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Med spørgeskemaer om næsten 
alt omsat til data og grafer klædes 
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»datainformeret skoleudvikling«
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tlf. 33 75 55 60
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MATEMATIK 0.-6. KLASSE

Glæd dig til SmartMat – Gyldendals nye adaptive trænings-

site, der gør matematiktræningen sjov, udfordrende og 

motiverende. Eleverne oplever succes med individuelt til-

passede opgaver – og bliver hurtigt bedre til matematik.

¡  Mere end 10.000 opgaver og instruktioner

¡  Testet af 35.000 elever 

¡  Udviklet i samarbejde med Norsk Gyldendal og Knewton

¡  Til 0.-6. klasse

¡  Se mere på smartmat.dk
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Glæd dig til SmartMat – Gyldendals nye adaptive trænings-SmartMat – Gyldendals nye adaptive trænings-SmartMat

Træning med 
succes

Udkommer til 
skolestart
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! Ingen lovændring om 
lange skoledage

»Øv! Jeg bliver så træt  
af Christiansborg på så-
dan en dag. Nå. Vi kæmper 
videre for at gøre de ikke-
faglige timer frivillige for 
skolerne, så børn og foræl-
dre selv kan disponere over 
den frie tid, og så skolerne 
kan koncentrere sig om 
faglighed og skole«.
Merete Riisager, 
Liberal Alliance

»Har Socialdemokraterne 
købt aktier i friskoler  
eller lignende? Det vil da 
medføre en flodbølge mod 
friskolerne, hvis ens børn 
skal plages i ti år«. 
Tomas Hansen

»De tilfælde, der er listet 
op som begrundelse for 
kortere skoledag, er (…) 
hverdagskost på skolerne. 
Elever med diagnoser, 
skoletrætte udskolings-
elever og udfordringer 
med at fastholde enkelte i 
et skoleforløb er noget, der 
er velkendt på skolerne!«
Susanne Bech

Viden fører ikke til forandringer. Ikke i sig selv. Det ved enhver, som 
har forsøgt at holde op med at ryge, at spise rigtigt og dyrke mere motion. Hvis det 
ikke lykkes, skyldes det sjældent mangel på viden.

Der skal meget andet til.
I dag bliver vi alle hver dag bombarderet med en stadig voksende strøm af viden, 

ideer, nyheder og fakta om alt fra krig til hverdagsliv. Mulighederne for at samle data 
og organisere dem er overvældende. 

I skoleverdenen er der nationale test, portaler fra ministeriet og professionshøjsko-
ler, tidsskrifter og en lang række projekter, som indsamler og fordeler viden. I sig selv 
er det ikke noget, man kan have noget imod. For det er langt bedre at vide end ikke at 
vide noget.

Problemet er, at det tager tid fra der, hvor skoen virkelig klemmer i folkeskolen.
Mange lærere er skam interesserede i de data, de får i et projekt, som vi omtaler i 

bladet, hvor professor Lars Qvortrup og hans forskere har fået 21 millioner kroner fra 
A.P. Møller Fonden til at gennemføre et forsøg med datainformeret undervisning i 13 
kommuner. Projektet er skabt ud fra en grundtanke om, at hvis alle i og omkring sko-
len får mere viden, kan de bedre skabe en god skole. Og lærerne får da også en over-
vældende mængde viden. 

Men de har ikke selv sultet og tørstet efter den viden. De 
sidder ikke på kanten af stolen og venter på at se resulta-
terne. De har helt andre emner, som de meget hellere ville 
bruge tiden på:

»Det er rigtig fornuftigt, det her, men det er godt nok mange resurser, man bruger 
på det, når det er et helt andet sted, skoen klemmer. Og det er ude i lokalerne, hvor vi 
slet ikke har de varme hænder, der skal til«, som en af lærerne siger.

Skal den type utvivlsomt velmenende projekter være mere end noget, som flinke 
lærere får overstået så hurtigt og smertefrit som muligt, skal indholdet opleves som 
relevant for lærerne. 

Viden i sig selv er ikke en mangelvare. Det er tid. I dag er kunsten at vælge den rig-
tige viden – og få den omsat i noget brugbart.  

Derfor skal lærerne insistere på, at de skal med ind i maskinrummet sammen med 
ledelsen og styre datahøsteren derhen, hvor de får et udbytte, som de selv kan bruge 
til at skabe en bedre skole. Så kan det rykke! 

 

Der, hvor skoen 
klemmer
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ATERIALET

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

 En skabelon til klassens fælles alkoholaftale

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

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

 En lærervejledning, som guider dig gennem materialet

MATERIALET BESTÅR BL.A. AF:

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

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

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

DOWNLOAD MATERIALET PÅ WWW.FULDAFLIV.DK

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING

 TAG STILLING  –  TAL SAMMEN  –  LAV AFTALER
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Få overblikket over alle de bedste 
læremidler til dine fag og bliv godt 
klædt på til fagudvalgsmøderne.

De vigtige beslutninger
tager vi sammen.

Dansk →

Kommer snart - DANSK — Side 1

Dansk →
Fagkatalog 2016  

Fremmedsprog →

Sprog — Side 1

Fremmedsprog →
Fagkatalog 2016  
Engelsk, tysk og fransk

Kulturfag →
Fagkatalog 2016  
Historie, samfundsfag og kristendomskundskab

Matematik →

Spot på samfundsfag — Side 1

Matematik →
Fagkatalog 2016  

Naturfag → Fysik-Kemi

Spot på samfundsfag — Side 1

Naturfag →
Fagkatalog 2016  
Natur/teknologi, fysik/kemi, biologi og geografi

Print eller bestil dit fagkatalog her
alinea.dk/kataloger
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DATA SKAL 
GIVE BEDRE 
UNDERVISNING

Forskningsinformeret undervisning og styrkelse af 
lærernes professionelle dømmekraft er målet i pro-
jekt »Program for læringsledelse«, som professor 
Lars Qvortrup er tilknyttet. Projektet med indsam-
ling af data blandt eleverne er støttet af A.P. Møller 
Fonden og gennemføres i 13 kommuner. 

TEMA: DATASKOLE

Kom til foredrag
Har du urolige børn i undervisningen? Har nogle 
af dine elever svært ved at mærke sig selv eller 
omgivelserne? Sansestimulerende hjælpemidler 
gavner indlæringen og giver ro og koncentration.
Få inspiration til din undervisning af urolige børn.

 13. april kl. 13.30 i lokale 5 

 14. april kl. 14.30 i lokale 5

www.protac.dk

SANSE-
STIMULERING

til urolige børn

Stand 41
Mød os på Skolemessen 2016

Folkeskolen.23.02.2016.NY.indd   1 23/02/16   14.13

147413 p04-05_FS0516_Indhold.indd   4 04/03/16   16.05



à   OVERSIGT

F O L K E S K O L E N  /  0 5  /  2 0 1 6  /  5 
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Skoleforsker:  
Læringsmålstyret  

undervisning er 
en illusion

Lektor Keld Skovmand 
udgiver bogen »Uden 

mål og med – forenkle
de Fælles Mål?« delvist 

baseret på ph.d. 
af handling. Der er ikke 
evidens for, at lærings
målstyret undervisning 

virker.

Skralderobot
En selvkørende robots
kraldespand er et af de 

projekter, der indgår i en 
konkurrence på årets 

læringsfestival.

Hvad får jeg 
i løn her?

Ni spørgsmål, du al
drig skal stille til en 

jobsamtale.

Kursus 
mod vold

Efter påbud fra Arbejdstil
synet er lærere på skole på 
kursus for at øve nedtrap
ning af vold fra eleverne.

Tema: Dataskole
»Jeg vil styrke læreres professionelle   
dømmekraft«.............................................../  6

»Vi gør det, fordi vi er søde lærere« ........./  10

Skoleleder: Den rigtige vej at gå ............../  11

»Endnu en fiks ide« ..................................../  12
Forvaltningen: Ikke endegyldige  
konklusioner ................................................/  12

Lærerkredsen: Der mangler ejerskab ......./  13

Brønderslev bakkede ud ............................/  14

Folkeskolen.dk .................................../  16

Debat
DLF mener .................................................../  22 

Netdebat ....................................................../  22

Læserbreve ................................................../  23

Forenklede Fælles Mål
Skoleforsker: »Læringsmålstyret  
undervisning« er højt spil ........................../  24

Læringsmålstyret undervisning
Bag om nyhederne: 
Dansen om læringsmål  ............................./  30

Læringsfestival
En uge med robotter, innovation  
og blækspruttelærere ................................/  32

Spot .........................................................../ 35

Undgå vold
På kursus i nedtrapning af vold: Fast- 
holdelse må aldrig blive en slåskamp ....../  36

Tøjstil
Autoriteten sidder ikke i tøjet, meeen … ./  42

Tosproget
Sprog er da en gave … ................................/  44

»Vi skal spørge ind til elevernes sprog« …/ 46

Tættere på faget .............................../  48

Ledige stillinger ................................/  51 

Job & karriere....................................../  52

Bazar ........................................................./  55

Uskolet ..................................................../  58

Hvilken tøjstil?
På folkeskolen.dk 

debatteres lærernes 
tøjstil jævnligt – vi 
citerer fra debatten 
om skjorte og slips 
eller shorts og stik

kelsbærben.
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Professor Lars Qvortrup er hovedmanden bag et projekt, som 
skal gøre undervisningen i 13 danske kommuner »datainformeret«.

 Om to år, hvis du går hen til en 
lærer i Roskilde eller Haderslev 
eller Svendborg og spørger, 
hvorfor han eller hun starter 
sin time på en bestemt måde, 

vil du få et prompte og velformuleret svar, 
der handler om, at data viser, at den her klas-
ses profil er sådan, at forskningen siger, at de 
har brug for den her tilgang. 

Det er i hvert fald det billede, som profes-
sor Lars Qvortrup ser for sig, når han fortæl-
ler om »Program for læringsledelse«, som er 
et projekt om datainformeret skoleudvikling. 
13 danske kommuner er med i projektet.

»For mig er det et vigtigt mål, at lærerne 
kan rette ryggen og være stolte lærere med så 
stærke kompetencer som muligt«, siger pro-
fessor Lars Qvortrup om Program for lærings-
ledelse. Drømmen trækker på flere kilder.

Qvortrup har selv lanceret begrebet »den 

myndige lærer«. Og den canadiske uddannel-
sesforsker Michael Fullan taler om lærerens 
»professionelle kapital«. Det er et begreb, han 
lancerede som led i et oprør mod den ameri-
kanske tankegang, hvor undervisning som alle 
andre offentlige ydelser skæres til og forenk-
les, så det er let at tjekke, om målene er nået. 

Den professionelle kapital består af men-
neskelig kapital, social kapital og beslutnings-
kapital: 

Den menneskelige kapital er lærerens evne 
til at sætte sig i barnets sted, den sociale ka-
pital er forudsætningen for et velfungerende 
samarbejde i det professionelle læringsfælles-

Der ligger ikke en såkaldt 
brændende platform bag 
projektet, forklarer Lars 
Qvortrup. Han tror ikke, at 
den type forklaringer skaber 
udvikling i skolen. Program 
for læringsledelse er drevet 
af ét eneste ønske: At gøre 
den danske folkeskole bedre, 
siger Lars Qvortrup. 
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Laboratorium for forskningsbaseret 
skoleudvikling og pædagogisk prak-
sis (LSP) på Aalborg Universitet 
og Center for Offentlig Kompeten-
ceudvikling (COK) har søgt og fået 
den hidtil største bevilling fra A.P. 
Møller Fondens folkeskolemilliard – 
21 millioner kroner – til Program for 
læringsledelse i p.t. 13 kommuner.

Kommunerne er Billund, Fredericia, 
Frederikssund, Haderslev, Heden-
sted, Holbæk, Horsens, Kolding, 
Nordfyn, Roskilde, Svendborg, Thi-
sted og Vesthimmerland med i alt 
knap 80.000 folkeskoleelever.

Målet for programmet er, at de 
deltagende skoler efterlever skolere-
formens mål om, at de skal udfordre 
alle elever, så de bliver så dygtige, 
som de kan, mindske betydningen 
af elevernes sociale baggrund og 
styrke tilliden til og trivslen i folke-
skolen. Om målet nås, måles ved 
spørgeskemadataindsamling før, 
midtvejs i og ved slutningen af pro-
jektet. Undervejs bruger man data 
som grundlag for at udvikle læreres, 
pædagogers og forvaltningers kom-
petencer og som input til målret-
tede pædagogiske indsatser. 

Program for  
læringsledelse

»Jeg vil  
styrke læreres  
professionelle  
dømmekraft«

A F  K A R E N  R A V N  O G  S E B A S T I A N  B J E R R I L  •  I L L U S T R A T I O N  P E R N I L L E  M Ü H L B A C H  •  F O T O  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

»Vi gør det, fordi vi er 
søde lærere« 
Side 10 

Skoleleder:
Den rigtige vej at gå 
Side 11

»Endnu en fiks ide«  
Side 12

Forvaltningen: Ikke ende-
gyldige konklusioner  
Side 12

Lærerkredsen: 
Der mangler ejerskab 
Side 13

Brønderslev  
bakkede ud  
Side 14
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Brønderslev  
bakkede ud  
Side 14
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skab lærerne imellem, og beslutningskapital 
er evnen til at træffe de rette beslutninger, de 
mange, mange gange i løbet af en undervis-
ningstime man skal beslutte sig.

Program for læringsledelse handler om 
– efter canadisk forbillede – at opbygge den 
professionelle kapital hos hver enkelt lærer, 
hos teamene om hver enkelt klasse og i det 
samlede skolevæsen inklusive forvaltningen, 
forklarer Lars Qvortrup. 

Kompetenceudvikling og  
dataindsamling
»Der er to nøgleord i projektet. Kompetence-
udvikling og dataindsamling«, siger Qvortrup. 
A.P. Møller Fonden har givet 21 millioner til 
projektet i de 13 kommuner, og de er fordelt 
med cirka halvdelen til hver af projektets to 
dele. Dataindsamling i form af spørgeskemaer 
til elever, ansatte og forældre finder sted 
først, og på baggrund af forskernes og skoler-
nes analyse af data følger dernæst kompeten-
ceudvikling, så medarbejderne dygtiggør sig 
inden for præcis de felter, hvor der er mest 
behov. Efter to år indsamles data én gang til, 
så man kan se, om indsatserne har givet den 
ønskede effekt. 

»Vi siger, at undervisningen bliver data- 
og forskningsinformeret. Ikke -baseret, for 
data og forskernes indspil er blot et bidrag 
til skolens og lærernes egen vurdering«, 
forklarer Lars Qvortrup. I mange tilfælde vil 
data understøtte den opfattelse, lærerteamet 
i forvejen har af en klasses udfordringer. Så 
bliver klassens datamæssige profil en form 
for dokumentation, som bekræfter den stra-
tegi, lærerne måske allerede har taget fat i, 
og bestyrker deres professionelle vurdering. 
Andre gange viser data nogle overraskelser, 
som teamet så må analysere og diskutere. Det 
kan for eksempel være et godt udgangspunkt 
for kollegaobservation, hvis der er forskel på 
lærerens egen oplevelse og de data, der kom-
mer fra eleverne.

»Hvis læreren synes, at undervisningen er 
rigtig godt struktureret, og eleverne er enga-
gerede, men data viser, at eleverne oplever 
noget helt andet, og en del af dem faktisk sid-
der og laver noget andet i timerne, så er det 
jo noget, man som lærer kan få en kollega til 
at kigge efter«, forklarer Lars Qvortrup.

Kompetenceudviklingspakker til teamene
Skolerne i de 13 kommuner fik resultaterne af 
den første dataindsamling lige før jul, og både 
forskerne, lederne og medarbejderne sidder 
lige nu og analyserer på materialet. I løbet af 

dette forår vil Qvortrup og hans kolleger på 
Laboratorium for forskningsbaseret skoleud-
vikling og pædagogisk praksis (LSP) sammen 
med Center for Offentlig Kompetenceudvik-
ling (COK) så udvikle fem til syv »pakker« 
med materiale til kompetenceudvikling. Den 
kan ske i lærerteam og andre professionelle 
læringsfællesskaber inden for nogle temaer.

»Det kunne for eksempel være inklusion 
i indskolingen eller klasseledelse eller et be-
stemt felt inden for dansk eller matematik«.

I dette projekt er det ikke den enkelte læ-
rer, der tager af sted på kursus og så kommer 
hjem og står alene med ansvaret for, at den 
nye viden bliver brugt. I stedet er det teamet, 

der skal arbejde med sin egen praksis og sine 
egne elever. Det skal teamet gøre med ud-
gangspunkt i materiale i form af blandt andet 
små videoer fra eksperterne, fremhæver han.

Adgang »et lag ned«
Data fra de mange spørgeskemaer ligger på 
en portal. Alle har brugt Uni-login, så for-
skerne kan krydse for eksempel forældrenes 
uddannelsesniveau med elevens trivsel og 
følge effekten af den sociale arv og arbejde 
for at mindske dens betydning, som jo er et 
af målene i folkeskolereformen. Men lærerne 
får ikke adgang til data om enkeltelever.

»Princippet er, at man har adgang ’et 

lag ned’. Så på forvaltningsniveau har man 
adgang til resultaterne på skoleniveau. Sko-
leledelsen har adgang til resultaterne fra alle 
skolens klasser, og sammen med medarbej-
derne aftaler ledelsen, hvilke data lærerne og 
pædagogerne på skolen skal have adgang til«, 
siger Lars Qvortrup og understreger, at det er 
et vigtigt element i projektet, at der ikke er 
tale om nogen form for kontroldata, som kan 
bruges til for eksempel at fyre lærere. Derfor 
kan man ikke udefra få adgang til data, der 
kan spores til den enkelte medarbejder.

Eleverne bliver ikke på noget tidspunkt 
bedt om at vurdere en konkret lærer, og 
resultaterne præsenteres ikke i form af indivi-
duelle lærervurderinger. Derfor kan det ifølge 
Lars Qvortrup heller ikke bruges til evalue-
ring af enkeltlærere. De præsenteres derimod 
som klasseprofiler og skoleprofiler. Der er 
ikke spørgsmål a la, om læreren »ofte kom-
mer for sent« eller »ofte er sur«. Men der er 
konkrete spørgsmål, som blandt andet hand-
ler om generelle undervisningserfaringer, for 
eksempel om timerne starter til tiden, og om 
der præsenteres læringsmål. Disse spørgsmål 
siger tilsammen noget om, hvorvidt eleverne 
oplever struktur i undervisningen, forklarer 
Qvortrup. 

I Roskilde undrede flere lærere sig over, at 
eleverne bliver spurgt om, hvorvidt det er »let 
at danne grupper«. Eftersom det normalt er 
læreren, der danner grupperne, var de usikre 
på, hvordan eleverne forstod det spørgsmål. 
Men for Lars Qvortrup er det et spørgsmål 
om at få et billede af kulturen i klassen:

»Sammen med tre andre spørgsmål 
fortæller det noget meget interessant om 
læringskulturen i klassen«, fremhæver Lars 
Qvortrup. »Har eleverne indarbejdet en læ-
ringskultur, hvor det er let at danne grupper, 
hvor man godt kan lide at hjælpe hinanden 
med opgaver og lektier i klassen, hvor man 
som regel får gjort det, man skal, i timerne 
og så videre? Eller er denne læringskultur 
ikke en indarbejdet del af elevernes sociale 
kompetencer? Det er ét af mange særdeles 
relevante spørgsmål, som man får svar på i 
den kortlægning, der er gennemført, og som 
nu kan bruges til at styrke den pædagogiske 
praksis«, forklarer Lars Qvortrup. 

Ikke objektive data
Der er ingen testresultater eller karakterer 
med i de skole- eller klasseprofiler, som 
skolerne netop nu sidder og kigger på. 
Spørgeskemaerne er udarbejdet af forskere 
til at afdække forhold i skolerne og undervis-

Vi siger, at under-
visningen bliver 
data- og forsknings-
informeret. Ikke 
-baseret, for data 
og forskernes indspil 
er blot et bidrag til 
skolens og lærernes 
egen vurdering.
Lars Qvortrup
Professor
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ningen, som international forskning viser er 
af afgørende betydning for elevernes læring 
og trivsel, forklarer Qvortrup. Skolerne kan 
dog selv vælge at sammenholde klassernes 
profiler med deres testscorer og karakterer, 
og lade dem indgå. Samtidig kan de se på, om 
elevernes billede af, om de kan klare de opga-
ver, de får, stemmer med lærernes billede. 

»Der er ikke tale om objektive data, der gi-
ver en højere sandhed. Og det samme gælder 

jo testresultaterne. Men man kan bruge læ-
rernes og elevernes besvarelser sammen med 
testresultaterne til en form for triangulering«, 
påpeger Lars Qvortrup. Det betyder, at man 
ser på det samme fænomen fra flere vinkler 
for at få et mere sikkert resultat, siger han 

Han selv og forskerkollegerne får adgang 
til data fra alle 13 kommuner, og det betyder 
også, at de vil kunne se, hvis der er noget, 
Vesthimmerland kan lære af Nordfyn. Derfor 

kan de medvirke til at sprede gode erfaringer 
og for eksempel sætte skolecheferne i forbin-
delse med hinanden. 

Om to år gennemføres den næste dataind-
samling. Så har indsatserne virket et år, og så 
kan man se, om de har haft den effekt, man 
ønskede. 

Der kan ske mange ting både i den enkelte 
klasse, på skoler og i kommuner, som påvir-
ker resultaterne – lærerskift, klassesammen-
lægninger, skolenedlæggelser og så videre. 
Men Lars Qvortrup er overbevist om, at man 
tydeligt vil kunne se effekter, som man kan 
lære noget af.

Vil styrke skolen
Som sådan er Program for læringsledelse ikke 
et forskningsprojekt.

»Vi er sat i verden for at bidrage til, at den 
danske folkeskole bliver så god som muligt«, 
siger han om sit Laboratorium for forsknings-
baseret skoleudvikling og pædagogisk praksis.

 »Vi har udviklet en metode til skoleud-
vikling, som vi nu får lov til at implementere 
i storskala, så vi kan finde ud af, om den er 
den bedste måde. Men det er klart, at det er 
vores antagelse, at det her vil styrke skolen«, 
siger Lars Qvortrup. Han håber, at undervis-
ningsministeren også vil vise interesse for 
projektet, når de egentlige resultater forelig-
ger. Også fordi der er et vist sammenfald imel-
lem de spørgsmål, elever og ansatte skal svare 
på i læringsledelsesprojektet, og dem, de skal 
svare på i den nationale trivselsundersøgelse. 
På sigt kan man forhåbentlig undgå, at man 
skal svare på de samme spørgsmål to gange, 
tænker han.

Hvis man tager John Hattie-/Bjørn Lom-
borg-brillerne på og ser på, om så stort et 
projekt kan svare sig i sammenligning med 
andre indsatser, man kunne gøre for at styrke 
elevernes undervisning, tror Qvortrup også 
på projektet:

»Vi udnytter nogle muligheder, som man 
ikke havde for ti år siden. Og for en ret beske-
den investering mener jeg, man får et bedre 
grundlag for at bruge sine resurser bedst 
muligt. Efter min mening er det her er bud på 
fremtidens folkeskole«.  
kra@folkeskolen.dk
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Det er ikke mere end to dage siden, at lærerne 
fik det første kig på de mange data fra Program 
for læringsledelse, da forvaltning og ledelse 
på et tre timer langt møde løftede sløret for 
skolens resultater. Til eftermiddag er årgangs-
teamene igen samlet for at kigge nærmere på 
data fra deres årgang. Og selvom ledelsen kun 
har givet hvert team et udpluk af resultaterne, 
er det ikke data, lærerne på Absalons Skole 
mangler. 

»Jeg har fire årgange, og jeg har 12 spørge-
skemaer per årgang. Det vil sige, at jeg har 48 
spørgeskemaer liggende i min indbakke, som 
jeg på en eller anden måde skal forholde mig 
til«, fortæller Flemming Vielsted, som har ni 
forskellige klasser i engelsk og fransk. Her til 
eftermiddag diskuterer han svarene fra ele-
verne i skolens tre 5.-klasser sammen med to 
af årgangens øvrige lærere. 

Foran sig har de papirer med en lang ræk-
ke kategorier såsom faglig trivsel, social triv-
sel, feedback, støtte og interesse fra læreren. 
Ud fra hver kategori er tre søljer, som hver 

repræsenterer en af de tre klasser. De laveste 
søjler er placeret i et rødt felt, de bedste når 
op i et grønt område, resten er placeret midt-
imellem. Søjlernes højde er bestemt af elever-
nes svar på fire spørgsmål.

På Absalons Skole har ledelsen givet læ-
rerne til opgave at udvælge ét indsatsområde 
fra papirerne med de mange søjler. Og så skal 
de udfylde en handleplan over, hvad de vil 
gøre ved problemet.

»Vi har valgt den kategori, der hedder 
’Læringskultur i klassen’. For her bonner to 
af klasserne lavest ud, mens den tredje klasse 
faktisk ligger rigtigt højt«, fortæller Karina 
Petersen, som er klasselærer for en af årgan-
gens klasser, imens hun peger på det eneste 
område på papiret med kun to søjler. En er 
oppe i den grønne farve, den anden når ikke 
ud af det røde felt. Den tredje klasse har in-
gen søjle. Scoren er for lav til en sølje.

»Det sjove er, at vi faktisk allerede havde 
tænkt, at vi skulle arbejde med det her i nogle 
af klasserne, fordi vi ikke synes, at vi var i mål 

med det. Som lærer underbygger det jo bare, 
at eleverne mener det samme«, fortæller den 
tredje lærer i teamet Jo Abildgaard. 

Det giver mening med ét fokus
Selvom ledelsen kun har givet dem adgang til 
et udsnit af dataene fra de tre klasser, er der 
alt for mange søjler til, at de tre lærere kan 
forholde sig til dem.

»Det er et kæmpe materiale, vi har fået. 
Der er virkelig meget, man skal sætte sig ind 
i«, siger Flemming Vielsted og viser, hvor 
mange spørgeskemaer der ligger og venter på 
iPad’en blot fra 5. årgang. »Men det er virkelig 
meningsgivende, når vi målrettet skal arbejde 
med ét felt«, tilføjer han. 

På deres iPads kan de se spørgsmålene, 
eleverne har svaret på. Derfor bliver der 
scrollet livligt for at se, hvilke spørgsmål der 
gemmer sig bag de mange søjler. 

»Spørgsmålene giver virkelig en lede-
stjerne for, hvor problemerne er: Er det let 
at danne grupper? Nej. Så dét skal vi arbejde 

»Vi gør det, fordi  
vi er søde lærere«
På Absalons Skole i Roskilde kan man sagtens se ideen med det store data
materiale. Alligevel kunne de godt finde på andet at lave end at kigge på data.

DATAS KO L E

Det er med tungen lige i munden 
for Karina Petersen og Flemming 
Vielsted med de mange papirer over 
klassernes scorer. Imens bliver iP-
ad’en brugt til at læse de konkrete 
spørgsmål, eleverne har svaret på.

147413 p06-15_FS0516_Laeringsledelse.indd   10 04/03/16   14.05



F O L K E S K O L E N  /  0 5  /  2 0 1 6  /  11 

Skoleleder:  
Den rigtige vej at gå
Mens lærerne tager imod Program for lærings 
ledelse med forbehold, er skoleleder på Absalons  
Skole anderledes positiv. Han ser store perspektiver  
i brugen af data.  
Data vil skabe mere tillid til folkeskolen og 
styrke lærernes professionelle stemme. Det 
mener skoleleder Kasper Nyholm. Modsat læ-
rerne på Absalons Skole har han haft adgang 
til dataene i længere tid og har derfor også 
haft tid til at rode rundt med de mange data. 
Han er overbevist om, at lærerne vil få meget 
ud af at have data ved hånden.

»Jeg tror, at det vil skabe mere tillid til fol-
keskolen, og det giver mulighed for at arbejde 
mere professionelt. Så jeg tror, at det er en 
stærk vej at gå«, lyder hans vurdering af, at sko-
len nu har adgang til et omfattende datamate-
riale fra elever, forældre, lærere og pædagoger.

»I det øjeblik man smider data på bordet, 
sker der noget. Man kommer lidt længere 
væk fra det her med gisninger. Ikke at vi ikke 
har haft data før, og at vi ikke har kigget på 
forskning, men det kommer til at være på et 
andet og mere struktureret niveau. Det tror 
jeg kommer til at få en betydning«.

Men dataene fra de mange spørgeskemaer 
skal ikke stå alene. Svarene skal suppleres 
af observationer, som skolen kalder klasse-
besøg, daglige iagttagelser og elevsamtaler, 
understreger Kasper Nyholm.  

Store kønsforskelle mellem lærerne
Efter at have brugt tid på skolens samlede 
data er han blandt andet stødt på betydelige 
kønsforskelle i sin lærerstab.

»Der er store udsving i, hvad mændene 
og kvinderne har svaret, og det dækker over 
alt fra relationsdannelse til børnene og evne, 
vilje og interesse i at samarbejde omkring 
børnenes læring«.

Modsat lærerteamene skal Kasper Nyholm 
sammen med skolens PLC-team bestående af 
skolens vejledere bruge de mange data til at 
udvælge, hvilke overordnede områder skolen 
skal arbejde med i det kommende skoleår. 
Derfor skal han også forholde sig til, hvilke 
af Center for Offentlig Kompetenceudviklings 
programmer skolen vil tage i brug. Endnu er 
det dog for tidligt at sige, hvad der skal ske. 

Skolens ledelse afventer en læringsrapport fra 
forskerne bag projektet på Aalborg Universi-
tet, og så vil ledelsen efterfølgende lægge en 
strategi. 

Data kan bestemme pengene
Og så kan de mange data også være en frem-
tidig hjælp til at udvælge, hvilke klasser der 
skal have tildelt mest hjælp.

»Hvis man skal sidde og fordele resurser 
på en skole, er det så den lærer, der råber 
højest, eller er det der, hvor vi kan se, at der 
er nogle testresultater, der siger, at der er 
nogle alvorlige problemer?« spørger Kasper 
Nyholm retorisk.

Selvom der nu går to år, før der skal fore-
tages en ny dataindsamling, er der ikke nogen 
tidsplan for, hvor længe lærerne skal bruge 
de nuværende data. Men jo længere der går, 
desto mindre forventer han, at lærerne vil 
tage udgangspunkt i de nuværende resultater. 
Og indtil en ny bunke spørgeskemasvar ligger 
klar, får lærerne resultater fra andre målinger.

»Lige om lidt kommer den næste trivsels-
måling. Så tænker jeg, at når vi får den, så er 
det jo den, vi tager udgangspunkt i, og laver 
lidt samme øvelse«.  
bje@folkeskolen.dk

på. Vi kan lide at hjælpe hinanden? Heller 
ikke. Hvordan får vi dem så til at kunne lide 
at hjælpe hinanden? Måske skal vi så stille 
flere opgaver, hvor de skal hjælpe hinanden«, 
fortæller Flemming Vielsted  

Karina Petersen stemmer i: »Jeg synes 
også, at når man først kigger på det, så tæn-
ker man: Puha. Men det er faktisk rigtigt rart 
at kunne sige, at det er det her ene punkt, vi 
arbejder med. Det giver mening«.

Hurtigt glemt igen
Alle er de enige om, at dataene kan være en 
hjælp til at udpege problemer og gå i dybden 
med dem, men der går næppe mange team-
møder, før de mange tal er glemt igen. 

»Hvis du spørger os om et halvt år, vil vi 
ikke sidde med det her. Så vil vi have fokus på 
den næste temauge«, siger Jo Abildgaard. 

Flemming Vielsted støtter hurtigt op. »Der 
er en masse gode intentioner i det her, men 
lige nu rækker tiden overhovedet ikke til det. 
Så jeg bliver nødt til at trække på skuldrene 
og sige: ‘Det kan jeg simpelthen ikke nå’«.

For tid er som en by i Rusland, og der er 
ikke mangler på nye elementer, lærerne skal 
forholde sig til. 

»Der er mange ting i skolen nu, hvor man 
får sådan nogle ting, og så gør vi det, og vi 
arbejder med det, og det ville vi sikkert have 
gjort alligevel. Så du bliver nødt til at lægge det 
fra dig i det daglige, fordi vi har så travlt med 
at forberede undervisningen. Vi tager det op 
til teammøder, fordi vi er søde lærere, men så 
lægger du det fra dig igen, fordi du simpelthen 
ikke kan nå alle de nye ting, du skal forholde 
dig til«, fortæller Flemming Vielsted.

Hellere varme hænder end kolde data
Han tror på, at de mange data vil styrke hans 
og kollegernes autoritet over for forældrene, 
men han kunne godt finde på andre ting, han 
hellere så resurserne gå til.

»Resursefordelingen eller prioriteringen er 
efter min mening voldsomt skæv. To af klas-
serne er meget hårdt ramt af inklusionselever, 
som er en kæmpe udfordring, og som vi i næ-
sten et halvt år har arbejdet på at få flere re-
surser til. Og der sker ikke en pind. Nu bruger 
vi så alt det krudt på sådan noget her, hvor vi 
står og ikke har tid til ordentlig forberedelse. 
Det er rigtigt fornuftigt, det her, men det er 
godt nok mange resurser, man bruger på det 
her, når det er et helt andet sted, skoen klem-
mer. Og det er ude i lokalerne, hvor vi slet 
ikke har de varme hænder, der skal til«.  
bje@folkeskolen.dk

»Gennemsnittet ser dejlig lunt ud. Men hvis du kigger på 
løn, så står du med en fod i en spand kogende vand og den 
anden i en isbajle«, lyder det fra skoleleder Kasper Nyholm 
om de kønsforskelle, der kan spores ud fra resultaterne.
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»Endnu en fiks ide«
For 7.-klasseteamet på Himmelev Skole giver forskellen på drenges og 
pigers opfattelse af lærerne anledning til nogle snakke, men lærerne er 
usikre på tolkningen af mange af de data, de nu har fået.

»Jeg ser det her som endnu en fiks ide. Tid-
ligere har vi haft LP-modellen, supervision, 
KIF-stjernen. Hvor mange af jer bruger noget 
af det i dag?«

Nu er det Program for læringsledelse, Steen 
Johnson og hans kolleger i 7.-klasseteamet på 
Himmelev Skole i Roskilde skal arbejde med 
for at højne kvaliteten i undervisningen. Og de 
tidligere projekter er gledet ud.

»Det er spændende, men også meget 
uoverskueligt«, siger kollegaen Rasmus Svane. 
Han underviser i den særlige Team Danmark-
talentklasse, hvor elever fra hele kommunen 
i kraft af deres sportstalent har søgt optagelse 

fra 7. klasse. De er selvfølgelig rigtig glade for 
at blive optaget, komme i klasse med andre 
elitesportsudøvere og få tid og plads til deres 
sport.

»Så vi vidste godt, at når de fik et spør-
geskema under to måneder efter skolestart, 
ville de være jubelglade«.

Den begejstrede T-klasse trækker årgan-
gens gennemsnit op på mange af de parame-
tre, lærerne på årgangen har fået udleveret 
på den eftermiddag, hvor Himmelev-lærerne 
ser resultaterne af første dataindsamling. 
Skolens ledelse har valgt en analysemodel 
med det formål at give lærere og pædagoger 

mindst muligt ekstraarbejde. Først har team-
ene arbejdet med deres selvforståelse, det vil 
sige deres egne forventninger til, hvad data 
ville vise, og i dag skal de kigge på datamøn-
stre. Først senere skal de finde læringsproble-
mer, praksisproblemer og løsninger. 

»Det er ærgerligt, at vi kun må kigge på 
data i dag og ikke må gå ind og tolke«, synes 
Stine Jensen Lefolii. 

»Intentionerne er fine, og jeg synes, at de 
områder, der bliver målt på, er de rigtige. 
Men der er bare så mange spørgsmål, som 
kan misforstås, og det betyder, at vi ikke er 
sikre på, at resultaterne giver et realistisk bil-

Forvaltningen:
Ikke endegyldige konklusioner
I Roskilde er både skoleforvaltningen og inklusionscentret  
tæt involveret i Program for læringsledelse.

Det er vigtigt ikke at se de her tal som en-
degyldige konklusioner. Det understregede 
Roskilde Kommunes koordinator for Program 
for læringsledelse Carsten Wolfgang, da han 
besøgte Himmelev Skole den eftermiddag, 
hvor lærere og pædagoger for første gang 
blev præsenteret for kommunens, skolens, 
årgangenes og klassernes profiler inden for 
læring og trivsel og adfærd – alt det, der er 
målt på i programmets dataindsamling.

På sin rundtur til kommunens skoler op-
lever han de samme spørgsmål flere gange. 
Hvorfor er kun dansk, matematik og naturfag 
med – hvorfor ikke sprogfagene? Hvordan 
skal elever og lærere i børnehaveklassen og 1. 
klasse kunne svare på noget om skolegangen 
en måned inde i skoleåret? Og når det er læ-
reren, der danner grupper til gruppearbejde 

– vil eleverne så svare, at det er let eller svært 
at danne grupper? 

»Der er nogle spørgsmål, der kan misfor-
stås, og derfor er det vigtigt, at man kigger på 
sin egen oplevelse som lærer og taler med sin 
egen klasse om deres besvarelser«, understre-
ger Carsten Wolfgang, men tilføjer samtidig, 
at forskerne har afprøvet spørgsmålene i den 
virkelige verden før, og at de validerer talle-
ne, inden de sendes videre ud til kommuner 
og skoler. Hvis der er besvarelser, der stikker 
helt ud i forhold til normalbesvarelser fra 
tidligere undersøgelser, så bliver de taget ud.

Når Roskilde har meldt sig til projektet, er 
det, fordi kommunen gerne vil sikre en mere 
data- og forskningsinformeret skoleudvikling, 
så elevernes læring og trivsel kan øges yder-
ligere.

»Vi har stor respekt for de fagprofessio-
nelles vurderinger af praksis, men vil gerne 
understøtte læreres, pædagogers og lederes 
grundlag til at træffe deres beslutninger på 
ved at inddrage data- og forskningsresultater 
mere systematisk i skolernes læringsledelse. 
Det er vigtigt at understrege, at data om prak-
sis ikke skal anvendes som kontrol af med-
arbejdernes præstationer, men udelukkende 
som afsæt for pædagogisk evaluerings- og 
udviklingsarbejde«, siger han og understre-
ger, at programmets kortlægningsresultater 
ikke skal stå alene, men indgå sammen med 
andre typer af data, for eksempel skolernes 
egne testresultater, trivselsundersøgelser og 
afgangsprøveresultater med mere.

Han fortæller, at Roskilde ligger i top 
blandt de 13 kommuner, der har været igen-
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Lærerkredsen:  
Der mangler ejerskab
Mange lærere føler sig fremmedgjort, fordi projektet 
ikke er vokset nedefra, oplever formanden for Roskilde 
Lærerforening.

nem den første dataindsamling i projektet. 
Det gælder med hensyn til svarprocenter, og 
det gælder de datamålinger, der handler om, 
hvordan det går i fagene – her ligger Roskilde 
15-20 point over 500-pointgennemsnittet. Det 
svarer til, at kommunen også ligger rigtig højt 
i danske ranglister over afgangsprøvekarakte-
rer. Og i læreres og pædagogers vurdering af 
elevernes motivation og arbejdsindsats ligger 
kommunen også på 515-518 point. Men i den 
anden ene af skalaen peger Carsten Wolfgang 
på nogle mulige opmærksomhedspunkter:

»Vi kan se, at i 4.-10. klasse ligger vi på 498 
point i struktur og feedback, og det er jo tæt 
på gennemsnittet, men når man ved, at feed-
back til eleverne er i topfem på John Hatties 
liste over, hvad der har allerstørst betydning 
for læringseffekter, kunne det måske alligevel 
være værd at have opmærksomhed på. Des-
uden kan vi se, at både lærere og pædagoger 
siger, at skolerne mangler vedligeholdelse«.

Carsten Wolfgang fortæller også, at for-
valtningen og kommunens inklusionscenter 
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er tæt 
involveret i processen. Og at hvis der er behov 
for kompetenceudvikling inden for et felt, som 
ikke ender med at blive tilbudt fra Program 
for læringsledelse, så vil skoleforvaltningen 
gerne sørge for det – så vidt det er muligt. 
kra@folkeskolen.dk

lede. Og så skal man også hele tiden huske, at 
det er et øjebliksbillede«, siger Nadja Nielsen.

Også de forskellige måder at opgøre svar-
procenterne på gør det svært at bruge tallene, 
synes Tine Sardag. Men to ting undrer hende 
og gør hende nysgerrig: »Drenge og piger føler 
sig tilsyneladende forskelligt forstået. Og så un-
drer det mig virkelig, at vi scorer relativt lavt, 
når det gælder struktur på undervisningen, 
selvom jeg synes, vi gør meget ud af at starte 
lektionen med tydelige mål for, hvad vi skal. 
Men det må vi jo snakke med dem om«. 
kra@folkeskolen.dk

»Da jeg begyndte som lærer i Roskilde, var der et projekt, hvor alle læ-
rere arbejdede med udeskole. Det var et fælleskommunalt projekt, men 
det var startet på initiativ nedefra. Vi var på kurser, undersøgte ting, prø-
vede dem af og holdt oplæg for hinanden. Det var rigtig spændende at 
gå ind i som ny lærer, og jeg er sikker på, at der også er nogle børn, der 
havde stor glæde af det«, fortæller formand for Roskilde Lærerforening 
Peter Hansen om, hvordan han synes, skoleudvikling bør være.

»Selvfølgelig skal elever og forældre inddrages i skoleudvikling, men 
det skal vokse ud af, at lærerne didaktisk iagttager, at der er noget, vi 
skal blive bedre til. Den lærer, som har sin identitet i lærerjobbet, kan 
let føle sig fremmedgjort i det her ovenfra styrede projekt – vi risikerer, 
at undervisningen bliver mere embedsmandsagtig, mere baseret på, 
om man som lærer nu har gjort de ting, der stod på tjeklisten«, siger 
han om Program for læringsledelse, hvor Roskildes lærere ingen ind-
flydelse har haft på hverken projektets design eller de mange, mange 
spørgsmål, der indgår.

Peter Hansen anerkender, at man arbejder med data nu, så man 
forhåbentlig kan opbygge et ejerskab blandt lærerne efterfølgende, 
og at kredsen har indgået en aftale med kommunen, der sikrer, at læ-
rerne får afsat ti timer i år til at besvare spørgsmålene.

»Men der er ikke tilført ekstra midler til skolen af den grund, og 
vi står lige nu i en situation, hvor vi formentlig skal spare ti millioner 
kroner på folkeskolen, så det vil berøre resurserne til kerneydelsen«, 
påpeger Peter Hansen.

Han er også blevet forsikret om, at spørgeskemabesvarelserne ikke i 
sig selv kan få ansættelsesmæssige konsekvenser for lærerne. 

I Roskilde – her på Absa-
lons Skole – har læreren 
fået tid til at besvare spør-
geskemaer, men samtidig 
skal der spares på hele 
skolevæsenet, fortæller 
kredsformanden. 
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Brønderslev bakkede ud
Brønderslev var sammen med Fredericia med i pilotprojektet bag  
Program for læringsledelse. Den nordjyske kommune fortsætter sit samarbejde  
med Aalborg Universitet om et tværfagligt projekt, men takkede nej til det  
endelige A.P. Møllerprojekt.
Laboratorium for forskningsbaseret skoleud-
vikling og pædagogisk praksis (LSP) har prø-
vet modellen med datainformeret kompeten-
ceudvikling af i to kommuner før den store 
ansøgning til A.P. Møller Fonden – Fredericia 
og Brønderslev. Fredericia er gået med videre 
i det fælles projekt med i alt 13 kommuner, 
men Brønderslev sprang fra, da forvaltningen 
så den endelige projektbeskrivelse.

»Vi har samarbejdet med LSP i tre år om et 
fælles udviklingsprojekt, Udvikling i fællesska-
ber, på tværs af skoleområdet, dagtilbudsom-
rådet og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 
Vi har fået den første kortlægningsunder-
søgelse og får snart nummer to i det regi«, 
fortæller konsulent i Brønderslev Kommunes 
skoleområde Lars Brøndum Leed. »Vi havde 
fået forståelsen, at vi kunne fortsætte uæn-
dret med vores nuværende projekt. Da vi fik 
det endelige projektdesign på Program for 
læringsledelse, var det vores vurdering, at det 
i højere grad havde et fokus på at implemen-
tere folkeskolereformen end det tværfaglige 
fokus, vi var optaget af i Brønderslev Kom-
mune. Vi var optaget af at få de initiativer, der 
var sat i værk som følge af det eksisterende 
projekt, til at virke, før vi tog nye ting ind«. 

Så ud fra en helhedsvurdering valgte 
Brønderslev Kommune at fortsætte sin gamle 
samarbejdsaftale og dermed også at gå glip 
af de kompetenceudviklingspakker, som A.P. 
Møller-pengene finansierer.

»Det er klart, at vi går glip af noget, men 
til gengæld har vi haft mulighed for at få 
implementeret nogle af de nye ting, vi satte i 

værk. Der er grænser for, hvor mange bolde 
vores ledere og medarbejdere kan og bør 
have i luften på én gang. Hver gang vi sender 
medarbejdere på kursus, er der andre, der 
skal lave deres arbejde, og A.P. Møller Fonden 
finansierer ikke vikardækningen i LSP’s pro-
jekt. 650.000 kroner tror jeg vores egenfinan-
siering udgjorde«, fortæller Lars Leed.

Fredericia hopper med på projektet
Modsat Brønderslev fortsætter Fredericia 
som en del af A.P. Møller-projektet. Og det 
er formand for Fredericia Lærerkreds Per 
Breckling fint tilfreds med. Men han forudser, 
at det kan give anledning til nogle problemer, 
at Fredericia vil være foran resten af de delta-
gende kommuner.

»Jeg frygter, at vi bliver udfordret på, 
at vi lige pludselig bliver en del af et større 
program, hvor vi er længere fremme end de 
andre«, fortæller Per Breckling. »Og så er der 
en udfordring i, at det lige pludselig er nogle 
udvalgte lærere, der skal sidde og arbejde 
med det her, og ikke skolens ledelse, som det 
har været hos os, da vi ikke var en del af A.P. 
Møller-projektet«.

Han fortæller, at den første omgang af 
spørgeskemasvar og de efterfølgende ind-
satser er blevet taget godt imod af lærerne i 
Fredericia. 

»Det har sat nogle tanker og nogle pro-
jekter i gang på skolerne, og der har været 
forholdsvis god opbakning til at tage fat på 
nogle af tingene, fordi det har virket relevant, 
og det er gjort på en positiv måde«, siger læ-

rerformanden. Anden omgang af de mange 
spørgeskemaer er besvaret, og derfor bliver 
sløret snart løftet for, om indsatserne kan 
aflæses i svarene. 

Selvom projektet er blevet taget vel imod 
i Fredericia, mener Per Breckling ikke, at det 
endnu kan siges at have ændret lærernes pro-
fessionelle stemme.

»Det er for tidligt at slutte noget om. Men 
jeg betragter de her målinger som de evalu-
eringer, lærerne selv foretager. De giver brug-
bar viden til det næste, vi skal lave. Men de 
her data er jo ikke mere valide end lærernes 
samtaler med deres klasser om, hvordan det 
går med et givent emne«. 
kra@folkeskolen.dk  

bje@folkeskolen.dk 

Skabt til det moderne klasseværelse
Skab de bedste forudsætninger for eleverne til at være aktive, kreative og produktive i løbet 
af skoledagen. Med Surface 3 kan eleverne nemt tilgå opgaver, apps og pc-programmer. 
Samtidig har Surface 3 både et tastatur, touch og en pen, hvormed en helt ny verden for 
interaktion er åbnet.

Alle priser er vejledende udsalgspriser eksklusiv moms. Der tages forbehold for udsolgte/udgået modeller. Kun køb via “Uddannelsesinstitutioner” (fællesindkøb for skoler, 
rammeaftaler, universiteter, gymnasiale uddannelser, folkeskoler og privatskoler, etc.) har mulighed for at købe via ‘Surface Education Program’. For yderligere information 
kontakt en af Microsofts godkendte Surface forhandlere.

Kampagnepriser 
fra 3.399,- 
for en Surface 3,
Type Cover og Pen

 Surface 
 Laptop og tablet i én.

Microsoft Surface 3

147413 p06-15_FS0516_Laeringsledelse.indd   14 04/03/16   14.05



Skabt til det moderne klasseværelse
Skab de bedste forudsætninger for eleverne til at være aktive, kreative og produktive i løbet 
af skoledagen. Med Surface 3 kan eleverne nemt tilgå opgaver, apps og pc-programmer. 
Samtidig har Surface 3 både et tastatur, touch og en pen, hvormed en helt ny verden for 
interaktion er åbnet.

Alle priser er vejledende udsalgspriser eksklusiv moms. Der tages forbehold for udsolgte/udgået modeller. Kun køb via “Uddannelsesinstitutioner” (fællesindkøb for skoler, 
rammeaftaler, universiteter, gymnasiale uddannelser, folkeskoler og privatskoler, etc.) har mulighed for at købe via ‘Surface Education Program’. For yderligere information 
kontakt en af Microsofts godkendte Surface forhandlere.

Kampagnepriser 
fra 3.399,- 
for en Surface 3,
Type Cover og Pen

 Surface 
 Laptop og tablet i én.

Microsoft Surface 3

147413 p06-15_FS0516_Laeringsledelse.indd   15 04/03/16   14.05



          

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

16 /  F O L K E S K O L E N  /  0 5  /  2 0 1 6

  

Lidt færre undervisningstimer og lidt mere 
tilstedeværelse. Det er elementer i en ny ar-
bejdstidsaftale, som Ballerup Kommune og 
lærerkreds har indgået.

Ballerup Lærerforening har en aftale med 
kommunen, men den udløber samtidig med 
dette skoleår. Nu har formand for Ballerup 
Lærerforening Morten Refskov og borgme-
ster Jesper Würtzen sat underskrifter på en 
ny aftale, som løber helt til 2018.

Aftalen ligner den gamle, men der er æn-
dringer. Eksempelvis kan lærerne fremover 
maksimalt undervise 780 timer om året 
frem for 800, som de kan efter den nuvæ-
rende. Til gengæld bliver lærernes tilstede-
værelsespligt hævet fra 31 til 33 ugentlige 
timer i gennemsnit. 

»Vi har fået sat undervisningsmaksi-
mummet ned. Selv om det ikke er meget, så 
får vi sendt et signal om, at undervisnings-
mængden bestemt ikke skal være større«, 

siger Morten Refskov, som ikke er glad for 
alle dele af aftalen. 

»En aftale er altid et kompromis, og så-
dan var det også denne gang. For eksempel 
var det ikke vores ønske, at tilstedeværel-
sesforpligtelsen skulle forøges«.

Borgmesteren er også glad for aftalen. 
»Vi synes, det er vigtigt, at der er gode 

rammer omkring undervisningen i skolen, at 
der er plads til fælles forberedelse og et pro-
fessionelt råderum til lærerne. Det er hoved-
årsagen til, at vi har indgået en aftale«, siger 
Jesper Würtzen.

Han mener, at aftalen vil give bedre kvali-
tet på Ballerups skoler: 

»Sådan en aftale stikker rammer ud, hvor 
lærerne ved, hvad de har at gøre med, når de 
skal planlægge og gennemføre undervisnin-
gen. Det giver større fokus på undervisnin-
gen af børnene i klassen«. 
mbt@folkeskolen.dk

Onsdag 24. februar 2016 kl. 15.31

Kredsformand Morten Refskov og borgmester Jesper Würtzen underskrev 
sammen en arbejdstidsaftale for lærerne i Ballerup. 

Mindre undervisning – mere  
tilstedeværelse til Ballerups lærere

Torsdag 25. februar 2016 kl. 16.08

Skoledagens længde: Flere  
kommuner gør som København

Fredag 19. februar 2016 kl. 08.28

Skoleleder er ny formand  
for Grønlands lærere

Karl Frederik Danielsen, 45, tiltræder 
som ny formand for Grønlands Lærer-
forening, Imak, 1. april. Han afløser Sivso 
Dorph, som har været formand gennem 
15 år. Han tiltræder en ny stilling som 
undervisningsdirektør i Qaasuitsup Kom-
mune. Karl Frederik Danielsen er skolele-
der i Nanortalik.

»Jeg vil arbejde for, at alle medlemmer af Imak bliver ’fod-
ret’ med informationer«, har han blandt andet sagt i sit valg-
oplæg.

Det var ikke kun i landets hovedstad, at 
politikerne i går gav skolelederne lov til selv 
at korte i skoledagen for de klasser, hvor 
de vurderer, at der er behov. Også i Viborg 
og Kalundborg fik skolelederne grønt lys. 
Norddjurs og Ikast-Brande har løsnet op 
med forbehold. Viborg vil skaffe penge til 
at gøre skoledagen kortere for de mindste. 
Se et opdateret Danmarkskort over, hvad 
kommunerne har besluttet om skoledagens 
længde, på folkeskolen.dk

Foto: Im
ak.gl

Arbejdstidsaftalen for lærerne i Ballerup, som kreds-
formand Morten Refskov og borgmester Jesper 
Würtzen har underskrevet, indebærer, at lærerne 
maksimalt kan undervise 780 timer om året i stedet 
for 800. Foto: Ballerup Kommune
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Mandag 22. februar 2016 kl. 11.12

Riisager: Reformros fra 
SFI-direktør bekymrer
Merete Riisager, Liberal Alliance, 
er bekymret over direktør i Det 
Nationale Forskningscenter for 
Velfærd, SFI, Agi Csonkas konklu-
sioner i Politiken om, at folkesko-
lereformen giver eleverne en læn-
gere og mere varieret skoledag. 
»Hvordan kan SFI bedrive objektiv 
og uafhængig forskning, når di-
rektøren konkluderer sådan?« ly-
der det fra Riis ager i et spørgsmål 
til undervisningsministeren. 

»Jeg bliver vældig bekymret, 
når jeg ser direktørens udtalel-
ser«, siger hun. Merete Riis ager 
siger, at hun med spørgsmålet 
beder undervisningsministeren 
om at blive klar på noget, der al-
drig har været særlig klart.

Fredag 26. februar 2016 kl. 14.45

Dommer afgør, om  
Erik Schmidt må få  
sin sag prøvet

Erik Schmidt fik som lærer på 
Agedrup Skole i Odense i 2014 
en tjenstlig advarsel for »nega-
tive holdninger«. Han og DLF 
ville gerne have advarslen prøvet 
af i en tjenstlig undersøgelse. 
Men Odense afviste, fordi Erik 
Schmidt har valgt at sige op og 
gå på pension. DLF har stævnet 
kommunen, og som modtræk 
bad Odense retten om at afvise 
sagen. Sagen blev behandlet 
sidste uge. Den 26. april vil en 
dommer afgøre, om Odense har 
ret i, at Erik Schmidt slet ikke 
har nogen interesse i en sådan 
sag, eftersom han slet ikke er 
ansat i kommunen længere.

 
nyheder på:

  

Tirsdag 1. marts 2016 kl. 14.59

Andelen af medlemmer, der oplever, at de i høj grad 
eller nogen grad får opfyldt deres behov, er faldet 
fra knap 90 procent i 2013 til 72,1 procent i dag. 
Hver femte af de godt 16.000 lærere – 20,6 pro-
cent – der har svaret på DLF’s medlemsundersø-
gelse, oplever nu, at Danmarks Lærerforening i min-
dre grad eller slet ikke opfylder deres behov.

»Det er klart, at når vi gennem lovgivning har 
mistet vores aftale, så mangler der et vigtigt fun-
dament, og så vil medlemmerne opleve, at DLF i 
mindre grad opfylder deres behov«, erkender Anders 
Bondo, men understreger, at DLF har væsentlig 
indflydelse, fordi der er stor medlemsopbakning.

»Foreningen skal finde nye måder at arbejde og 
opfylde medlemmernes behov for deres fagforening 
på«, siger han og giver som eksempel den møde-
række, som blev gennemført på over 85 procent af 
medlemmernes arbejdspladser i efteråret. 

»Lærerne diskuterede, hvordan de på deres ar-
bejdsplads kunne gå i dialog med deres ledelse om 
en mere tålelig hverdag lokalt«. 

Mest læste:
 
•  Ministeriet: Læreren skal ikke 

opstille individuelle mål for 
hver elev

•  Ny bog: Tidligt læringsfokus 
forringer udbyttet for små børn

•  Professor: Kritikerne har båret 
ved til misforståelsen om  
individuelle mål

Mest kommenterede: 
•  Professor: Kritikerne har båret 

ved til misforståelsen om in-
dividuelle mål

•  Konsulent: Det giver ikke  
mening uden individuelle mål

•  København: Flertal uden om 
borgmester giver kortere  
skoledage i dag

Medlemstilfredsheden  
i DLF er faldet

DLF’s formand, Anders 
Bondo Christensen, 
mener, at lovindgrebet 
i 2013 er en væsentlig 
årsag til, at flere medlem-
mer oplever, at Danmarks 
Lærerforening i mindre 
omfang opfylder deres 
behov.
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Gode råd til samarbejde  
med musikskolelærerne

FIK DU  
LÆST: 

Mandag 29. februar 2016 kl. 13.30

Flere sager med  
ordblinde elever  
Klagenævnet for specialunder-
visning fik flere klager fra for-
ældre til ordblinde børn i 2015 
end året før. Stigningen er på 
11 procent og skyldes, at foræl-
drene oplever, at der ikke bliver 
taget tilstrækkelig hånd om de-
res børns behov for undervisning. 
Det er klagenævnet til en vis 
grad enig i. Nævnet har ændret 
kommunens afgørelse i 68 pro-
cent af sagerne.

»En del af sagerne har hand-
let om børn i udskolingen, og her 
bliver det i høj grad tydeligt, at 
barnet har store faglige vanske-
ligheder i stort set alle fag«, står 
der i klagenævnets årsrapport.

Tirsdag 1. marts 2016 kl. 06.42

23 Vejle-skoler  
sender nødråb til  
politikerne

Skab balance mellem opgaver 
og resurser, lyder det i et fæl-
lesbrev til Vejles byrådspoliti-
kere fra tillidsrepræsentanter 
og arbejdsmiljørepræsentan-
ter på 23 af kommunens sko-
ler. Det er først og fremmest 
manglen på tid til forberedel-
se og samarbejde, der presser 
lærerne. Formand for Vejles 
børne- og familieudvalg Dan 
Skjerning (Socialdemokrater-
ne) har modtaget brevet. Han 
kan ikke sende flere penge, 
men han er klar til at handle.  

»Der er nogle af tingene, 
som vi er nødt til at prøve at få 
kigget på«, siger Dan Skjerning.
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Frafaldet på den ny læreruddannelse fort-
sætter, selv om der for eksempel er indført 
adgangsbegrænsning.

I gennemsnit forlod 16,1 procent lærerud-
dannelsen inden for det første studieår i pe-
rioden fra 2005-2012. På den første årgang 
på den nye uddannelse var 17,6 procent væk 
efter 12 måneder i 2014, skrev folkeskolen.dk 

den 22. februar på baggrund af tal fra Under-
visningsministeriet om den første årgang, der 
startede på læreruddannelsen i 2013. Artiklen 
fik dagen efter Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet til at give folkeskolen.dk endnu 
ikke offentliggjorte frafaldstal fra den nye læ-
reruddannelses andet år, altså de studerende, 
der startede i 2014. Tallene viser en reduktion 

Torsdag 25. februar 2016 kl. 08.39

Lærerstuderende: For mange  
kommer for let igennem

Mandag  29. februar 2016 kl. 13.47

Via indfører samtaler for alle

Læreruddannelsen kæmper videre 
med et højt frafald. En lærerstude-
rende fortæller, at omkring en tred-
jedel af hendes hold var forsvundet 
inden for et år. Motivationen forsvin-
der, når andre kan komme alt for let 
igennem, fortæller andre.

»Der var utroligt mange, der stop-
pede i løbet af det første år, og mange 

af dem var de bedste og dem, som 
brændte mest for det«, siger Karoline 
Gjørlund om tiden som førsteårsstude-
rende på læreruddannelsen i Odense.

»Jeg tror på, at lærerne har høje 
forventninger til os, men det er ikke 
det, der kommer igennem til os«, siger 
Christinna Schröder, der går på fjerde 
årgang på læreruddannelsen i Aalborg.

Mandag 22. februar 2016 kl. 07.00/tirsdag 23. februar 2016 kl. 11.20

Tårnhøjt frafald fortsætter 
på ny læreruddannelse

T E M A :  L Æ R E R U D D A N N E L S E N

på to procentpoint i andelen af studerende, der 
falder fra i løbet af uddannelsens første år, i 
forhold til første hold på den nye uddannelse.

Forsker: Manglede fald overrasker
Det er overraskende, at den nye uddannelse 
ikke har ført til, at færre studerende falder fra 
i løbet af studiets første år, mener professor 
på Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse Jens Rasmussen.

»Man havde forventet, at adgangskravet 
på 7 ville reducere antallet af frafald«, fortæl-
ler han.

Læreruddannelsen har siden 2002 i gen-
nemsnit haft en samlet frafaldsprocent på 
37, hvilket betyder, at læreruddannelsen har 
den højeste frafaldsprocent af de fem profes-
sionsuddannelser, der optog flest studerende 
i 2015.

DLF: Giv uddannelsen universitetsstatus
Formand for Danmarks Lærerforening Anders 
Bondo Christensen er ikke overrasket over, at 
den nye læreruddannelse ikke har ført til pæ-
nere frafaldstal. For han mener, at problemet 
ligger i, at for få unge ønsker at blive lærere.

»Selv de, der gennemfører læreruddan-
nelsen, er i tvivl om, hvorvidt de skal være læ-
rere«, fortæller han på baggrund af besøg på 
læreruddannelser. Han mener, at hvis man som 
i Finland lægger et år til læreruddannelsen, vil 
den blive mere attraktiv blandt de unge. 
bje@folkeskolen.dk

Nye tal for andet år viser dog en lille bedring

Samtaler med alle ansøgere skal føre til færre, der falder fra i 
løbet af lærerstudiet. Det mener Vias læreruddannelser, som 
fra i år tilbyder individuelle samtaler også til dem, der ellers 
ville kunne komme direkte ind på studiet. 

»Hvis man er fagligt dygtig, er der mange uddannelser at 
vælge imellem. Mange kvote 1-ansøgere søger bredt, og så lan-
der de måske nogle gange lidt tilfældigt på læreruddannelsen. 
Derfor vil vi tilbyde frivillige samtaler til alle, inden de vælger at 
søge læreruddannelsen«, siger uddannelsesleder på Via i Aarhus,              
Annette Roed.
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Tørnæs er tilbage som mini-
ster for læreruddannelsen
Ulla Tørnæs er blevet udnævnt til 
uddannelses- og forskningsmini-
ster. Ulla Tørnæs kommer igen til 
at stå i spidsen for læreruddannel-
sen, som hun gjorde det fra 2001 
til 2005 som undervisningsmini-
ster. Dengang lå læreruddannelsen 
under Undervisningsministeriet. 
Ulla Tørnæs forlader Europa-Parla-
mentet til fordel for ministerposten.

Tirsdag 23. februar 2016 kl. 18.15

»De nationale test måler så præcist,  
man kan, på 45 minutter«

Fredag 19. februar 2016 kl. 11.23

Forsker: Ikkelæreruddannede  
går ud over metodefriheden

Mandag 29. februar 2016 kl. 12.57

Hver syvende underviser i folkeskolen 
har ikke en læreruddannelse. Det kan 
føre til både en udvanding af lærerfa-
get og en indskrænket metodefrihed 
for lærerne, advarer professor ved DPU 
Per Fibæk Laursen på baggrund af er-
faringer fra USA, hvor mange lærere er 
uden læreruddannelse.

»Staterne udøver en meget stram-
mere styring af undervisningen. Derfor 
hylder man ikke metodefrihed, som vi 
ynder at gøre i Danmark. Så hvis den 
store andel af lærere uden en lærerud-
dannelse bliver meget permanent i 
Danmark, så vil det helt sikkert gå ud 
over professionens frihed«.

Både De Radikale, Enhedslisten og Al-
ternativet pressede i et åbent samråd 
på for at få undervisningsminister Ellen 
Trane Nørby til at erkende, at man ikke 
kan bruge nationale test pædagogisk, 
når måleusikkerheden er så stor, som 
den er. Men testene måler ganske sik-
kert, mener undervisningsministeren 
og fremhæver, at en præciseret måling 

vil kræve, at eleverne skal testes læn-
gere tid.

»Jeg vil hellere have en lidt større 
usikkerhed, frem for at eleverne skal 
sidde i halvanden time, hvor de for-
mentlig vil få svært ved at fastholde 
koncentrationen«, sagde Ellen Trane i 
samrådet.

Hvis du er gæst på Danmarks Læringsfestival i Bella Center den 
15. eller 16. marts, så kig forbi Folkeskolens stand. Her kan du 
bladre i de nyeste numre, få lidt godt til ganen og en snak om, hvad 
du kunne tænke dig, at Folkeskolen skal skrive om. 

Du kan også høre, hvordan du får størst mulig glæde af de 
faglige netværk på folkeskolen.dk 

Sidst, men ikke mindst, kan du deltage i lodtrækningen om et 
weekendophold for to på et af Sinaturs hoteller. Værdi +7.000 kroner.

LÆRINGSFESTIVAL:

VIND MED FOLKESKOLEN s  
FAGLIGE NETVÆRK Illustration: Pernille M

ühlbach

Læringsfestivalen 
finder sted i Bella 
Center i København 
den 15. og 16. marts.
Du finder Folkeskolen 
på stand 5. Vi glæder 
os til at møde dig.
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Martin Krabbe Silassen og Kaare Øster
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■  fællesfaglige fokusområder med øvelser og lærerdel

■ tjek-opgaver til de enkelte forløb og hjælp til læreren
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 ster, som eleverne kan bruge som inspiration til prøven
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 stilling og arbejdsspørgsmål. 
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}Hvor engageret skal jeg ikke  
være, Ziegler?
 
Martha Christensen: 
»Man skal passe på med at gøre 
arbejdet til kilden til alt ondt«, siger 
Michael Ziegler i et interview i Poli-
tiken den 21. februar. Det er jeg enig 
med ham i. Jeg er lærer i folkeskolen, 
og ligesom de fleste danskere er jeg 
glad for mit arbejde. Netop dansker-
nes generelle glæde ved arbejdet 
bruger Ziegler i sin påstand om, at 
stressproblemet er en myte.

Når Michael Ziegler fortsætter sin 
arrogante negligering af et omfat-
tende samfundsproblem med at 
hævde, at ’sandheden er, at arbejde 
er noget af det sundeste, man kan 
foretage sig’, begynder klicheerne at 
vakle. Det er ikke bare en sandhed 
med modifikationer; det er en hån 
mod de mange stressramte medar-
bejdere rundt omkring ...

Michael Ziegler foreslår, at 
offentligt ansatte skal skrue ned 
for ambitionerne. Men han undgår 
behændigt fuldstændig at forholde 
sig til, hvilke konsekvenser det har 
for vores fællesskab på længere sigt, 
hvis vi alle vegne i det offentlige 
system nedsætter ambitionerne 
yderligere, ligesom han ignorerer det 
faktum, at der for længst er skåret 
både ind til og i benet og nu i stedet 
gnides salt i såret.

’Vi har de penge, vi har’, fort-
sætter Ziegler – som om politisk 
bestemte besparelser var et natur-
fænomen ...

I stedet for at nedgøre de mange 
stressramte medarbejdere ved at 
kalde problemet for en myte skulle 
Michael Ziegler hellere anerkende 
problemet og tage ansvar for og 
vise mod til at påvirke de politiske 
beslutninger på Christiansborg i en 
retning, som prioriterer de kommu-
nale budgetter højere.

Indtil det sker, må ’logikken’ på 
mit arbejdsområde være, at nogle af 
eleverne skal blive næsten så dygtige, 
som de kan …«.

Tag demokratiet 
alvorligt

Hal Kochs lille bog »Hvad er demokrati?«, 
som udkom første gang i 1945, blev sidste år 
genoptrykt i anledning af Dansk Ungdoms 
Fællesråds 75-års jubilæum. Demokrati er 
ikke alene et spørgsmål om at vælge repræ-
sentanter, der skal træffe beslutninger og ved-
tage lovgivning på folkets vegne. En mindst 
lige så vigtig side af demokrati handler om 
deltagelse, samtale og engagement. At vi taler 
os til rette, bliver klogere i fællesskab, skaber 
kompromiser, der tilgodeser alle parter. I 
Danmark har vi historisk set været ret gode 
til alle aspekterne af demokrati – måske ver-
dens bedste! Ikke mindst på grund af vores 
skole- og uddannelsessystem, respekt for de 
demokratiske institutioner og en tradition for 
et rigt foreningsliv, hvor samtalen er midlet til 
fælles resultater. Alt dette skal vi være stolte 
over – men stoltheden er begyndt at falme!

Det er et problem, at det politiske system 
fuldstændig undlader at gå i dialog med de 
fagprofessionelle, når man gennemtvinger 
store forandringer. 

Tænk på folkeskolereformen, EUD-
reformen, vejledningsreformen – blot for at 
nævne nogle stykker. Det har medført en 
udbredt mistillid til politikerne, ikke mindst 
nu, hvor meget har vist sig ikke at virke, og 
politikerne afviser at rette op på det. 

Det er uansvarligt, at vi har en regering, po-
litiske partier og andre meningsdannere, der 
taler om flygtninge i et sprog, der skaber fjend-
skab og et samfund i splittelse med sig selv.

Hvad kan vi selv gøre? Lad os først og 
fremmest holde fast i, at skole og undervis-

ning skal bygge på og praktisere demokrati. 
Samtidig må vi som fagforening for lærerne 
udvikle vores samtale med hinanden. Samta-
len om skolen.

Vi skal organisere det store fællesskab. Vi 
skal igen have gang i den pædagogiske debat 
på skolerne. Når der lander et nyt tiltag på 
skolen, skal vi være klar til at debattere og 
måske foreslå en anden vej end den, der 
bliver angivet fra højere magter. Når man 
i kommunen er på vej til at træffe dårlige 
beslutninger, så skal vi kunne mobilisere 
fællesskabet og med overbevisning argumen-
tere for vores synspunkter. 

Der er snart generalforsamling i kred-
sene. Brug dem til at sætte en dagsorden i 
fællesskab, til at rykke tættere sammen, til 
at erobre den demokratiske, politiske og pæ-
dagogiske debat. Lad ordet få magt – det er 
lærere gode til! Og det er nutidens vigtigste 
fagforeningsopgave at organisere det. 

 Det er et  
problem, at det 
politiske system 
fuldstændig und-
lader at gå i  
dialog med de 
fagprofessionelle, 
når man gennem-
tvinger store  
forandringer. 

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkeskolen.dk. Maksimalt 1.750 enheder inklusive 
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer 7 
skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 30. marts klokken 9.00.

Peter Christensen, lærerstuderende på Blaagaard Seminarium 

LÆRERUDDANNELSEN FOKUSERER  
PÅ EVALUERINGSFORMEN 
I min optik er der mange problemer med 
rammerne omkring læreruddannelsen, især 
med evalueringsformen. 

Meget af det didaktiske teori, vi læser på 
studiet, er dybt fokuseret på evaluerings-
former. Evaluering af elevopgaver skal helst 
være både procesorienterede og funktionelle.

Netop dette er for mig læreruddannelsens 
paradoks. De studieprodukter, vi afleverer 
eller fremlægger, skal »bare« godkendes. Det 
kan godt være, at indehaveren af den dårlige 
opgave får at vide, at han/hun skal »oppe« 
sig, eller får lavest godkendte karakter, men 
det ses ekstremt sjældent, at studerende skal 
lave opgaver eller fremlæggelser om. 

Derudover afsluttes hvert fag med den 
klassiske eksamen: Her skal man i bedste X 

Factor-stil yde sit bedste i kort tid, og man 
evalueres herefter på det øjebliksbillede, man 
har givet. Og her kender vi jo klichéen: »Ek-
samen handler om at være god til eksamen« 
– et postulat, som jeg og adskillige forskere er 
enige i.

Det er min fornemmelse, at mange af de 
dedikerede studerende føler sig overset. Der 
er ingen »gulerod« for at lave gode studieop-
gaver, for de skal aldrig bruges igen! Dette 
skaber en kultur af ligegyldighed, hvor der 
bliver flere freeriders og færre ildsjæle. Fokus 
er på den endelige eksamenskarakter, og så 
er alt andet ligegyldigt. 

Min pointe er enkel: Uambitiøse og lige-
glade lærerstuderende bliver med stor sand-
synlighed dårlige lærere.

Mit alternativ lyder således: De studiepro-
dukter, man laver på læreruddannelsen, bør 
være en del af en samlet portfolio og indgå i 
bedømmelsen til eksamen. På denne måde 
bliver niveauet på studieprodukter hævet, 
samtidig med at de studerende, der rent fak-
tisk har lavet gode opgaver, bliver anerkendt 
for deres flid.

Lise Tingleff, forskningschef, professionshøjskolen UCC

Brug for stærkere videnkultur i folkeskolen
En rapport fra Rambøll viste for nylig, at 
forskning med relevans for folkeskolen ikke i 
tilstrækkelig grad når ud til lærerne. Under-
søgelsen er foretaget for Forum for Koordina-
tion af Uddannelsesforskning, og i forummet 
er vi på baggrund heraf kommet med seks 
anbefalinger til, hvordan forskning kan brin-
ges i spil i skolen. Vi peger blandt andet på, at 
videnkulturen i folkeskolen skal styrkes. En af 
konklusionerne i Rambølls undersøgelse er, 
at forskere primært formidler til hinanden. 
Det samme gør sig gældende blandt lærere og 
skoleledere. Der er derfor brug for, at både 
kommuner, skoleledere og lærere i højere 
grad opsøger og anvender forskningsviden. 

Førhen talte man om forskningsviden 
som noget, der skulle sive ned til praksis. I 
dag fokuserer vi mere på dygtig formidling 
via mange forskellige medier og på konkret 
samskabelse. I UCC er flere undervisere 

direkte involveret i forskning, og samtidig 
baserer forskningen sig på studier, der er gen-
nemført i skolens praksis. Det er nemlig helt 
afgørende at søge at forstå praksis i praksis og 
således bringe aktuelle spørgsmål fra skolens 
undervisning og hverdag med ind i forsk-
ningsprocessen. 

Hvis forskning i højere grad skal bringes i 
spil i klasselokalerne, skal vi selvfølgelig have 
fokus på formidling, men der er også brug 
for bedre rammer til at omsætte forskning 
til praksis. Derfor har forummet anbefalet, 
at der etableres et forskningsprogram, som 
understøtter, at professionshøjskoler, uni-
versiteter og skolens professionelle sammen 
søger om midler til praksisrelevant forskning. 
Eller sagt med andre ord: En stærk videnkul-
tur i folkeskolen kræver stærkt samarbejde 
mellem folkeskolen, professionshøjskoler og 
universiteter.

INDLÆG FRA LÆSERNE I FEBRUAR1.488

SOMMER
KURSER
2016

Én eller to uger 
i perioden 

26. juni til 27. august

KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ
www.kunstaeroe.dk
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Tre ting slog lektor Keld Skovmand, da han 
udforskede begrebet »læringsmålstyret 
undervisning« i forbindelse med sit ph.d.-
projekt:
• Læringsmålstyret undervisning findes ikke
• Læringsmålstyret defineres ikke
• Læringsmålstyret undervisning virker ikke.

En bemærkelsesværdig opdagelse, for net-
op læringsmålstyret undervisning er et vigtigt 
begreb i Undervisningsministeriets lancering 
af de nye forenklede Fælles Mål.

Men Keld Skovmand har ikke kunnet 
finde noget i den internationale forskningslit-
teratur, der med rimelighed kan oversættes 
til »læringsmålstyret undervisning«, selv om 
embedsmænd, eksperter og politikere hæv-
der, at de nye Fælles Mål og skolereformen er 
baseret på forskningsmæssig viden og inspira-
tion fra udlandet.

I udenlandske læreplaner har Keld Skov-
mand således heller ikke fundet noget, der 
kan oversættes til læringsmålstyret under-
visning – end ikke i den canadiske delstat 
Ontario, som politikere ellers fremhæver er et 
forbillede for den danske skolereform.

»Begrebet læringsmålstyret undervisning 
optræder heller ikke i det oprindelige skole-
udspil fra den tidligere regering, »Gør en god 
folkeskole bedre – et fagligt løft af folkesko-
len«, der blev præsenteret i 2012«, påpeger 
Keld Skovmand.

»Og man leder også forgæves efter ’læ-
ringsmålstyret undervisning’ i forliget om 
skolereformen fra 2013. Og i lovforslaget fra 
2014 står der heller ikke ’læringsmålstyret 
undervisning’ nogen steder«, tilføjer han.

»Begrebet er heller ikke nævnt i be-
kendtgørelsen med alle de bindende mål for 
skolens fag og emner, så det har hverken 
politisk eller juridisk status«, fastslår Keld 
Skovmand.

Som et lyn fra en klar himmel
Men i Undervisningsministeriets lancering 
af de nye forenklede Fælles Mål dukker 
begrebet pludselig op, nemlig på ministeri-
ets hjemmeside Emu i en vejledning til de 
nye forenklede Fælles Mål. Vejledningen 
har simpelthen titlen »Læringsmålstyret 
undervisning i folkeskolen. Vejledning«. Den 
er udarbejdet af Undervisningsministeriet i 

TEKST  JOHN  VILLY  OLSEN

ILLUSTRATION PERNILLE  MÜHLBACH

SKOLEFORSKER: 

»Læringsmålstyret  
undervisning«  
er højt spil

Så længe man ikke 
kan påvise effekten 
af læringsmålstyret 
undervisning med 
forskningsresultater 
eller ved at sandsyn-
liggøre, at eleverne i 
andre lande faktisk 
er blevet bedre via 
læringsmålstyret 
undervisning, så har 
man en svag sag.
Keld Skovmand
Lektor, forsker  
og forfatter til bogen  
»Uden mål og med  
– forenklede Fælles Mål?«

Der er ikke noget forsk-
ningsmæssigt belæg for, 
at læringsmålstyring  
virker, siger skoleforsker, 
der udgiver ny bog.
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samarbejde med UCC, Via University College, 
University College Sjælland og Danmarks 
Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), 
Aarhus Universitet.

»Men ellers findes begrebet ikke i verden.  
Der er ikke empirisk grundlag for at sige, at læ-
ringsmålstyret undervisning findes andre ste-

der end i Danmark«, sammenfatter Keld Skov-
mand, der den 15. marts udgiver bogen »Uden 
mål og med – forenklede Fælles Mål?«, som 
indeholder store dele af hans ph.d.-afhandling.

 »Og begrebet eksisterer heller ikke i den 
internationale forskningslitteratur«, tilføjer 
Keld Skovmand.

»Hele begrebet er en ideologisk konstruk-
tion«, konkluderer han. »Det findes kun i den 
danske reformlitteratur«.

Med »reformlitteratur« mener Keld Skov-
mand blandt andet vejledningen om lærings-
målstyret undervisning og den faglitteratur, 
der bakker op om den danske skolereform, 
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for eksempel Jens Rasmussen og Andreas 
Rasch-Christensens artikel »Målstyring: nye 
Fælles Mål« i bogen »Folkeskolen – efter refor-
men« fra 2015.

»Og ’reformlitteraturen’ baserer selv sit be-
greb om ’læringsmålstyret undervisning’ på 
groft sagt to kilder«, fortæller Keld Skovmand. 
»Nemlig John Hattie og Rambølls fremstilling 
af læreplanerne i Ontario«.

Det er for tyndt, mener Keld Skovmand, 
og hvad værre er: »Oversættelsen af nøglebe-
greber i de to kilder er så behæftet med fejl, 
at det er på høje tid, at nogen gør opmærk-
som på det«, siger Keld Skovmand, der selv 
har været inde at studere de originale tekster.

»I den danske oversættelse af Hattie er 
’targeted learning’ oversat til ’målstyret læ-
ring’, men det er en forkert oversættelse. En 
mere korrekt oversættelse ville være ’målori-
enteret læring’ eller ’målrettet læring’«, anfø-
rer Keld Skovmand. 

»Altså ikke ’målstyret læring’. Læring er 
hos Hattie ikke styret af mål, men rettet imod 
begrebslig forståelse«, uddyber han.

Han understreger desuden, at hos Hattie 
går bevægelsen fra eleverne i retning af noget 
i verden, som de retter deres opmærksomhed 
imod med henblik på at forstå det. I »lærings-
målstyret undervisning« går bevægelsen fra 
målet imod eleverne, som skal styres, såle-
des at det bliver muligt at opgøre graden af 
målopfyldelse. Målopfyldelsen bliver et mål 
i sig selv i stedet for den begrebsligt ordnede 
forståelse af verden.

Fejlbefængt rapport 
Og tilsvarende med konsulentfirmaet Ram-
bølls rapport »Kortlægning af curricula fra 
sammenlignelige lande«:

»I forhold til læreplanerne i Ontario kom-
mer Rambøll frem til, at de er organiseret 
i ’læringsområder’ og ’specifikke kompe-
tencebaserede læringsmål’«, fortæller Keld 
Skovmand.

»Men der findes ikke ’læringsområder’ 
i læreplanerne fra Ontario – der findes kun 
’områder’, nemlig ’strands’, som det hedder 
på engelsk. Og læreplanerne indeholder hel-

ler ikke ’specifikke læringsmål’, de indeholder 
derimod ’forventninger’, nemlig ’expecta-
tions’, som i modsætning til Fælles Mål ikke 
er bindende«, påpeger han.

»Rambøll skyder i sin oversættelse ordet 
’læring’ ind en masse steder, hvor det ikke fin-
des i virkeligheden«, afslører Keld Skovmand.

»Danske politikere, embedsmænd og for-
skere kan altså ikke legitimere læringsmålsty-
ret undervisning ved at sige, at sådan gør de i 
Ontario – for det gør de ikke. Det kan enhver 
finde ud af ved bare at gå ind og se efter. Alle 
dokumenterne er tilgængelige på nettet«, 
siger han.

Hvorfor indførte politikerne ikke bare læ-
ringsmålstyret undervisning uden at henvise til 
forskning og Ontario?

»Fordi vi i dag har et evidensparadigme. 
Politikere efterspørger evidensbaseret viden, 
som de kan referere til, når de gennemfører 
store, ambitiøse reformer som folkeskolere-
formen. De kan ikke bare sige: Vi tror, at det 
er godt for børnene. De skal kunne sige: An-
dre steder har de opnået gode resultater med 

Begrebet læringsmålstyret undervis-
ning findes ikke i udenlandsk forsk-
ning – og der er ikke evidens for, at 
det virker, siger Keld Skovmand, der er 
aktuel med bogen »Uden mål og med 
– forenklede Fælles Mål?«: »Hele be-
grebet er en ideologisk konstruktion«, 
konkluderer han. »Det findes kun i den 
danske reformlitteratur«. 
Foto: Camilla Rønde

15. marts udkommer bogen »Uden mål og med – for-
enklede Fælles Mål?« af lektor Keld Skovmand. Store 
dele af materialet i bogen stammer fra hans ph.d.-
afhandling »Læreruddannelsens didaktik – i bund og 
grund«, som han afleverer i foråret 2016.

Keld Skovmand (født 1963) er cand.phil. i religionsvi-
denskab og har taget religionspædagogisk videreud-
dannelse ved University of Warwick. Han er ansat som 
forsker ved Forskning og Udvikling ved University Col-
lege Lillebælt og har siddet i flere ministerielle udvalg. 
Hans primære forskningsfelt er tværgående analyser af 
læreplaner og læremidler.

Han er medforfatter til blandt andet »Billedkunst« fra 
2015, som indeholder en analyse af forenklede Fælles 
Mål for faget, og »Fælles mål og midler. Læremidler og 
læreplaner i teori og praksis« fra 2011.

Ny bog
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’læringsmålstyret undervisning’, og forsknin-
gen viser også, at det virker. Men sandheden 
er, at der ikke er evidens for, at ’læringsmål-
styret undervisning’ virker«.

»Det kan ikke siges tydeligt nok: Vi ved 
faktisk ikke, om ’læringsmålstyret undervis-
ning’ virker, for der er aldrig nogen lande, 
der har forsøgt at styre skolen med tusindvis 
af den slags læringsmål, der nu introduceres 
i Danmark. Det er ikke blevet afprøvet andre 
steder. Så det er et højt spil med den danske 
folkeskole, vi er vidne til. Hvis man ikke fin-
der en håndbremse, man kan trække i, risike-
rer vi, at skolen lider alvorlig skade«.

»’Læringsmålstyret undervisning’ er i 
bedste fald et eksperiment, som vi ikke ken-
der udfaldet af«, uddyber Keld Skovmand. 
Eksperimentet består i et ensidigt fokus på en 
særlig slags mål, hvis opfyldelse kan opgøres 
som ’læringsudbytte’ og iagttages som ’tegn 
på læring’. Det sker på bekostning af mål, 
der vedrører indhold, hvilket tydeligt ses i 
’den didaktiske model’, der lægges til grund 
for ’læringsmålstyret undervisning’, og som 
i modsætning til gængse didaktiske modeller 
ikke medtænker indhold. Hvad sker der med 
skolen, hvis der ikke længere fokuseres på 
arbejdet med konkret indhold, men i stedet 
på målingen af abstrakt læring? 

»Det er risikabelt at satse på, at eleverne 
skal lære at lære – og lære at opfylde mål – i 
stedet for at tilegne sig meningsfulde kund-
skaber, de kan bringe i anvendelse i deres vi-
dere uddannelse og liv,« forklarer Skovmand.

Vi ved ikke, om læringsmålstyret under- 
visning virker, for der er aldrig nogen lande,  
der har forsøgt med tusindvis af den slags 
læringsmål, der nu introduceres i Danmark.
Keld Skovmand 
Lektor

Er læringsmålstyret undervisning et forsøg 
på at forstå skolen på en ny måde?

»Det nye er accountability. En top-down-
styring, der handler om at kunne ansvarliggø-
re fra staten via kommunerne, forvaltningen 
og lederne til lærerne ved hele tiden at måle 
på, hvad skatteborgerne får for deres investe-
ring i folkeskolen.

Det er i virkeligheden accountability-
tænkningen, der slår igennem med de nye 
forenklede Fælles Mål. Det er nyt, at man vil 
have den form for transparens. Og det er også 
kontrol. Det er udtryk for mistillid til skolerne 
og lærerne.

Man tror, at man kan ansvarliggøre via sty-
ring, men det kan man ikke. Hvis man vil an-
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svarliggøre, skal det ske via motivation. Hvis 
man vil have lærerne til at gøre noget andet 
end hidtil, så skal de kunne se meningen med 
det. Hvis man ikke kan se meningen med det, 
man skal, så er man utilbøjelig til at gøre det.

Det er ikke nok, at ministeriet siger til 
lærerne: I skal! Man må forklare, hvad alle de 
mange mål skal gøre godt for. At det er det 
bedste for børnene. Hvis lærerne ikke kan se 
det, har man en dårlig sag.

Altså: Så længe man ikke kan påvise ef-
fekten af læringsmålstyret undervisning med 
forskningsresultater eller ved at sandsynlig-
gøre, at eleverne i andre lande faktisk er ble-
vet bedre via læringsmålstyret undervisning, 
så har man en svag sag, fordi man mangler 
overbevisningskraft. Det er, som om man tror, 
man kan reformere med tvang«, siger Keld 
Skovmand.

Citatfusk eller citatsjusk 
En anden ejendommelig ting er, at »reform-
litteraturen« er så sparsom på egentlige 
definitioner af, hvad kernebegrebet »lærings-
mål« er, har Keld Skovmand konstateret. Kun 
et enkelt sted har han fundet en definition, 
nemlig i en tekstboks i ministeriets vejledning 
om læringsmålstyret undervisning.

»Men den er uvederhæftig«, siger Keld 
Skovmand. »I boksen står dér: ’Læringsmål 
er mål for, hvad eleverne skal kunne – altså 
mål for elevernes læringsudbytte’. Men den 
forskningsartikel, der er angivet som kilde til 
udsagnet, indeholder ikke en sådan definition 
af læringsmål«.

Den pågældende artikel er skrevet af to 

nordamerikanske forskere, Morisano og 
Locke, i 2013. 

»Det er påfaldende, for vejledningen 
opererer i sin definition af læringsmål med 
et økonomisk begreb – nemlig ’udbytte’ – og 
bruger så to udenlandske forskere, Morisano 
og Locke, til at understøtte sin definition, selv 
om Morisano og Locke ikke selv taler om ’læ-
ringsudbytte’. De taler i øvrigt heller ikke om 
’læringsmålstyret undervisning’ – et begreb, 
som vejledningen også tillægger dem«, siger 
Keld Skovmand og tilføjer:  »Tværtimod de-
finerer Morisano og Locke ’læringsmål’ som 
’mestringsmål’, der vedrører tilegnelsen af 
nye kundskaber og færdigheder«.

Hans analyse af »reformlitteraturen« leder 
ham samlet set frem til den konklusion, at 
»’læringsmålstyret undervisning’ ikke har no-
gen forskningsmæssig begrundelse og således 
heller ikke nogen teoretisk status«. 
jvo@folkeskolen.dk

Læs også
Læs anmeldelse af bogen  
»Uden mål og med – forenklede Fælles 
Mål?« på folkeskolen.dk

Det er ikke nok, at ministeriet 
siger til lærerne: I skal! Man 
må også forklare, hvad alle de 
mange mål skal gøre godt for.
Keld Skovmand
Lektor

BORNHOLM

Sjovt – Nemt - Lærerigt 
På oplevelsescentret Natur Bornholm
oplever I Bornholms forvandling gennem
millioner af år fra rødglødende lava til
frodig solskinsø. Ind i mellem herskede 
dinosauerne over Bornholm  – hør den 
spændende historie. 

Oplev borgen Hammershus og lær mere
om middelalderen. Der var allerede offent-
lig brugerbetaling dengang. Man betalte 
selv, hvis man skulle have hovedet hugget 
af hos bødlen…og der var altid forudbe-
taling!

På Bornholm får du og eleverne det sjovt.
Vi har gjort det nemt for jer med lærervej-
ledninger og elevhæfter, som giver jer
inspiration til lærerige lejrskoledage med
smil på læberne.

Bornholm er ikke bare læring på den sjove 
måde. Eleverne elsker også lejrskolested-
erne med de gode feriehuse, swimming-
poolen og de mange aktivitetsmuligheder. 
Styrk klassens sammenhold med specielle 
samarbejdsøvelser i samarbejde med vores 
professionelle instruktører. 

Vi gør det nemt og billigt
– og rejsen til Bornholm er endda 

gratis for jer.

Det bliver en god lejrskole!

lejrskole.bornholm.info

Ring nu: 56 95 85 66
info@teambornholm.dk

www.lejrskole-bornholm.dk

Mød os på 
Læringsfestivalen 
og Skolemessen
•	 Få	en	gratis	filmplakat
•	 Hør	om	næste	sæson	af	‘Med	Skolen	i	Biografen’
•	 Oplev,	hvordan	man	laver	animation
•	 Få	tip	om	nye,	gratis	undervisningsmaterialer
•	 Tal	med	Medierådet	for	Børn	&	Unge	om	børns	digitale	liv

Stand 122 på Læringsfestivalen i København 16.–17. marts
Stand 316+317 på Skolemessen i Aarhus 13.–14. april

Find	os	online	på	dfi.dk	og	filmcentralen.dk

Det Danske Filminstitut / Medierådet for Børn & Unge / Filmcentralen
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Nye forenklede Fælles Mål, læringsmålsty-
ret  undervisning, læringsportaler bygget op 
omkring mål og et ekstra fokus på paragraf 18, 
stykke 4. Der er ingen tvivl om, at lærerne bliver 
bedt om at fokusere deres praksis mere mod at 
sætte og nå mål for og sammen med eleverne. 

Men noget synes at være gået galt i syste-
met på vejen fra politiske mål til skolens hver-
dag, for mange lærere har været ærligt i tvivl 
om, hvad der forventes af dem. Folkeskolen.

dk’s kommentarspor har igen og igen runget 
af diskussionen om, hvorvidt der skal sættes 
individuelle mål for hver elev i hver time i 
hvert forløb og ikke mindst udbyttet og tids-
forbruget i forhold til det. 

Forrige mandag fortalte den ene af de for-
skere, Andreas Rasch, der sad i mastergrup-
pen bag de nye forenklede Fælles Mål, på 
folkeskolen.dk, at det aldrig har været tanken 
bag målene, at lærerne skulle udarbejde et 
mål per elev per forløb eller lektion. Og da-
gen efter bekræftede chefen for læringskon-
sulenterne i Undervisningsministeriet Anders 
Andersen med ordene: 

»Tanken i vejledningen om læringsmålsty-
ret undervisning er, at læreren med udgangs-
punkt i Fælles Mål opstiller læringsmål for 
undervisningsforløbet og klassen – og ikke for 
den enkelte lektion og for den enkelte elev«.

Mange fortolkninger af paragraffen
En voldsom debat brød løs på folkeskolen.dk, 
for hvordan kunne det hænge sammen med 
det, lærerne havde fået at vide fra de konsulen-
ter, som underviser lærerne ude på skolerne. 
Og hvordan kunne det hænge sammen med 
paragraf 18, stykke 4, i folkeskoleloven, som 
siger: 

Bag om nyhederne

Dansen om læringsmål  
Mangen en lærer har haft brug for et ekstra shot i kaffen ved udsigten til individuelle læringsmål for 
hver elev i hvert forløb. Det er bestemt heller ikke meningen, lød det i forrige uge fra ministeriet. Men 
er det hele så en misforståelse?

TEKST PERNILLE AISINGER

FOTO THOMAS ARNBO

På Trællerupskolen i Lejre kunne lærerne i forrige uge vise ministeren målstyret undervisning. De har 
arbejdet med mål i ti år, men på en måde, hvor de oplever, at det giver mening for elever og lærere. Og 
det er netop sådan, det skal være, lød det fra undervisningsminister Ellen Trane Nørby.

Fagbladet Folkeskolen  
har fundet fire mulige forklaringer, som eventuelt kan kombineres. 
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»På hvert klassetrin og i hvert fag samar-
bejder lærere og pædagoger, jævnfør paragraf 
29 a, løbende med den enkelte elev om fast-
læggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens 
arbejde tilrettelægges under hensyntagen 
til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, 
metoder og stofvalg skal i videst muligt 
omfang foregå i samarbejde mellem lærere 
henholdsvis pædagoger, jævnfør paragraf 29 
a, og elever«.

Anders Andersen understregede, at 
beskeden fra hans læringskonsulenter skal 
være præcis den samme som hans egen, og 
præciserede, at der skal sættes individuelle 

mål i den årlige elevplan. Men er det hele så 
en misforståelse? Og hvor kommer tvivlen og 
de mange fortolkninger fra? Fagbladet Fol-
keskolen har fundet ovenstående fire mulige 
forklaringer. 

Spørger man den nuværende minister, 
ønsker hun ikke at presse lærerne ned i et 
bestemt system. »Man arbejder jo med det 
på meget forskellig vis, og det synes jeg også, 
at der skal være plads til. Det handler om, 
at man i det lærerprofessionelle personale 
finder ud af, hvordan man får det implemen-
teret, så det giver mening både for en 2. og en 
5. klasse og for lærerne. Det har aldrig været 

tanken, at man skal sætte mål for hver elev i 
hver lektion«, siger Ellen Trane Nørby.

Så hvem skal bestemme, hvor detaljeret må-
lene skal sættes?

»Det må man finde ud af lokalt. Nogle 
steder finder man ud af det fælleskommunalt, 
men de fleste steder lægger man det jo ud på 
skolerne«.  
pai@folkeskolen.dk

Læs også
meget mere om striden om de individu-
elle læringsmål på folkeskolen.dk

1: Ministeriet bløder op

Fra politisk hold har man ønsket virkelig 
at få rusket op i undervisningen. En rap-
port fra Danmarks Evalueringsinstitut 
viste i 2012, at lærerne ikke brugte Fæl-
les Mål på den tiltænkte måde, så der 
skulle sættes trumf på, at lærerne skulle 
sætte mål for eleverne. Efterfølgende 
er der kommet ny minister, og måske er 
opgavens omfang – hvis der skulle sæt-
tes individuelle mål for alle elever i hvert 
forløb – i realiteten alt for stor. Som 
tidligere lærer og nu privat konsulent 
Lene Heckmann siger om ministeriets 
nye udmeldinger: »Jeg tænker, at det er 
deres måde at komme omkring, at det er 
vanskeligt for lærerne ude på skolerne, 
og så vil de sige, at de ikke forventer, at 
lærerne gør det i yderlighed«.

2:  Kommunale konsulenter 
fortolker

Ud over ministeriets læringskonsulen-
ter hyrer kommuner og skoler private 
konsulenter til at undervise lærerne i 
læringsmålstyret undervisning, og da der 
intet sted på skrift fra ministeriet står, 
præcis hvor detaljeret målsætningen 
skal være, er deres workshops baseret 
på en fortolkning af ministeriets vejled-
ninger og paragraf 18, stykke 4. Dermed 
kan den også formes i mere eller mindre 
detaljeret grad efter konsulentens egne 
holdninger, erfaringer og øvrige research. 
Og så er det op til den enkelte skolechef 
eller -leder, om han/hun vil købe kon-
sulentens fortolkning eller bede om en 
skræddersyet version.

3: Kritikerne har overdrevet

Debatten om læringsmålstyret undervis-
ning har været både højlydt og passio-
neret. Professor Jens Rasmussen, som 
sammen med Andreas Rasch sad i den 
oprindelige mastergruppe, har til folke-
skolen.dk udtalt, at nogle af kritikerne 
»har haft en interesse i at fremstille 
Fælles Mål i deres absurditet i stedet 
for at se på, hvordan de på fornuftig vis 
kan bringes i anvendelse. Kritikerne har 
været med til at give et fordrejet eller 
forvansket billede«. 

4:  Læring og undervisning 
er rodet sammen

Forvirringen skyldes en uklar brug af 
ordet læring. Dr.pæd. Alexander von Oet-
tingen forklarer, hvordan læreren altid 
står med to mål i klassen – det ene er 
den undervisning, han skal gennemføre, 
og som han kan sætte fælles undervis-
ningsmål for og differentiere i niveauer. 
Det andet er elevernes læring – altså 
den proces, der foregår i eleven, og som 
kræver elevens egen aktive indsats. »I et 
forløb sætter læreren et fælles undervis-
ningsmål og knækker det ned til, hvilke 
indholdsmål der skal på plads. Men bag-
efter skal han forsøge at få eleven ind 
i en læringsproces, som handler om at 
afprøve og fejle og gøre sig umage for at 
få lært det, der er blevet undervist i. Og 
at få de to processer til at forløbe godt, 
er hele undervisningens kunst og meget 
komplekst. Problemet opstår, fordi po-
litikerne og andre får forsimplet det og 
presset undervisning og læring sammen 
til ét begreb. Det kan man ikke«.

Fagbladet Folkeskolen  
har fundet fire mulige forklaringer, som eventuelt kan kombineres. 
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»Vi har lavet flyers om vores projekt. Vil du 
have en?«

Af sted så hurtigt som krykkerne kan bære 
ham, hopper Lucas fra 6.a på Tinderhøj Skole 
i Rødovre. En forstuvet ankel, erhvervet i for-
søget på at springe lidt for mange trin over på 
vej ned ad en trappe, lægger ikke en dæmper 
på hverken mobiliteten eller begejstringen.

På gulvet i sløjdlokalet er William og Bari 
med en stanleykniv i gang med at skære huller 
i skiver af sort pap. Der tjekkes løbende, om 
der er plads til en anordning af blinkende elek-
tronik forsynet af et nivoltsbatteri. Det er der.

Lucas vender tilbage med en pjece om 
projektet. Her kan man læse alt om den nye 
alarmmåtte udviklet af »Teknikdrengene«.

»Hvis man træder på den, går der en høj 
lyd i gang, og så får indbrudstyvene nok travlt 
med at komme væk«, forklarer William.

En uge med robotter, 
innovation og  
blækspruttelærere
En uge om året hiver 6.-klasserne på Rødovres skoler  
en uge ud af  kalenderen, der helliges til at arbejde med  
innovative, eldrevne teknologi-projekter som led i den  
landsdækkende konkurrence Toolcamp.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

FOTO BO TORNVIG

L Æ R I N G S F E S T I VA L
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Toolcamp  
som event 
Det er første år, Toolcamp løber af stablen som national 
event med finale på Danmarks Læringsfestival, efter at kon-
ceptet er udviklet de seneste fire år i Rødovre Kommune.

David Garde-Tschertok har som pædagogisk uddan-
nelseschef i Microsoft været med til at udvikle konceptet 
i den københavnske vestegnskommune og er nu som kon-
sulent i Styrelsen for It og Læring (Stil) bagmanden bag at 
udbrede det til hele landet.

I år er en pilotfase, hvor 17 kommuner deltager, mens 
yderligere fire kommuner har givet tilsagn om, at de ønsker 
at deltage næste år. De tre elementer, projekterne skal ar-
bejde med, er samarbejde, innovation og digital dannelse.

»21st Century Skills er gerne noget, man bruger i over-
skrifter, men med Toolcamp konkretiserer vi det ved at lade 
elever og lærere arbejde helt konkret med det. Eleverne 
udvikler et produkt, de skal vise frem, og lærerne reflekterer 
over, hvordan man didaktisk designer en proces, så man 
kommer derhen«, forklarer David Garde-Tschertok.

Lærernes refleksion foregår i en Facebook-gruppe, 
hvor man kan søge hjælp og vejledning, men lige så vigtigt 
fremvise sine elevers produkter.

»Der ligger også en enorm læring for os i den gruppe. 
I stedet for at vi som ministerium kommer på skolebesøg, 
kommer vi tættere på undervisningen – vi får en klar for-
nemmelse af, hvad lærerne er optagede af, hvilke redskaber 
de efterspørger, og mindst lige så vigtigt hvad de blærer sig 
med«, siger David Garde-Tschertok.

Når det kommer til, hvordan kommunerne tilrettelæg-
ger forløbet frem til finalen på Danmarks Læringsfestival, 
er oplægget fra ministeriet meget åbent.

»I Rødovre kører man med lokal konkurrence med del-
tagelse af alle skoler om, hvem der skal gå videre til den 
nationale finale på Danmarks Læringsfestival, i Køben-
havns Kommune udvælger de tre projekter til en mindre 
lokal finale – og i Aalborg sender de den gruppe, der vandt 
First Lego League, så Toolcamp spiller i virkeligheden sam-
men med et koncept, de allerede kører«, forklarer David 
Garde-Tschertok.

»Vi viser så at sige Mercedes-modellen Rødovre frem, 
og der er flere kommuner, der giver udtryk for, at der vil man 
gerne hen med tiden, men vi starter et helt andet sted. Det 
synes jeg er fornuftigt. Hvad der fungerer i Rødovre, funge-
rer ikke nødvendigvis i Hvidovre eller Skagen«.

Toolcamp afholdes af Styrelsen for It og Læring (Stil) 
og Fonden for Entreprenørskab. 17 kommuner deltager. 
Nogle kommuner afholder en kommunal konkurrence 
for at finde en repræsentant til den nationale finale, 
mens andre kommuner udvælger en elevgruppe.

Fakta om Toolcamp:

21st Century Skills dækker over bestræbelserne på at 
give eleverne de kompetencer, der matcher kravene i 
det 21. århundrede. Det er kompetencer som kommu-
nikation, innovation og samarbejde, der både er en del 
af fagene og går på tværs af disse. 
Kilde: David Garde-Tschertok

 21st Century Skills

Viktor, Jack og Frank fra 6. klasse på Tinderhøj Skole 
har blandt andet haft kontakt til forvaltningen i Rødovre 
Kommune for at snakke om fordele og ulemper ved 
robotskraldespande. Jublen er stor, da prototypen triller 
hen ad gulvet.

National konkurrence
Teknikdrengene og deres alarmmåtte er bare 
ét ud af mange projekter, der deltager i årets 
Toolcamp, hvor elever i 5.- og 6.-klasser over 
hele landet i grupper på maksimum fire med-
lemmer udvikler en prototype på et innova-
tivt produkt med teknologi i fokus.

Finalen afholdes i forbindelse med Dan-
marks Læringsfestival den 13. og 14. marts, 
hvor det skal afgøres, hvilken gruppe der har 
arbejdet bedst med samarbejde, innovation, 
it-anvendelse og videnproduktion med ud-
gangspunkt i teknologi.

Et andet projekt, der også er med i kon-
kurrencen, står de fire piger Lærke, Bianca, 
Freja og Julie bag. Sammen har de udviklet et 
koncept for en app, der kan parre hjemløse 
med behov for mad, tøj eller husly og folk, 
der har noget, de gerne vil donere.

Freja og Bianca er denne torsdag morgen 
sammen med deres lærer ved at forberede en 
telefonsamtale med Rasmus Wexøe Kristen-
sen, sekretariatsleder for hjemløseavisen Hus 
Forbi.

»Hvad vil I spørge ham om?« spørger læ-
reren.

»Vi skal høre, om der allerede i forvejen 
findes en app, der kan det samme som vo-
res«, svarer Freja.

»Og hvad så, hvis han siger, at det gør der?«
»Så skal vi høre, hvad den præcis kan, og 

om han synes, der mangler noget ved den, så 
vi kan videreudvikle«, lyder det fra Bianca.

Selv om hun er nervøs, glæder Freja sig til 
samtalen med Hus Forbi-sekretariatslederen. 
Det er nemlig vigtigt, at man søger viden om 
sine ideer fra eksperter uden for skolen, så man 
er sikker på, at man ikke er i gang med at op-
finde noget, der allerede findes, forklarer hun.

»Og så er det nok bedst, at det er mig, der 
tager samtalen. Jeg er nemlig bedst til at tale 
med mennesker«, siger Freja med slet skjult 
kærlig provokation i retning af veninden Bi-
anca, der da også prompte reagerer:

»Nej, du er ej!«

En uge med ryddet skema
Eleverne på 6. årgang på Tinderhøj Skole har 
en hel uge, hvor det normale skema er sus-
penderet, til at udvikle en prototype af deres 
produkt. Herefter kan den understøttende 
undervisning bruges til at færdiggøre de ting, 
der måtte mangle, inden det den 4. marts 
står på den regionale finale og endelig altså 
ugen efter på den nationale afgørelse.

Og de projekter, eleverne har kastet sig ud 
i, spænder meget vidt, fortæller pædagogisk 
it-vejleder på skolen Helle Andersen Zoff-
mann.

»Der arbejdes ud fra, at projekterne skal 
vokse ud af en innovativ, problemorienteret 
tanke fra eleverne selv. Nogle af eleverne fin-
der så ud af, at deres ide er taget i forvejen. 
For eksempel den vandrensende drikkedunk, 
en gruppe kastede sig over i år«, fortæller hun.
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»Der må man holde fast i, at det er den 
innovative tanke, der er det vigtige, og at det 
bestemt ikke gør noget, at man bliver klogere 
og må videreudvikle på ideen i processen«.

Andre elever har til gengæld kastet sig ud 
i voldsomt ambitiøse projekter, fortæller klas-
sens klasselærer Kjeld Ravn Jensen.

»En gruppe startede for eksempel med 
en ide om en vandstøvsuger – altså en anord-
ning, der kan suge havvand op, rense det og 
spytte det ud i havet igen. Det er nu blevet til 
et skib med støvsugeren monteret, en fabrik 
om bord, der kan genanvende det affald, der 
sorteres fra havvandet, en robot, der kan 
finde skrald på havbunden, og en drone, der 
skal flyve rundt og spejde efter områder med 
meget forurening«, lyder opremsningen.

»Det er måske ikke så realistisk, at hele sy-
stemet bliver til noget, men det viser interesse 
og forståelse for omfanget af et stort problem«.

Læreren som blæksprutte
Den uge, den står på Toolcamp i Rødovre, 
er klasselæreren med egne ord »lidt af en 
blæksprutte«. Der skal skaffes maling, ghostes 
computere, og så skal man måske selv ud at 
søge noget viden om, hvordan det nu lige er, 
man udvikler en app.

»Ideelt set havde man de samme lærere 
gennem hele processen, men det kan ikke lade 
sig gøre. Så det er noget med at samarbejde tæt 
omkring overlevering i lærerteamet og holde 
nogle opsamlingsmøder med hele klassen, så 
man har en fornemmelse af, hvor hver gruppe 
er, og hvad de har brug for«, siger Kjeld Ravn 
Jensen.

Værdien af samarbejde og overlevering 
bliver på den måde også synliggjort for ele-
verne, påpeger Helle Andersen Zoffmann.

»Hvordan sørger man for, at hele gruppen 
har adgang til de filer, man har brug for? Og 
hvordan sørger man for, at hele projektet 
ikke går i stå, hvis en er syg«, opremser it-
vejlederen.

I Rødovre er det fjerde gang, kommunen 
deltager i Toolcamp, og der bygges videre på 
erfaringerne fra de foregående år, samtidig 
med at man prøver at trække tråde fra år til år.

De elever, der var med sidste år, har så-
ledes stået for en overlevering til den nuvæ-
rende 6. klasse, mens årgangen under i løbet 
af ugen er på besøg, så de allerede nu bliver 
en del af projektet.

»Det giver noget elev til elev-læring, sam-
tidig med at det skaber en sammenhæng og 
en videnoverlevering fra år til år«, siger Helle 
Andersen Zoffmann.

»Toolcamp er også en uge om året, hvor 
vi samler de elementer omkring 21st Cen-
tury Learning Skills, som vi har fokus i hele 
kommunen på at arbejde med til hverdag og 
sætter fuld fokus på i en uge. På den måde 
trækkes der tråde fra hverdagen til Toolcamp 
og tilbage ud i hverdagen igen«.

Kjeld Ravn Jensen er ikke i tvivl om, at 
Toolcamp er med til at åbne døre for ham 
som lærer.

»Man får for eksempel øjnene op for de 
kompetencer, der er i kommunens Pædago-
gisk Udviklingscenter, som man har mulighed 
for at trække på til hverdag, men som man 
ikke nødvendigvis er så opmærksom på«, 
siger han.

Og på gulvet i sløjdlokalet er Teknikdren-
gene ikke i tvivl om værdien af en uges frihed 
til fordybelse.

»Det er fedt, at man får lov til at bygge 
noget i stedet for bare at læse lektier i en bog. 
Man får mulighed for at komme med et bud 
på noget, der måske kan hjælpe verden, hvor 
man normalt laver ting, som kun ens lærer 
og man selv kommer til at se«, siger William, 
mens en prototype på en alarmmåtte frem-
stillet af pap, maling, LittleBits og et nivolts-
batteri nærmer sig sin endelige form.

En hyletone ved et tryk på toppen af den 
sortmalede model afslører, at den virker. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Hvis du er gæst på Danmarks Læringsfestival i Bella 
Center den 15. eller 16. marts, så kig forbi Folkeskolens 
stand. Her kan du bladre i de nyeste numre, få lidt godt 
til ganen og en snak om, hvad du kunne tænke dig, at 
Folkeskolen skal skrive om. 
Du kan også høre, hvordan du får størst mulig glæde af 
de faglige netværk på folkeskolen.dk
Sidst, men ikke mindst, kan du deltage i lodtrækningen 
om et weekendophold for to på et af Sinaturs hoteller. 
Værdi +7.000 kroner
.

Læringsfestivalen finder sted i Bella Center  
i København den 15. og 16. marts.

Du finder Folkeskolen på stand 5. Vi glæder os til at 
møde dig.

Vind med Folkeskolens  
faglige netværk

Pædagogisk it-vejleder Helle Andersen Zoffmann in-
struerer Viktor, Jack og Frank i, hvordan de får prototy-
pen på deres selvkørende robotskraldespand til at køre.
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»Den er til dig, far!« er overskriften på en artikel, som 
13-årige Mathias har skrevet. Mathias vil vise andre børn, 
at livet skal leves, selv om man savner en mor eller far. 
Mathias er fortæller i en seks afsnit lang tv-dokumentar, 
hvor seeren følger ham et år efter hans fars død. Serien 
begynder i uge 10, og lærere kan hente undervisningsma-
teriale knyttet til serien. Dokumentaren er en del af et nyt 
initiativ, som en række organisationer i fællesskab har sat 
i gang for at sætte fokus på, at det er et fælles ansvar at 
hjælpe børn i sorg.

Ny kampagne sætter 
fokus på børns angst 
Skal mor så dø? Det spørgsmål har mere end 
85.000 børn og unge sandsynligvis stillet 
derhjemme, for det er antallet af børn, hvis 
mor har brystkræft. De fleste børn stiller kun 
dette spørgsmål én gang. Herefter går de 
selv med angsten og tankerne, og det er en 
stor psykisk belastning og en stor stressfak-
tor for et barn. Dansk Brystkræft Organisa-
tion sætter med en ny kampagne fokus på, 
hvordan lærere eller pædagoger kan spotte 
og hjælpe børnene.

UNESCO ØNSKER HJÆLP FRA LÆRERE
I en ny kampagne opfordrer Unesco lærere til at hjælpe med at 
fremme målene for bæredygtig udvikling. »Lærerne er helt cen-
trale, hvis de nye mål skal have succes«, står der i opfordringen til 
lærerne fra Unesco. Lærerne kan tilmelde sig kampagnen og får 
ved tilmeldingen adgang til materialer og information.

Gratis orkestermusik i DR

Foto: Kia Hartelius

Ved Sebastian Bjerril/bje@folkeskolen.dk

Hjælp til at hjælpe 
elever, der mister 
mor eller far

Find materiale på dr.dk/skole

Se m
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 på w
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Læs mere på brystkraeft.dk

Orkesterfestivalen er en stor årlig kon-
certdag med orkestermusik for alle aldre 
arrangeret af organisationen Musik og 
Ungdom. Her spiller store ungdomssym-
foniorkestre på op til 70 musikere såvel 
som mindre ensembler og små orkestre 
eller kor fra musikskoler landet over. Der 
er gratis adgang, og som gæst kan du gå 
til og fra koncerterne, om du så vil blive 
hele dagen eller bare lytte i fem minutter. 
Det foregår den 13. marts klokken 10-19. 

Uddrag fra anmeldelsen på folkeskolen.dk: 

 > Tydelige læringsmål for både dansk og  
samfundsfag og 17 arbejdsark til kopiering 

 >  Fusion mellem undervisningsmateriale, der 
lærer eleverne om de frie markedskræfter og 
økonomi og uddannelsesoplysning, der på 
fornem vis introducerer eleverne for handels-
uddannelsen

 >  Pædagogiske, korte tekster forklarer  
komplekse begreber 

 >  Med tidslinje fra 1903 til 2015 sætter  
materialet moderne historie i direkte relation 
til samfundsfag. 

Bestil 
materialet 

gratis: 
lpou@di.dk eller

di.dk/verdenhandler 

VERDEN 
HANDLER 
- GØR DU?

Mød fire unge, der arbejder 
i handelsbranchen, i undervis-

ningsmateriale om global handel, 
innovation og samfundsansvar 

Til Samfundsfag og Dansk

Simon er handelSelev 
i en Stor virkSomhed 

“Jeg er typen, 
der udfordrer 

mig Selv”

intervieW
“alle voreS 
kunder er 
ryan goSling”

viden 
at Smide 
affald ud er 
... dumt!

intervieW
anderS Sælger 
kaffe, der 
hJælper afrika

 – gØr du?

VERDEN 
 handler 

– et undervisningsmateriale fra Dansk Industri

fØlg 
nike’S 

globale 
fodSpor

Scan 
med din 

smartphone
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 >  Med tidslinje fra 1903 til 2015 sætter  
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Mikkel er en af de børn, der i kampagnen står frem og 
fortæller om reaktionen på morens brystkræft. 

I en ny tv-serie kan man følge 13-årige Mathias gennem kon-
firmation, fodboldkampe og familieferie, et år efter at hans far 
døde.

Foto: Pressebillede

Se programmet på  
facebook.com/orkesterfestivalen
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Skoletilbuddet Toften har fået et påbud af  

Arbejdstilsynet, fordi medarbejderne ofte risikerer 

voldsomme udfald fra frustrerede elever. Derfor får 

de kursus i gode greb og konfliktnedtrapning.

Fastholdelse
må aldrig blive 
 en slåskamp 

På kursus i nedtrapning af vold: 

T E K S T  H E L L E  L A U R I T S E N  •   F O T O  L A R S  H O R N
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Fastholdelse
må aldrig blive 
 en slåskamp 

»Hvornår ved vi, at vi har en kon-
flikt?« spørger kursuslederen.

»Når der kommer en stol gennem luften«, 
svarer en kvinde med et smil.

Det lyder voldsomt, men det er en del af 
virkeligheden på Toften, der er et skoletilbud 
for 28 elever med ADHD. Toften er en del af 
Toftegårdsskolen i Jerslev uden for Brønder-
slev.

Arbejdstilsynet var på besøg her i vinter 
og gav Toften et påbud. Medarbejderne 
skal blive bedre til at forebygge og håndtere 
risikoen for fysisk og psykisk vold, står der 
i påbuddet. Og det er netop derfor, lærere 
og pædagoger nu går rundt med bare tæer i 
skolens gymnastiksal, skubber til hinanden, 
laver balanceøvelser og lærer nogle gode og 
ufarlige greb til fastholdelse af elever. De skal 
blive bedre til at klare spændingerne mellem 
eleverne i hverdagen.

Tidligere politibetjent og uddannet i kon-
flikthåndtering Martin Pallesen underviser, 
og Toftens lærere og pædagoger er klar til et 
længere kursus denne aften. Desuden er skole-
fritidsordningspædagogerne fra Toftegårdssko-
lens almenafdeling med i aften, fordi de også 
alt for godt kender behovet for at kunne hånd-
tere voldsomme elever i indskolingen. På næste 
kursus skal indskolingslærerne også med.

Spark, bid og spytklatter
Eksempler har de rigeligt af: »Han kom lø-
bende med en brødkniv i hånden og jagtede 
en anden elev. Jeg fik fat i hans arm, men 
jeg kunne ikke holde den. Han var helt sort 
i øjnene«, »vi har fjernet knive flere gange«, 
»vi har også eksempler med jernskovl og 
kølle«, »vi må tit skille to elever i slagsmål fra 
hinanden«.

Medarbejderne fortæller på kurset, at de 
har en elev, der ofte nikker skaller. Andre 
sparker, spytter, slår og bider. Eleverne i Tof-
ten er pressede og reagerer ofte voldsomt, 
når de bliver stillet over for krav. 

Egentlig er skoletilbuddet Toften planlagt 
til børn med ADHD-diagnoser. Det er dét, 
medarbejderne er uddannet til at tage sig 
af. Men i dag er der kun et par elever med 
ADHD-diagnose alene. Der er langt flere 
elever med kombinationsdiagnoser, tidligt 
skadede elever, og nogle har oven i de andre 
diagnoser også angst eller er selvskadende. 
En svær cocktail at rumme i et tilbud tænkt til 
ADHD-elever.

»I skal passes ordentligt på – og det vil vi 
gerne blive bedre til. Derfor holder vi disse 

kurser«, siger leder af Toften Martin Theis 
Eriksen som indledning til aftenen.

Martin Pallesen har tidligere holdt kursus 
for medarbejderne, men der skal følges op, 
og flere kurser er planlagt.

»Udviklingen er lidt uheldig. Volden er 
godt nok faldende generelt i samfundet, men 
de, der er voldelige, bliver yngre og voldsom-
mere. Det er tendensen«, summerer Martin 
Pallesen op.

Sådan også på skoleområdet, hvor det net-
op er i indskolingen, at det ser værst ud med 
vold og trusler. Sådan har tendensen været de 
seneste år. Samtidig med den øgede inklusi-
on. I dag er der elever i almenklasserne, som 
tidligere ville have gået på Toften. På Toften 
går de tidligere heldagsklasseelever.

En af medarbejderne forklarer: »Der er 
klart sket en udvikling i skolen med de vold-
somme hændelser. Det er en kombination 
af, at nogle elever har noget med i bagagen, 
og så de lange skoledage. Dertil kommer de 
større faglige krav. I dag er det ikke let for 
børnene bare at få lov til at være«.

De fortæller, at eleverne er meget trætte om 
eftermiddagen, og det giver ekstra konflikter. 
De har korte lunter, er provokerende over for 

hinanden, og de, der har været i normalklasser 
tidligere, har lært at skrige og slå, når det bliver 
for meget. Simpelt hen for at overleve. 

»De bliver fyldt af hinanden, og så kører 
spiralen op«, som én forklarer.

Balance og kropssprog
Martin Pallesen skal lære medarbejderne, 
hvordan de bedst kommer ud af de hårde 
konflikter. Sådan at det ikke skader hverken 
elever eller medarbejdere.

»Vi skal bruge så lidt magtanvendelse som 
muligt. Det er kun, hvis barnet er til skade for 
sig selv eller andre. Det skal være nødvendigt. 
Og hvis vi vælger at bruge magt, skal det være 
kortvarigt og skånsomt. Det må aldrig blive 
en slåskamp«, siger Martin Pallesen.

Medarbejderne er ude på gulvet, de øver 
balance på vippebræt, laver afstressende 
øvelser og grounding – sådan at de ved, at de 
har jordforbindelse og kan stå fast, når situa-
tionen kræver det, og for ikke at tage egen 
stress med ind i klasselokalet til eleverne.

Martin Pallesen og en medarbejder viser, hvordan man kan 
holde én godt fast med et sikkert greb, uden at det bliver 
for voldsomt.
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U N D G Å  VO L D

Børn, der har det svært, er utroligt gode til 
at aflæse de voksnes kropssprog. 

»Hvis halvdelen af personalet er konflikt-
sky, og den anden halvdel slet ikke er det, så 
bliver børnene for alvor forvirrede«, forklarer 
Martin Pallesen.

To til en fastholdelse
Fastholdelser finder sted på Toften. Alle er 
enige om, at fastholdelser så vidt muligt skal 
undgås, men de har elever, hvor det kan være 
nødvendigt. Fordi eleven prøver at skade 
andre, men indimellem også sig selv.

»Vi passer altid på ikke at trænge et barn 
op i et hjørne. Der skal være en flugtmulig-
hed. De må gerne gå«.

»Vi er blevet meget bevidste om det, og 
vi har langt færre fastholdelser nu end tidli-
gere«, lyder det fra lærere og pædagoger.

»Vi kommer ind i lokalet, hvis en kollega 
tilkalder hjælp, men vi holder os tilbage. Der 
skal være én, der er ordførende over for ele-
ven. Vi andre er der bare, til hvis det bliver 
nødvendigt. Men der skal altid være en ventil 
for eleven. Så barnet kan gå«, fortæller de.

I undervisningen er lærerne som regel alene 
med en gruppe børn. Og der er kun én dør i alle 
lokaler, noget, flere fortæller, at de er bevidste 
om. Barnet skal have mulighed for at gå, og den 
voksne skal have mulighed for at slippe væk.

»Vend aldrig ryggen til en konflikt. Hvis 
du går, så bak, og vend dig væk sidelæns 
med kroppen. Sådan at du viser eleven, at du 
trækker dig væk, men sådan at du ikke risike-
rer et angreb«, lyder det fra Martin Pallesen.

Han fortæller, at en fastholdelse ikke må 
vare ti minutter.

»Det gør den tit hos os. Ellers bider eleven 
igen«, siger en kvinde.

»Ja, men eleven skal hele tiden have et 
tilbud om, at fastholdelsen stopper, hvis han 
falder til ro«.

Han forklarer, at for at udføre en forsvarlig 
magtanvendelse skal man være to. Hverken 
flere eller færre.

Udgangspunktet for en fastholdelse er stå-
ende eller siddende. Medarbejderne skal til-
stræbe, at eleven ikke kommer ned at ligge. Det 
er for nedværdigende. Hvis en elev ligger ned 
og hamrer hovedet ned i gulvet, skal man prøve 
at få en trøje eller en taske ind under hovedet.

Gode greb
Rundt i gymnastiksalen lyder høje grin fra 
medarbejderne, mens de prøver at fastholde 

hinanden. Den, der agerer elev, lægger kræfter 
i for at slippe fri, men de nye greb, som Martin 
Pallesen lærer dem, gør det svært at undslippe.

En hånd på håndleddet og en anden på 
underarmen. Det er både omsorg og fasthol-
delse. Grebet forhindrer, at eleven kan slå 
ud og ramme medarbejderen. Og det bliver 
muligt forholdsvis blidt at føre eleven væk fra 
de andre og udenfor. Hvis eleven bliver for 
voldsom, lærer de to medarbejdere at skifte 
greb, så de kan gå den anden vej. Det virker 
overrumplende for den fastholdte.

»Det er jo egentlig utroligt, at vi overho-

»Hvis vi vælger at bruge magt, skal det være kortvarigt og 
skånsomt. Det må aldrig blive en slåskamp. Eleven skal 
hele tiden have at vide, at det stopper, når han falder til 
ro«, forklarer Martin Pallesen, der er tidligere politibetjent 
og har en uddannelse i konflikthåndtering.

Bliv værtsfamilie 
– og lær en ny kultur at kende i dit eget hjem!

Vi modtager 150 unge fra hele verden i august.

AFS Interkultur er en frivilligdrevet organisation, der arbejder 
for at skabe større kulturforståelse gennem udveksling.

Vi har programmer for: 15-18 årige skoleelever, værtsfamilier 
og dig på over 18 år, der vil arbejde frivilligt. 

Bliv klogere på www.afs.dk
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vedet har brug for at lære det her. 
Men det har vi«, som én siger un-
dervejs.

De taler om, at alle magtanven-
delser skal dokumenteres, og at der 
kan komme tilsyn, hvor man skal 
kunne beskrive, hvad man gjorde 
og hvorfor. Flere spørger afdelings-
lederen om, hvad de må.

»I kender eleverne, og I skal 
modsvare det, I bliver mødt med. I 
må aldrig optrappe, men I er nødt 
til at kunne modsvare angrebet«, 
svarer Martin Theis Eriksen.

De når frem til, at de skal blive 
bedre til at bede om hjælp. Også hos 
afdelingslederen. Fortælle, at de har 
brug for en ekstra person på et givet 
tidspunkt. For eksempel har flere 
elever brug for en gåtur om morge-
nen, men én elev kan være svær at 
have med på turen. Måske må en 
anden tage den elev i det tidsrum.

»I skal ikke være elitesoldater. 
Det er meget vigtigt, at I ikke slås 
med børnene, men at I i stedet sæt-
ter foden ned og siger stop, hvis 
det er nødvendigt«, understreger 
Martin Pallesen.

Afdelingslederen supplerer: 
»Måske skal en elev ikke være her 
på skolen. Det må vi så tale om«, 
siger han.

De lærer, hvordan de får en 
person væk, der sidder overskrævs 
på en anden og har taget kvælertag 
på vedkommende. Det skal være 
et hurtigt, overrumplende og raskt 
hiv i tøjet sidelæns væk. Det virker, 
da de forsøger sig med hinanden.

»Hvis I møder én med en kniv, 
så tag en stol. Hold stolen op foran 
jer, mens I hele tiden kommunike-
rer. Det handler om at tale eleven 
ned – og om at beskytte sig selv og 
andre«, siger Martin Pallesen.

Da kurset slutter klokken 20 
denne aften, har nogle af pæda-
gogerne været på arbejde siden 
klokken 6 i morges. Resten kom 
ved 8-tiden. Men det har ikke været 
et problem at holde sig vågen, for 
de har været i gang ude på gulvet 
hele tiden.

»Og vi har så meget brug for det 
her«, understreger flere. 
hl@folkeskolen.dk

Der forekommer et  
væsentligt og alvorligt 
omfang af fysisk og 
psykisk vold i Toften 
dokumenteret i  
virksomhedens egen 
trivselsmåling.

Der er eksempler på 
arbejdsulykker i 2015, 
hvor medarbejdere har 
haft sygefravær som 
følge af vold.

Der forekommer for  
eksempel slag, spark 
(for eksempel i skridtet), 
skaller, bid, kvælertag, 
spyt.

Der forekommer kasten 
med ting (for eksempel 
døre og stole), ødelæg-
gelse af inventar og  
ansattes personlige 
ejendele.

Der foretages færre  
fastholdelser sammen-
lignet med for et år  
siden. Dog forekommer 
der stadig ugentlige 
fastholdelser/magt-
anvendelser. Medarbej-
derne oplyser, at der re-
gistreres en fastholdelse 
cirka hver anden uge.

Citater  
fra Arbejds- 
tilsynets  
påbud til  
Toften

SIND I SIGTE 
MENTALISERING I SKOLEN

… et meget gennembearbejdet materiale med 
videnbokse, videoclips, flot billedside og re-
fleksionsspørgsmål med mere. [...] De to bøger 
kan give dig redskaber til at lære børn og unge 
i skolen at mentalisere. 

 – Flemming Platz, Folkeskolen.dk, januar 2016

Gode mentaliseringsevner gør det både lettere at 
undervise og at lære noget i skolen, og en mentalise-
rende indstilling fremmer såvel sundhed, motivation, 
mestring og samhøringhed samt underviserens di-
daktiske muligheder. 

Bøgerne fortæller med ord, billeder og videoklip om 
mentalisering og indeholder historier, interview, mo-
deller og mange øvelser og opgaver. Bøgernes mange 
videoklip giver mulighed for at se det beskrevne i 
praksis. Papirudgaven er forsynet med QR-koder, som 
gør det nemt at kombinere tekst og videoklip. 

Begge bøger fås som trykt bog og som e-bog. Derud-
over findes fem selvstændige temaopdelte e-bøger, 
som rummer uddrag fra hovedbøgerne. De er veleg-
nede til fx teamsamarbejde og undervisningsforløb.

Henvender sig til pædagoger, lærere, studerende og 
andre, der er optaget af børns udvikling og læring.

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

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

HØR
OPLÆG VED 

FORFATTEREN PÅ 
SKOLEMESSEN 

13. APRIL

Nye bøger af Bente Lynge fortæller med ord og 
billeder om mentalisering i pædagogisk praksis

349 kr. inkl. moms.299 kr. inkl. moms.
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U N D G Å  VO L D

En klar definition af, hvad vold og trusler kan 
være, det er et ønske fra Rikke Nyholm Søren-
sen, der har været lærer på Toften i syv år. 

»Det er dét, vi arbejder på nu efter Ar-
bejdstilsynets besøg. Jeg er blevet bedre til at 
registrere hændelserne i hverdagen. Arbejds-
tilsynet sagde klart, at vi ikke må negligere 
de voldsomme hændelser, vi oplever, men 
der har været en tendens til, at vi accepterer 
det, fordi det er hverdag her. Selv om jeg godt 
ved, at der er en risiko for, at det hober sig 
op. Nu er vi blevet meget bedre til at registre-
re det. Jeg øver mig, og ledelsen prioriterer 
det«.

Rikke Nyholm Sørensen arbejdede tidli-
gere i kommunens heldagsklasse, men den 
blev lukket for syv år siden, og både elever og 

medarbejdere blev flyttet til Toften. Hun har 
altid arbejdet med specialbørnene.

»Der er sket et skred på de syv år, jeg har 
været her. I begyndelsen havde vi børn med 
ADHD, som vi havde noget uddannelse i at 
arbejde med. De elever, vi får nu, er langt 
hårdere ramt. De er ofte tidligt skadede, og 
der er stor utilregnelighed i deres måde at 
agere på. De er meget sværere at rumme«.

De tidligt skadede børn boede tidligere på 
særlige pædagogiske opholdssteder.

Hun fortæller, at afdeling Toften ligger på 
en gang, hvor også skolens børnehaveklasser 
og andre klasser har lokaler. Det gør det eks-
tra svært for alle parter.

»Der bliver hurtigt lidt Odense Banegård 
over det, og det er meget svært for Toftens ele-

Medarbejdere og ledelse øver sig  
på at blive bedre til at registrere de  
voldsomme hændelser, siger lærer.

»Vi skal have  
en klar definition 

af vold«

»Jeg er blevet bedre til at 
registrere hændelserne i 
hverdagen. Vi skal have en 
fælles definition af vold 
og trusler, og det taler vi 
om nu. Ledelsen prioriterer 
det også«, fortæller lærer 
Rikke Nyholm Sørensen 
(til højre).

T E K S T  H E L L E  L A U R I T S E N  •   F O T O  L A R S  H O R N
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ti l 1.671,- pr. måned
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ver. De forsøger at blive i klassen, og ofte vil vi 
netop gerne have en elev ud af klassen, så han 
kan få lidt luft og komme væk fra de andre. El-
lers reagerer alle på hinanden«, forklarer hun.

Nultolerance ved grimt sprog
I hvert fald et par gange om ugen må medar-
bejderne skille to elever, der slås. 

»Børnene er fyldt op af noget hjemmefra, 
inden de møder her. Vi har elever, der aldrig er 
truende eller udadreagerende, men vi har også 
nogle, der ofte reagerer voldsomt. Og den psy-
kiske vold er hård. De slår med ord og kalder 
os alt muligt. Men vi er for nedadgående, når 
det gælder fastholdelser. Det er det, vi arbejder 
på at undgå. Vi vil gerne vise dem, at det gode 
avler det gode«, siger Rikke Nyholm Sørensen.

Toften arbejder lige nu med nultolerance 
overfor grimt sprog. Eleverne bliver sendt til 
ledelsen, og konsekvensen er, at de kan blive 
bortvist en dag eller to. Det har allerede hjulpet.

Eleverne reagerer mest voldsomt, når der 
kommer nye elever til Toften. 

»75 procent af vores elever kommer fra 
al menskolen. De har slået sig kraftigt i fol-
keskolen, før de kommer til os. Tidligere 
fik vi eleverne fra små, og det var lettere at 
arbejde med. De elever, der har været ude i 
folkeskolens almene klasser, dem kan vi ikke 
inkludere senere. I hvert fald kun meget få af 
dem. Deres selvværd er simpelt hen knækket, 
og det er problematisk«.

I Toften oplever de især, at elever med 
ADHD og tidligt skadede går meget dårligt i 
spænd. Det bobler konstant imellem de elev-
grupper, så de prøver at dele børnene op i 
mindre hold efter deres primærdiagnose.

Rikke Nyholm Sørensen har selv oplevet at 
være sygemeldt på sin tidligere arbejdsplads 
efter et overfald fra en elev. Og på Toften op-
lever de også indimellem sygemeldinger efter 
en voldsom hændelse. 

»Vi er i gang med en fælles definition af 
vold og trusler. Der er en stor gråzone – hvad 
vil vi finde os i, og hvad vil vi ikke acceptere. 
Vi er ikke helt enige, og derfor arbejder vi 
med at skærpe det her efter Arbejdstilsynets 
besøg. Jeg har store forventninger til, at vi får 
afklaret det bedre«. 

Toften har et samarbejde med en konsulent, 
der er psykolog og specialist i ADHD. Hende 
holder de møde med en gang om måneden. 
Men Rikke Nyholm Sørensen kunne også godt 
tænke sig at få egentlig supervision. 
hl@folkeskolen.dk

De elever, vi  
får nu, er langt
hårdere ramt. 
Rikke Nyholm Sørensen
Lærer på Toften i syv år

ER DU KLAR
til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi?

BRUG TVTIL PRØVEN
Dine opgivelser skal minimum indeholde tre eksempler på 
andre udtryksformer end tekst. Brug tv fra mitCFU!

Vælg mellem et hav af undervisningsrelevante
tv-udsendelser – lige til at streame

Benyt de pædagogiske vejledninger – idéer til brug
af udvalgte tv-udsendelser i undervisningen

Se tv-udsendelserne igen og igen – de forsvinder ikke

mitcfu.dk
– din læremiddelportal
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Funktionelt, komfortabelt og ikke for smart. 
Sådan beskrev magasinet Euroman i novem-
ber lærernes tøj. 

Lærerne må høre på lidt af hvert. Også når 
det kommer til deres påklædning. Men hvor-
for er det så vigtigt, hvad de  iklæder sig om 
morgenen? Blandt lærerne har diskussionen i 
årevis kørt på sammenhængen mellem sjusket 
påklædning og dalende autoritet. Lærerne 
skal gå i det, de har lyst til, mener nogle. Ele-
verne mister respekt, hvis lærerne møder op i 
shorts og med stikkelsbærben, mener andre.

En af dem, der mener, at en lærer skal 
klæde sig, som han vil, er Tomas Hansen. 
Han underviser blandt andet i fysik og kemi 
på Sabro-Korsvejskolen i Sabro ved Aarhus. 
Tomas Hansen mener ikke, at påklædningen 
er ligegyldig, men det er vigtigere, at lærerne 
er sig selv, end at de går i smart tøj.

»Min autoritet er ikke bygget på det ydre. 
Hvis mit tøj ikke er autentisk, har jeg svært 
ved at undervise, for så er det bare en falsk 
facade. Hvis jeg har det sådan, kan jeg ikke 
skabe en relation til børnene og få respekt. 
Jeg mener, at man skal være autentisk og 
ærlig over for sig selv, ellers ser eleverne lige 
igennem dig. Og sådan opbygger du ikke re-
spekt«, siger han.

Tomas Hansen går i shorts året rundt. Ofte 
kan man også se ham i en fodboldtrøje og altid 
med en hue fra hans store huesamling, som 
hans elever godt kan lide at kommentere på, 
skriver han på folkeskolen.dk.                

Anderledes formel  er hans branchekollega 
Anders Thorsen, som i øjeblikket holder orlov. 
Han har skjorte og pæne lædersko på, når han 
underviser. Han mener, at lærerne burde tæn-
ke mere over, hvordan de præsenterer sig selv.

»Autoritet er ikke noget, man kan forvente 
at få automatisk. Det er noget, man tager på 
sig. Det vigtigste er selvfølgelig indholdet af 
det, vi kommer med, men der er også en 
æstetisk dimension. Der bliver lagt mærke til 
den form, jeg putter mit indhold i. Hvis man 
tror, der ikke bliver lagt mærke til det ydre, så 
er man naiv«, siger Anders Thorsen.

Må ikke tage opmærksomheden
Den holdning er Anders Thorsen ikke ene 
om. Han bakkes op af formand i Københavns 
Lærerforening Jan Trojaborg, som længe har 
været aktiv i debatten. Så sent som i januar 
skrev han et debatindlæg om samme emne. 
Her skriver han, at der ligger magt og respekt 
i tøjet, og at lærerne bør overveje, hvilke 
signaler de sender med deres påklædning. 
Ifølge Jan Trojaborg er påklædning blot et 
element i en lærers autoritet, men ikke et, 
der må glemmes.

»Man er nødt til at signalere, at skolen er 
et sted, hvor man tager sit job meget alvorligt. 
Det gælder hele indretningen af skolen, også 
hvordan læreren præsenterer sig selv. Tøjet 
må ikke tage opmærksomheden. Lader man, 
som om det ikke er en skole, trækker man 
kraften ud af sig selv og stedet«, siger han.

Autoriteten sidder ikke  
i tøjet, meeen …
Skjorte og slips eller shorts og stikkelsbærben? 
Debatten om lærernes påklædning er evig aktuel. 
Hvad kan lærere tillade sig at have på, hvis de vil 
have, at eleverne skal respektere dem?
AF CATHRINE BANGILD · ILLUSTRATION: BOB KATZENELSON
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Skolen må ikke forveksles med stranden 
eller fodboldbanen, for skolen er en insti-
tution, som står for noget vigtigt, nemlig at 
lære. Og det kræver, at læreren »lægger sig 
selv på hylden«.

»Man er ikke privat, når man står i et klas-
selokale. Læreren har en funktion og påtager 
sig en rolle. Her kan man vise, hvor alvorligt 
man tager det, man beskæftiger sig med«, 
siger han.

Relation og selvtillid
Trods mangel på skjorte mener Tomas Han-
sen ikke, at han har problemer med autoritet 
og respekt fra eleverne. For ham er en min-
dre formel påklædning ikke en hindring, men 
kan bruges til at skabe kontakt til eleverne.

»Autoritet er gensidig respekt. Eleverne 
respekterer mig og hører efter, hvad jeg siger. 
Jeg er læreren, og det er der ikke nogen dis-
kussion om. Jeg bruger min påklædning til at 
komme i kontakt med eleverne og skabe rela-
tioner. Det betyder, at vi har noget fælles og 
noget, vi kan tale om. Også selvom de synes, 
jeg har en grim trøje på. Hvis man kan tale 
sammen, så får man også mere respekt for 
hinanden«, siger Tomas Hansen.

For Anders Thorsen handler det om selv-
tillid. Hans påklædning er en del af en samlet 
pakke, som ikke kun påvirker eleverne, men 
også ham selv.

»Når jeg klæder mig pænt og ordentligt, så 
ranker jeg ryggen lidt ekstra. Så har jeg mere 

en følelses af, at det, jeg kommer med, er vig-
tigt. Jeg synes ikke, jeg er overbevisende, hvis 
jeg ikke er ordentligt klædt på«, siger han.

Skolen skal diskutere
For Anders Thorsen og formand Jan Troja-
borg går særligt et ord igen: Professionalisme. 
Klæder man sig pænt, viser man samtidig 
respekt for sit job og skolen. De mener ikke, 
at der skal laves en særlig dresscode på sko-
lerne, men den enkelte lærer skal tage diskus-
sionen med sig selv og de andre lærere.

»Nogle gange kommer vi til at leve lidt i vo-
res egen lille lærerboble, hvor vi bliver enige 
om, at det bare er de andre, der ikke kan lide 
os. Men det handler om selvrespekt. Profes-
sionel selvrespekt, man kan tage på. Men jeg 
vil ikke diktere, hvad andre skal have på«, 
siger Anders Thorsen.

Jan Trojaborg ønsker heller ikke at opstille 
særlige rammer for, hvad der er tilladt, og 
hvad der ikke er.

»Påklædningen skal være pæn, ordentlig 
og ikke provokerende. Det er en del af diskus-
sionen, men ikke et hovedtema. Hvis man er 
professionel, tænker man over alt det, man 
foretager sig. Hvis lærerne bare gør, som de 
vil, så er det et signal til eleverne om, at de 
også bare kan gøre, som de vil. Jeg ved ikke, 
om man kan finde en egentlig løsning, men 
man skal tage nogle diskussioner på skolen«, 
siger Jan Trojaborg. 
cba@folkeskolen.dk

TOMAS HANSEN SKRIVER PÅ FOLKESKOLEN.DK:

»Skal vi lade andre diktere, 
hvordan vi skal klæde os som 
lærere, eller skal vi lade os be-
dømme på vores faglighed? Jeg 
har endnu til gode at møde folk, 
der ser ned på mig eller andre 
lærere på grund af tøjet, men 
hvis din faglighed er dårlig, så 
er det jo nemt at tage tøjet  
med som parameter«.

ANDERS THORSEN SKRIVER I POLITIKEN:»Jeg savner lærere, der fortæller 
om, hvor fede de selv er. Der blæ-
rer sig. Der viser sig frem. Måske 
kræver det også, at vi kigger dybt i 
garderobeskabet og tager noget tøj 
på, der viser, at jeg har saftsuseme 
selvrespekt, og det, jeg kommer 
med, er sindssygt vigtigt«.

JAN TROJABORG SKRIVER PÅ KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS HJEMMESIDE:»Uanset hvad er der psykologi i tøj-valget. Så hvorfor skal lærere, der som et væsentligt fagligt bered-skab har psykologien, se bort fra garderobepsykologien? Der ligger magt og respekt i tøjet«.
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D e tre unge piger er travlt optaget af 
at klippe Wise Words-klistermærker 
ud, som de om lidt skal dele ud til 

indskolingseleverne. Men drengene Tommy 
og Samaleh har fået øje på to små drenge på 
legepladsen udenfor, som er kommet op at 
slås. Egentlig er alle i venteposition, inden de 
fem unge skal holde oplæg for indskolingen 
på Ørkildskolen. Men der er ingen lærere 
i skolegården, og man kan ikke komme 
igennem den direkte glasdør, så Samaleh 
reagerer. Han løber omkring og skiller de to 
kamphaner ad. Den ene er rasende og slår 
ud til alle sider. Men Samaleh taler med ham 
og når at få ham lidt ned, inden skoleleder og 
lærer kommer til, for drengen forstår tydeligt 
alt, hvad Samaleh siger til ham.

»Det er første gang, jeg har prøvet det«, 
siger Samaleh tilbage blandt kammeraterne, 
som roser ham. Han ryster lidt på hovedet, 
og så er han klar til endnu et oplæg om for-
delen ved at kunne flere sprog sammen med 
Tommy, Jasmina, Sahar og Imane.

Jeg var bange for at tænke på persisk
I dag er fem af de unge fra gruppen på besøg 
på Ørkildskolen for at fortælle om det fede 
ved at kunne flere sprog. De er hver især 
vokset op med en følelse af, at det at være 
tosproget var noget, man skulle skamme sig 
over. Men da de i 7. klasse mødte fransklærer 
Gro Caspersen, gik det op for dem, at de 
mange sprog, de har med hjemmefra, er en 
kæmpe styrke. Det gjorde så stort indtryk, at 
de nu tager omkring til skoler sammen med 
Gro Caspersen for at bringe budskabet videre 
til andre børn.

»Jeg har gået på jeres skole og haft jeres 
matematiklærer Filip. Jeg kan huske, at jeg 
var megabange for, at jeg skulle komme til at 
tænke på persisk, for så ville stykkerne sik-
kert blive forkerte«. 

TEKST PERNILLE  AISINGER

FOTO HUNG  TIEN  VU

Jasmina og Sahar går i dag i gymnasiet, Imane og Samaleh går i 10. klasse, og Tommy går i 9. klasse. Men de vil  
alle gerne bruge deres ekstra sprog fremover. Samaleh som politimand, Imane som sportsjournalist, og Sahar  
vil arbejde med kommunikation mellem lande, som ikke forstår hinanden.

SPROG  
er da en gave
Begrebet tosproget har fået klang  af bal
lade og brug for hjælp. Men seks unge har fået 
vendt selvbilledet med hjælp fra deres fransk
lærer. Nu rejser de rundt på skoler og fortæller  

børn, hvor stolte de skal være over  
deres ekstra kompetencer. 

TEKST PERNILLE AISINGER

FOTO HUNG TIEN VU
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De 100 sæt børneøjne følger Sahar op-
mærksomt, og børnene hujer henrykt, da hun 
spørger, om de kender Tidsrejsen. »Jeg ville 
ønske, at jeg havde sådan en tidsmaskine, for 
så kunne jeg rejse tilbage og fortælle mig selv, 
at der intet var at være bange for. Tværtimod 
er det en kæmpe gave at kunne mange sprog! 
Man bliver ligefrem klog af det«.

De mange små ansigter fra 0., 1., 2. og 3. 

klasse ser på hinanden, nogle lidt overra-
skede, andre med et smil.

Tommy forklarer, at nu vil de gerne høre, 
hvilke sprog børnene kender. »Er der nogen, 
der taler arabisk?«

En dreng rejser sig – først tøvende med 
dukket hoved, men da de fem tjekkede 
unge på scenen roser ham, løfter han lang-
somt hovedet, et smil breder sig og lyser 

hele hans ansigt op i et stolt grin. De unge 
fortsætter med fransk, albansk, persisk, 
grønlandsk, vietnamesisk, og flere og flere 
kommer op at stå og lytter opmærksomt for 
at høre, om deres ekstra sprog også er en 
gave. Flere af de rent danske børn forsøger 
at finde på sprog, de kan. »Jeg er lidt af en 
fynbo«, siger en. 

»Det er imponerende, at I kan så mange 
sprog. I er ikke tosprogede, I er flersprogede. 
Det betyder, at når I bliver voksne, så er der 
mange, der gerne vil have jer ansat«, fortæller 
Imane. Og Sahar fortæller dem en hemme-
lighed.

»Alle vil jo gerne være klogere, ikke? Når 
man kan bruge to sprog, så er man simpelt-
hen klogere end dem, der kun har et. Så kan I 
selv regne ud, hvor klog man bliver, hvis man 
kan tale fem sprog!«

Alle børnene bliver kaldt op klassevis og 
får udleveret hver deres lysegrønne klister-
mærke med ordene Wise Words – brug dine 
sprog. Nogle smækker det med det samme i 
panden eller på armen, mens andre omhyg-
geligt putter det i lommen. 

»Nå I kommer hjem til jeres forældre, så 
kan I fortælle dem, at sprog gør klog. Så vi 
giver en stor hånd til jer og alle de sprog, I 
kan. Husk at det er en gave«, lyder de afslut-
tende ord fra Jasmina, inden hun og de andre 
må tage afsked med de små ved døren og give 
high fives og kram, som var de rockstjerner. 
pai@folkeskolen.dk

Det var fransklærer Gro Caspersen, der fik åbnet elevernes øjne for, at 
det at være tosproget ikke er noget, man skal skamme sig over.

»I kan vise klistermær-
kerne til jeres forældre 
og fortælle dem, at man 
bliver klog af at tale 
mange sprog«, sagde 
Samaleh til de små 
elever. 
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»Jeg har altid følt, at jeg skulle skamme mig 
over at være tosproget – indtil jeg mødte Gro 
og fandt ud af, at det faktisk er megasejt at 
kunne en masse sprog«. Ordene kommer fra 
16-årige Jasmina, men de kunne også være 
kommet ud af munden på de andre unge, der 
er med i kampagnen Wise Words. 

Gro er lærer Gro Caspersen, som har haft 
de unge i fransk og dér aktivt trukket deres 
sproglige kompetencer ind og vist dem, at 
det er en kæmpe resurse, fordi de kan kende 
gloser fra marokkansk eller arabisk eller se 

ligheder med grammatikken på italiensk. 
Men der, hvor det virkelig tog fart, var, da 
Gro som en del af sin diplomuddannelse i 
fremmesprogstilegnelse på University Col-
lege Lillebælt i Odense besluttede at lave et 
fokusgruppeinterview med sine tosprogede 
franskelever om, hvilke reaktioner deres 
sprog var blevet mødt med i skolen.

»Det var så vildt pludselig at finde ud af, at 
de andre havde lignende oplevelser som dem, 
jeg selv sad med. Vi kunne spejle os i hinan-
den«, fortæller Imane. »Det var utroligt be-
friende, fordi vi kunne grine af det sammen. 
Men også vildt at høre, at alle havde syntes, 
at det var totalt ydmygende at blive trukket 
ud til nationale test for tosprogede, som er så 
forsimplede, at man føler sig helt til grin«. 

TEKST PERNILLE  AISINGER

FOTO HUNG  TIEN  VU

»Vi skal spørge ind til elevernes sprog«
Lærer Gro Caspersen ville bare lave et fokusgruppeinterview med sine  
tosprogede elever, men en time blev til ugentlige møder, og nu står de med  
en film og en kampagne. De vil fortælle hele verden, at sprog er en gave.

»Det var helt fantastisk at opleve den forløsning, der lå i 
for eleverne at fortælle om deres pinlige og negative op-
levelser med at være tosproget. Det må jo ikke fortsætte 
sådan i skolen«, fortæller lærer Gro Caspersen. 

Oplev Villeby og Elevunivers.dk på Danmarks Læringsfestival 
Vi holder oplæg i lokale 16 Tirsdag den 15. marts kl. 13.30 & onsdag den 16. marts kl. 11.30

ELEVUNIVERS.DK NU MED VILLEBY
- Et stærkt digitalt og interaktivt træningsunivers til 0.-4. klasse

Villeby er et lærerigt og inspirerende univers, hvor eleverne kan arbejde 
med en række forskellige temaer inden for alle fag.  Villeby er udviklet i 
børnehøjde af fagfolk og består i dag af mere end 4000 sjove og 
spændende lærings- og træningselementer. 

Mød os på 
Danmarks 

Læringsfestival
på stand nr. 21
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FAGLIGT NETVÆRK: TYSK OG FRANSK 
Folkeskolen.dk/tyskogfransk

TILMELD  
DIG NETVÆRKET  

TYSK OG FRANSK 
PÅ FOLKESKOLEN.DK

prøv  
noget  

nyt

Vi oplever stor interesse  
for besøg og undervisning. 
Kontakt os allerede i dag.

Ring +45 44 22 22 44 og hør mere  
eller bestil på denblaaplanet.dk

Giv klassen en dag i syv millioner liter vand  
 Oplev levende undervisning tæt på havets dyr.

  Få fagligt indhold uanset om I vælger  
undervisning eller et besøg  
på egen hånd.

Ingen af pigerne havde følt sig opfordret 
til at bruge deres sproglige repertoire, for 
lærerne havde understreget, at »her taler vi 
dansk«. Lærerne havde ikke interesse i deres 
sprog, og de blev bedt om at lade være med 
at bagtale andre, hvis de forsøgte at hjælpe 
en kammerat med matematikken på deres 
fælles sprog. Fokus havde været på, hvad de 
ikke kunne, i stedet for hvad de kunne. 

Tosprogede skal anerkendes for sproget
Gro Caspersen blev så engageret i elever-
nes oplevelser, at de aftalte at mødes igen 
ugen efter, og det blev til mange møder. En 
dag udbrød Jasmina: »Vi er nødt til at lave 
en kampagne, for de små skal ikke opleve 
samme flovhed, som vi har«. Den tog Gro Ca-
spersen til sig, ringede rundt, søgte penge og 
fik produceret en film sammen med eleverne. 
Og så var kampagnen Wise Words skudt i 
gang. Indtil videre har de besøgt fire skoler i 
området og en multikulturel konference, hvor 
de fik stående bifald. 

»Det er alt sammen foregået i fritiden. Men 
jeg synes, det er så vigtigt at få det her frem. 
Når en elev siger: ’Jeg har altid følt, at der er 

noget ved mig, der er forkert. For første gang 
er jeg stolt over den, jeg er’, så er det jo min 
løn. Man hører altid eksperter og fagfolk. For 
første gang i de 25 år, jeg har været lærer, 
har jeg oplevet, at det er historien fortalt fra 
elevernes vinkel. Man får jo følelsen af, at det 
her skal der jo gøres noget ved«, fortæller Gro 
Caspersen.

Hun understreger, at det bestemt ikke 
handler om, at eleverne ikke skal have hjælp 
eller dansk som andetsprogsundervisning, hvis 
de har brug for det. Men der ligger meget i, 
hvordan alle lærere møder eleverne i skolen. 

»Det er, som om vi er en så ensproget kul-
tur, at vi føler os truet af andre sprog i stedet 
for at se dem som en resurse. Tilbagemeldin-
gerne fra de skoler, vi har besøgt, har været: 
’Fedt! Nu har jeg spurgt, hvor mange sprog 
der er i min klasse’. Alene det at anerkende 
de tosprogede elever for det, de kan, det tror 
jeg, at vi som lærere kan blive meget bedre 
til«.

Hun arbejder selv meget med, hvordan 
eleverne kan bruge deres sprog i fransk, men 
hun mener sagtens, man kan bruge de sprog-
lige resurser i alle andre fag også. 

»Det er utroligt vigtigt, at vi som lærere 
fortæller eleverne, at de kan noget helt sær-
ligt, for de ved det ikke selv. Og sprogene er 
også en resurse, selv om de ikke taler dem, 
men bare forstår dem. Måske er det uviden-
hed hos lærerne – det tror jeg, for jeg har da 
gået rigtig mange år selv og aldrig spurgt ind 
til elevernes sprog«.

For de fem unge handler det rigtig meget 
om at blive mødt med interesse i stedet for 
fordomme.

»Det at være tosproget er blevet noget 
negativt – det er noget, man forbinder med 
at lave ballade eller ikke at være god nok til 
dansk. Men det handler også om, at folk blan-
der sprog og kultur sammen. Jeg vil gerne 
bare anerkendes for de sprog, jeg kan, uden 
at skulle forsvare mig mod folks fordomme«, 
siger Sahar. 

Og Imane forklarer: »Jeg er så træt af at 
svare på, hvorfor jeg ikke går med tørklæde, 
eller at skulle svare på folks fordomme om 
islam. Jeg ville sådan ønske, at lærerne bare 
kunne se mine sprog som en resurse og lade 
være med at forholde sig til min kultur«. 
pai@folkeskolen.dk
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Fristen har været kort. Derfor tror læringskon-
sulent i Undervisningsministeriet Søren Bech-
mann, at kun tre skoler har tilmeldt elever til for-
søgsprogrammet, hvor de kan tage forsøgsprøve 
i musik. 

»Vi kommer lynhurtigt forbi den periode, hvor 
skolerne har planlagt næste skoleår. Mange 
skoler havde allerede planlagt skoleåret, så prø-
veperioden ikke er kommet i spil«, siger Søren 
Bechmann, som er uddannet lærer og cand.pæd. 
i musikpædagogik. Han håber, at der kommer 
flere skoler til næste skoleår.  

Prøvevejledning kan ændres 
Undervisningsministeriet har tidligere forsøgt 
at søsætte en forsøgsprøve i musik, men kun 
en skole har indtil nu afholdt prøven i musik for 
fire år siden. Dengang havde ministeriet ikke 
udarbejdet en prøvevejledning, fortæller Søren 
Bechmann. 

»Det kan godt tænkes, at det er en af grun-
dene til, at deltagelsen ikke var så stor. I år har 
vi forsøgt at udarbejde en prøvevejledning, og 
tilmeldingerne kom hurtigere«, fortæller Søren 
Bechmann.

Skolerne, der har tilmeldt sig, har modtaget 
forsøgsprøvevejledningen, som prøverne vil køre 
efter til sommer.  

Tre skoler sender elever 
til prøve i musik 
I valgfaget musik kører et forsøgsprogram, hvor elever kan tage en afsluttende 
prøve med eksempelvis disko som emne. Kun tre skoler har i år tilmeldt elever. 
Læringskonsulent tror, at der er potentiale, så  flere tilmelder sig.

TEKST MARIA BECHER TRIER

FAGLIGT NETVÆRK:
MUSIK

TILMELD  
DIG NETVÆRKET  

MUSIK  
PÅ FOLKESKOLEN.DK

Musik-netværket er for alle, der  
interesserer sig for og arbejder med  
musikundervisningen og kulturens  
samspil med skolen.
I samarbejde med Musiklærerforeningen.
691 følgere.
 

Folkeskolen.dk/musik

Forskningsbaseret videreuddannelse ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet

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

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

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

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

MASTER I 
IDRÆT OG VELFÆRD

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

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

Ansøgningsfrist den 1. juni 2016. Informationmøde
afholdes torsdag den 28. april 2016 kl. 17:00 - 19:00.
St. Auditorium, Nørre Allé 53, 1. sal, 2200 København N
Læs mere på www.idraet-velfaerd.science.ku.dk eller 
kontakt Pia Hansen: phansen@nexs.ku.dk; tlf.: 3532 0821.

K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T
I N S T I T U T  F O R  I D R Æ T  O G  E R N Æ R I N G
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»Hvis skolerne har forslag til ændringer, går 
vi gerne i dialog. Det er en forsøgsprøve, men 
der skal være en plan for, hvad det er, de konkret 
gør«. 

Prøveforløb
Prøverne til sommer er planlagt sådan, at ele-
verne, som vælger at gå op i musik, trækker et 
bredt emne som eksempelvis disko, støttesange, 
Melodi Grand Prix eller hiphop. 

»Eleven får op til syv undervisningsgange 
til at arbejde med emnet. Man skal spille eller 
synge, som man bedst kan få det til at passe 
med emnet, men det er ikke et krav. Så kommer 
censor, og eleven spiller eller synger i gruppe el-

ler alene fem minutter. Bagefter går man ind og 
snakker om det lodtrukne emne, man har«. 

Søren Bechmann fortæller, at emnerne i prø-
ven i musik er lagt meget bredt op.  

»Eleverne trækker ikke kvintcirklen eller gui-
tarakkorder, det er et bredt emne. Alle skal kunne 
være med«. 
mbt@folkeskolen.dk

Disko er et af emnerne til forsøgs-
prøven, det kan også være hiphop 
eller Melodi Grand Prix.

Faget musik er blevet opgraderet med den nye folkesko-
lereform. Det vejledende timetal på 1. og 5. årgang er øget 
med en ugentlig lektion. Så nu har eleverne musik i to 
vejledende timer på alle obligatoriske klassetrin med und-
tagelse af 6. årgang, hvor der fortsat blot er en lektion. 
Med reformen skal eleverne vælge valgfag allerede fra 7. 
klasse med et vejledende timetal på to ugentlige lektioner. 
I forbindelse med opprioritering af valgfagsblokken skal 
eleverne, hvis de har valgt musik, inddrage valgfaget i 
den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.
I folkeskolen.dk’s faglige netværk for musik kan du 
finde nyheder om musikfaget og debattere, sparre og 
videndele med kolleger.

Musik efter reformen 

Forlaget MATEMATIK, Danmarks Matematiklærerforening, inviterer til konference og workshops 
onsdag den 6. april 2016 kl. 09.00-16.30 i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense

Konference om skriftlige- og mundtlige prøver i matematik

www.dkmat.dk
Se hele programmet og tilmeld dig på

Konstruer din personlige opgavebank

Du kan møde medlem af arbejdsgruppen for udarbej-
delse af de kommende digitale prøver efter 9. og 10. 
klassetrin, forhenværende fagkonsulent Klaus Fink, samt 
professor Jeppe Bundsgaard, DPU, Aarhus Universitet.
I mindre workshopgrupper udarbejder I sammen prøve-
oplæg til jeres egne elever til de mundtlige prøver juni 
2016. I vil blive bistået af forfattergruppen til PRØV! 
Arbejdet vil tage afsæt i Karsten Enggaards introduktion 
til PRØV! - med elever.
Tilmelding senest onsdag den 23. marts 2016. PRØV!

Webbaseret

Elevudgave
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Tirsdag d. 7. juni (Gratis koncerter): 
Scarlet Pleasure, L.I.G.A, Magtens 
Korridorer, Thomas Helmig Jam, Muddi 
& Salamidrengene (lukket børnefest), 
Hverdagens Helte, Brothers INC. (after 
ski Party), Torben Lendager Band (lukket 
pensionist fest), Railroad Blues Band. 

Onsdag d. 8. juni: Skole- og bb. 
bands, Lukas Graham, Nik & Jay, Kandis, 
Johnny Madsen, Ankerstjerne, Minds of 
99, Johnson, Johnny de Luxe, Bibbi, Sniff 
& Skriver, Fede Finn & Funny Boyz, Back, 
Larsen & Thrane, K.L.C. Band, Credence 
Clearwater Repeated, Michael Trier Band. 

Torsdag d. 9. juni: Rasmus Seebach, 
Christopher, Birthe Kjær & The Feel Good 
band, Mads Langer, Lars Lillholt band, 
Shaka Loveless, Steve Cameron & the Gospel 
Calvary, Nikolaj & Piloterne, Den Røde Tråd, 
Fede Finn & Funny Boyz, Tom Donovan, 
Jonah Blacksmith, Electric Guitars.  

Priser 2016
(OBS! nedsat ledsager billetpris)

1-dagsbilletter (ons- eller torsdag) 475 kr. 
1-dagsbilletter ledsager 200 kr.

2-dagsbillet (ons- og torsdag) 750 kr.   
2-dagsbillet ledsager 300 kr.

Camping 40 kr./nat
Morgenmad 50 kr./brunch + 25 kr.
Festival Hotel 60 kr./nat 

Billetsalg døgnet rundt
Bestil via us@solundfestivalen.dk  
– skriv navn/tel. nr. – Vi ringer dig op.  
Alternativt via 86 52 55 66 – læg 
navn/tel. nr. – Vi ringer dig op.

IKKE solgte billetter “skydes af”  
ved indgangen på dagene.

Henvendelser vedrørende billetter/din 
bestilling kan KUN ske på telefon  
86 52 55 66.
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2016
Nummer 6: Mandag den 14. marts 2016 kl. 12
Nummer 7: Tirsdag den 5. april 2016 kl. 12

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

mindeord

Mogens Søndergaard 
Andersen 
Tirsdag morgen den 9. 
februar modtog skolen 
meddelelsen om, at Mo-
gens Andersen efter kort 
tids sygdom var afgået 
ved døden.
Mogens Andersen er ud-
dannet lærer fra Jelling 
Seminarium i 1976.
Indtil Mogens Andersen 
blev fastansat ved Frede-
ricia skolevæsen august 
1984, var han ansat 
ved Kirstine Seligmanns 
Skole i Vejle. I Fredericia 
arbejdede han ved Køb-
magergades Skole indtil 
2013, hvor Fredericia 
Kommune gennemførte 
en skolestrukturreform. 
Herefter valgte Mogens 
Andersen at fortsætte 
sin lærergerning ved 
Kirstinebjergskolens af-
deling Havepladsvej, der 
er skolens udskolingsaf-
deling.

Mogens Andersens ken-
detegn var et altid roligt 
og afbalanceret væsen 
præget af hans stille, 
varme humor og med stor 
social forståelse for såvel 
elever som kolleger. Hans 
nærvær over for kolleger 
har været værdsat af 
mange. Unge kolleger 
kunne være sikre på hans 
opmærksomhed og op-
bakning.
Mogens Andersen var i 
sin væremåde eftertænk-
som, og netop det gjorde, 
at han, når han ytrede 
sig, altid blev lyttet til. 
Han formåede i en debat 
at pege på det centrale 
i denne og altid ud fra 
det humanistiske livssyn, 
der var en del af hans 
natur. Han vandt derfor 
stor respekt blandt såvel 
kolleger som elever og 
forældre. 
Mogens Andersen var i 
sin omgang med eleverne 
omsorgsfuld og favnende 
og havde et særligt blik 
for de elever, der var ud-
fordret i tilgangen til sko-
lens hverdag. Derfor var 

det naturligt for ham, at 
hans undervisning især 
var koncentreret omkring 
elever med særlige behov, 
herunder modtageklas-
ser. Elever med disse be-
hov kunne føle sig trygge 
i hans nærvær, og han 
forstod at spotte disse 
elever og uopfordret tage 
hånd om dem.
Vore tanker går til Mo-
gens Andersens familie. 
Æret være Mogens An-
dersens minde.

På kollegernes vegne
Erik Hansen,  

Kurt Madsen,
Henrik Smed Jørgensen

 Lederstillinger 

 Lederstillinger 

Fem skoleledere til 
fremtidens skole
Er du allerede skoleleder eller har ambitioner og kompetencer til at 
blive det, er der gode muligheder for at gøre karriere i Roskilde Kom-
mune. Seks af kommunens 19 folkeskoler skal have ny skoleleder:

• Klostermarksskolen
• Margretheskolen
• Peder Syv Skolen
• Vindinge Skole
• Østervangsskolen, herunder Vor Frue Skole

De seks skoler er bundet sammen i det fælles skolevæsens stærke 
fokus på børnenes læring og trivsel. Samtidig er det seks skoler med 
hver sine styrker og særpræg.
 
For alle fem stillinger gælder, at du skal være en tydelig kommuni-
kator og kulturbærer, der kan sikre mål, retning og værdi. Du har 
erfaring som leder og er vant til at samarbejde i et miljø præget af 
viden, læring, børn og unge. Du har personlig autoritet, lederformat, 
didaktisk og pædagogisk indsigt og energi.
 
Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte afdelingschef 
Holger Bloch Olsen, Roskilde Kommune på tlf. 46 31 52 01 eller 
rekrutteringskonsulent Søren Thorup på tlf. 21 68 87 08.
 
I den fælles job- og personprofi l for skolelederstillingerne kan du 
læse mere om jobbene, rammerne og forventningerne. Den enkelte 
skoles karakteristika og specifi kke skolelederprofi l er beskrevet. Du 
fi nder den som link i stillingsopslaget på www.roskilde.dk/job. Her 
kan du også se, hvordan du søger.
 
Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Ansøgningsfrist onsdag den 30. marts 2016, kl. 12.

Søg jobbet på www.roskilde.dk/job

Sammen om København

Europaskolen
Europaskolen søger ambitiøs og initiativrig 
afdelingsleder
Som vores nye afdelingsleder vil du indgå i skolens 
ledelsesteam og spille en central rolle i arbejdet 
for at skabe og videreudvikle Danmarks første 
Europaskole. Som afdelingsleder på en international 
skole i hastig vækst må du være engageret og i besid-
delse af et smittende energiniveau, så du formår at 
inspirere og bidrage aktivt til samarbejdet i skolens 
ledelsesteam og i forhold til det øvrige personale 
samt børn og forældre. 

Ansøgningsfrist den 29. marts 2016. 
Søg stillingen på www.kk.dk/job – “Ledelse”.

Den røde plads
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Løn

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.

JOB & KARRIERE

Ni spørgsmål, du ikke skal stille  
til samtalen
Det er vigtigt, at du forbereder dig grundigt, før du møder op til jobsamtale. Både på de spørgsmål, du kan 
forvente at få, og på de spørgsmål, du selv skal stille.  Start ikke med: Hvad er lønnen her?

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Når du har været i spørgekrydsilden i en 
rum tid til en jobsamtale, falder 
spørgsmålet som regel, om du 
har noget, du vil spørge ansæt-
telsesudvalget om. Her er det 
vigtigt at have gode spørgsmål 
klar, som viser, at du er interes-
seret i jobbet og har sat dig ind i 
skolens profil.  

Det engelske erhvervsmedie 
Business Insider har sammen 
med jobsiden Talent Zoo samlet 
en række spørgsmål, som du i 
hvert fald ikke skal stille. Job & 
karriere har udvalgt ni spørgsmål og givet 
dem et lærertwist: 

— Hvad er jeres skoles profil? Undgå spørgs-
mål, hvor du selv kan få svar på skolens 
hjemmeside, for det signalerer, at du ikke 
har sat dig ind i stedet og derfor ikke bræn-
der nok for jobbet.

— Hvad er lønnen? Vent med økonomiske 
spørgsmål, til du bliver tilbudt jobbet. Deref-
ter kan forhandlingerne begynde. 

— Er der mulighed for at blive leder på et 
tidspunkt? Fokuser på det job, der er i spil, 
så du viser, at du virkelig vil det — så kan det 
være, mulighederne for at blive leder kom-
mer af sig selv hen ad vejen.

— Hvad sker der, hvis jeg ikke kommer 

så godt ud af det med kollegerne? Sådan et 
spørgsmål signalerer, at du måske ikke er 
så vant til at komme godt ud af det med de 
andre på lærerværelset, og det bekymrer. 

— Er du gift? Har du børn? Undlad person-
lige spørgsmål til ansættelsesudvalget. 

— Kan jeg foretage personlige opkald — for 
eksempel i frikvartererne? Spørgsmålet viser, 
at du ikke er 100 procent fokuseret på dit 
arbejde. 

— Jeg har hørt, at skolelederen … Nævn 
aldrig rygter under jobsamtalen. Hvis rygtet 
virkelig bekymrer dig, så grib i stedet fat i 
skolens tillidsrepræsentant for at få det af-
klaret. 

— Hvordan klarede jeg mig? Hvis du gerne 
vil have feedback, så vent, til du enten er 
blevet tilbudt jobbet eller har fået afslag 
— derefter kan du spørge, hvad du kan 
forbedre. 

— Har jeg fået jobbet? Under samtalen er 
det for ivrigt at spørge. Vent, til du får en 
tilbagemelding som aftalt. 

Find flere gode tips til jobsøgningen på 
laererjob.dk  
folkeskolen@folkeskolen.dk
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HOLSTEBRO.DK
HOLSTEBRO KOMMUNE · RÅDHUSET · 7500 HOLSTEBRO

www.facebook.com/HolstebroKommune

Få Digital Post og vind en iPad. Med Digital Post sparer du både dig selv og kommunen tid og porto – og du får hurtigere svar. Digital Post er lige så 
nemt og sikkert at bruge som Netbank. Læs mere på www.holstebro.dk/post

VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆTTE RETNING OG SKABE RAMMER FOR UDVIKLINGEN OG DRIFTEN 
FOR FOLKESKOLERNE OG SFH OMRÅDET I HOLSTEBRO KOMMUNE? 

Vi har behov for en fagligt forankret konsulent, der 
primært kan understøtte udviklingen inden for 
• Læring og pædagogik
• Kvalitetsudvikling i folkeskolen
• Sammenhæng mellem det politiske niveau og 

klasseværelset

I Holstebro Kommune er folkeskolen i forandring ved 
folksekolereform, skoleordning, praksisændringer og 
så videre. Vi er optaget af at skabe udvikling, læring og 
trivsel for alle børn i Holstebro Kommune, og vi søger 
en pædagogisk og didaktisk udviklingskonsulent, der 
vil være med til at sikre en høj grad af kvalitet i vores 
arbejde inden for læring og pædagogik. 

Vores folkeskoler arbejder målrettet på at skabe lærings-
miljøer, hvor der sker en løbende progression for vores 
børn. Vi søger derfor en struktureret og dynamisk 
konsulent, der kan være med til, at omsætte politik til 
virkelighed på folkeskolerne, og omsætte virkeligheden 
på folkeskolerne til politik. Blandt andet gennem 
indsigt i den nyeste forskning og nationale udvikling på 
skoleområdet – samt praksiserfaring på skoleområdet.  

Vi lægger vægt på at du har …
• erfaringer og viden om læring inden for skoleområdet
• faglig indsigt i folkeskolens kerneopgave og kan agere 

professionelt i området 
• forståelse for samspillet i en politisk styret kommunal 

organistion
• kendskab til lovgivningen på folkeskoleområdet og 

nyeste praksis
• tæt og løbende kontakt med og på skolerne

• fl air for de administrative opgaver i en forvaltning
• stærke analytiske kompetencer samt en evne til at 

arbejde struktureret og handlingsorienteret
• en relevant uddannelsesmæssig baggrund. 

Skoleafdelingen 
Skoleafdelingen består af 18 folkeskoler, en special-
skole, en ungdomsskole samt SFH området. Vi skaber 
rammerne for ca. 6.300 folkeskoleelever og 950 
medarbejdere på skole- og SFH området. Det samlede 
budget udgør knap 0.5 millard. Vores nye konsulent vil 
blive ansat i skoleafdelingen på rådhuset. 

Vi tilbyder
En spændende og udviklingende arbejdsplads, hvor vi 
brænder for opgaven på folkeskole- og SFH området. 
Du vil blive udfordret fagligt, og du vil få mulighed for at 
udvikle dig i et kollegialt fællesskab mellem forvalt-
ningen og de enkelte skoler i et åbent og gensidigt miljø.

Stillingen er fuld tid. Løn og ansættelsesforhold i 
henhold til gældende overenskomst. Løn aftales efter 
principperne i Ny Løn. Ved ansættelse i stillingen skal 
straffeattest afl everes og børneattest vil blive indhentet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved hen-
vendelse til skolechef Michael Gravesen på telefon 
4014 8977 eller mail michael.gravesen@holstebro.dk

Ansøgningsfrist 16. marts 2016. 
Ansøgning sendes elektronisk via www.holstebro.dk.

Ansættelsessamtaler forventes at fi nde sted den 29. 
marts 2016.

Pædagogisk udviklingskonsulent 
til skoleafdelingen

 Specialstillinger 
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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

 Lærerstillinger 

Greve Privatskole søger lærere med linjefag og/eller kompe-
tencer i ovenstående fag i det kommende skoleår, eventuelt 
ti dligere. 

Du har lyst ti l at arbejde i privatskoleregi, hvor faglighed, ud-
vikling, engagement og et godt arbejdsmiljø vægtes højt, og 
hvor du vil indgå i kerneteams om klasserne og i fagteams 
med budgetansvar inden for de fag, du brænder for. De fy-
sisk-prakti ske muligheder er ti l stede, da skolen gennem årene 
har vægtet gode, fysiske og materielle rammer.

Greve Privatskole er en selvejende insti tuti on grundlagt i 
1976. Vi bygger på klasse- og fagopdelt undervisning, der 
også rummer andre varierede undervisningsformer. Skolen 
er ikke afdelingsopdelt, hvilket betyder, at du vil komme ti l at 
undervise på fl ere klassetrin. Klassekvoti enten er 20 elever.

Greve Privatskole har et overskueligt og nært miljø, hvor faglig 
viden prioriteres højt, og hvor du er synlig som en god samar-
bejdspartner, og der kan begejstres og vil befordre arbejds-
glæden. 

VI TILBYDER:
•  en skole med førskole (jan.-jun.), forskoleklasse ti l 9. klasse
  med tre/to spor (på enkelte trin)
• tryghed gennem faste rammer og læringsvillige elever
• 62 dygti ge og hjælpsomme kolleger – heraf 32 lærere – 
 og 540 elever
• Tilstedeværelse, når det giver mening – forberedelse, hvor
 det giver mening!
• at lærere fortrinsvis underviser i deres linjefag
• tæt samarbejde i kerneteam om den enkelte klasse
• budget- og udviklingsansvarlige fagteams
•  ”ny-løn” – ti llæg
• lønti mer første år ti l at lære skolens arbejdsområder at
 kende
• rådgiver/vejleder ti lknytt et nye lærere
• et moderne undervisningsmiljø med nye bygninger
• hytt eture og lejrskoler gennem hele skoleforløbet i ind- og
 udland
• gode it-faciliteter med Smartboards i alle klasser og egen
 lærer-pc
• Vi vægter din selvstændige planlægning højt

Ansætt else sker i henhold ti l overenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC.
Oplysninger om skolen kan fås ved henvendelse ti l skoleleder 
Bo Fredsøe.

Ansøgning med relevante bilag fremsendes senest 10. april 
2016.

GREVE PRIVATSKOLE
Hundige Bygade 2  / 2670 Greve / tlf. 43 90 94 86

www.greve-privatskole.dk / gp@greve-privatskole.dk

GREVE PRIVATSKOLE SØGER LÆRERE
I DANSK, MATEMATIK, FRANSK, TYSK 
OG ENGELSK

VI TILBYDER:
•  en skole med førskole (jan.-jun.), forskoleklasse ti l 9. klasse
  med tre/to spor (på enkelte trin)
• tryghed gennem faste rammer og læringsvillige elever
• 62 dygti ge og hjælpsomme kolleger – heraf 32 lærere – 
 og 540 elever
• Tilstedeværelse, når det giver mening – forberedelse, hvor
 det giver mening!
• at lærere fortrinsvis underviser i deres linjefag
• tæt samarbejde i kerneteam om den enkelte klasse
• budget- og udviklingsansvarlige fagteams
•  ”ny-løn” – ti llæg
• lønti mer første år ti l at lære skolens arbejdsområder at
 kende
• rådgiver/vejleder ti lknytt et nye lærere
• et moderne undervisningsmiljø med nye bygninger
• hytt eture og lejrskoler gennem hele skoleforløbet i ind- og
 udland
• gode it-faciliteter med Smartboards i alle klasser og egen
 lærer-pc
• Vi vægter din selvstændige planlægning højt

Herfølge Skole, Køge Kommune

Administrativ afdelingsleder pr. 1. maj

§ Ansøgningsfristen er den 17/03/16

Net-nr. 22791

Korsholm Skole, Favrskov Kommune

Indskolingsleder med souscheffunktion

§ Ansøgningsfristen er den 31/03/16

Net-nr. 22786

Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune

Afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 16/03/16

Net-nr. 22779

Sorø Gymnastikefterskole, Sorø Kommune

Pædagogisk leder

§ Ansøgningsfristen er den 01/04/16

Net-nr. 22783

Vibeholmskolen, Ishøj Kommune

Viceskoleleder søges til Vibeholmskolen

§ Ansøgningsfristen er den 11/03/16

Net-nr. 21778

Gildbroskolen, Ishøj Kommune

Viceskoleleder til Gildbroskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22/03/16

Net-nr. 22789

Idrætsefterskolen Lægården, Holstebro Kommune

Gymnastiklærere 

§ Ansøgningsfristen er den 11/03/16

Net-nr. 22788
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Penthouse på 
Islands Brygge
Lejlighed med 2 sove-
værelser samt 2 altaner 
med havneudsigt udlejes 
i uge 27 og 28 for 5000 
kr. pr. uge. 
Telefon: 22565504

Sommerferie i 
Kbh’s centrum
Charmerende , solrig 
2-værelses lejlighed, ud-
sigt direkte til Søerne, 
pris 2950 kr. pr uge
Telefon: 24447807

Feriehus i hjertet af 
Ribe Middelalderby
Dejlig feriehus udlejes i 
hjertet af Ribe middelal-
derby. 4 sovepladser. 
Telefon: 61356993 
www.pederdovnslippe.dk

Havnsø Strand 100 
m. til vandet
Bjælkesommerhus ved 
børnevenlig sandstrand. 
Plads til 4 pers i 2 sove-
værelser. En uge i skole-
ferien 4.100kr.
Telefon: 20662052 
www.schultze.dk/sommerhus

Moanaco/Roquebrune/
Menton
Storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet og 
Monaco. To værelses lej-
lighed på den klassiske 
franske riviera.
Telefon: 39403935 
www.rivieraen.dk

Odsherred, velisoleret 
stort sommerhus
Moderne stort sommer-
hus med alle hjælpemid-
ler udlejes i kortere eller 
længere perioder Tæt på 
2 strande.
Telefon: 30293363 
www.sjodde.wordpress.com

Fur 1 række - 
Panoramaudsigt
Sommerhus egen strand-
grund. 3 vær. 6-7 per. 
3995 kr./uge. tilbage 26, 
27,30,31,33. avisaben@
hotmail.com
Telefon: 53972389

Feriehus - Provence
V. Mt. Ventoux, dob. hus 
m pool, udsigt t flod, ro-
ligt belig.4 pers, 2 sove-
vær, komb. stue, al kom-
fort, terrasse.
Telefon: 30234399 
cadefrene.free.fr

Stråtægt  sommerhus 
v.Grønne/Slettestrand
Plads til 8 pers. Gode 
fællesfaciliteter bl.a.ude/
indendørs pool. Hj.Side: 
bj-sommerhus-udlej-
ning.dk
Telefon: 29423726

Familielejlighed 
Vesterbro
Vesterbro, ved Sdr. Bou-
levard. 4 vær,grøn gård. 
Leje min. 1 uge, 3-27 ju-
li, 4000/uge.Depositum 
1000 kr.
Telefon: 31313368

Ferie på Hjerteøen 
i Isefjorden
Familieferie til 4 i nyre-
noveret hus midt på Orø. 
Køkken/stor stue 2 vær 
og badeværelse alt med 
gulvv. 
Telefon: 23428367 
www.fjordhus.dk

Arkitekttegnet hus 
i Málaga/Cómpeta 
7-9 pers.
Huset ligger med udsigt 
til de andalusiske bjerge, 
havet 20 min. kørsel der-
fra, og 4 km til den hvide 
by Cómpeta.
Telefon: 51861102 
www.kashi.dk

Dejlig lejlighed i Níjar 
Andalusien på 65 m.
Lejes ud til 2 personer 
med alt.Pris 1200kr.par 
uge plus forbrug. Mail: 
mclarsendk@yahoo.dk
Telefon: 41133168

Skønt hus tæt på Rom
Sjælfuldt helårshus med 
Normas absolut bedste 
beliggenhed. 45 min i tog 
fra Rom.
Telefon: 60226802 
casanorma.com

Oplev fugletrækkene 
midt i Nationalpark
Lej en bevaringsværdig, 
restaureret marskgård og 
oplev ro, fred og natur.
Telefon: 25305891/21416151 
www.marskgaard.dk

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

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

Vallerødskolen, Hørsholm Kommune

Barselsvikar til Vallerødskolen

§ Ansøgningsfristen er den 14/03/16

Net-nr. 22784

Bernadotteskolen, Gentofte Kommune

Klasselærer til indskoling/mellemtrin

§ Ansøgningsfristen er den 16/03/16

Net-nr. 22785

Landsgrav Friskole, Slagelse Kommune

Dansk- og klasselærer til 6. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 18/04/16

Net-nr. 22787

Sankt Pauls Skole, Høje-Taastrup Kommune

Barselsvikariat pr. 1/5-2016 

§ Ansøgningsfristen er den 11/03/16

Net-nr. 21764

Kværkeby Friskole, Ringsted Kommune

Dansklærer med stort D

§ Ansøgningsfristen er den 13/03/16

Net-nr. 21769

Den Danske Skole i Beijing, udland

Dansk faglærer m/k

§ Ansøgningsfristen er den 31/03/16

Net-nr. 22790

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, Københavns Kommune

Digital redaktør søges

§ Ansøgningsfristen er den 22/03/16

Net-nr. 22794

Kvikmarkens Privatskole, Gladsaxe Kommune

Lærer i indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 18/03/16

Net-nr. 22793

Ellebækskolen, Køge Kommune

Lærere søges til 1. august 2016 

§ Ansøgningsfristen er den 31/03/16

Net-nr. 22796
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Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

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

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

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

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

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

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

STUDIEREJSER
TLF. 7020 9160  |  WWW.SBTOURS.DK

Vælg et af de klassiske rejsemål på skolerejsen i 2016. Prag 
har meget at byde på - ikke mindst spændened virksom-
hedsbesøg og en fængslende historie. Ring til vores er-
farne skolerejseeksperter Tommy og Christian.

Ring GRATIS på 8020 8870 for en snak om mulighederne 
og et godt tilbud - også hvis I ikke rejser til Prag.

Christian Skadkjær

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

PRAG /6 DAGE
FRA KR. 1.398,-
Oplev fx: 
- KZ-lejren Theresienstadt
- Besøg hos Lego eller Toyota
- Atomkraft i Termelin 
- Kulminer og vandkraft
- Skolebesøg og helikopterfabrik 
  

 

BLIV KLOG PÅ

PRAG 

Tommy Iversen

Forslag til studiebesøg i Paris: 
• Foredrag ved dansk journalist • Versailles slottet
• Parc de la Villette (”Videnskabsbyen”)

STUDIEREJSE TIL

PARIS
5 dg./4 nt.
fly fra kr.  1.975,-

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

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

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

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt  ................ fra kr.  1.995,-
Bruxelles, bus, 5 dg/3 nt ............... fra kr.  1.560,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt ........................ fra kr.  1.990,-
Krakow, fly, 5 dg/4 nt .................... fra kr.  1.565,-
Wien, bus, 6 dg/3 nt ..................... fra kr.  1.545,-

Kompetent rådgivning til studierejsen

Amsterdam, bus, 5 dg/3 nt ................... fra kr.  1.265,-
Dublin, fly, 5 dg/4 nt ................................. fra kr.  1.990,-
Berlin, bus, 3 dg/2 nt ................................ fra kr.  750,-
London, fly, 5 dg/4 nt .............................. fra kr.  1.675,-
Budapest, fly, 5 dg/4 nt  ......................... fra kr.  1.690,-

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

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

1.495,-
med fly

5 dg/4 nt.

PRAG
fra kr.

MØD BENNS PÅ SKOLEMESSEN!

d. 13-14. april i Aarhus Kongrescenter

Vi glæder os til at se jer!

Dit personlige
rejsebureauwww.benns.dk

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

Lejrskole på Bornholm
25 års erfaring

Tlf. 5648 0980 / www.verona.dk
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30: 

NY BOG: LÆRINGSMÅLSTYRING VIRKER IKKE

Med spørgeskemaer om næsten 
alt omsat til data og grafer klædes 
lærerne i 13 kommuner på til  
»datainformeret skoleudvikling«

BJERGE 
AF DATA

2
SPROG GØR 

 ELEVER KLOGERE
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KURSUS
MOD VOLD

GODE GREB TIL 
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A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

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

FOR KORTE NYHEDER

SÅ KAN DE LÆRER DET / 99

Ellers grundig skoleforsker har 
stadig sin egen triste skoletid som 
væsentligste forskningsgrundlag

Det var aldrig hensigten med 
den overordnede kritik af 
skolereformen, at den skulle 
brydes ned i individuel kritik af 
hver enkelt af de politikere, der 
endte med at stemme for ved-
tagelsen. Sådan lyder det nu i 
en præcisering fra DLF, efter 
at der er opstået tvivl om, 
hvordan den enkelte kritiker 
skal gebærde sig i den daglige 
omgang med politikerne. 

»Den generelle og 
overordnede proble-
matisering af skole-
reformen er ment 
som et redskab«, 
forklarer DLF. »Så 
er det op til den 
enkelte, om han 
eller hun mener, 
at der bør sættes 
ind med individuel 

kritik. Man kan for eksempel gå 
ind og konkretisere et enkelt 
kritikpunkt i forhold til en po-
litiker med udfordringer, men 
det beror udelukkende på en 
professionel vurdering. Vores 
kritik var oprindeligt ment som 
en bred og langsigtet reaktion, 
der gjaldt hele reformen og alle 
politikerne bag. Ikke for hver 
enkelt – det er der jo ingen, der 
har tid til«.

Trods studier af hyldemeter af faglitteratur, en lang række 
paneldebatter, statistikker, undersøgelser og rapporter 
har en højt estimeret skoleforsker stadig sin egen skoletid 
i provinsen i 70’erne og 80’erne som sin primære moti-
vation og reference. Det synes tydeligt for kilder tæt på 
forskeren. 

»Det hedder jo alt muligt med pædagogik og didaktik 
og læring nu om dage, når han taler med sin forskerstem-
me. Men når det handler om for eksempel projektarbejde 
eller lektier eller klasseledelse eller test, så går der altså en 
lige linje af indestængt aggression tilbage til vores klas-
seværelse, tilbage til inspektørkontoret, til Mike fra paral-
lelklassen, til Britta fra skolegården og til hr. Grauber, som 
afrettede os de sidste tre år«, fortæller en gammel be-
kendt. Ifølge ham er der desværre også andet i forskerens 
ofte lidt akavede fremtoning, som bringer mindelser om 
tunge erfaringer gjort foran klassen i de tidlige teenageår.

Laura, 3.c, arbejder 
hjemme i dag.

Kakaopulver gør  
lunken skolemælk fem 
procent mindre trist.

Kollega, der tidligere 
snakkede virkelig me-
get om asbest, snakker 
nu virkelig meget om 
radon.

Digital lærebog fundet 
krøllet og slidt sam-
men med andet digi-
talt ragelse nederst i 
ekstern harddisk.   

Mor synes, at ny 
klassekammerat med 
tørklæde er utroligt 
spændende og 
mærkelig.

DLF præciserer:  
Det var aldrig intentionen, at der 
skulle udformes individuel kritik af 
hver enkelt politiker bag reformen

M

ATERIALET

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

 En skabelon til klassens fælles alkoholaftale

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

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

 En lærervejledning, som guider dig gennem materialet

MATERIALET BESTÅR BL.A. AF:

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

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

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

DOWNLOAD MATERIALET PÅ WWW.FULDAFLIV.DK

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING

 TAG STILLING  –  TAL SAMMEN  –  LAV AFTALER
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