, sådan som 
de ældre elever gør det. Det ender 
med, at jeg giver dem lov, selvom jeg ved, de har 
svært ved at planlægge, danne overblik og holde 
sig selv i gang.

i stamgruppen skal den væsentligste diffe-
rentiering bero på, at de lærer forskelligt og har 
forskellige behov for at indlære nyt stof. Til den-
ne gruppe har jeg til selve læsningen udarbejdet 
praktiske opgaver, der skal løses undervejs. 

Styr ambitionerne
i projektarbejdsgruppen prøver den voksne at 
styre elevernes høje ambitionsniveau. Der går tid 

med, at de ikke vil have hjælp, og de får ikke pro-
duceret så meget. Lidt efter lidt får den voksne 
lov til at hjælpe med at lave struktur. undervejs 
hjælpes eleverne med at forstå nogle begreber. 
Der igangsættes logbogsskrivning. Det løber 
ud i sandet. Først vil de arbejde med et emne, 

som de ikke kan finde oplysninger 
om på nettet, og de vil have flere 
emner i spil. senere afgrænses op-
gaven til, at de skal kunne besvare 
spørgsmål om Tutankhamon og 
finde billeder på nettet, der un-
derstreger emnet.

i skrivende stund arbejder pro-
jektgruppen videre med deres ind-
snævrede emne og vil nu godt have 

voksenhjælp. Vi skal evaluere med dem og hjæl-
pe dem med at skrive en logbog. Mit håb er, at vi 
kan finde en struktur, der kan bruges igen i andre 
forløb. næste gang ved de mere om, hvad de 
går ind til, og kan forestille sig slagets gang og 
faldgruberne. Jeg kan for eksempel udarbejde et 
forlæg til dem til at arbejde ud fra, en slags ma-
nual, der kan hjælpe dem med at holde fokus og 
danne skabelon for logbogsnotater. De skal be-
gynde at acceptere, at de kan profitere af støtte 
til at danne det forkromede overblik over, hvor de 
er i processen, og hvad næste skridt er. 

Undervisningsdifferentiering  
– i specialklassen

foto fra Tutankham
on-udstillingen i M

alm
ø: sem

m
el Concerts Gm

bH

En gruppe vil gerne prøve at lave projektarbejde ligesom de ældre elever. Men undervejs bliver det nødvendigt at afgræn-
se projektet til at besvare spørgsmål om Tutankhamon og finde billeder.KAN EN GOD 

ARBEJDSPLADS 
ORDNE EN 

ØM SKULDER?  

Bevæg dig ind på jobogkrop.dk

Nej, men det er en fælles opgave på 
arbejds pladsen at skabe god fysisk 
trivsel. Aftal derfor med ledelse, kol-
leger og arbejdsmiljø repræsentant, 
hvordan I sammen forebygger og 
håndterer smerter i muskler og led. 

De fleste får indimellem ondt i 
ryg, skulder eller nakke. Når det 
sker, har du bedst af at være aktiv 
og bevæge dine muskler og led 
– også selv om det gør ondt. Det 
viser forskningen.

Scan koden, eller gå 
ind på jobogkrop.dk, og

 få fem gode råd, som 
kan hjælpe jer i gang. 
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ny viden

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

Priser excl moms  ·  Du kan læse mere På www.sPf-herning.Dk ·  Vi senDer gerne til gennemsyn

Lydretten
Diktater med 
længere lydrette ord 
som grundlag for 
staveudvikling og 
stavestrategier.
Vejledning og  
diktathæfte  
kr 68,- pr hæfte

Det er Olivias 
tur til at spørge
Jimmy Stahr har 
samlet spørgsmål 
fra det populære 
børneprogram, 
hvor han var vært.
kr 128,- 

Louise Rick fanger skurken 
– i en let udgave
Sara Blædels roman  
Kald mig prinsesse  
i serien Lette  
klassikere.  
Louise bliver sat  
på en vanskelig  
sag med  
voldtægter,  
mord og  
netdating.
kr 98,-

Diktater, gætterier og mordgåder!

36 /  f o l k e s k o l e n  /  2 1  /  2 0 1 2

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  Jesper Nørby / jnb@dlf.org 

DPU sætter  
fokus på didaktik  
i indskolingen

Læs tidsskriftet »Cursiv« på www.edu.au.dk/cursiv

I oktober-udgaven af tidsskriftet »Cur-
siv«, som udgives af Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (dPU), Aarhus 
Universitet, kaster en række forskere sig 
over didaktik og socialisering i daginsti-
tutioner og indskoling.

blandt andet undersøger Anders 
Skriver jensen i artiklen »didaktik i dag-
tilbud og indskoling: To modtræk til det 

målbare børneliv«, hvordan det uddannelsespolitiske fokus 
på blandt andet målbare resultater og kvalitetssikring tvin-
ger forskere og praktikere på området til at bruge helt be-
stemte metoder for at indfri politikernes forventninger. Mål 
og midler er i stadig mindre grad til forhandling, og de er ikke 
i samme omfang som tidligere underlagt demokratisk debat.

Herudover kan du blandt andet også læse om, hvorfor 
aktivitet og bevægelse i børns læreprocesser er vigtigt for 
deres udvikling, og hvordan det afspejler sig i deres børne-
tegninger.

En gruppe forskere fra Københavns Uni-
versitet har skabt en model, der viser, 
hvordan nogle typer AdHd-medicin påvir-
ker hjernens belønningssystem.

»vi har nu som de første vist, at visse 
dele af dopamin-signalet er ekstremt føl-
somt over for stoffer som ritalin. Samtidig 
har vi lavet en samlet teori for, hvordan så-
danne stoffer påvirker dopamin-signalet«, 

siger postdoc jakob Kisbye dreyer fra Insti-
tut for neurovidenskab og farmakologi på 
det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved 
Københavns Universitet, der har udviklet 
modellen.

På længere sigt håber forskerne, at den 
nye indsigt kan hjælpe lægerne med bedre 
at vurdere, hvilken dosis den enkelte patient 
har brug for.

Læs engelsksproget abstract af forskningsartiklen på Journal of Neurophysiologys  
hjemmeside jn.physiology.org

ADhD-medicin påvirker 
hjernens belønningssystem
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Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 2012

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

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

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

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

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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vil du gøre juletiden en smule mere meningsfuld 
for dig og dine elever? red barnet er igen i år klar 
med en julekalender, der både kan aktivere ele-
vernes kreativitet og hjælpe udsatte børn i hele 
verden. Eleverne tager del i byggeriet af en ny figur 
hver decemberdag frem til jul, mens du som lærer 
kan læse det tilknyttede eventyr højt. Kalenderen 
koster 220 kroner. overskuddet på 50 kroner går 
til organisationens arbejde. desuden er det fra 1.-
24. december muligt at besøge Kunstforeningen 
på gl. Strand i København, hvor julekalenderens 
univers og figurer for alvor folder sig ud.

DM i færdigheder
Ikke alle elever i 9. klasse har fundet ud af, hvil-
ken retning de gerne vil i deres liv. det er en af 
grundene til, at også folkeskolens afgangselever 
er inviteret med til det årlige dM i Skills. det er 
erhvervsuddannelsernes danmarksmesterskab, 
og det er gratis. Mesterskabet finder sted fra 
den 24.-26. januar 2013 i nrgI Park og Arena i 
Aarhus. Eleverne har mulighed for at deltage i en 
stafet, hvor de konkurrerer i discipliner fra forskel-
lige erhvervsuddannelser. Eleverne får ved diverse 
stande vejledning i og mulighed for at prøve kræf-
ter med det enkelte erhvervsfag.

Vær ambassadør  
for din skole
Til trods for faldende elevtal kan folkeskolerne 
være med til at gøre en forskel og selv rekruttere 
elever i lokalområdet. En idé er at gøre foræl-
drene til ambassadører for din skole. det er et af 
budskaberne i det nye inspirationsværktøj »flere 
elever i folkeskolen – en håndbog i rekruttering«. 
Håndbogen er udarbejdet af forældreforeningen 
brug folkeskolen, der allerede har samarbejdet 
med flere skoler i København.

f o l k e s k o l e n  /  2 1  /  2 0 1 2  /  37 

Ved Kasper stougaard Andersen / ksa@dlf.org

På nær i 
1970’erne har 
myndighederne 
altid kontrolleret 
skolens praksis 
gennem cen-
tralt fastsatte 
eksamener. det 
fremgår af det 

nye nummer af »Unge Pædagoger«, 
der har »Måleraflæsning i skolen« som 
tema.

redaktionen stiller spørgsmålet: »Er 
vi ved at dræbe børns nysgerrighed og 
spørgelyst i vores iver efter at teste det, 
de allerede ved? Eller er det vigtigt og 
nødvendigt at måle menneskers viden 
for at kunne tage afsæt i det, de ved, og 
bygge videre derfra?« bidragyderne prø-
ver at give nogle svar.

Skolen til  
eksamen

Læs mere om »Unge Pædagoger« 
på u-p.dk

Kalenderen kan købes på www.redbarnet-
shop.dk og i hobbyforretninger i hele landet.

Klik ind på www.skillsdenmark.dk

Find håndbogen på www.brugfolkeskolen.dk

Julekalender  
giver god samvittighed
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.
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publiceret

• silja Bødker 
• 288 sider 
• 199 kroner 
• forlaget facet

○   Anmeldt Af: Mette BechMann Westergaard

Silja Bødker har med »Dødens ventesal« sendt en ambitiøs og grum roman 
på gaden, der på utraditionel vis trevler baggrunden for en grum mobbehi-
storie op.

Da Sofie møder op i sin nye klasse, er det nogle mareridtsagtige må-
neder, der er gået forud. Hendes far er død i en ulykke, finanskrisen sender 
familien ud af deres palævilla, og Sofie kommer ind på den nærmeste kom-
muneskole. Men selv mareridt kan gradbøjes, og det er en endnu værre 
slags, der venter Sofie i armene på de nye klassekammerater.

Hun forsøger at begå selvmord, men ender i Gråzonen – en verden 
mellem liv og død for uforløste sjæle. Zonen bliver et rum for mental bear-

bejdning for Sofie, og sam-
tidig forelsker hun sig i den 
trafikforulykkede Jesper. 
Dermed starter det egentlige 
projekt: Sofie skal kæmpe sig 
tilbage til livet, og hun skal 
have Jesper med.

De bedste historier om 
mobning er dem, der også har 
ambitioner om at forholde 
sig loyalt til mobberens livs-
dilemmaer. Det gør »Dødens 
ventesal«. Derfor tilgiver man 
Silja Bødker hendes tendens 
til at fremskrive problemer 
med problemer på. Der er 
både seksuelle overgreb og 
vold og dødsulykker og selv-
mordsforsøg og mobning og 
så videre.

»Dødens ventesal« kan 
bruges på flere måder: I sin 

helhed vil romanen befinde sig bedst mellem hænderne på den gode pi-
gelæser i 7.-9. klasse, der kan lide at fordybe sig i livets allertungeste pro-
blemstillinger. Samtidig vil uddrag af bogen kunne bruges som oplæg til 
temaarbejder om mobning, for eksempel i forbindelse med Skolernes Triv-
selsdag den første fredag i marts. 

dødens ventesal

n  skønlitteratur, mobning
Sprog og sex
Modersmål-Selskabets årbog  for 2012 
handler om sex – eller mere korrekt om 
sprogets seksualisering. Klaus Rifbjerg 
og ni andre forfattere fortæller om deres 
møde med det seksuelle sprog, lige fra 
Salomons Højsang til Oehlenschlägers 
kneppe-digt og Rifbjergs Venusbjerg.  
Professor i sexologi og formand for Sex 
og Samfund Christian Graugaard tager 
læserne med på en rundtur i det seksu-
elle slangsprog, og Marianne Rathje fra 
Dansk Sprognævn sætter tal på udbre-
delsen af sex i bandeord. Og meget an-
det sjov for folk med interesse for sprog 
eller sex eller begge dele.

filosofi som tegneserie
Forlaget Mindspace udgiver to nye fag-
litterære tegneserier om de store tæn-
keres vigtigste tanker. Sidst var det Karl 
Marx, der kom under kærlig behandling, 
denne gang er det Eistein og Descartes.
Om den første bog i serien skrev vo-
res anmelder: »Bogen er morsom, den 
fremstiller på humoristisk vis væsentlige 
sider af marxismen … Bogen kan som 
supplement være med til at gøre et 
teoretisk tørt stof lettere tilgængeligt 
ikke kun i samfundsfag, men også i for 
eksempel dansk i forbindelse med gen-
relæsning«.

Årbogen kan ses digitalt på  
www.materialeplatform.emu.dk  
eller købes for 100 kroner inklusive 
forsendelse via  
www.modersmaalselskabet.dk 

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/517147

Flere  
anmeldelser  
på nettet

hver uge kan du finde 
nye anmeldelser på fol-
keskolen.dk. lige nu kan 
du komme i julestem-
ning med to anmeldelser 
af bøger om julestrik, du 
kan lave med dine elever: 
»strikkede striber – Jul« 
og »nissehuestrik«.
du kan også blive 
inspireret til litteratur-
undervisningen af de 
mindste i anmeldelsen 
af »Billedbogslæsning i 
skolestarten« eller læse 
om »Matematik på spil«, 
materialet til årets Ma-
tematikkens dag, som 
ifølge anmelder rummer 
mange gode ideer. og 
der er mange flere nye 
anmeldelser.
hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser.

Få anmeldelser 
direkte i din 
mailboks

du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyheds-
brev med anmeldelser 
af materialer til dit fag-
område. gå til folkesko-
len.dk og opret dig som 
bruger. så kan du sam-
tidig tilmelde dig vores 
mailservice.

Attråværdig
Fucking  
lækker

Dødens  
ventesal

De bedste historier  
om mobning er 
dem, der også har 
ambitioner om
at forholde sig  
loyalt til mobbe-
rens livsdilemmaer. 
Det gør »Dødens
ventesal«.

Illustration: Pernille M
ühlbach
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•  en inspirationsfilm om 
mobning og trivsel

• 300 kroner 
• gJ consult

○   Anmeldt Af: heIdI frIBorg chrIstoPhersen

Den, man rører, mobber man ikke. Det har vist sig, at taktil 
rygmassage har en virkning i forebyggelsen af mobning, og 
det har også vist sig, at det virker at involvere alle forældre 
til at have alle klassens børn hjemme hos sig på skift i små 
grupper. Det at se hinandens hjem, og at alle forældre ser 
alle børn i klassen, gør det vanskeligt for konflikter at udvikle 
sig til mobning, fordi kendskab gør kommunikationen nem-
mere. Og det med sproget synes jeg er særligt interessant i 
denne lille film, fordi den så tydeligt viser, at alle børnene har 
fået et fælles sprog om, hvad det er, de ser, hører og oplever, 
og har lært at reagere hensigtsmæssigt på det, som de har 
lært at reagere på.

Filmen er en udløber af projektet »50 skoler knækker 
mobbekurven«, hvor skoler igennem tre år har prioriteret an-
timobning og trivsel højt. Det er i projektet blevet dokumen-
teret, at mobbeprocenten er faldet markant.

Den 20 minutter lange film er en »kom godt i gang«-film, 
som vil være velegnet til visning på et lærermøde og siden 
også på et forældremøde, for det gode eksempel vil altid 
være den bedste motivation, når man skal tage hul på den 
store opgave, det er at sikre inklusion og trivsel i en skole-
hverdag. Det hele er »win-win«, for hvad man lærer børnene, 
lærer man også forældrene og igen lærerne og skoleledelsen. 
»Vi knækker mobbekurven« er bestemt en film, det er værd 
at investere sin tid i.

Inde på dvd-skiven er der en pdf-fil med et otte sider 
langt hæfte, hvor der er relevante henvisninger til supple-
rende litteratur og internetsider, så skolerne selv kan komme 
videre med at knække mobbekurven.

Der er også en lille vejledning i hæftet i, hvordan man 
bruger dvd’en i undervisningen, og der er nogle faktaop-
lysninger om dem, der har udarbejdet materialet. Det er alt 
sammen et rigtig godt udgangspunkt for det relationelle 
arbejde i skolen. 

Vi knækker  
mobbekurven

Vi knækker mobbekurven
n  Mobning, trivsel

Illustration: Pernille M
ühlbach
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Tag med Folkeskolen til Istanbul i vinterferien 2013 – og oplev asiatisk 
idyl, historiske bygninger og idylliske fiskerlandsbyer langs Bosporusstrædet.

Istanbul er den eneste by i verden, som er belig-
gende på to kontinenter, og samtidig har byen været 
hovedstad i både de t romerske, byzantinske og det 
osmanniske rige. At gå en tur i byens gader er lige-
som at vandre rundt i en levende historiebog, hvor to 
kontinenter og tre kulturer blander sig i et farvestrå-
lende virvar. Istanbul er meget mere end kulturelle 
højdepunkter, ældgammel mystik og asiatisk idyl.

Istanbul i Tyrkiet er byen, hvor Europa møder 
Asien, hvor vest møder øst, og hvor nutiden mø-
der fortiden. Alene navnet Istanbul giver fornem-
melse af noget eksotisk og fremmed, og når vi 
bevæger os rundt i byens forskellige kvarterer, 
bliver forventningerne indfriet – meget er an-
derledes, end vi er vant til fra vesteuropæiske 
storbyer. 

Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 
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læserrejse

Istanbul – en rejse til to verdensdele

Her er også moderne højhuse, et finansdi-
strikt, gågade med internationale kædeforret-
ninger, indkøbscentre, designerforretninger samt 
moderne kunst og kultur. Alt sammen noget, vi 
kommer til at opleve på denne spændende tur, 
som fuldendes med en skøn sejltur til nogle af 
de smukke kystbyer, som ligger langs det snævre 
Bosporusstræde. 

■  Pris per person: 
11.-15. februar 2013: 6.390 kroner. 
18.-22. februar 2013: 5.990 kroner. 
Enkeltværelsestillæg: 590 kroner.

■  Med i prisen:  
Flytransport tur/retur København-Istanbul 
– lufthavns- og flyafgifter – udflugter, 
transport og entréer jævnfør program – ind-
kvartering i dobbeltværelse – fire nætter 
på centralt beliggende hotel – morgenmad 
dagligt – frokost dag fire – velkomstmiddag 
dag to – engelsktalende lokalguide – dansk 
rejseleder.

■  Information og bestilling:  
Læs udførligt program på folkeskolen.dk. 
Team Benns: Telefon 65 65 65 62,  
salg@team-benns.com. Rejsekode: FO.

Emnebaseret udskoling med et naturfagligt indhold giver 

oplagte muligheder for øget elevengagement, tvær-

faglig undervisning og for inddragelse af virksomheder 

og andre uformelle læringsmiljøer i et praksis orienteret 

samarbejde om undervisningen.  

Har du lyst til at vide mere om emnebaseret udskoling, kan du: 

• Se det omfattende tema på NTSnet.dk/udskoling

•  Deltage i vores temamøder om emnet. De foregår i alle regioner 

landet over i november/december/januar. Se program og tilmeld dig på 

NTSnet.dk/nyhed/alle-regioner-byder-p-m-der-om-emnebaseret-udskoling

•  Høre mere på naturfagskonferencen BIG BANG, der fi nder sted på Metropol 

København den 21. og 22. marts 2013: www.bigbangkonferencen.dk

EMNEBASERET UDSKOLING 
Tema, møderække og pjece

I uge 2-5, 2013 udsender NTS-centeret pjecen Udskoling, linjevalg og naturfag til alle landets 
skoler. 
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folkeskolen har flyttet sin kalender fra det trykte 
blad til folkeskolen.dk. Alle meddelelser om ar-
rangementer, legater og lignende skal derfor 
lægges enten på folkeskolens hjemmeside eller 
oprettes som bazarannonce.
Da en række faglige foreninger har stående i 
deres vedtægter, at generalforsamlinger skal 
indkaldes i det trykte blad, giver vi i en periode 
mulighed for det. Det er dog et krav, at vedtæg-

terne ændres på den indkaldte generalforsamling, 
så det ikke næste år er nødvendigt at indkalde i 
det trykte blad igen. Du skal selv oprette arran-
gementet i online-kalenderen, selv om det bliver 
trykt i bladet.
kontakt eventuelt folkeskolens redaktion, hvis 
du er i tvivl.
Mindeord optages fortsat i det trykte blad. De 
må højst fylde 1.000 enheder. 

korte meddelelser

personalia

Nyt hovedstyrelses-
medlem 
Jeanette Sjøberg, 46 
år, er ny i DLF’s hoved-
styrelse. Hun er lærer på 
Grantofteskolen i Balle-

rup, hvor hun ligeledes 
er næstformand for læ-
rerkredsen. Her oplevede 
lærerne i både 2006 og 
2011 at være på såkaldt 
mødeplan. Det var efter 
første omgang, at hun for 
alvor fattede interesse for 
det fagpolitiske arbejde 
og derefter blev valgt som 
kongresdelegeret i 2008.
»Efter at vi har været på 
mødeplanaftale, er det 
blevet tydeligt, at pro-
fessionstankegangen er 
vejen frem i forhold til de 
opgaver, som skal løses 
i skolen. Samtidig skal vi 
sikre os, at lærerne under 
de givne rammer og ar-
bejdsvilkår kan holde til 
et helt arbejdsliv«, siger 
Jeanette Sjøberg.
Det gælder for det nye 

hovedstyrelsesmedlem 
ikke mindst inden for den 
nuværende inklusions-
dagsorden.
»Man er nødt til at finde 
ud af, hvad der virker. Vi 
mangler et svar fra poli-
tikerne om, hvad man vil 
med inklusionen«, siger 
hun.

mindeord

Lotte Sommer
Vi har med sorg modtaget 
meddelelse om, at vores 
kollega Lotte Sommer er 
afgået ved døden den 19. 
oktober 2012.

Lotte var en lærer med 
ambitioner, og hun nød 
respekt hos både eleverne 
og deres forældre. 
Hun stilede højt, både 
fagligt og socialt, og hav-
de alligevel overskud til at 
hjælpe og aflaste kolleger, 
der havde brug for det. Vi, 
der arbejdede sammen 
med Lotte, lærte hende 
at kende som en positiv, 
glad, humoristisk og altid 
hjælpsom person.
På den private front var 
Lotte den stolte mor til 
Mille Mai og Mads, som 
hun glad og stolt beret-
tede om.
Så blev Lotte desværre 
syg. Flere hospitalsind-
læggelser, og det var ty-
deligt, at hun havde det 
meget dårligt. Alligevel 

prøvede hun at passe, 
hvad hun kunne – tyde-
ligt en daglig kamp for 
hende.  
Lottes sidste tid blev ikke 
nem; hun magtede ikke 
længere at passe sit ar-
bejde – det arbejde, som 
hun elskede.
Vores tanker går til Mille 
Mai, Mads og Lottes mor, 
som mistede deres mor 
og datter alt for tidligt.
Æret være Lottes minde!
 Kollegerne på 
 Arenaskolen

Sven Berthelsen
Sven Berthelsen, Viby J, 
63 år, var uddannet murer 
i Sønderborg og blev lærer 
fra Marselisborg i Aarhus 
i 1977.
Han underviste i 34 år på 
Sødalskolen i Brabrand.
Han udviste et multitalent 
– var pioner inden for it-
området og udarbejdede 
et fagfordelingsprogram, 
han solgte til skoler landet 
over. Det gjaldt for Svens 
arbejdsform, at han gik 
i dybden. Han var den 
hjælpsomme kollega, der 
altid stillede sig til rådig-
hed af et godt hjerte. Han 
var god i diskussioner, 
hudløst ærlig og dybt 
engageret med respekt 
for andre. En, der ikke var 
ligeglad – han flyttede 
noget.

Hans elever havde en 
dygtig lærer, som gav 
masser af viden og gode 
oplevelser. 
Han er, som Benny An-
dersen udtrykker det, »en 
levende død«. Det be-
tegner meget gode men-
nesker, der efterlader sig 
så stærke minder, at man 
stadig ser dem tydeligt 
for sig.
Sven gik på efterløn i 
2010, men fik kort tid 
efter kræft. Han var en 
kærlig far/morfar for sine 
døtre Line og Liv samt de 
fire børnebørn. Vore tan-
ker går til familien og hans 
kone Anne-Tove.

Conny Bredahl,  
skolebibliotekar,  

Sødalskolen (tidligere 
Gjellerupskolen), Brabrand

Læg selv arrangementer ind  
på folkeskolen.dk

Prøvespørgsmål til de mundtlige prøver i matematik

Konstruer din
personlige

opgavebank

WebbaseretPRØV!

Nyhed fra Forlaget Matematik

Et nyudviklet materiale der understøtter dig og eleverne i det daglige arbejde og ved prøverne.
En fin kombination af bogens styrker og de muligheder der ligger i at anvende webbaseret materiale.

Du får indblik i hele prøvesystemet, og de muligheder det giver dig.

PRØV!
Systemet er et online
system, hvor en lærer
kan logge ind og op-
rette mundtlige prøve-
spørgsmål til sine klasser.
Læreren kan selv danne
flere prøvespørgsmål.

En lærervejledning med
fyldige eksempler og
forklaringer til prøve-
bekendtgørelsen følger
med PRØV!

Konference om prøverne
Afsæt tid allerede nu, og tilmeld dig fra
den 15. november til konference og
workshop om, hvordan du forbereder dig
og dine elever i dagligdagen og hvordan I
gennemfører den mundtlige prøve.

Mød kompetencepersoner og kolleger
i Odense Congres Center onsdag den
23. januar 2013 kl. 10-16.

Læs mere på www.dkmat.dk
Materialet kan bestilles
til levering til jul.

Jeanette sjøberg overtager 
pladsen i hovedstyrelsen fra 
Ane søegaard.
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 Lederstillinger 

Kom tættere  
på jobbet

Der er næsten uden undtagelse 
mange ansøgere, hver gang der 
bliver slået en stilling som lærer 
op. Men nogle bliver trods alt 
ansat.

To skoleledere, der lige nu 
søger nye medarbejdere, har 
hver deres bud på, hvordan man 
kommer tættere på at få et job:

Kvalificer dig 
Søren Dybdal Møller, Aabybro 
Skole, 13 kilometer fra Jammer-
bugt:

»Vi får måske 80-100 an-
søgninger til stillingen, vi har 
slået op. De ti, som vi er mest 
interesserede i, vil formentlig 
have specielle kompetencer. I 
det konkrete tilfælde er vi på jagt 
efter en, der kan arbejde som 
læsevejleder. Generelt er vi mest 
interesserede i ansøgere, der 
kan tilføje noget nyt til de kvali-
fikationer, der er i lærerkorpset 
i forvejen«, siger den nordjyske 
skoleleder.

Nyuddannede har som regel 
ikke erhvervet sig specielle læ-
rerfaglige kompetencer. Alligevel 
kan de godt komme i betragtning 
til et job.

»Som ledig kan man tage 
kurser, eller man kan have fore-
taget sig noget før eller under 
uddannelsen, der kan bruges i 
lærerjobbet«, siger Søren Dybdal 
Møller.

Uddannelse og linjefag
Vestsjællandske Buerup Skole er 
en lille skole med kun ni lærere. 
Måske er det derfor, at skoleleder 
Pernille Kjellberg gerne vil have, 
at lærere, der vil ansættes på 
skolen, kigger indenfor.

Kom på besøg
»Kvalifikationerne skal være i 
orden, men der er meget, man 
ikke kan skrive i en ansøgning. 
Derfor vil vi gerne have, at 
ansøgere besøger os. Man er altid 
velkommen til at komme og få 
en snak og fortælle, hvorfor man 
er interesseret i at arbejde her«, 
siger Pernille Kjellberg.

Aktuelt er skolen interesseret i 
en lærer med dansk som linjefag, 
men selvom linjefagene ikke pas-
ser, er et besøg en god ide.

»En uopfordret ansøgning og 
et besøg på skolen er en fin måde 
at gøre sig bemærket på og må-
ske komme i betragtning, næste 
gang vi har brug for en vikar eller 
en fast lærer«, siger skolelederen.

Råd til jobsøgende
De to skoleledere udtaler sig kun 
på egne vegne, men deres råd 
passer med, hvad andre skolele-
dere har givet udtryk for over for 
Job og karriere:
•  Understreg, hvordan dine 

kvalifikationer matcher skolens 
behov, når du skriver din 
ansøgning

•  Ring og spørg, om du må 
komme på besøg

•  Hvis du er ledig, bør du bruge 
tiden til at skaffe dig flere kvali-
fikationer, for eksempel ved at 
tage kurser.

Læs flere job&karriere-artikler på 
lærerjob.dk
Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

To skoleledere med ledige stillinger fortæller, hvad 
de mener, der bringer dig tættere på at få et job. 

Job & KaRRieRe

 www.hillerod.dk

Afdelingsleder 
til Uvelse!

Du har lyst til at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer 
i tæt samarbejde med ledelsesteamet og det tænder din 
nysgerrighed, når du læser 

•  Rullende skolestart  •  Aldersintegreret undervisning med 
to klasser i hver afdeling  •  Fleksibel mødetid for børnene  •  
Selvstyrende teams med lærere og pædagoger

Du har kompetencer inden for udvikling af inkluderende lærings- 
miljøer, hvor den systemiske tænkning danner grundlag i 
arbejdet med

•  LP  •  Ressourcecenter  •  Inklusion

 Er du nysgerrig? Læs mere på www.Hanebjergskole.dk  
 Ansøgningsfrist 13. december 2012.
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 Lederstillinger 

Er du vorEs nyE fyrtårn?
ostEd fri- og EftErskolE søgEr ny forstandEr

du har
· overblik, indsigt og udsyn
· bred erfaring med ledelse,     
  økonomi og markedsføring
· et grundtvig/koldsk skole-   
  og menneskesyn

vi Er
· 35 børnehavebørn
· 200 friskoleelever
· 120 efterskoleelever
· 80 medarbejdere

læs mere på www.ofe-skole.dk

ansøgningsfrist: 14.12.12 

ansættelse sker efter overens-
komst mellem finans ministeriet 
og lC i lønintervallet  
456.110 kr. - 528.589 kr.

assendløsevejen 1 , 4320 lejre

 Lærerstillinger 

Holmegårdsskolen i 
Hvidovre søger lærere 
Holmegårdsskolen er en velfungerende skole med 44 lærere og 550 elever. Skolen 
er beliggende i villakvarteret i Hvidovre Nord.
Vi lægger stor vægt på faglighed og trivsel. Vi er i dialog om relevante emner og 
problemstillinger, men vi forsøger, at ”skåne” lærerne for at blive overdynget med 
informationer, således at der bliver arbejdsro til skolens primære opgave – undervis-
ningen. Vi lægger stor vægt på, at alle trives både personligt og fagligt. 
Vi arbejder med LP-modellen og ledelses- og kollegaobservationer, med henblik 
på refleksion over egen undervisningspraksis. Vi har interactive whiteboards i alle 
klasser.

Vi søger:
Én lærer til udskolingen, der skal undervise i engelsk og idræt.

Én lærer der skal undervise i matematik i indskolingen og i Gruppeordning for børn 
med opmærksomhedsforstyrrelser, ADHD eller lignende problemstillinger

Ansøgningsfrist, d. 5. december kl. 12.00.
Samtaler afholdes i uge 50.

Ansøgningen mailes til holmepost@hvidovre.dk

Yderlig info  www.holmegaards-skolen.skoleintra.dk

Natur og Udvikling

Læs mere og se fl ere ledige
stillinger på www.halsnaes.dk

Ansøgningen sendes online via www.halsnaes.dk/ledige stillinger  
eller til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Lærer – barselsvikar
Arresø skole

Arresø Skole, Kregme søger fagligt dygtig og engageret 
lærer/barselsvikar til udskolingen med tiltrædelse 1. februar 
2013. Stillingen er på nuværende 27/37, men kan øjen-
synligt efter ønske opnormeres til en fuldtidsstilling.

Kontakt Christina Helverskov Langhoff, 
mail chhl@halsnaes.dk eller telefon 4776 00962

Ansøgningsfrist fredag den 7. december 2012. 
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 Specialstillinger 

 Specialstillinger 

Folkeskolen nummer 22  
udkommer  

torsdag den 6. december

Se mere på www.helsingorkommune.dk

Skolestærk konsulent

Pædagogisk administrativ konsulent i Helsingør

Brænder du for børns udvikling og læring og er du 
holdspiller, kan du være med til at udvikle vores 
børneområde, hvor vi lige nu har fokus på inklusion.
 
Du kommer til at arbejde i et spændende arbejdsom-
råde med en mangeartet opgaveportefølje der indehol-
der både administrative opgaver og udviklingsopgaver. 
Vi lægger vægt på at, du har erfaring i at arbejde tæt på 
den politiske proces. 
Der er omkring 7.500 elever og ca. 1200 medarbejdere 
på området. I administrationen er vi 10 fagligt stærke 
kolleger og videnspersoner i et godt miljø, som arbejder 
med skoler og dagtilbud.

Tale-hørekonsulent til Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR) 
i Mariagerfjord Kommune
PPR tilbyder ansættelse fra 1. januar 2013 eller snarest derefter som tale-  
hørekonsulent 37 timer/uge.
Opgaverne omfatter bl.a. talepædagogisk betjening af dagplejen, daginstitu-
tioner og skoler for aldersgruppen 0-18 år.
PPR består af 30 ansatte heraf 10 i talepædagoggruppen.
 
PPR vægter relations- og ressourceorienteret arbejde omkring børn og deres 
familier højt.
PPR arbejder tværfagligt, konstruktivt og med LP. LP bruger de fleste skoler i 
Mariagerfjord Kommune.
PPR deltager i tværfaglige forbyggende teams på skole- og småbørnsområdet.
PPR-gruppen har Mariager Rådhus som arbejdssted.
 
Din baggrund skal være relevant uddannelse som f.eks. speciallærer, audio-
logopæd eller lignende f.eks. med specialerne tale, sprog eller høre. Du må også 
gerne have erfaring i arbejde med stammen.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen aflønner vi efter gældende overenskomst.
Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med ansættelse vil blive indhen-
tet børneattest.
 
Vil du vide mere
For nærmere oplysninger kontakt souschef og ledende konsulent Jens Ole Nyvang 
mobil tlf. 23 34 49 01 eller PPR-leder Jørn-Ole Lajer på tlf. 97 11 32 69.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist fredag den 30. november 2012 kl. 12.00.
Vi planlægger ansættelsessamtaler torsdag den 6. december 2012.
 
Send din ansøgning
Ansøgning med relevante bilag sender du til Mariagerfjord Kommune,  
att.: souschef Jens Ole Nyvang, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.
Mail: jenyv@mariagerfjord.dk
 
Mariagerfjord Kommune lægger vægt på at være en attraktiv arbejdsplads, 
og vi arbejder ud fra visionen om, at vores kommune skal være et godt sted at 
leve, bo og arbejde.

Lærer til overbygningen
Brænder du for læring og samarbejde, og har du lyst til at være med til at udvikle 
skolens nystartede overbygning, så er vi måske skolen for dig.
Du skal først og fremmest have lyst til at undervise tværfagligt og projektorienteret i 
tæt samarbejde med kolleger, børn og forældre.

Vi skal bruge en klasselærer til vores overbygningsteam nærmere bestemt nuvæ-
rende 6. kl.

Fagønsker: dansk og engelsk, men også gerne geografi og samfundsfag.

Ring evt. til skoleleder Lise Bro Rasmussen på 44 98 82 10.
Du kan læse mere om skolen på www.hareskovens-lilleskole.dk

Ansøgningsfrist 7. december kl. 12 – samtaler i uge 51.
Ansøgningen sendes til lise@hareskovens-lilleskole.dk  

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for Frie Grundskoler.

 Lærerstillinger 
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Vil du Være med til  
at styrke danskfaget 
i grundskolen med  
digitale læremidler?

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

Dansklærerforeningens Forlag er en del af Dansklærerforeningens 
Hus A/S som ejes 100% af Dansklærerforeningen. I 2011 indledte 
Dansklærerforeningens Forlag et samarbejde med det aarhusianske 
forlag  Systime. Ideen bag samarbejdet er at kombinere de to forlags 
kompetencer inden for undervisningsmidler af høj danskfaglig kvalitet 
til grundskolen og viden om digitale, didaktiske udgivelsesformer.  
I tilknytning til udgivelserne gives tilbud om efteruddannelse, råd-
givning og en levende hjemmeside.

Dansklærerforeningens forlag søger en meDarbejDer Der har erfaring meD unDervisning 
i Danskfaget i grunDskolen, og som har interesse for og viDen om hvorDan Det Digitale 
Danskfag ser uD.

Har du en baggrund som dansklærer i indskolingen eller på mellemtrinnet, og har du lyst til at være med til at 
udvikle og udgive analoge og digitale undervisningsmidler til grundskolens danskfag, er dette måske noget for dig. 
Der vil være masse af muligheder og udfordringer for dig der ønsker at bruge dine danskfaglige kompetencer i en 
ny sammenhæng, og som vil være med til at sikre en høj danskfaglig kvalitet i vores undervisningsmidler. Du vil få 
ansvaret for diverse udgivelsesprojekter i samarbejde med forfattere og øvrige samarbejdspartnere i et spændende 
digitalt set up.

vi forestiller os at Du
 har erfaring som dansklærer eller på anden måde har erfaring med undervisning i dansk i grundskolen.
 er fortrolig med it og webbaserede løsninger og kan se hvordan brugen af digitale undervisningsmidler kan 

 styrke danskfaget.
 er åben og opsøgende over for nye faglige og pædagogiske tiltag og er uddannelsespolitisk engageret.
 er kreativ, iderig og har mod på at udnytte potentialet for digitale undervisningsløsninger.
 er god til at samarbejde med mennesker med forskellige faglige baggrunde og indgangsvinkler.
 går selvstændigt til en opgave med grundighed, omhu og blik for både detaljer og helhed.
 er en god kollega som er parat til at indgå i et tæt samspil med os andre ansatte.

vi tilbyDer
 faglige og personlige udviklingsmuligheder i et aktivt og dynamisk hus.
 inspirerende samspil med engagerede kolleger og samarbejdspartnere.
 relevant efter-/videreuddannelse.
 en spændende mulighed for at være med til at udvikle det digitale danskfag.
 mulighed for videreudvikling af arbejdsopgaverne og for at integrere nye 

 relevante opgaver i stillingen.
 en fleksibel arbejdsplads.
 løn efter kvalifikationer og deltagelse i pensionsordning.

tiltræDelse
Snarest muligt.

ansøgning
Send senest den 15. december din ansøgning sammen med dit CV til forlag@dansklf.dk.

 Stillinger ved andre institutioner 
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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

I Aasiaat i Qaasuitsup Kommunia er der 2 lærerstillinger ledige til besættelse pr. 1. januar 
2013 eller efter aftale. Stillingerne er kombinationsstillinger, hvor al undervisning foregår på 
den lokale erhvervsskole (Piareersarfik Aasiaat). Der skal undervises i et eller flere af fagene 
grønlandsk, dansk, matematik og engelsk på folkeskoleniveau. 

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til:
Ledende Skoleinspektør Sara J. Brandt, tlf. +299 89 47 52 eller e-mail: sabr@qaasuitsup.gl 
Centerleder Avgo Otto Sørensen, tlf. +299 89 47 63 eller e-mail: aoso@qaasuitsup.gl 

Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut 
Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstil-
ling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles bolig til rådighed, for 
hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i 
henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og 
Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK.

AASIAAT søger lærere

Ansøgning sendes senest den 14. december  2012 til: Piareersarfik Aasiaat • Postboks 387, 3950 Aasiaat
E-mail: aoso@qaasuitsup.gl

 Stillinger ved andre institutioner 

danmarks største børneinstitution, kerteminde kommune

ambitiøs leder

§ ansøgningsfristen er den 03/12/12

Net-nr. 9632

roskilde kommune

Gadstrup Skole søger viceskoleleder

§ ansøgningsfristen er den 30/11/12

Net-nr. 9661

børn og Unge, aarhus kommune

Kraftcenter for læring og læremidler

§ ansøgningsfristen er den 03/12/12

Net-nr. 9662

rårup Skole, Hedensted kommune

Skoleleder til Rårup Skole – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 23/11/12

Net-nr. 9623

Sorø Privatskole, Sorø kommune

afdelingsleder for indskoling-sfo

§ ansøgningsfristen er den 23/11/12

Net-nr. 9634

PPr, odense kommune

Talehørelærer/logopæd – barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 22/11/12

Net-nr. 9639

Mariagerfjord kommune

Talehørekonsulent til PPR

§ ansøgningsfristen er den 30/11/12

Net-nr. 9628

bellahøj Skole, københavns kommune

afdelingsleder til bellahøj idrætsskole

§ ansøgningsfristen er den 30/11/12

Net-nr. 9665
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DANSK 1.-9. KL. - 
ENGELSK - SPANSK
Velfung. skole på Costa 
del sol sælges gr. pens. 
samarb. m. UVM og prø-
veret siden 91. spar 6% 
ved køb før 31/12.
Telefon: 36948207

Hus i Pippis Småland 
og glasriget sælges.
stort hus nær badesø 
sælges billigt grundet 
dødsfald.Interesserede 
kan ringe på 22430723 
for nærmere information.
Telefon: 22430723

Estepona, Costa del 
Sol, Sydvestspanien.
se www.lafuente.dk og 
lej dejlig 3 vær. lejlighed 
i estepona v. Puerto Ba-
nus/Marbella. køb billige 
flybill. nu.  
Telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

Lejlighed i Kbh. søges
lejl. i det centrale kbh. 
søges hurtigst. Max hus-
leje: 7000 kr. Henvendel-
se: 30 31 67 78 eller 28 
68 10 94
Telefon: 29257453

Lejlighed i Kbh. Fr.berg 
el. Valby søges
2/3 vær. søges til min 
studerende datter og 
svigersøn. Ikke ryge-
re. Max 7000 kr. Henv. 
29611184/ 28946145
Telefon: 29611184

Stort charmerende byhus 
i andalusisk bjergby 
550 euro pr uge. se 
www.competa.dk 
Telefon: 20781416 
www.competa.dk

Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

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

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

bazar
    ikke-koMMercielle annoncer 

fra dlf-MedleMMer

PPr Silkeborg kommunale Skolevæsen, Silkeborg kommune

Talehørelærer til PPR i Silkeborg

§ ansøgningsfristen er den 06/12/12

Net-nr. 9637

Højvangskolen, Horsens kommune

Tysk- og dansklærervikar

§ ansøgningsfristen er den 03/12/12

Net-nr. 9658

Viborg kommune

afdelingsledere – Sødalskolen

§ ansøgningsfristen er den 28/11/12

Net-nr. 9664

Grønhøjskolen, randers kommune

Lærer til fast stilling/lærer til barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 22/11/12

Net-nr. 9633

Højvangskolen, Horsens kommune

Læringscenterkoordinator

§ ansøgningsfristen er den 03/12/12

Net-nr. 9627

lyngby-Taarbæk Ungdomsskole/10. klassecenter

barselsvikar til 10. klasse

§ ansøgningsfristen er den 30/11/12

Net-nr. 9660

linie 10, Høje-Taastrup kommune

Fagligt stærk lærer søges til 10. klasse 

§ ansøgningsfristen er den 26/11/12

Net-nr. 9636

Søndre Skole, køge kommune

Fast lærerstilling Søndre Skole

§ ansøgningsfristen er den 25/11/12

Net-nr. 9601

nærum Skole, rudersdal kommune

idrætslærer til Nærum Skole

§ ansøgningsfristen er den 22/11/12

Net-nr. 9609

Ådalens Skole afd. Syd, frederikssund kommune

Ådalens Skole søger tidsbegrænset lærer

§ ansøgningsfristen er den 26/11/12

Net-nr. 9663

auning Skole, norddjurs kommune

2 lærere

§ ansøgningsfristen er den 3/12/12

Net-nr. 9666
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rubrikannoncer

Tag på et dejligt juleophold og nyd Danmark i sin 
smukke vinterdragt. Alle vores hoteller byder på  
en fantastisk natur lige uden for døren, og det er 
svært ikke at komme i julestemning, når vi pynter  
op og julehygger i stuerne med gløgg efter egen  
opskrift og friskbagte julegodter.
Til aften bliver I forkælet med en 2-retters  
middag tilberedt fra bunden af friske råvarer.

Tilbuddet gælder i perioden: 24. nov. - 21. dec. 2012
Vi glæder os til at byde jer velkommen...

JuleopholD for 2  
SInATurdeal - særtilbud til Dlf medlemmer

 
 

hotel Gl. Avernæs, v. Assens hotel Storebælt, nyborg hotel frederiksdal, lyngbyhotel Skarrildhus, v. herning

Book på: T/ 9719 6233

hotel haraldskær, Vejle hotel Sixtus, Middelfart

Book på: T/ 7649 6000 Book på: T/ 6441 1999 Book på: T/ 6373 7373 Book på: T/ 6531 4002 Book på: T/ 4585 4333

DeT får I:
Julegløgg & hjemmebagt kage (kl. 15.00-17.00)
2-retters middag 
1 overnatning i dobbeltværelse inkl. stor,  
lækker morgenbuffet 
ekstra opredning på værelset (barn)
kan tilkøbes for 200 kr. 

sinatur.dk/dlf-jul 

Tag på et dejligt juleophold og nyd Danmark i sin 
smukke vinterdragt. Alle vores hoteller byder på  
en fantastisk natur lige uden for døren, og det er 
svært ikke at komme i julestemning, når vi pynter  
op og julehygger i stuerne med gløgg efter egen  

Til aften bliver I forkælet med en 2-retters  

 for 2
 medlemmer

Tag på et dejligt juleophold og nyd Danmark i sin 
smukke vinterdragt. Alle vores hoteller byder på  
en fantastisk natur lige uden for døren, og det er 
svært ikke at komme i julestemning, når vi pynter  
op og julehygger i stuerne med gløgg efter egen  

Til aften bliver I forkælet med en 2-retters  

 for 2
 medlemmer

Bo fx. på hotel Skarrildhus, ved herning. 
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter 
eller kampagnetilbud. 

Kan bookes på alle hoteller

999 kr.
for 2 personer! 

Book på: T/ 6531 4002

under renovering - genåbner i 2013

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Berlin  fra kr.  746
Cesky Raj   fra kr.  1.620
Prag   fra kr.  1.221
London  fra kr. 1.708

Krakow   fra kr.   1.271
Warszawa   fra kr.   1.312
Budapest   fra kr.   1.398

Kontakt os: www.vm-rejser.dk 36 98 19 39 & 75 16 42 15

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

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 

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING
afholdes med medlemmerne i  
Lærernes Indkøbscentral,  
økonomisk forening,  
mandag den 3. december 2012,  
kl. 13.00
 

Sted:  
LIC Malmø 
Krossverksgatan 7B 
216 16 Limhamn 
Sverige 

Dagsorden iht. vedtægter

Bestyrelsen

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

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

NORGE -  SVERIGE

Fyns skole- og grupperejser
www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470 

Vinterferie fra 1.635 kr. og lejrskole sommer 
fra 2.080 kr.
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WWW.LPPENSION.DK

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

Formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

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

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

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

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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
Lærer hans ole Frostholm

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

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.

Skolerejser Paris

Kontakt Sanne 
på tlf: 46 91 02 59
savr@team-benns.com

buSrejSe 6 dage /3 nætter 
i flersengsværelse på hostel

Top 3 studiebesøg: 
•   Kloakkerne  
• Explora Videnskabsmuseum
• Versailles slottet

1.725
 pr. person

fra kr.

Kontakt Sanne 

SuperpriS
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uskolet 
Ved Morten Riemann

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.
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»Vi læser mere«,  
lyver flere børn

Inspireret af de seneste udmeldinger fra Lærerfor-
eningens formand har 5.a nu fostret ideen om at 
blive en selvejende institution. »Vi er godt klar over, 
at vi tidligere har udtrykt skepsis over for forslaget«, 
siger klassens elleveårige talsmand, elevrådsmedlem 
Gustav K. »Men hvis omkostningerne til admini-
stration af 5.a er for høje, er det ikke længere nogen 
hellig ko for os«. Gustav K. påpeger, at eleverne kun 
vanskeligt kan sikres ordentlige arbejdsvilkår og 
udviklingsmuligheder, hvis man fortsætter med at 
være kastebold mellem lærere og skoleledere, stat 
og kommune. 
     Udmeldingen fra 5.a møder imidlertid kritik, 
blandt andet fra 8.b. »Et rent selveje vil skabe en 
større forskellighed fra klasse til klasse, og det vil 
betyde, at man nedprioriterer den samfundsmæssi-
ge opgave, som klasserne skal løse«, lyder kritikken.

5.a vil være  
selv-
ejende

It-rygsæk lugter af 
gammel madpakke.

Idrætslærer forstår 
ikke ny fagfor-
eningskampagne: 
»Jeg er sgu ikke  
overenskomst«.

 

»Lærerne skal være 
ordentligt klædt på«, 
mener modebevidst 
fortaler for sort 
skole. »Den farve går 
jo til alt«.

6.-klasse håner  
hjemkundskabslærer 
for brug af ordet  
klisterbånd.

Engelsklærer, der 
netop sad med  
mærkeligt smil og 
nød yndlings-Hugh 
Grant-film med 8.b, 
pludselig helt hyste-
risk over, at nogen 
kom til at snakke på 
åbenbart helt forkert 
tidspunkt.

Så kan de lærer det / 26

ejende
vores 5.a

Ifølge en ny undersøgelse, som Kulturministeriet netop har offentlig-
gjort, er der langt flere af de 7-14-årige børn, der lyver om, at de læser 
bøger, end for blot få år siden. For otte år siden løj 40 procent om, at 
de ugentligt læste romaner eller eventyr, men i dag er andelen steget 
til 64 procent. 
     Undervisningsminister Christine Antorini 
(Socialdemokraterne) hilser undersøgel-
sen velkommen. »Det er glædeligt, at 
børnene på så kort tid er blevet så me-
get bedre til at tækkes de voksnes evin-
delige krav om, at bøger er det eneste 
saliggørende. Skolen arbejder i dag 
på mange måder med at få børn til 
at lyve. Vi ved, at de mindre børn 
i dag lyver bedre end før, og det 
giver lyst til at lyve mere. Helt 
ned i børnehaven har vi nu fo-
kus på lyvelege, men det er et 
problem, at 13 procent slet 
ikke lyver. Og vi ved, at 15-17 
procent af eleverne forlader 
folkeskolen uden at kunne lyve godt 
nok til at lyve videre. 
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Dansklærerforeningens konference

Digital dannelse er blevet et slagord. Men kan man tale om en dannelse der er digital?  
Dansklærerforeningens årlige konference sætter fokus på digitale medier og under-
søger hvad dannelsespotentialet i tidens danskfag er. 

Hør internetpsykolog Anders Colding-Jørgensen fortælle om At skabe og gendanne sig  
i de nye ’offentligheder’ og Morten Voltinius fra Fremtidslaboratoriet om Underviseren  
i den digitale skole.

Eftermiddagen byder på to programmer: Et for grundskole og læreruddannelse  
der handler om Danskundervisning på og med iPad og om De digitale afgangs- 
prøver og adgang til internettet ved prøven. Et for ungdomsuddannelserne om  
Litteraturen på nettet / nettet i litteraturen og om Digitale redskaber i praksis.

Konferencen afsluttes med overrækkelse af årets Tankestreg.

Efter konferencen afholdes generalforsamling for Dansklærer- 
foreningens medlemmer.

Pris
Ordinær pris: 1.100 kr.
Medlem af Dansklærerforeningen: 600 kr.
Studerende: halv pris
Priserne er ekskl. moms og inkl. forplejning

Tilmeldingsfrist 
1. marts 2013

TorsDag Den 18. aPril 2013 
kl. 9.30-16.00 – carlsberg MuseuMs 
konferencelokaler i Valby

Læs mere om  

konferencens  

program,  

og tiLmeLd dig på  

mit.dansklf.dk

Digital 
Dannelse
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Engelsk · 7.-10. klasse

GEKKO-engelsk er dit nye online-materiale med aktuelle 
emner. Suppler din undervisning med afsluttede forløb, 
der har fingeren på pulsen og indeholder film, musik, lit-
teratur, kulturmøder, projektarbejde og meget mere. 

Didaktik med digitale fordele
GEKKO-engelsk er god didaktik med digitale fordele. 
Her er interaktive opgaver til fx læse- og lytteforstå-
else, notatværktøjer, oplæsning af alle tekster og andre 
hjælpeværktøjer. 

Se mere på gekko-engelsk.dk 

• Emnebaserede undervisningsforløb
 
• Interaktive opgaver og digitale værktøjer 

• Videovejledninger i brug af onlineprogrammer 

Glæd dig til GEKKO
Nyt supplerende online-materiale  

Glæd dig til GEKKO

GEKKO-engelsk er dit nye online-materiale med aktuelle 

der har fingeren på pulsen og indeholder film, musik, lit-

else, notatværktøjer, oplæsning af alle tekster og andre 

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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