
06
N

R
. 0

6
 /

 2
0

. M
A

R
T

S
 2

0
1

4
 /

 F
O

L
K

E
S

K
O

L
E

N
.D

K

HVAD MED VORES 
FORBEREDELSE?
Lærerne frygter dårligere undervisning fra næste  
skoleår, viser ny undersøgelse foretaget for Folkeskolen. 
Udsigten til store ændringer optager alle. Vi følger to 
lærere, mens de forestiller sig fremtiden efter 1. august. 

ARBEJDSTID I SPIL
12 kommuner og kredse har  
nu  fundet frem til rammer  
for lærernes arbejdstid.
SIDE 06

ENGELSK KONTROL
Danske skoleledere besøger  
engelsk skole, hvor  lærernes 
undervisning bliver inspiceret. 
SIDE 38

FOR GROFT?
Kan man introducere kvælsersex  
for eleverne? Lærere diskuterer  
anmelderrost ungdomsroman.
SIDE 42

T E M A :  S I D E  1 6
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Historie 7-9. Kildekritik og tidstavler

Hæftet sælges i folierede pakker af 30 stk. kr. 188,-

Kommentarer og svar til kilder i Historie 7, 58 sider kr. 149,-

Kommentarer og svar til kilder i Historie 8, 62 sider kr. 149,-

Kommentarer og svar til kilder i Historie 9, 48 sider kr. 149,-
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Kilder i fokus

Grundbøgerne i historiesystemet Historie 7-9 præsenterer 

eleverne for varierede tekst- og billedkilder, som de lærer 

at arbejde kildekritisk med.

Til eleverne

Historie 7-9. Kildekritik og tidstavler er et hæfte på 16 sider, 

som giver eleverne viden om kilder og kildekritik. Tidstavler 

for Danmark og Verden sikrer kronologisk overblik. Bagest 

i hæftet får eleverne gode råd om prøven i historie og 

mulighed for at udarbejde deres egen tidstavle.

Til Læreren

Til hver af de tre grundbøger i Historie 7-9 er der netop 

udgivet et lærerhæfte med kommentarer til kilderne samt 

svarmuligheder til grundbøgernes kildespørgsmål.

HISTORIE

HISTORIE 7-9

BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL-UDDANNELSE.DK 

køb
online

se
på websitet

bestil
til gennemsyn

NYHED!
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Læs tema om lærernes  
arbejdstid fra side 16.

Foråret er begyndt. Det kribler og spirer, og om få uger er alt grønt. Man kan få 
behov for at blive optimist. Men det er godt nok op ad bakke. 

Årsdagen for lockouten nærmer sig. Ingen havde forestillet sig, at lærerne kunne blive 
låst ude fra deres arbejdsplads i �re uger. At det alligevel skete, kan stadig få følelserne i 
kog. Men lærere er også pragmatiske, og for mange er det efterhånden mest bekymringen 
for næste år, der fylder. 

I dette nummer af Folkeskolen kan du læse, hvad et udsnit af lærere går og tænker på i 
forhold til deres situation næste skoleår. Det er jo hverken det grønne eller lyse, som præ-
ger billedet. Langt de  este lærere ved endnu ikke, hvordan de kommer til at arbejde – og 
mange spekulerer på, hvordan de skal spare tid, så de  ere timer på skemaet ikke går alt 
for meget ud over undervisningen.

Næsten alle de lærere, Folkeskolen har spurgt, er overbevist om, at de kommer til at 
levere dårligere kvalitet – og det svier i maven.

 »Det var ikke derfor, jeg blev lærer«, står der i mange af lærernes svar på Folkeskolens 
undersøgelse. »Bliver der tid til snakken på gangen med den elev, som har problemer?« 

Mange tænker på forældresamarbejde som et af de steder, hvor de bliver nødt til at 
skære ned. Den daglige undervisning kan godt fungere alligevel – i hvert fald på kort sigt. 
Men alle ved, at hvis man skal have den nødvendige opbakning fra forældrene, er man 
også nødt til at bruge tid på at tale med dem.

Samtidig går mange og overvejer, hvordan de skal holde til at være på skolen og for-
berede sig. Er der plads? Er der ro? De  este ved det ikke. Det er helt uhørt, at det endnu 
ikke er faldet på plads.

Derfor er det ikke mærkeligt, at to tredjedele af lærerne i løbet af det seneste år har 
overvejet at skifte job. Men.

Det er forår, og der skal 
ndes et håb! For der er altid håb.
Så her er tre bud:
For det første kan man føle håb, når man følger de to lærere, du kan møde i bladet. De 

er godt nok stærkt bekymrede. Men de har talt timer, de tænker, de overvejer, de planlæg-
ger, de snakker med deres kolleger, kort sagt: De er meget langtfra passive ofre. De er i 
færd med at �nde ud af at handle.

For det andet: Rundtomkring i landet bliver der i øjeblikket forhandlet forskellige for-
mer for rammer om arbejdstiden frem mellem lærerkredse og kommuner. Navnet varierer, 
men det er rammer, som lærerne kan forholde sig til. I Herlev er udgangspunktet for ek-
sempel 30,5 timer på skolen om ugen. De kan begynde at planlægge. 

Endelig en lille solstrålehistorie. I efteråret besøgte Folkeskolen blandt 
andet en skole i Esbjerg, hvor det var udelukket, at lærer-
ne kunne få en individuel arbejdsplads. Nu er der 
 yttet rundt, og lærerne på både den skole – 
og i hele Esbjerg – får næsten alle egen ar-
bejdsplads med pc, skab og �ernlager. De 
er allerede i gang med at indrette sig. 
Et forsøg. Find selv på mere.  
Godt forår! 

 

»Hvis sproget i de nye 
Fælles Mål er et udtryk for 

faget dansk, tegner der 
sig et billede af et sterilt 
og fantasiløst danskfag i 

fremtiden«.
Helge Christiansen 

 i blog på det faglige netværk Danskundervisning

»En forenkling – ja må-
ske. Det virker umiddelbart 
mere overskueligt, men der 
er stadig mange ord – og 

det skal der være«.
Elisabeth Tang  

i blog på det faglige netværk Matematik

»Det er meget, meget 
fint, hvis der kan være en 
langtidse ekt af tre uger i 
sommerferien – for et ef-
terskoleophold er dyrere. 
Men begge dele er dyrere 
end den almindelige fol-
keskole – og lad nu være 
med at tro, at man kunne 
opnå det samme ved at 

indføre stra e i folkesko-
len. Det billigste er ikke al-

tid bedst ...«.
Thora Hvidtfeldt Rasmussen 

 i en kommentar til Drengeakademiet
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16

Enighed om 
arbejdstid i 12 

kommuner

6

MØD OS PÅ MESSERNE
I KØBENHAVN OG ÅRHUS

.DK

Villeby er et digitalt og interaktivt 
læringsunivers med 3.500

aktiviteter fordelt på alle fag.
 

Biblioteket indeholder mange 
forskellige bøger med lyd og 

pædagogiske opgaver, som støtter 
læseforståelsen.

 
Villeby.dk – et fantastisk

suppleringsmateriale til din 
daglige undervisning.

OPLEV VILLEBYS 
FANTASTISKE 

UNIVERS 
ALLE FAG FRA 0.-4. KLASSE

F O R B E R E D E L S E S T I D
T E M A  O M

Folkeskolen har spurgt lærerne om  
forberedelsestiden efter 1. august:

• Lærerne frygter for  
dårligere undervisning

• Lærerne forudser voldsomme  
kulturændringer

• En lærers undervisning  
set gennem Lean-briller

»God undervisning kræver 
ordentlig forberedelse. 
Det tager tid og kræver  

arbejdsro, som jeg er 
bange for er svær at finde, 
hvis al forberedelse læg-
ges på arbejdspladsen«.

Lærer i Folkeskolens undersøgelse af  
forventninger til forberedelsestiden efter 

 folkeskolereformens indførelse.
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sorte finger.

Kronik om dannelse
»Det, man kunne ønske, var, at den nuvæ-

rende regering var tydeligere med budskabet 
om, hvad det er for et dannelsesideal, der 

kendetegner folkeskolereformen«.
Kronikken: ved professor Lars Qvortrup.

Mindfulness
gør skoledagen mindre hektisk.

Uskolet
SF til lærerne:  

I kan godt komme tilbage 
nu! Morten Riemann igen 

tilpas upassende. 

Læs også om  
guden Osiris  
på side 48.
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Engelsk til 0., 1. og 2. klasse

Sjovt og inspirerende begyndermateriale! 
Anvendes på flere skoler med stor succes.
Mød os på Danmarks Læringsfestival d. 
25.-26. marts, Bella Center, København. 
På gensyn ved stand 69!

Kontakt: joanjurs@forlagetyoucan.dk
www.forlagetyoucan.dk
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Først kom Aarhus. Så fulgte København. Og 
nu kommer der nye aftaler, fælles forståelser 
eller enighed om administrationsgrundlag og 
planlægning på banen i kommuner hver uge. 

Nogle lærere får at vide, hvor mange timer 
de maksimalt kan undervise på et år. Andre at 
de er sikret tid til individuel forberedelse. Mens 
nogle må nøjes med at være sikret planlægning 
af arbejdstiden og opgørelse af arbejdstimerne. 

Arbejdstidsloven – lov 409 – skal gælde fra 
næste år, og langt de �este steder arbejder 
kommunerne lige nu på at planlægge lærer-
nes arbejdstid ud fra de nye regler.

»Jeg tror, at der hvor man indgår aftaler 
eller noget lignende, vil man komme bedre 
i gang med skolereformen. Det at udmønte 
samarbejde i aftaler er en grundsten i at ud-
vikle skolen og få skolereformen godt i gang«, 
siger formand for overenskomstudvalget i 
DLF Gordon Ørskov Madsen.

Seks aftaler
KL har lagt pres på kommunerne for ikke at 
benytte arbejdstidslovens muligheder for at 
indgå en lokal aftale. Ballerup, Lyngby-Taarbæk, 
Silkeborg, Horsens, Mariager�ord og Aarhus 
har alligevel valgt at sætte fælles underskrifter 

aktualiseret

Enighed  
om arbejdstid  
i 12 kommuner
Lærere over hele landet venter på besked om,  
hvordan deres arbejdstid skrues sammen næste  
skoleår. 12 kommuner er blevet enige med kredsene 
om rammerne. Halvdelen har indgået aftaler.

TEKST MARIA BECHER TRIER 

FOTO DITLEV ROSING

»Loven har gjort, at nogle detaljerede arbejdstids-
reger er væk. Så skal vi ikke genskabe dem«, lyder 
SF-borgmester Mette Toubourgs begrundelse for 

ikke at indgå en lokal arbejdstidsaftale.

141955 p06-07_FS0614_Aktualiseret_Lejre.indd   6 17/03/14   15.18



F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 4  /  7 

på aftaler. I �ere kommuner skal det sidste dog 
forhandles på plads, før der skrives under.

»Der kommer til at gå noget tid, før vi har 
underskrifter på, men det skal nok ske«, siger 
formand for lærerne i Ballerup Morten Refskov.

Næstformand for Silkeborg Lærerforening 
Niels Jørgen Jensen glæder sig over, at det har 
været muligt at indgå en lokalaftale, som sik-
rer lærerne tid til individuel forberedelse. 

»Både vi og kommunen syntes, at lov 409 
var rigid. Kommunen ønskede ikke rigid til-
stedeværelse. Derfor havde vi en drøftelse om 
rammerne for lærernes arbejdstid ud fra en 
professionstankegang, der står helt i modsæt-
ning til lov 409«. 

Fælles dialog
De �este kredsformænd har ikke haft mulig-
hed for at indgå en aftale, selv om de gerne 
vil. De, der har deltaget i at �nde en fælles 
forståelse med kommunen, mener, at forstå-
elsen giver et bedre udgangspunkt, end hvis 
kommunerne alene havde udstukket rammer 
på grundlag af arbejdstidsloven. 

»Der er en stor usikkerhed blandt lærere 
og børnehaveklasseledere om overgangen 
til de nye arbejdstidsregler. Vi mener, at for-
ståelsespapiret vil være med til at mindske 
usikkerheden. Men jeg havde helst set, at 
politikerne havde påtaget sig ansvaret for at 
indgå en lokalaftale«, siger kredsformand i 
Lejre Marianne Lund, som har været med til 
at udvikle en fælles forståelse, der blandt an-
det sikrer lærerne mulighed for �ekstid.

Lejres borgmester og medlem af KL’s be-
styrelse, Mette Touborg (Socialistisk Folkepar-

ti), mener, at det fælles forståelsespapir netop 
viser politisk ansvar. Hun takker Lejre Lærer-
forening for at have bidraget konstruktivt til 
forhandlingerne gennem hele forløbet.

»Det er godt gået at nå til et fælles resultat, 
ikke mindst når vi ved, at der ikke nødvendig-
vis er enighed om alle dimensioner af lovens 
rammer og intentioner«, siger Mette Touborg. 

Usikre lærere
På trods af parternes fælles forståelse for 
lærernes arbejdstid søger nogle lærere stadig 
vished om deres arbejdsliv næste skoleår. 
Cecilia Fava, som er lærer i Lejre, har længe 
ventet på en udmelding fra kommunen. Med 
lang transporttid til sin arbejdsplads og små 
børn kan hun få svært ved at beholde sit job 
næste skoleår. Men det fælles forståelsespapir 
hjælper hende ikke meget.   

»Der skal mere præcise tal på, før jeg kan 
være sikker på, hvornår jeg skal møde og gå. 
Men det er klart, at der ligger muligheder i 
�ekstid«, siger Cecilia Fava. 
mbt@dlf.org

CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

NÅR I SKAL SE FILM 
ELLER TV ONLINE
Gennem CFU kan du streame mere 
end 20.000 undervisningsrelevante
tv-udsendelser, dokumentar- og
spillefilm – direkte ind i klasseværelset.

Læs mere om streaming på cfu.dk

Foto: Thomas Arnbo

MØD OS PÅ 

DANMARKS

LÆRINGS-

FESTIVAL

25. OG 26. MARTS

BELLA CENTER

Aarhus
Ballerup
Furesø
Herlev
Horsens
Høje Taastrup
København
Lejre
Lyngby
Mariager�ord
Silkeborg
Sønderborg

Opgørelse er lavet 17. marts, ud fra hvilke 
kredse og kommuner der i fællesskab er 
kommet med en udmelding om rammer for 
lærernes arbejdstid. 

HER ER DER ENIGHED OM 
LÆRERNES ARBEJDSTID:

Læs også
Læs mere om fælles forståelser og lokale 
arbejdstidsaftaler på folkeskolen.dk  
under Arbejdstid – lokalt. 
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aktualiseret

Lærerne frygter  
for undervisningens 
kvalitet

REFORM OG LOV 409:

Flere end hver tredje lærer regner med at bruge mindre  
forberedelsestid i det kommende skoleår. Resten siger i undersøgelsen, 
at de endnu ikke ved, hvordan fremtiden kommer til at se ud.

NÅR I VIL LÆSE
E-BØGER
Hos CFU kan du nu låne e-bøger til 
undervisningen.
Vi udlåner en lang række e-bogs-
licenser til alle klassetrin på lige vilkår 
med almindelige papirbøger. 
E-bøgerne kan læses på både pc,
tablet og smartphone.

Læs mere om e-bøger på cfu.dk

MØD OS PÅ 

DANMARKS

LÆRINGS-

FESTIVAL

25. OG 26. MARTS

BELLA CENTER

CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dkIllustrati oner: Claus Rye Schierbeck
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Mindre tid. Dårligere kvalitet. I en ny un-
dersøgelse foretaget af Scharling Research 
for fagbladet Folkeskolen svarer 36 procent 
af lærerne, at de forventer at bruge mindre 
forberedelsestid om ugen næste år sammen-
lignet med i år. 90 procent af dem forudser 
samtidig, at der vil ske en kvalitetsforringelse, 
når tiden til at forberede, rette og evaluere 
undervisning skrumper ind.  

Resten af lærerne tilkendegiver i undersø-
gelsen, at de endnu ikke ved, hvordan fremti-
den kommer til at se ud.

Det er udsigten til at skulle klare al forbe-
redelse og efterbehandling på skolen, der i 
særlig grad skaber bekymring blandt lærerne 
for, om de kan holde kvalitetsniveauet.  

»Jeg er nervøs for tiden og muligheden 
for at lave aleneforberedelse med ro og sam-
menhængende tid, og jeg er nervøs for, om 
jeg helt må droppe glæden og kvaliteten ved 
fordybelse og erstatte den med timemanager 
og viljen til overlevelse«, skriver en lærer i 
undersøgelsens kommentarfelt. 

»Jeg vil bruge den tid, jeg får tildelt, og så 
må kvaliteten blive derefter«, proklamerer 
en anden, og der viser sig i kommentarfeltet 
generelt en vis opgivenhed blandt lærerne 
på kvalitetens vegne. Men at acceptere at 

lade kvaliteten dale er ikke ligefrem nemt. En 
tredje lærer i undersøgelsen udtrykker det 
således:  

»Jeg er meget bekymret for at skulle levere 
en ringere undervisning. Det vil være meget 

40 procent af lærerne mener, at det vil sænke kvaliteten af deres  
undervisning, hvis de bruger andres færdige materialer. 

TEKST HELLE LAURITSEN OG LISE FRANK

ILLUSTRATION PETER YDE

»Man kan ikke bare uden videre bruge 
andres materialer, idet de måske ikke passer 

på de elever, man selv har«.

Research: Lise Frank, Helle LauritsenDesign:  Peter Yde Jensen Kilde:   Panelundersøgelse,                              , januar/februar 2014, Scharling Research

Research: Lise Frank, Helle LauritsenDesign:  Peter Yde Jensen Kilde:   Panelundersøgelse,                              , januar/februar 2014, Scharling Research

Research: Lise Frank, Helle LauritsenDesign:  Peter Yde Jensen

Kilde:   Panelundersøgelse,                               , januar/februar 2014, Scharling Research

procent

 lægger vægt 
på at udarbejde 
undervisnings- 
materialer selv. 

 synes ikke, at 
det er vigtigt 
at udarbejde 

undervisnings-
materialer selv.

 procent

Fra undersøgelsen, hvor rigtig mange har valgt 
at kommentere med denne pointe

Folkeskolen

Folkeskolen

Folkeskolen

46 41 

procent  har en bank med 
materialer på skolen.29

Intet: 

Mindre end ¼:

Omkring ¼:

Ca. halvdelen:

Ca. ¾:

Alt: 

Vil det hæve eller sænke kvaliteten af din undervisning, 
hvis du brugte andres færdige undervisningsmaterialer?

Så meget undervisningsmateriale 
producerer lærerne selv i dag:

Risiko for ringere kvalitet

Kvinder producerer i højere grad end mænd 
selv deres undervisningsmaterialer.

2 PCT.

9 PCT.

33 PCT.

38 PCT.

17 PCT.

1 PCT.

1 PCT.

29 PCT.

40 PCT.

29 PCT.

Det vil 
hæve 
kvaliteten:

Kvaliteten
vil være 
den samme:

Det vil 
sænke 
kvaliteten:

Ved ikke: 

NÅR I SKAL VÆLGE
DIGITALE LÆREMIDLER
CFU giver dig og dine kolleger mu-
lighed for selv at vurdere og udvælge 
digitale læremidler på et kvalificeret 
grundlag. Med værktøjet Vurdigi kan I 
stille skarpt på det, der har betydning 
for kvaliteten, så I ved, hvilke digitale 
læremidler I skal vælge – og hvorfor.

Læs mere om Vurdigi på cfu.dk

MØD OS PÅ 

DANMARKS

LÆRINGS-

FESTIVAL

25. OG 26. MARTS

BELLA CENTER

VURDIGI.DK
VURDIGI.DK
VURDIGI.DK
VURDIGI.DK
VURDIGI.DK

CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk
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Fronter er med “F” ligesom forenkling og forandring. 
Én indgang til alle giver hurtigt overblik. 
Fronter er fremtidens platform til læring!

Kontakt Fronter: 70 23 85 95 - kontakt@fronter.com - fronter.dk

Fronter:
•	 er	den	mest	udbredte	læringsplatform	i	Norden
•	 anvendes	af 	mere	end	100.000	lærere
•	 har	udviklet	værktøjer	til	læring	i	15	år	
•	 ejes	af 	Pearson	–	verdens	førende	læringsvirksomhed

Fremtidens skole 
-har brug for overblik og for enkelthed. 
Skolen har brug for at alle og enhver 
trives. Brug for én enkelt adgang til at 
planlægge,	holde	møder,	undervise,	
klage, græde, glæde sig, diskutere og 
håndtere	den	vanskelige	samtale.	Skolen	
har kort sagt brug for et system, der 
forstår	og	fremmer	menneskers	ønske	
om	at	gøre	deres	yderste	for	at	skabe	
de bedste rammer for den enkelte elev. 

Kom og oplev 
 Fronter på 

Danmarks Læringsfestival 

25. og 26. marts

Bella Center, hal A, stand 107.
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Etabler et Skolespor og  
lad skolen sætte et aftryk  
i lokalsamfundet

•  Et skolespor er en offentlig trampesti i naturen  
tæt på skolen

•   Sporet etableres i samarbejde mellem skole og  
landmænd/lodsejere

•   Eleverne indsamler informationer om naturen,  
lokalhistorie m.v. til en offentlig sporfolder

•   Sekretariatet for Spor i Landskabet hjælper  
gennem hele processen. Alt sammen uden  
omkostninger for skolen

Se eksempler og bestil gratis undervisningsmaterialer 
på www.spor.dk/skolespor. Kontakt sekretariatet  
på spor@lf.dk eller telefon 3339 4917

Projekt ’Skolespor i Landskabet’  
er støttet af Nordea-fonden og med  
Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

At vi i fællesskab har skabt et  
produkt, som skal bruges af andre  
udenfor skolen, har været meget  
motiverende for eleverne
Torben Pold, lærer 8.A Ejstrupholm Skole

aktualiseret

Jeg forventer øget 
anvendelse af en-
gangsmaterialer – jeg 
vil ikke kunne holde 
ud at stå »tomhæn-
det« til undervisnin-
gen. Tillykke med 
lov 409 og reformen 
til Alinea, Gyldendal 
og Delta …
Lærer 
i Scharling-undersøgelsen

ubehageligt at skulle byde eleverne det og 
skulle stå til regnskab/forsvare det over for 
forældrene«. 

Webundersøgelsens svarprocent er på 36.

Ja, man kan spare tid, men ...
Lærerne i undersøgelsen har svaret på, hvor 
de mener, at de vil komme til at spare tid til 
forberedelse, hvis det bliver nødvendigt, når 
de nu i gennemsnit skal undervise tre lektio-
ner mere om ugen. 

Et �ertal svarer, at de kan spare tid ved 
at bruge færdigudviklede undervisningssy-
stemer frem for at udarbejde materialer selv 
eller ved at genbruge egne materialer. Men 
undersøgelsen viser også, at det kun er 41 
procent af lærerne, der synes, det er vigtigt 
selv at udarbejde materialer. 

Her vælger rigtig mange at kommentere 
deres svar for at understrege, at det, der vir-
kelig er lærerarbejdet, er at få et hvilket som 
helst materiale til at passe til eleverne. Det er 
det, de bruger tid og kræfter på.   

»Enhver fabriksarbejder, der kan læse, 
kan kopiere undervisningsmaterialer. At 
være lærer handler om at skabe en ramme, 
hvor eleverne lærer. Det kræver bevidst ud-
vælgelse af materialer, organisering og tilret-

telæggelse af undervisningsformer«, skriver 
en lærer.   

Nervøs for nattesøvnen
Der er også utryghed at spore i lærernes kom-
mentarer hvad angår det psykiske arbejdsmil-
jø som følge af mindre tid til forberedelse. 

 »Jeg er meget bekymret for, hvordan det 
bliver at arbejde under de nye forhold. Jeg 
kan godt overholde tiden på skolen, men hvis 
det kommer til at betyde, at det går ud over 
nattesøvnen, fordi jeg ikke føler mig tilstræk-
kelig forberedt, så kan jeg godt blive nervøs 
for konsekvenserne«, skriver en lærer. 

En anden er glad for, at der er indført til-
stedeværelsestid på skolen, men så gerne, at 
visse arbejdsopgaver kunne foregå hjemme i 
ro og mag. »For eksempel svarer jeg på mails 
i weekenden og om aftenen, som det er nu, 
hvilket giver et højt serviceniveau for foræl-
drene. Det kan jeg godt lide. Næste skoleår vil 
jeg ikke åbne Intra uden for skolen«, konsta-
terer vedkommende. 

Den skarpe skelnen mellem nu og næste 
år går igen i mange af lærernes kommentarer. 
Læs mere om den kulturændring, der synes 
undervejs i lærerfaget, på side 20. 
lif@dlf.org, hl@dlf.org   

10 /  F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 4
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Fronter er med “F” ligesom forenkling og forandring. 
Én indgang til alle giver hurtigt overblik. 
Fronter er fremtidens platform til læring!

Kontakt Fronter: 70 23 85 95 - kontakt@fronter.com - fronter.dk

Fronter:
•	 er	den	mest	udbredte	læringsplatform	i	Norden
•	 anvendes	af 	mere	end	100.000	lærere
•	 har	udviklet	værktøjer	til	læring	i	15	år	
•	 ejes	af 	Pearson	–	verdens	førende	læringsvirksomhed

Fremtidens skole 
-har brug for overblik og for enkelthed. 
Skolen har brug for at alle og enhver 
trives. Brug for én enkelt adgang til at 
planlægge,	holde	møder,	undervise,	
klage, græde, glæde sig, diskutere og 
håndtere	den	vanskelige	samtale.	Skolen	
har kort sagt brug for et system, der 
forstår	og	fremmer	menneskers	ønske	
om	at	gøre	deres	yderste	for	at	skabe	
de bedste rammer for den enkelte elev. 

Kom og oplev 
 Fronter på 

Danmarks Læringsfestival 

25. og 26. marts

Bella Center, hal A, stand 107.
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Onsdag 12. marts 2014 kl. 16.43

Sorø-skole vinder danmarksmesterskab  
i hjemkundskab
Ananassorbet med karamelliserede kerner sikrede sejren for valg-
holdet på 7. årgang på Frederiksberg Skole i Sorø, der blev vinder 
af Madkamp – danmarksmesterskab i hjemkundskab. Eleverne 
modtog præmien på 5.000 kroner og mødte både undervisnings-
minister Christine Antorini og fødevareminister Dan Jørgensen. 12 
hjemkundskabsklasser dystede i Odense.

To ud af tre lærere 
overvejer at skifte 
branche

Onsdag 12. marts 2014 kl. 06.30

Rigtig mange lærere har for nylig tænkt tanken: Vil jeg fortsat være 
lærer? I aldersgruppen 30-49 år er det hele tre ud af fire, der i en 
stor medlemsundersøgelse i Danmarks Lærerforening svarer ja til, 
at de har overvejet at skifte branche. Årsagerne er dårlig behandling, 
mistillid og lockouten sidste forår.

67,4 procent har overvejet at forlade lærerjobbet, mens 30,7 
procent svarer nej til spørgsmålet.

»Det er helt afgjort, at sidste forårs konflikt har spillet en meget 
afgørende rolle for, at så mange lærere har overvejet et farvel til fa-
get. De følte simpelthen, at de blev trådt på, og at der manglede op-
bakning til deres gerning. Man fik ikke noget klap på skulderen for at 
gøre sit job og tage sig af børnene«, siger Per Sand Pedersen, der er 
formand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget i DLF.

Han peger også på usikkerheden om fremtiden som en årsag. 
Ingen ved, præcis hvordan arbejdsdagen kommer til at se ud fra 
august, og det har en betydning.

Fagbladet Folkeskolen har også spurgt sit webpanel: »Har du 
overvejet at forlade dit arbejde som lærer som følge af den ny ar-

bejdstidslov (lov 409)?« Her svarer 70 procent ja. Og hver tiende 
lærer fortæller her, at hun søger målrettet efter andre stillinger.

»Det er en alvorlig alarmklokke. Hvis de mennesker, der overvejer 
at forlade faget, ender med at gøre det, så kommer vi til at stå med 
en akut og alvorlig lærermangel om ganske kort tid«, siger Per Sand 
Pedersen. 

Mange kredse fortæller, at de er i gang med flere pensionsbereg-
ninger end nogensinde. 
sbj@dlf.org

Nye tal viser, at størstedelen af de danske folkeskole-
lærere inden for det seneste år har overvejet at skifte 
lærerjobbet ud med noget helt andet. DLF kalder det 
»en alvorlig alarmklokke«.
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Fredag 7. marts 2014 kl. 15.29

Lærere skal måske  
forberede sig sammen 
med elever

Fra næste skoleår skal lærerne 
på skolerne i Frederikssund 
Kommune muligvis sidde i klas-
selokalerne, når de skal forbe-
rede sig. Også selv om der er 
elever til stede. Byrådet arbejder 
med tre modeller for at ska£e 
plads til lærernes forberedelse. 
Den billigste model er arbejds-
pladser i klasseværelserne. Den 
dyreste model handler om at 
bygge nye lokaler. 

Tirsdag 11. marts 2014 kl. 12.34

Ny rapport bekræfter: 
Læreruddannelsen er 
ikke et fuldtidsstudium

I en rapport fra Danmarks Eva-
lueringsinstitut undersøges bru-
gen af ECTS-systemet i danske 
uddannelser. ECTS-point an-
giver den arbejdsbyrde, som et 
uddannelsesforløb udgør for de 
studerende. Hovedkonklusionen 
er, at institutionerne ikke syste-
matisk sikrer, at uddannelserne 
faktisk er fuldtidsstudier. 

Bob Bohlbro fra Lærerstu-
derendes Landskreds er enig: 
»Det er et kæmpeproblem, at 
vi ikke har fuldtidsstudier, og at 
uddannelseslederne ikke bruger 
værktøjerne i ECTS-systemet 
til at sikre, at vi får fuldtids-
studier«. 

Tirsdag 4. marts 2014 kl. 16.00

Kredsformand: Poli-
tikerne ved ikke selv, 
hvad de har besluttet

Formanden for lærerne på 
Stevns er bekymrede for un-
dervisningens kvalitet, efter 
at kommunalbestyrelsen har 
vedtaget grundlaget for næste 
skoleårs planlægning, herunder 
800 klokketimers undervisning 
om året. Line Krogh Lay fra 
Det Radikale Venstre troede, at 
hun stemte for 800 timer som 
et maksimum. Det er sørgeligt 
nok et gennemsnit, påpeger 
kredsformand Pernille Nør-
gaard, der er rystet over, at po-
litikerne tilsyneladende har så 
lidt forståelse for den situation, 
lærerne står i.

Mandag 3. marts 2014 kl. 15.26

Eksplosiv stigning i  
antal stressede lærere

Hver tredje lærer føler sig 
meget stresset. Det viser en 
medlemsundersøgelse i Dan-
marks Lærerforening, og an-
tallet er en markant stigning 
siden 2012. Årsagen er øget 
arbejdspres, usikker fremtid og 
hård inklusionsproces. 
»Vi har oplevet en markant 
stigning i henvendelser fra 
lærere, der har brug for råd-
givning, fordi de har nået 
grænseniveauet for, hvad de 
kan holde til. Mange er dybt 
frustrerede over det, der er sket 
på deres fagområde det sene-
ste år«, fortæller Birthe Han-
sen, der er socialrådgiver i DLF.

Tirsdag 4. marts 2014 kl. 07.01 

På Heibergskolen i København skal lærerne fra august 
forberede sig i larm og træk i en pavillon i skolegår-
den. Skoleleder Peder Green siger: »De lokaler er ikke 
til ordentlig forberedelse. Lærerne bliver forstyrret af 
larm fra eleverne. Jeg synes, at nogle af de anviste 
arbejdspladser her på skolen er problematiske«.

Skolepavillonerne var en midlertidig løsning, da 
antallet af elever på et tidspunkt steg.

Københavns Kommune har afsat 44 millioner 

kroner til at gøre skolerne klar til august – også med 
arbejdspladser til lærerne. Børne- og ungeborgme-
ster Pia Allerslev (Venstre) erkender, at man ikke er i 
mål med at sikre lærerne gode vilkår til forberedelse. 
Hun ved ikke, hvornår det sker, men mener, at der 
skal afsættes flere penge, og glæder sig over politisk 
enighed om dette i Borgerrepræsentationen. 
sbj@dlf.org

Foto: Sigurdur J. Olafsson

S K O L E L E D E R : 

Lærernes forberedelses-
forhold er for dårlige

Den islandske forsker Hafdís Ingvarsdóttir  
om lærernes professionsideal:  
»Forsker: Klæd hinanden på til reformen«.

FIK DU  
LÆST: 

Læs flere 
nyheder på:

Læs flere 
nyheder på:

•	 Minister udpeger 
formandskab til Råd 
for Børns Læring

•	 Læreruddannelsen: 
Adgangskarakterer er 
steget en smule

•	 Folkeskolen.dk på 
viral top 10

•	 Med Mærsk-milliar-
den bliver der højere 
til efteruddannel-
sesloftet

•	 Foreninger har ikke 
råd til at levere gratis 
undervisning til skoler

141955 p12-15_FS0614_Folkeskolendk.indd   13 17/03/14   14.40



9115

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

Litteraturen er mærker sat af en forfatter, 
og teksterne kan afsætte mærker i dig, 
der læser dem. Det kræver, at du er på 
mærkerne. At du er opmærksom og åben 
for, at noget kan ske, og at du selv er en 
aktiv deltager i dette noget. 

Du skal bide mærke i litteraturen – du skal 
tage stilling til sprog, værdier og holdninger. 
Du skal diskutere, udvikle din kritiske sans 
og lære at stille spørgsmål til teksterne. 
Kort sagt skal du lære selv at sætte mærker!

mærker

MÆRKER-serien er en række tematisk strukturerede grundbøger til litteraturundervisningen i 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. 
Tilhørende arbejdsark til eleverne, inspiration til læreren og omtale af forfatterne findes frit tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk.
FORFATTERNE bag serien: Mette B. Westergaard, Marianne Oksbjerg, Ayoe Quist Henkel, og Anna Karlskov Skyggebjerg.

Er der noget i teksten, der er alvorligt 
eller uhyggeligt? 
Er der noget, som du særligt godt kan 
lide ved teksten? 
Er der noget, som du slet ikke kan lide?

Er der noget ved 

handlingen, som 

du simpelthen bare 

undrer dig over?

Kan du bruge teksten til noget 

i dit eget liv? 

Var du underholdt, mens du læste? 

Fik du noget at tænke over? 

Fik du lyst til at gøre noget?

Hvilke værdier og holdninger 

har de forskellige personer  

i teksten? 

Hvad synes de, er det  

vigtigste i deres liv? 

Kender du mennesker, som  

har de samme værdier?

Er der noget i teksten, som 

minder dig om andre tekster, 

billeder, fortællinger, film eller 

historier fra dit eget liv?

Genkender du noget i teksten fra dit eget liv? En følelse, en stemning, en bestemt oplevelse eller andet?

Er der noget i teksten, der er sjovt? 
Fordi forfatteren fx overdriver, underdriver,  
beskriver misforståelser, bruger ironi og/eller 
selvironi, driller, overrasker eller andet?

Er der ord, sætninger 
eller begreber i teksten, 
som du ikke forstår?
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CONNI HESEL RICKMANN

TIL FOLKESKOLENS ÆLDSTE KLASSER

KORTPROSA er et genrehæfte til elever i folkeskolens ældste klasser. 
Hæftet lægger op til et struktureret undervisningsforløb med forbybelse i 
kortprosatekster og indgår i den litterære genreserie DANSK I DYBDEN.

I KORTPROSA gennemgås kortprosaens særlige kendetegn med fokuse-
ret brug af litterære begreber, som eleverne skal anvende aktivt både i 
tekstnære analyser og opgaver såvel som i skriveøvelser, hvor eleverne 
selv eksperimenterer med at skrive inden for genren.
Eleverne præsenteres for udvalgte tekster inden for såvel den minimal-
realistiske som den fantastiske kortprosa. Hæftet indeholder desuden en 
eksemplarisk analyse og fortolkning af  kortteksten Ægteskaber af Jens 
Smærup Sørensen, som eleverne kan gå i dialog med og lade sig inspi-
rere af.

KORTPROSA er skrevet af lærebogsforfatter Conni Hesel Rickmann, 
som er uddannet lærer og cand. pæd. i didaktik (dansk), nu ansat som 
adjunkt ved University College Lillebælt.

KORT
PROSA

situationer og øjeblikke 

 fantastisk
MINIMAL-REALISTISK 
IN MEDIAS 

RES

KORT OG 
KONCENTRERET

HANDLER OM/
DREJER SIG OM

SITUATIONER 
OG ØJEBLIKKE

UAFSLUTTETHED

MINIMAL-
REALISTISK ELLER 

FANTASTISK

LEG MED   
DINE LÆSER -

FORVENT NINGER

KORTPROSA-
TEKSTEN

Forord  1

PETER CHRISTENSEN OG JENS LARSEN

HELLE HELLE OG 
NAJA MARIE AIDT
PORTRÆTSAMTALER OG NOVELLEANALYSER
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KIRSTEN SONNE HARILD  

   KRIM  
TIL FOLKESKOLENS ÆLDSTE KLASSER
KRIMI er et litterært genrehæfte til folkeskolens ældste klasser og 
indgår i genreserien Dansk i dybden. 

KRIMI åbner krimigenrens spændende univers og fører eleverne 
igennem krimiens historiske udvikling, dens særlige kendetegn og 
genretræk. Gennem et aktivt arbejde – mundtligt og skriftligt – 
hvor der lægges op til både kreativitet og leg med genren, udfor-
dres elevernes opfindsomhed, og deres kendskab til genren sættes 
i spil.

KRIMI sikrer, at eleverne bliver klædt på med relevante analyse-
redskaber, så de selv kan analysere og skrive en krimi. Derudover 
indeholder hæftet fremgangsmåder for forberedelsen, som træner 
eleven i at klare den mundtlige eksamen.

KRIMI er skrevet af Kirsten Sonne Harild, som er forfatter til  
en række børne- og ungdomsbøger, herunder detektivserien  
Cornelius Krut. Derudover holder hun mange foredrag og kurser 
samt arrangerer skriveværksteder, både i og uden for skoleregi. 
Læs mere om forfatteren, hendes blog og krimikurser på  
gyldendal.dk/kirsten-sonne-harild.

KOMPOSITION

TID OG STED

SPROG OG STIL

HANDLING
OG PLOT

FORTÆLLEREN

-KRIMI

GYLDENDAL

9 788702 107128
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FANDANGO 7-9
• Går i dybden med et væld af genrer og udtryksformer
• Integrerer læsedidaktik og litteraturdidaktik
• Sikrer, at alle elever er aktive i de faglige processer
• Inddrager meningsfuld evaluering 
• Bygger bro mellem litteraturarbejde og skriftlig fremstilling.

MELLEM MÆLKEBØTTER OG BRÆNDENÆLDER    Om at læse moderne ungdomslitteratur 
 Her får du stærke læseoplevelser med noveller af bl.a. Kim Fupz Aakeson, Jesper Wung-Sung og Mette 
  Vedsø. Du skal opleve, analysere og forstå litteraturen og dens sammenhæng med dit eget liv.

NYE SIDER    Om kommunikation i nye medier
 Hvad er multimodalitet og hypertekst? Hvordan navigerer du på et website? Hvilke læsestrategier skal du 
 bruge, når du læser på nettet? Du får redskaber til at læse og analysere, og du skal også selv producere 
  tekster til nettet.

JEG KRADSER LIDT I VIRKELIGHEDEN    Et forfatterskab 
 Mads kendte ikke en eneste gamer, der ikke vidste præcis, hvornår computerverden holdt op, og virkeligheden  

 begyndte …

 Glæd dig til en tur rundt i Søren Jessens forfatterskab – en læseoplevelse ud over det sædvanlige. 

VI LÆNER OS TILBAGE MOD MUREN    Om motiv og tema
 Gennem arbejdet med motiv og tema kommer du tættere på litteraturen, og hvad den kan sige dig. Du  
 skal læse tekster og arbejde med billeder, der alle har en mur som motiv, og du skal undersøge, hvordan  
 motivet kan forstås både konkret og symbolsk. 

ALLEREDE DENGANG GIK DE TIL MAKRONERNE    Om intertekstualitet
 Du skal på opdagelse i litteraturen og undersøge, hvordan tekster fra forskellige tider kan gå i dialog med 
  hinanden. De nye og de gamle tekster gør dig klogere på, hvad mennesker tænker og føler – i dag og for  
 100 år siden. 

DA MOR VAR DRENG    Om 1970’erne
	 I	1970’erne	blev	der	vendt	op	og	ned	på	mange	ting.	Mange	flyttede	 i	kollektiv,	man	hørte	Gasolin’,	og 
  børnene lærte om samfundet gennem litteraturen. Oplev et årti fuld af drømme og kamp for forandring.
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FANDANGO 7-9
• Går i dybden med et væld af genrer og udtryksformer
• Integrerer læsedidaktik og litteraturdidaktik
• Sikrer, at alle elever er aktive i de faglige processer
• Inddrager meningsfuld evaluering 
• Bygger bro mellem litteraturarbejde og skriftlig fremstilling.

MELLEM MÆLKEBØTTER OG BRÆNDENÆLDER    Om at læse moderne ungdomslitteratur 
 Her får du stærke læseoplevelser med noveller af bl.a. Kim Fupz Aakeson, Jesper Wung-Sung og Mette 
  Vedsø. Du skal opleve, analysere og forstå litteraturen og dens sammenhæng med dit eget liv.

NYE SIDER    Om kommunikation i nye medier
 Hvad er multimodalitet og hypertekst? Hvordan navigerer du på et website? Hvilke læsestrategier skal du 
 bruge, når du læser på nettet? Du får redskaber til at læse og analysere, og du skal også selv producere 
  tekster til nettet.

JEG KRADSER LIDT I VIRKELIGHEDEN    Et forfatterskab 
 Mads kendte ikke en eneste gamer, der ikke vidste præcis, hvornår computerverden holdt op, og virkeligheden  

 begyndte …

 Glæd dig til en tur rundt i Søren Jessens forfatterskab – en læseoplevelse ud over det sædvanlige. 

VI LÆNER OS TILBAGE MOD MUREN    Om motiv og tema
 Gennem arbejdet med motiv og tema kommer du tættere på litteraturen, og hvad den kan sige dig. Du  
 skal læse tekster og arbejde med billeder, der alle har en mur som motiv, og du skal undersøge, hvordan  
 motivet kan forstås både konkret og symbolsk. 

ALLEREDE DENGANG GIK DE TIL MAKRONERNE    Om intertekstualitet
 Du skal på opdagelse i litteraturen og undersøge, hvordan tekster fra forskellige tider kan gå i dialog med 
  hinanden. De nye og de gamle tekster gør dig klogere på, hvad mennesker tænker og føler – i dag og for  
 100 år siden. 

DA MOR VAR DRENG    Om 1970’erne
 I 1970’erne blev der vendt op og ned på mange ting. Mange flyttede i kollektiv, man hørte Gasolin’, og 
  børnene lærte om samfundet gennem litteraturen. Oplev et årti fuld af drømme og kamp for forandring.
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LÆS GENRER MED CL

D I GTE

TR I NE MAY 

GYL DE N DAL

I denne bog skal du arbejde med digte sammen med andre! Mens du  
arbejder med bogen, hører du nemlig til i et basisteam på seks medlemmer, 
hvor alle er aktive og ingen kan undværes. Sammen skal I finde ud af at 
læse, forstå og fortolke digte …

Læs genrer med CL: DIGTE  henvender sig t i l  elever i  4.- 6. klasse og indeholder både klas-
siske og moderne digte af så forskel l ige digtere som Emil Aarestrup, Halfdan Rasmussen  
og Johannes L. Madsen – og helt nyskrevne digte af Ceci l ie Eken og Louis Jensen.

Bogen er den anden udgivelse i  en ny genreserie,  Læs  genrer med CL ,  hvor der kastes lys 
på overordnede genreformater i  arbejdet med l itteratur på mellemtrinnet.  Bag forkortelsen 
CL gemmer sig ordene Cooperative  og Collaborative Learning  – her i  en nyudviklet,  dansk 
form, hvor et danskfagl igt indhold er koblet på grundtanken om, at eleverne konstruerer 
viden sammen. 

TRINE M
AY  
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LÆS GENRER MED CL

NOVELLER

TRINE MAY 

GYL DE N DAL

I denne bog skal du arbejde med noveller sammen med andre! Mens du 
arbejder med bogen, hører du nemlig til i et basisteam på seks medlemmer, 
hvor alle er aktive og ingen kan undværes. Sammen skal I finde ud af at 
læse, forstå og fortolke noveller ...

Læs genrer med CL: NOVELLER  henvender sig t i l  elever i  5.-7.  klasse og indeholder novel ler 
af Bent Hal ler,  Karin Feit Almberg, Kim Fupz Aakeson, Louis Jensen – og en helt nyskrevet 
gyser af Kenneth Bøgh Andersen.

Bogen er den første udgivelse i  en ny genreserie,  Læs genrer med CL ,  hvor der kastes lys 
på overordnede genreformater i  arbejdet med l itteratur på mellemtrinnet.  Bag forkortelsen 
CL gemmer sig ordene Cooperative  og Collaborative Learning  – her i  en nyudviklet,  dansk 
form, hvor et danskfagl igt indhold er koblet på grundtanken om, at eleverne konstruerer 
viden sammen.
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LÆS GENRER MED CL

BILLEDBØGER

TR I NE MAY 

GYL DE N DAL

I denne bog skal du arbejde med billedbøger sammen med andre! Mens du 
arbejder med bogen, hører du nemlig til i et basisteam på seks medlemmer, 
hvor alle er aktive og ingen kan undværes. Sammen skal I finde ud af at 
læse, forstå og fortolke billedbøger …

Læs genrer med CL: BILLEDBØGER  henvender sig t i l  elever i  5.-7.  klasse og indeholder 
uddrag af Stian Holes Annas himmel – og to hele bi l ledbøger: Det satans ukrudt  af Kim 
Fupz Aakeson og Cato Thau-Jensen og Li l le lort  af Tina Sakura Bestle og Anna Jacobina 
Jacobsen.

Bogen er den tredje udgivelse i  serien Læs genrer med CL ,  hvor der kastes lys på overord-
nede genreformater i  arbejdet med l itteraturen. Bag forkortelsen CL gemmer sig ordene 
Cooperative  og Collaborative Learning  – her i  en nyudviklet,  dansk form, hvor et danskfag-
l igt indhold er koblet på grundtanken om, at eleverne konstruerer viden sammen.
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LITTERATUREN LETTER …  

FAGPORTALEN TIL DANSK 3.-6. KLASSE

Flere helt nye genre-, tema- og værkforløb er nu publiceret  

– tjek dem ud!

Af Mette B. Westergaard, Marianne Oksbjerg,  

Anna Karlskov Skyggebjerg og Sanne Paustian Billesbølle.

Se mere på dansk3-6.gyldendal.dk

STIK OS EN TEKST!  

LÆS GENRER MED CL af Trine May kaster lys  

over de store genreformater i dansk på mellem-

trinnet. Eleverne konstruerer viden sammen i akti-

viteter, der bygger på tankerne fra Cooperative  

Learning i en form, der er udviklet til dansk praksis.  

I LÆS GENRER MED CL forenes læseforståelse, ny 

litteraturpædagogik og moderne børnelitteratur. 

INDTRYK – UDTRYK – AFTRYK 

MÆRKER er en ny tematisk struktureret litteraturserie til 

mellemtrinnet af Mette B. Westergaard, Marianne Oks-

bjerg, Ayoe Quist Henkel m.fl. Eleverne inviteres til at være 

på mærkerne i mødet med den nyeste børnelitteratur, og 

de skal selv lære at sætte mærker. Arbejdsark og nyskrev-

ne artikler følger gratis med på maerker.gyldendal.dk.

DANSK 3.-10.

i nye grundbøger, serier og digitale litteraturforløb

GLÆD DIG TIL SOMMER!
Læs genrer med CL: Kortprosa 

BESTIL GRATIS PLAKAT
på gyldendal-uddannelse.dk 
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Litteraturen er mærker sat af en forfatter, 
og teksterne kan afsætte mærker i dig, 
der læser dem. Det kræver, at du er på 
mærkerne. At du er opmærksom og åben 
for, at noget kan ske, og at du selv er en 
aktiv deltager i dette noget. 

Du skal bide mærke i litteraturen – du skal 
tage stilling til sprog, værdier og holdninger. 
Du skal diskutere, udvikle din kritiske sans 
og lære at stille spørgsmål til teksterne. 
Kort sagt skal du lære selv at sætte mærker!

mærker

MÆRKER-serien er en række tematisk strukturerede grundbøger til litteraturundervisningen i 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. 
Tilhørende arbejdsark til eleverne, inspiration til læreren og omtale af forfatterne findes frit tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk.
FORFATTERNE bag serien: Mette B. Westergaard, Marianne Oksbjerg, Ayoe Quist Henkel, og Anna Karlskov Skyggebjerg.

Er der noget i teksten, der er alvorligt 
eller uhyggeligt? 
Er der noget, som du særligt godt kan 
lide ved teksten? 
Er der noget, som du slet ikke kan lide?

Er der noget ved 

handlingen, som 

du simpelthen bare 

undrer dig over?

MÆRKER-serien er en række tematisk strukturerede grundbøger til litteraturundervisningen i 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. MÆRKER-serien er en række tematisk strukturerede grundbøger til litteraturundervisningen i 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. 
Tilhørende arbejdsark til eleverne, inspiration til læreren og omtale af forfatterne findes frit tilgængeligt på maerker.gyldendal.dk
FORFATTERNE bag serien: Mette B. Westergaard, Marianne Oksbjerg, Ayoe Quist Henkel, og Anna Karlskov Skyggebjerg.

MÆRKER-serien er en række tematisk strukturerede grundbøger til litteraturundervisningen i 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. MÆRKER-serien er en række tematisk strukturerede grundbøger til litteraturundervisningen i 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. 
maerker.gyldendal.dk

FORFATTERNE bag serien: Mette B. Westergaard, Marianne Oksbjerg, Ayoe Quist Henkel, og Anna Karlskov Skyggebjerg.

MÆRKER-serien er en række tematisk strukturerede grundbøger til litteraturundervisningen i 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. MÆRKER-serien er en række tematisk strukturerede grundbøger til litteraturundervisningen i 3.-4. klasse og 5.-6. klasse. 
maerker.gyldendal.dk.

FORFATTERNE bag serien: Mette B. Westergaard, Marianne Oksbjerg, Ayoe Quist Henkel, og Anna Karlskov Skyggebjerg.

Kan du bruge teksten til noget 

i dit eget liv? 

Var du underholdt, mens du læste? 

Fik du noget at tænke over? 

Fik du lyst til at gøre noget?

Er der noget i teksten, der er alvorligt 
eller uhyggeligt? 

Hvilke værdier og holdninger 

har de forskellige personer  

i teksten? 

Hvad synes de, er det  

vigtigste i deres liv? 

Kender du mennesker, som  

har de samme værdier?

Hvilke værdier og holdninger 
handlingen, som 

Kan du bruge teksten til noget 

Er der noget i teksten, som 

minder dig om andre tekster, 

billeder, fortællinger, film eller 

historier fra dit eget liv?

Genkender du noget i teksten fra dit eget liv? En følelse, en stemning, en bestemt oplevelse eller andet?

teksten fra dit eget liv? 

Fik du lyst til at gøre noget?

Er der noget i teksten, der er sjovt? 
Fordi forfatteren fx overdriver, underdriver,  
beskriver misforståelser, bruger ironi og/eller 
selvironi, driller, overrasker eller andet?

Er der noget i teksten, der er sjovt? 

Hvilke værdier og holdninger 

Hvilke værdier og holdninger 

Er der ord, sætninger 
eller begreber i teksten, 
som du ikke forstår?
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CONNI HESEL RICKMANN

TIL FOLKESKOLENS ÆLDSTE KLASSER

KORTPROSA er et genrehæfte til elever i folkeskolens ældste klasser. 
Hæftet lægger op til et struktureret undervisningsforløb med forbybelse i 
kortprosatekster og indgår i den litterære genreserie DANSK I DYBDEN.

I KORTPROSA gennemgås kortprosaens særlige kendetegn med fokuse-
ret brug af litterære begreber, som eleverne skal anvende aktivt både i 
tekstnære analyser og opgaver såvel som i skriveøvelser, hvor eleverne 
selv eksperimenterer med at skrive inden for genren.
Eleverne præsenteres for udvalgte tekster inden for såvel den minimal-
realistiske som den fantastiske kortprosa. Hæftet indeholder desuden en 
eksemplarisk analyse og fortolkning af  kortteksten Ægteskaber af Jens 
Smærup Sørensen, som eleverne kan gå i dialog med og lade sig inspi-
rere af.

KORTPROSA er skrevet af lærebogsforfatter Conni Hesel Rickmann, 
som er uddannet lærer og cand. pæd. i didaktik (dansk), nu ansat som 
adjunkt ved University College Lillebælt.

KORT
PROSA

situationer og øjeblikke 

 fantastisk
MINIMAL-REALISTISK 
IN MEDIAS 

RES

KORT OG 
KONCENTRERET

HANDLER OM/
DREJER SIG OM

SITUATIONER 
OG ØJEBLIKKE

UAFSLUTTETHED

MINIMAL-
REALISTISK ELLER 

FANTASTISK

LEG MED   
DINE LÆSER -

FORVENT NINGER

KORTPROSA-
TEKSTEN

Forord  1

PETER CHRISTENSEN OG JENS LARSEN

HELLE HELLE OG 
NAJA MARIE AIDT
PORTRÆTSAMTALER OG NOVELLEANALYSER

GYLDENDAL D
A

N
S

K
 I

 D
Y

B
D

E
N

GYLDENDAL

KIRSTEN SONNE HARILD  

   KRIM  
TIL FOLKESKOLENS ÆLDSTE KLASSER
KRIMI er et litterært genrehæfte til folkeskolens ældste klasser og 
indgår i genreserien Dansk i dybden. 

KRIMI åbner krimigenrens spændende univers og fører eleverne 
igennem krimiens historiske udvikling, dens særlige kendetegn og 
genretræk. Gennem et aktivt arbejde – mundtligt og skriftligt – 
hvor der lægges op til både kreativitet og leg med genren, udfor-
dres elevernes opfindsomhed, og deres kendskab til genren sættes 
i spil.

KRIMI sikrer, at eleverne bliver klædt på med relevante analyse-
redskaber, så de selv kan analysere og skrive en krimi. Derudover 
indeholder hæftet fremgangsmåder for forberedelsen, som træner 
eleven i at klare den mundtlige eksamen.

KRIMI er skrevet af Kirsten Sonne Harild, som er forfatter til  
en række børne- og ungdomsbøger, herunder detektivserien  
Cornelius Krut. Derudover holder hun mange foredrag og kurser 
samt arrangerer skriveværksteder, både i og uden for skoleregi. 
Læs mere om forfatteren, hendes blog og krimikurser på  
gyldendal.dk/kirsten-sonne-harild.

KOMPOSITION

TID OG STED

SPROG OG STIL

HANDLING
OG PLOT

FORTÆLLEREN

-KRIMI

GYLDENDAL

9 788702 107128
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FANDANGO 7-9
• Går i dybden med et væld af genrer og udtryksformer
• Integrerer læsedidaktik og litteraturdidaktik
• Sikrer, at alle elever er aktive i de faglige processer
• Inddrager meningsfuld evaluering 
• Bygger bro mellem litteraturarbejde og skriftlig fremstilling.

MELLEM MÆLKEBØTTER OG BRÆNDENÆLDER    Om at læse moderne ungdomslitteratur 
 Her får du stærke læseoplevelser med noveller af bl.a. Kim Fupz Aakeson, Jesper Wung-Sung og Mette 
  Vedsø. Du skal opleve, analysere og forstå litteraturen og dens sammenhæng med dit eget liv.

NYE SIDER    Om kommunikation i nye medier
 Hvad er multimodalitet og hypertekst? Hvordan navigerer du på et website? Hvilke læsestrategier skal du 
 bruge, når du læser på nettet? Du får redskaber til at læse og analysere, og du skal også selv producere 
  tekster til nettet.

JEG KRADSER LIDT I VIRKELIGHEDEN    Et forfatterskab 
 Mads kendte ikke en eneste gamer, der ikke vidste præcis, hvornår computerverden holdt op, og virkeligheden  

 begyndte …

 Glæd dig til en tur rundt i Søren Jessens forfatterskab – en læseoplevelse ud over det sædvanlige. 

VI LÆNER OS TILBAGE MOD MUREN    Om motiv og tema
 Gennem arbejdet med motiv og tema kommer du tættere på litteraturen, og hvad den kan sige dig. Du  
 skal læse tekster og arbejde med billeder, der alle har en mur som motiv, og du skal undersøge, hvordan  
 motivet kan forstås både konkret og symbolsk. 

ALLEREDE DENGANG GIK DE TIL MAKRONERNE    Om intertekstualitet
 Du skal på opdagelse i litteraturen og undersøge, hvordan tekster fra forskellige tider kan gå i dialog med 
  hinanden. De nye og de gamle tekster gør dig klogere på, hvad mennesker tænker og føler – i dag og for  
 100 år siden. 

DA MOR VAR DRENG    Om 1970’erne
	 I	1970’erne	blev	der	vendt	op	og	ned	på	mange	ting.	Mange	flyttede	 i	kollektiv,	man	hørte	Gasolin’,	og 
  børnene lærte om samfundet gennem litteraturen. Oplev et årti fuld af drømme og kamp for forandring.
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FANDANGO 7-9
• Går i dybden med et væld af genrer og udtryksformer
• Integrerer læsedidaktik og litteraturdidaktik
• Sikrer, at alle elever er aktive i de faglige processer
• Inddrager meningsfuld evaluering 
• Bygger bro mellem litteraturarbejde og skriftlig fremstilling.

MELLEM MÆLKEBØTTER OG BRÆNDENÆLDER    Om at læse moderne ungdomslitteratur 
 Her får du stærke læseoplevelser med noveller af bl.a. Kim Fupz Aakeson, Jesper Wung-Sung og Mette 
  Vedsø. Du skal opleve, analysere og forstå litteraturen og dens sammenhæng med dit eget liv.

NYE SIDER    Om kommunikation i nye medier
 Hvad er multimodalitet og hypertekst? Hvordan navigerer du på et website? Hvilke læsestrategier skal du 
 bruge, når du læser på nettet? Du får redskaber til at læse og analysere, og du skal også selv producere 
  tekster til nettet.

JEG KRADSER LIDT I VIRKELIGHEDEN    Et forfatterskab 
 Mads kendte ikke en eneste gamer, der ikke vidste præcis, hvornår computerverden holdt op, og virkeligheden  

 begyndte …

 Glæd dig til en tur rundt i Søren Jessens forfatterskab – en læseoplevelse ud over det sædvanlige. 

VI LÆNER OS TILBAGE MOD MUREN    Om motiv og tema
 Gennem arbejdet med motiv og tema kommer du tættere på litteraturen, og hvad den kan sige dig. Du  
 skal læse tekster og arbejde med billeder, der alle har en mur som motiv, og du skal undersøge, hvordan  
 motivet kan forstås både konkret og symbolsk. 

ALLEREDE DENGANG GIK DE TIL MAKRONERNE    Om intertekstualitet
 Du skal på opdagelse i litteraturen og undersøge, hvordan tekster fra forskellige tider kan gå i dialog med 
  hinanden. De nye og de gamle tekster gør dig klogere på, hvad mennesker tænker og føler – i dag og for  
 100 år siden. 

DA MOR VAR DRENG    Om 1970’erne
 I 1970’erne blev der vendt op og ned på mange ting. Mange flyttede i kollektiv, man hørte Gasolin’, og 
  børnene lærte om samfundet gennem litteraturen. Oplev et årti fuld af drømme og kamp for forandring.
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LÆS GENRER MED CL

D I GTE

TR I NE MAY 

GYL DE N DAL

I denne bog skal du arbejde med digte sammen med andre! Mens du  
arbejder med bogen, hører du nemlig til i et basisteam på seks medlemmer, 
hvor alle er aktive og ingen kan undværes. Sammen skal I finde ud af at 
læse, forstå og fortolke digte …

Læs genrer med CL: DIGTE  henvender sig t i l  elever i  4.- 6. klasse og indeholder både klas-
siske og moderne digte af så forskel l ige digtere som Emil Aarestrup, Halfdan Rasmussen  
og Johannes L. Madsen – og helt nyskrevne digte af Ceci l ie Eken og Louis Jensen.

Bogen er den anden udgivelse i  en ny genreserie,  Læs  genrer med CL ,  hvor der kastes lys 
på overordnede genreformater i  arbejdet med l itteratur på mellemtrinnet.  Bag forkortelsen 
CL gemmer sig ordene Cooperative  og Collaborative Learning  – her i  en nyudviklet,  dansk 
form, hvor et danskfagl igt indhold er koblet på grundtanken om, at eleverne konstruerer 
viden sammen. 
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LÆS GENRER MED CL

NOVELLER

TRINE MAY 

GYL DE N DAL

I denne bog skal du arbejde med noveller sammen med andre! Mens du 
arbejder med bogen, hører du nemlig til i et basisteam på seks medlemmer, 
hvor alle er aktive og ingen kan undværes. Sammen skal I finde ud af at 
læse, forstå og fortolke noveller ...

Læs genrer med CL: NOVELLER  henvender sig t i l  elever i  5.-7.  klasse og indeholder novel ler 
af Bent Hal ler,  Karin Feit Almberg, Kim Fupz Aakeson, Louis Jensen – og en helt nyskrevet 
gyser af Kenneth Bøgh Andersen.

Bogen er den første udgivelse i  en ny genreserie,  Læs genrer med CL ,  hvor der kastes lys 
på overordnede genreformater i  arbejdet med l itteratur på mellemtrinnet.  Bag forkortelsen 
CL gemmer sig ordene Cooperative  og Collaborative Learning  – her i  en nyudviklet,  dansk 
form, hvor et danskfagl igt indhold er koblet på grundtanken om, at eleverne konstruerer 
viden sammen.
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LÆS GENRER MED CL

BILLEDBØGER

TR I NE MAY 

GYL DE N DAL

I denne bog skal du arbejde med billedbøger sammen med andre! Mens du 
arbejder med bogen, hører du nemlig til i et basisteam på seks medlemmer, 
hvor alle er aktive og ingen kan undværes. Sammen skal I finde ud af at 
læse, forstå og fortolke billedbøger …

Læs genrer med CL: BILLEDBØGER  henvender sig t i l  elever i  5.-7.  klasse og indeholder 
uddrag af Stian Holes Annas himmel – og to hele bi l ledbøger: Det satans ukrudt  af Kim 
Fupz Aakeson og Cato Thau-Jensen og Li l le lort  af Tina Sakura Bestle og Anna Jacobina 
Jacobsen.

Bogen er den tredje udgivelse i  serien Læs genrer med CL ,  hvor der kastes lys på overord-
nede genreformater i  arbejdet med l itteraturen. Bag forkortelsen CL gemmer sig ordene 
Cooperative  og Collaborative Learning  – her i  en nyudviklet,  dansk form, hvor et danskfag-
l igt indhold er koblet på grundtanken om, at eleverne konstruerer viden sammen.
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LITTERATUREN LETTER …  

FAGPORTALEN TIL DANSK 3.-6. KLASSE

Flere helt nye genre-, tema- og værkforløb er nu publiceret  

– tjek dem ud!

Af Mette B. Westergaard, Marianne Oksbjerg,  

Anna Karlskov Skyggebjerg og Sanne Paustian Billesbølle.

Se mere på dansk3-6.gyldendal.dk

STIK OS EN TEKST!  

LÆS GENRER MED CL af Trine May kaster lys  

over de store genreformater i dansk på mellem-

trinnet. Eleverne konstruerer viden sammen i akti-

viteter, der bygger på tankerne fra Cooperative  

Learning i en form, der er udviklet til dansk praksis.  

I LÆS GENRER MED CL forenes læseforståelse, ny 

litteraturpædagogik og moderne børnelitteratur. 

INDTRYK – UDTRYK – AFTRYK 

MÆRKER er en ny tematisk struktureret litteraturserie til 

mellemtrinnet af Mette B. Westergaard, Marianne Oks-

bjerg, Ayoe Quist Henkel m.fl. Eleverne inviteres til at være 

på mærkerne i mødet med den nyeste børnelitteratur, og 

de skal selv lære at sætte mærker. Arbejdsark og nyskrev-

ne artikler følger gratis med på maerker.gyldendal.dk.

DANSK 3.-10.

i nye grundbøger, serier og digitale litteraturforløb

GLÆD DIG TIL SOMMER!
Læs genrer med CL: Kortprosa 

BESTIL GRATIS PLAKAT
på gyldendal-uddannelse.dk 

9115 Folkeskolen nr.6_Dansk_opslag_420x285.indd   All Pages 24/02/14   09.52
141955 p12-15_FS0614_Folkeskolendk.indd   15 17/03/14   14.40



tematiseret

16 /  F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 4

F O R B E R E D E L S E S T I D
T E M A  O M

Ny folkeskolereform og ny arbejdstidslov ændrer 
lærernes hverdag fra skoleåret 2014/15. Hvor skal jeg 
forberede mig? Hvornår er det godt nok? Hvordan 

kan jeg være en god lærer under nye vilkår? Spørgs-
målene er mange, usikkerheden stor. Folkeskolen har 

spurgt en lang række lærere om fremtiden. 

A F  L I S E  F R A N K  O G  H E L L E  L A U R I T S E N     /     F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N  O G  K L A U S  H O L S T I N G     /     G R A F I K :  P E T E R  Y D E  J E N S E N

Lærer i hur-
tig tid og 
relationstid 
gennem en 
skoledag 

››  side 17

Lærerne  
forudser 
voldsom 
kulturæn-
dring   

››  side 20

En lærers 
arbejdstid 
set gennem 
Lean-briller 
 

››  side 22

Bondo:
Forbere-
delsen 
bliver  
dårligere 

››  side 26

L Æ S  M E R E
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Hestehalen svinger fra side til side, mens Pernille Kepler tager gangarea-
lerne på Hedehusene Skole i Høje Taastrup i skarpt trav. Der er langt til 
9.a fra lærerværelset. Hun mødte klokken 7.40 og har nået at kopiere 
materiale til eleverne i geogra� om globalisering, har aftalt forskelligt 
med kolleger, lige nået et par sjove kommentarer med kollegerne og 
læst Intra. Måske skal hun være vikar i sin mellemtime senere på dagen.

I klasseværelset møder hun de 13 fremmødte elever. I klassen går 18 
elever.

I dag har de besøg af en observatør. Aske Christensen er ph.d.-stu-
derende ved Roskilde Universitet – Institut for Psykologi og Uddannel-
sesforskning. Han skriver om læreres arbejdstid og følger i dag Pernille 
Kepler. Det er Folkeskolens redaktion, der har arrangeret mødet for at 
få et bud udefra på en lærers arbejdspres. Med sin notesbog og taske 
prøver Aske at følge med, når Pernille skridter gangene af mellem læ-
rerværelse, klasseværelser, gård og forberedelseslokale.

Globalisering til debat
Luften i klasselokalet er dårlig, derfor står vinduet åbent. Ingen ved, 
hvor den specielle lugt kommer fra, men den er ikke rar.

Globaliseringen bringer eleverne fra Beijing over Grønland til Indien 
og Danmark over to lektioner. 

Den elektroniske tavle skal bruges. Pernille går ind ved siden af, 
låser skabet op og tager den �ernbetjening, der ligger til fælles brug 
derinde. Den skal låses inde igen efter brug. 

Hun skriver syv opgaver på kridttavlen. Undersøg import/eksport nu 
og for ti og 20 år siden. Hvordan fordeler religionerne sig i Danmark? 
Og stemmefordelingen? Opgaverne skal a�everes om to uger. Eleverne 
går i gang. Det er en god og nysgerrig klasse, lyder klasselærerens vur-
dering.

Lærer i hurtig tid  
– uden egen tid
Pernille Kepler har stort set ingen egentid 
i løbet af en skoledag, eleverne kræver hen-
de, og selv pauser er optimeret, observerer 
ph.d.-studerende, der skriver om lærernes 
arbejdstid. Forberedelse kræver langsom tid, 
understreger han.
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Udelukkende relationstid
Pernille Kepler har gang- og gårdvagt. Hun 
iler rundt og snakker lidt med eleverne på 
vejen. 

Matematik i 9. klasse. De får færdigheds-
regning tilbage og skal rette deres fejl. Hun 
går rundt og hjælper. 

Efter timen runder hun lærerværelset og 
spiser en mad. 

»Det er nærmest kondiløb, du præsterer. 
Fra klokken 8 til 11 har du ikke haft en reel 

pause. Og stort set al tiden er relationstid. Du 
har slet ingen langsom tid«, fortæller Aske 
Christensen.

Han opererer med langsom tid, hurtig tid, 
mellemrumstid, �ow, fragmenteret tid og re-
lationstid i sine observationer. 

»Når du har én til én-kontakt med en elev, 
bliver du a¢rudt af andre, og du har hele 
tiden et øje på, hvem der venter på hjælp, og 
hvad der sker. Dine pauser er også optime-
ret«, siger han. 

Og som et tankeeksperiment siger han, at 
hvis der var to lærere til stede i undervisnin-
gen her, ville de begge være fuldt beskæftiget. 
Selv om der er så få elever. Blandt andet fordi 
den faglige spredning er stor.

Tekst-tv til morgenmaden
Pernille Keplers ugeskema har 26 lektioner, 
fordi en 9. klasse har semesterordning i bio-
logi. Onsdag er fast mødedag med to timers 
møde og indimellem aftenmøde. Torsdag har 
hun mellemtime. 

Torsdag morgen begyndte, som hun plejer. 

»Jeg havde telefon-
tid tidligere til  

forældrene, men de 
overholdt den ikke,  
så nu må de skrive 
på Intra, at de vil 

tale med mig«.

P E R N I L L E  K E P L E R
L Æ R E R

tematiseret

Pernille Kepler underviser i matematik, biologi, geo-
grafi, idræt og har inklusionstimer for en elev i 4. 
klasse. Dertil kommer tilsyn i natur/teknik og biologi, 
som hun får 30 timer til om året, og så er hun afde-
lingskoordinator i udskolingen, hvilket giver 25 timer 
årligt. Egentlig har hun linjefag i dansk og biologi, 
men hun har fravalgt dansk og vil hellere have mate-
matik. Hun er klasselærer i 9. klasse.

Om Pernille Kepler 
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Kommunen har udarbejdet et samarbejdsgrundlag med 
lærerkredsen med et loft over undervisningstiden på 
850 timer. Kommunen har nedsat fem arbejdsgrupper, 
der blandt andet taler om lærernes skolehverdag fra det 
nye skoleår, arbejdspladser på skolerne og samarbejdet 
mellem lærere og pædagoger. I nogle af arbejdsgrup-
perne er der lærere, pædagoger og skoleledere med. 
Der har været arkitekter med til at se på udformning af 
lærernes kommende arbejdspladser, men endnu er der 
ingen beslutninger taget. Det vil ske i løbet af foråret.

Fremtiden i Høje Taastrup

Med tekst-tv til morgenmaden, så hun måske 
har en frisk nyhed med til undervisningen. 

»Jeg udarbejder selv undervisningsmateri-
alet til matematik, fordi skolens bogsystem er 
gammelt og dårligt. Og i geogra� er man nødt 
til at supplere. Fagbogen er tynd og elendig. 
En opgave fra 2005 er gammel for eleverne, 
så jeg må supplere med noget fra i dag«, for-
tæller Pernille Kepler.

»De her unge skal fungere i livet. Det er det, 
det handler om. Men ubevidst kommer vi til 
at uddanne dem til at klare afgangsprøverne 
så godt som muligt. Kravene til dem er steget. 
De velfungerende elever er dygtigere end tidli-
gere. De fagligt svage elever lider, når der skal 
it og grøn vinkel ind over alle fag. Jeg tror, min 
undervisning er god til de dygtige elever, men 
jeg frygter, at jeg indimellem kvæster nogle«.

Hun fortæller, at lærerne har prøvet at 
oprette en opgavebank, men Intra er dårligt 
til undermapper, så det blev for rodet og 
ubrugeligt.

Flyvende lærer
På vej hen ad gangen kommer et par små 
elever løbende. Hey, stopper Pernille dem. De 
går lidt tilbage og viser, at de kan gå roligt. 

»Du øjebliksorienterer dig hele tiden. Det 
skaber fragmenteret tid. Jeg undrer mig over, 
om du overhovedet når at opleve undervis-
nings�ow. Selv det at vejlede en elev er det 
svært at få ro til. Men du er god til at være 
til stede«, kommenterer Aske Christensen og 
kalder Pernille for en �yvende lærer.

Selv siger hun, at hun kun sidder ned 
i kort tid. Hun kan bedst lide at være i be-
vægelse. Sådan kan hun godt køre i mange 
timer, hvis hun skal. Men når hun kommer 
hjem, kan hun også punktere i sofaen.

Pernille vil gerne have mellemtimer, fordi 
hun kan bruge dem på forberedelse. Der er et 
rum med seks computere til lærerne tæt på 
lærerværelset. 

Først kigger hun på Intra.
»Jeg når sjældent at læse det hele. I dag 

er der mail fra tillidsrepræsentanten, den 
må vente, og så SSP (skole, socialforvaltning, 
politi) – den når jeg ikke. Jeg skal udarbejde 
dagsorden til et møde og så ugeplan. Tjekke, 
at vi har nået opgaverne i matematik, og læg-
ge geogra�opgaverne ud til eleverne«, siger 
Pernille Kepler.

Klokken er 12.55, og der sidder to lærere i 
forberedelsesrummet.

Forberedelse kræver fordybelse
Hun har haft inklusionstime i 4. klasse, og nu 
er hun igen på vej over i det �erneste hjørne af 
skolen til 9. klasse. Med termokruset i hånden 
gennem døre, hen ad gange, op ad trapper 
og op i hjørnet, hvor vinduerne på gangen er 
boltet fast, fordi de ellers kunne falde ud.

Hedehusene Skole er temmelig nedslidt. 
Biologilokalet, skolefritidsordningen og lærer-
værelset ser nyrenoverede ud.

Matematik i 9.a igen.
Aske Christensen forklarer, at lærere er i 

højt tempo, når de er på skolen. Der er meget 
at forholde sig til. De er i det, han kalder hur-
tig tid. Når de skal forberede sig, skal de over 
i fordybelsestid. Det kræver noget at skifte 
tid. Derfor foretrækker så mange at holde 
pause om eftermiddagen og i stedet arbejde 
om aftenen.

Pernille Kepler prøver at forberede sig så 
meget som muligt på skolen, og hun prøver lige 
nu at holde en arbejdstid på 37 timer om ugen 
set på årsplan. Men hun tæller ikke minutiøst. 
Nogle uger arbejder hun 25 timer, andre 58. 

»Det bliver ikke så meget anderledes efter 
august for mig, tror jeg. Jeg er holdt op med 
at tage større arbejdsopgaver med hjem, fordi 
det er en stressfaktor og et irritationsmoment 
at se på det hjemme. Men jeg har svært ved at 
få ro til at rette matematikopgaver på skolen«.

Som lærer må man følge med
Hun har idræt med 9. klasses piger og mener, 
at hun forbereder sig mindre til de timer end 
til resten.

»Men de skyder sig altså i foden i Under-
visningsministeriet, hvis de mener, at lærere 
har brug for mindre forberedelsestid til idræt. 
Jeg bruger da den overskydende tid på de 
andre fag, hvor jeg generelt har alt for lidt 
forberedelsestid«. Aske Christensen observerer Pernille Kepler en hel arbejds-

dag. Aske er ph.d.-studerende i læreres arbejdstid og følger 
her hendes forberedelse i en mellemtime. Ellers er Pernille 
stort set i relationstid hele arbejdsdagen. Når hun vejleder 
elever, holder øje med, hvilke elever der venter på hjælp 
eller lige skal have et skub for at komme i gang, eller på 
gangvagten. 

Pernille Kepler er rundt i 9.a for at vejlede eleverne, efter at 
de har fået deres opgaver i færdighedsregning tilbage. Nu 
skal fejlene rettes.

Læs Aske Christensens observationsrapport  
på folkeskolen.dk

141955 p16-27_FS0614_Tema.indd   19 17/03/14   15.11



Voldsom kulturændring er nok de ord, der 
bedst beskriver lærernes situation lige nu. 
I den undersøgelse, som Folkeskolen har 
fået foretaget blandt lærere, dukker ord som 
»bekymring«, »nervøs for« og »frygt« ustand-
selig op i lærernes mange kommentarer om 
fremtiden. De �este ved ikke, hvordan deres 
arbejdsuge bliver næste skoleår.

79 procent af lærerne fortæller i undersø-
gelsen, at de i dag ikke holder øje med tids-
forbruget, når de forbereder sig og evaluerer 
undervisningen. 72 procent siger: »Jeg går ikke 
op i at spare tid på forberedelse. Jeg bruger 
den tid, det tager at forberede mig godt«.

I undersøgelsen bliver de også spurgt om 
fremtiden. Her fremgår det, at lærerne tror, 
at deres forberedelse bliver meget anderledes 
fra august 2014 med den nye lov om lærernes 
arbejdstid.

Desuden svarer de, at de muligvis skal 
være fuld tid på skolen og ikke længere kan 
forberede sig hjemme. At de skal undervise 

�ere lektioner om ugen. At der bliver min-
dre tid til at rette opgaver, mindre tid til 
forældresamtaler og til at producere de un-
dervisningsmaterialer, der bedst muligt kan 
undervisningsdi«erentiere over for de meget 
forskellige elever, der er i en klasse.

Omkring halvdelen af lærerne i under-
søgelsen fra Scharling Research forestiller 
sig, at der bliver �ere møder på skolen efter 
folkeskolereformen. Og næsten to ud af tre 
lærere har endnu ikke et overblik over, hvor-
dan deres arbejdsuge kommer til at se ud fra 
august i år. 

Mange øver sig i fuld tid på skolen
Der er stort set ingen lærere, der glæder sig 
til de nye arbejdstidsformer, i undersøgelsen, 
der er foretaget blandt et repræsentativt 
udsnit af lærergruppen. Kommentarfelterne 
er �ittigt brugt.

En del af lærerne fortæller, at de lige nu 
øver sig i at være på skolen i hele deres ar-

tematiseret

Nye regler om arbejdstid og folkeskolereform sætter lærerne i en ny  
situation fra august i år. Endnu ved de ikke helt, hvordan det bliver, men  
de forbereder sig på at være fuld tid på skolen. Mange synes, det kniber 
med arbejdsglæden, og de frygter det grænseløse arbejde.

Lærerne forudser  
voldsom kulturændring

»Man kan ikke bare uden videre bruge 
andres materialer, idet de måske ikke passer 

på de elever, man selv har«.

Research: Lise Frank, Helle LauritsenDesign:  Peter Yde Jensen Kilde:   Panelundersøgelse,                              , januar/februar 2014, Scharling Research

Research: Lise Frank, Helle LauritsenDesign:  Peter Yde Jensen Kilde:   Panelundersøgelse,                              , januar/februar 2014, Scharling Research

Research: Lise Frank, Helle LauritsenDesign:  Peter Yde Jensen

Kilde:   Panelundersøgelse,                               , januar/februar 2014, Scharling Research

procent

 lægger vægt 
på at udarbejde 
undervisnings- 
materialer selv. 

 synes ikke, at 
det er vigtigt 
at udarbejde 

undervisnings-
materialer selv.

 procent

Fra undersøgelsen, hvor rigtig mange har valgt 
at kommentere med denne pointe

Folkeskolen

Folkeskolen

Folkeskolen

 procent46 41 

procent  har en bank med 
materialer på skolen.29

Intet: 

Mindre end ¼:

Omkring ¼:

Ca. halvdelen:

Ca. ¾:

Alt: 

Vil det hæve eller sænke kvaliteten af din undervisning, 
hvis du brugte andres færdige undervisningsmaterialer?

Så meget undervisningsmateriale 
producerer lærerne selv i dag:

Risiko for ringere kvalitet

Kvinder producerer i højere grad end mænd 
selv deres undervisningsmaterialer.

2 PCT.

9 PCT.

33 PCT.

38 PCT.

17 PCT.

1 PCT.

1 PCT.

29 PCT.

40 PCT.

29 PCT.

Det vil 
hæve 
kvaliteten:

Kvaliteten
vil være 
den samme:

Det vil 
sænke 
kvaliteten:

Ved ikke: 

»Lige nu arbejder jeg, som 
det passer mig. Det vil sige 
langt over normen og tæt 
på de ugentlige 50 timer. 
Med de nye arbejdstids-
regler har jeg lovet mine 

kolleger, at jeg overholder 
en 37-timers arbejdsuge«.

L Æ R E R
I  F O L K E S K O L E N S  U N D E R S Ø G E L S E

Lærerne i undersøgelsen  
er enige om, at det, der  

kræver tid, er tilpasningen  
af et hvilket som helst  

undervisningsmateriale til 
ens egen elevgruppe.  
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bejdstid, fordi det er sådan, det ser ud til at 
blive fremover. Og det bliver en stor omvælt-
ning for mange.

I dag er der en voksende gruppe, der forbe-
reder sig på skolen – nogle af lyst, andre som 
en slags øvelse. Men langt de �este underviser 
deres lektioner, forbereder sig i mellemtimer, 
lidt morgen og noget eftermiddag, hvorefter de 
tager hjem, henter børn, køber ind, slapper af, 
er sammen med familien i nogle timer. Og om 
aftenen – når børnene er lagt i seng – arbejder 
de med forberedelse og evaluering af under-
visningen. Flere arbejder også i weekenden.

Mange lærere udtrykker i undersøgel-
sen stor vrede over lov 409 og politikerne, 
enkelte resignerer, og en del taler om tabt 
arbejdsglæde og mangel på motivation, når 
lærerne hele tiden bliver skældt ud og trom-
let. »Kontrol er ikke at foretrække – tillid er 
bedre. Til hver en tid … Også for lærere!« som 
en kommentar lyder.

Risiko for grænseløst arbejde
En lærer, der har optalt sin arbejdstid i dette 
skoleår, fortæller: »Jeg blev bekræftet i, at jeg 
bruger mere tid end svarende til fuld tid på 
årsplan. Men jeg er ikke gået op i det. Jeg bræn-
der for mit arbejde. Det er okay. Men med det 
øgede pres, der bliver til næste år, får jeg brug 
for et ordentligt redskab til at kunne tælle op. 
Ellers knækker jeg nakken, fordi jeg er vant til 
at arbejde færdigt, til det er godt nok«.

Flere efterlyser et tidsregistreringssystem 
til de nye måder at arbejde på. Fordi de el-
lers frygter det grænseløse arbejde. Mere 
end hver tredje lærer ønsker et system til at 
registrere tid. Men lige så mange vil ikke have 
sådan et system.

»Mindre tid kan aldrig give en mere kvali-
�ceret undervisning, som er det, der kræves. 
Det vil give udbrændte lærere, sygemeldinger, 
jobskifte blandt de lærere, der er mest go i, 
desværre. Ganske som det er sket i Norge og 
Sverige. Det er noget bras, at vi skal sættes i 
et ’fast arbejdstidsbur’«, skriver én.

Hele 59 procent svarer, at de regner med 
at skulle arbejde �ere uger næste år end i 
dette skoleår. Over halvdelen synes, at de har 
meget lidt ind�ydelse på tilrettelæggelsen af 
den kommende tid, og et stort �ertal mener, 
at det må være ledelsens opgave og ansvar at 
pege på de områder, hvor de kan spare tid på 
deres arbejde.

Di�erentiering nødvendigt
Lærerne fortæller, at det kræver tid og over-
skud, når de skal �nde materialer til at under-
visningsdi«erentiere, så det kan bruges i en 

klasse med stor faglig spredning og til elever 
i forskellige slags vanskeligheder. Flere siger, 
at det er umuligt at bruge færdige undervis-
ningsmaterialer fra forlag, da de ikke tager 
højde for den store spredning i klasserne.

»Selve materialerne er ikke det, der tager 
tid. Det er forberedelse til den enkelte klasse 
og de enkelte elever. Vi har ikke en homo-
gen klasse med lydhøre elever, vi bare kan 
’hælde’ undervisning på. Vi skal bruge hele 
paletten af vores didaktiske overvejelser, for 
at eleverne lærer mest muligt. Ikke bare fyre 
standardforløb af«, skriver én i undersøgel-
sens kommentarer.

To tredjedele af lærerne i undersøgelsen 
forventer, at de fra skoleåret 2014/15 bliver 
nødt til at skære afgørende ned på at udar-
bejde undervisningsmaterialer selv. 

Mange skriver, at de har brug for at lade 
op nogle timer efter undervisningen, hvis de 
skal lave et godt forberedelsesarbejde til de 
følgende dage.

»Tror ikke, jeg kommer til at have tid til at 
fordybe mig i selvlavede materialer fremover 
– desværre. Håber, jeg får tid til at udvælge de 
mest egnede af det, vi har i forvejen«.

Mindre tid til forældresamtaler
Tre �erdedele af lærerne har givet deres 
telefonnummer til forældrene. Kun 11 procent 
har telefontid – langt de �este af dem om 
aftenen uden for skolens åbningstid. 

Mange skriver, at de fremover vil begrænse 
forældrekontakten og desuden give eleverne 
færre opgaver/stile, så der bliver mindre at 
rette. 78 procent mener, at de kan spare tid til 
forberedelse/efterbehandling ved at få færre 
skriftlige opgaver fra eleverne. 

Det bliver svært, fortæller �ere, for de kan 
ikke lide at være så strikse, men de er nødt 
til det.

Sådan ser de fremtiden.  
lif@dlf.org, hl@dlf.org

Knap hver tredje lærer sva-
rer i undersøgelsen, at de 
har enten fysisk eller digi-
tal adgang til en forbere-
delsesbank med materialer 
på skolen.  

»Jeg har aldrig gået op i 
min forberedelsestid, har 

gjort mit arbejde med 
glæde. Nu er jeg ’norma-
liseret’ og skal arbejde 

under u�eksible forhold, 
så nu vil jeg have et (tids)

registreringssystem«.

L Æ R E R
I  F O L K E S K O L E N S  U N D E R S Ø G E L S E

»Man kan ikke bare uden videre bruge 
andres materialer, idet de måske ikke passer 

på de elever, man selv har«.
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procent

 lægger vægt 
på at udarbejde 
undervisnings- 
materialer selv. 

 synes ikke, at 
det er vigtigt 
at udarbejde 

undervisnings-
materialer selv.

 procent

Fra undersøgelsen, hvor rigtig mange har valgt 
at kommentere med denne pointe

Folkeskolen

Folkeskolen

Folkeskolen

46 41 

procent  har en bank med 
materialer på skolen.29

Intet: 

Mindre end ¼:

Omkring ¼:

Ca. halvdelen:

Ca. ¾:

Alt: 

Vil det hæve eller sænke kvaliteten af din undervisning, 
hvis du brugte andres færdige undervisningsmaterialer?

Så meget undervisningsmateriale 
producerer lærerne selv i dag:

Risiko for ringere kvalitet

Kvinder producerer i højere grad end mænd 
selv deres undervisningsmaterialer.

2 PCT.

9 PCT.

33 PCT.

38 PCT.

17 PCT.

1 PCT.

1 PCT.

29 PCT.

40 PCT.

29 PCT.

Det vil 
hæve 
kvaliteten:

Kvaliteten
vil være 
den samme:

Det vil 
sænke 
kvaliteten:

Ved ikke: 
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Det mærkelige ord Vøsle klinger ikke fremmed 
i 9.e, hvor lærer Casper Zolon underviser i 
dansk. Eleverne er vant til at arbejde med mo-
dellen, der splitter deres arbejde op i proces-
ser. I dag er det arbejdet med Naja Marie Aidts 
forfatterskab, der skal tages hul på, og Casper 
Zolon beder, efter Vøsle-modellens forskrift, 
eleverne overveje, hvordan de gerne vil lære.  

Med fra det ene hjørne af klasseværelset 
følger Lean-konsulent Jens Linder. Det er Fol-
keskolen, der har inviteret ham til at obser-
vere Casper Zolons arbejdsrutiner og give sit 
bud på, hvor der eventuelt kunne spares tid, 
optimeres eller prioriteres anderledes i løbet 
af dagen. Ikke fordi det vil kunne løse de 
problemer, lærerne får, når de skal undervise 

tre ekstra lektioner om ugen. Men for at se, 
om der overhovedet er noget at gribe fat i for 
den enkelte, når virkeligheden rammer efter 
sommerferien.

Jens Linder er imidlertid begejstret for 
Vøsle-modellen.   

»Den model er helt i tråd med Lean-
ideerne om at sætte sig mål, prioritere vejen 
derhen og evaluere processen«, siger han og 
holder Vøslen op over for den mødedagsor-
den, Casper Zolon har vist ham for et fagligt 
idrætsmøde senere på eftermiddagen. 

Der mangler en evaluering på dagordenen, 
pointerer Jens Linder, og det må Casper Zo-
lon medgive:

»Vi har ikke altid den der metadiskussion 

V står for den viden, man har på forhånd 
Ø for ønske om ny viden 
S for sådan lærer jeg bedst 
L for det lærte og 
E for evaluering.  

Vøsle-modellen

En påstand om, at lærerne ikke arbejder 
nok, kan få lærer Casper Zolon op i det røde 
felt. Men en Lean-konsulent kan alligevel 
give ham et par gode ideer. 

En lærers  
arbejdstid set  
gennem Lean-briller

tematiseret

To piger stopper Casper Zolon 
under hans gangvagt for at 

vise ham et selvbrunerprodukt, 
de har fundet på nettet. Sam-
talen med eleverne er en vigtig 
del af lærerarbejdet og må for 

alt i verden ikke ryge, fordi man 
næste år skal nå at forberede 

sig på skolen, mener han. 
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En lærers  
arbejdstid set  
gennem Lean-briller

om, hvordan vores møder fungerer«. Han er 
tavs et øjeblik og siger så: »Der er helt sikkert 
et paradoks i lærerverdenen. Man ved godt, 
hvordan eleverne lærer nyt, men vi føler 
nok ikke, at tiden er til, at indholdet på et 
lærermøde viger for metasnakken«. Struktur 
og mødekultur var ikke fag på læreruddannel-
sen, tilføjer han lidt efter.  

Lean og læring 
Casper Zolon har brugt sin vinterferie på at 
rette terminsprøver, skrive projektudtalelser 
og formulere nogle linjer om hver enkelt 
elevs indsats i idrætstimerne. Han har været 
lærer i �re år og har ikke tidligere gået op i, 
hvor meget tid han brugte på for eksempel 
feedback til eleverne. Men den nye arbejds-
tidslov og udsigten til at skulle forberede 
sig på skolen har skærpet hans blik på uret. 
Derfor har han noteret sig, at han brugte 21 
timer i sin ferie på arbejdsopgaver.  

»Rette opgaver skal jeg jo også nå næste 
år. Det frygter jeg til tider kan blive på bekost-
ning af det menneskelige, af samtalen med 
den udsatte elev på gangen, når jeg skal ned 
at rette terminsprøver«, siger han med en vis 
ærgrelse i stemmen, for det var ikke derfor, 
han blev folkeskolelærer. 

Casper Zolon vil gerne sammen med sine 
kolleger sikre sig tid til at kunne gøre en for-
skel for de elever, der kommer fra de mindre 
resursestærke hjem. Og dem er der desværre 
ikke så få af i Auning Skoles opland. Når Jens 
Linder taler om at sætte en standard for læ-
ringen i 9. klasse og kvalitetsmålinger, bliver 
Casper Zolon derfor også provokeret.

»Man må vel kunne have nogle ambitioner, 
som ikke kan resultatmåles nu og her. Jeg kan 
skrive socialt arbejde på min liste, men det 
er måske først om 15 år, at pigen har e«ekt af 
det«, siger Casper Zolon.   

Jens Linder, der i øvrigt selv er lærerud-

Det er ikke første gang, at Lean-konsulent Jens Linder 
besøger en folkeskole. I 2011 gennemførte han et Lean-
projekt på Bakkeskolen i Kolding. Jens Linder er i øvrigt 
selv læreruddannet.  

»Man må vel kunne have nog-
le ambitioner,  som ikke kan 

resultatmåles nu og her«. 

C A S P E R  Z O L O N
L Æ R E R  P Å  A U N I N G  S K O L E

141955 p16-27_FS0614_Tema.indd   23 17/03/14   15.12



24 /  F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 4

dannet, vil give Casper Zolon ret i, at det er 
svært at måle e«ekten af den ekstra snak på 
gangen. Og det overrasker ham ikke, at Lean-
retorikken møder modstand i lærerkulturen. 

 »Lean stammer jo fra Toyota-produkti-
onsmiljøer og er siden blevet implementeret 
i servicefag. Men ikke i folkeskolen. Nej, for 
her arbejder man jo ikke med produkter, men 
med læring, og der er en diskurs, der siger, 
at man skal passe på med test og kvalitets-
målinger og sådan noget«, siger Jens Linder.  
Han mener ikke desto mindre, at nogle af 
tankerne kan bruges i skolen.

Gangvagt inklusive forberedelse
Tidligere på morgenen har Casper Zolon 
praktiseret gangvagt og mødeforberedelse 
på samme tid. I et par hurtige ordvekslinger 
når han lige at vende en vanskelig situation 
omkring et forældrepar med en kollega på 
lærerværelset. Men så står han også klar på 
gangen til at dirigere tra�kken af elever ud til 
frikvarter. Når støjen fra vinterstøvler og hvin 
har lagt sig, går han op og ned ad gangene for 
at tjekke, om nu også alle kom ud. Det samme 
gør en række af hans kolleger. Og når de pas-
serer hinanden, snakker de kort om ting, de 
skal huske på mødet i idrætsfagteamet senere 
på dagen. 

»Man kan ikke sige, at han har meget spild-
tid i skemaet«, bemærker Jens Linder. Lean 
i sin reneste form handler ellers om at rense 
alle processer for spild.     

Casper Zolon har 24 undervisningslektio-
ner om ugen. Uden at vide det med sikkerhed 
regner han med at skulle have tre lektioner 
mere næste år. I Norddjurs Kommune, hvor 
Auning Skole ligger, er der endnu ikke meldt 
nogen rammer ud for lærernes arbejdstid 
eller givet puljer til forberedelse. Men Casper 
Zolon gætter på, at det kommer til at hedde 
omkring 37 ugentlige timer på skolen. 

Jens Linder bringer begrebet »markedslig-
gørelse af skolen« på banen. »Det bliver en 
stor ledelsesopgave at drive folkeskole frem-
over, når man skal tiltrække kunder til butik-
ken«, siger han, og Casper Zolon er enig:  

 »Det har måske altid været lidt sådan, 
men nu bliver det endnu mere afgørende, 
hvilken skole man er lærer på. Kan jeg gå 
hjem klokken 15.30, hvilke uger skal jeg være 
her, hvor meget forberedelsestid får jeg?«  

»Vi risikerer at miste overblikket, hvis ikke 
vi får forberedelsestid nok. Hvis det ender 
med, at jeg ikke kan leve op til mine forvent-
ninger om kvalitet i undervisningen, så ved 
jeg ikke, om jeg kan være lærer. Der må være 
et minimumskrav for, hvad man kan være 
bekendt«, siger Casper Zolon.

En grænse for tidsbesparelse
Undervisningsmaterialet om Naja Marie 
Aidt, som Casper Zolon deler ud til sin 9. 
klasse i femte lektion, har han ikke selv 
stået for at samle. For netop at spare tid har 
han sammen med sine dansklærerkolleger 

i 9.d og f en deleordning om materialer og 
forløb.  

»Kunne man forestille sig, at man havde en 
fælles standard for undervisningsmaterialer 
med �ere end de to. Ville det være uinteres-
sant?« spørger Jens Linder. »Jeg ville ikke 
kunne leve med det«, er det hurtige svar fra 
Casper Zolon, der uddyber med, at han er 
nødt til at føle et vist ejerskab til sine mate-
rialer. Det ville han miste, såfremt undervis-
ningsmaterialerne kom fra en materialebank 
med materiale til alle 9.-klasseelever i landet. 
Han er umiddelbart skeptisk over for idéen 
om at ensrette alting:   

»Hvorfor må vi ikke bruge det specielle? Jeg 
har tidligere lavet meget om sammenhængen 
mellem billeder og tekst, fordi jeg brænder for 
netop det stof. Det er jo det, Danmark kan, og 
det, som engelske og kinesiske systemer ikke 
giver plads til«, siger han. Casper Zolons kol-
lega er særlig dygtig til grammatik. Derfor har 
hun udviklet nogle gode forløb om det, mens 
han har turneret med blandt andet temaet om 
ikonotekst. Casper Zolon tror på, at eleverne 
husker sto«et bedre, hvis underviseren får lov 
til at brænde fagligt igennem, som han siger.  

Generelt foretrækker han at forberede sig 
alene, når tidspresset er stort, for som han 
siger: »Jeg kan ikke rumme mere end et vist 
antal samarbejder på samme dag. Samarbejde 
er kompromisets kunst, og man skal kunne 
opgive suverænitet«. Det kan Jens Linder ikke 
være uenig i.

Dansk- og idrætslærer  
Casper Zolon deler pro-
jektudtalelser ud til sin 

9.-klasse. Dem skrev han i 
sin vinterferie. Om det  
bliver muligt at lægge 

forberedelsestid i ferier 
fremover, er tvivlsomt.  

tematiseret
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Fra egen lærergerning til fælles mission
Til daglig er Jens Linder konsulent ved Ledel-
sesakademiet Lillebælt og taler Lean-processer 
og optimering med både Post Danmark, Skat 
og DSB. Men i dag er faktisk ikke første gang, 
han forsøger at tænke Lean-strategier ind i en 
skolehverdag. På Bakkeskolen i Kolding gen-
nemførte han i 2011 projektet »Lean i team«, 
der involverede samtlige af skolens 45 lærere. 
Lederen satte et mål, der hed ti procents øget 
faglighed, og herefter var det lærernes opgave 
at �nde ud af, hvordan de ville arbejde hen 
imod målet. De indførte blandt andet brugen 
af en projekttavle til deres teammøder. På 
tavlen stod status og evaluering på iværksatte 
aktiviteter, og nye tiltag prioriteredes med en 
tydelig sammenhæng til de overordnede mål. 
»Der skete et skifte fra egen lærergerning til 
fælles mission«, fortæller Jens Linder.    

»Jeg siger ikke, at der foregår spild i skolen. 
Men en lærers tid med 20 elever er vel den mest 
kostbare tid, vi har i kongeriget. Det er derfor, at 
det er afgørende, at man får prioriteret sin ud-
vikling. Ellers drukner man i daglig drift«.  

Men Jens Linder kender lærerkulturen. Det 
er med den som med alle andre kulturer. Den 
er meget svær at �ytte. Han refererer den 
amerikanske ledelsestænker Peter Drucker, 
der har sagt: »Culture eats strategy for break-
fast«. Alligevel kan nogle små �f godt få lov til 
at pible igennem.  
lif@dlf.org 

En fordybelsesarbejdsplads per tre 
medarbejdere. Det er en af de ting, som 
Norddjurs Kommune har garanteret vil 
stå klar på kommunens skoler til august.  

»Fordybelsespladsen opfylder kra-
vene til, hvordan forholdene skal være, 
hvis man skal arbejde to timer eller 
mere på den samme plads. Der skal 
være seks kvadratmeter til hver og et 
hæve-sænke-bord«, fortæller Susanne 

Damsgaard-Larsen, der er konstitueret 
leder på Auning Skole. Herudover vil 
der blive indrettet arbejdspladser til 
teamsamarbejde i klasselokalerne, hvor 
personalet selvfølgelig skal have stole 
og borde i voksenhøjde, fortæller hun 
videre.   

Endelig bliver der opsat såkaldte 
�y-in-stationer, hvor to medarbejdere 
kan mødes helt kort ved et højbord og 
koordinere noget. Susanne Damsgaard 
udtrykker tilfredshed med, at kommu-
nen har haft et samarbejde med både 
arkitekter, ingeniører, arbejdsmiljøkon-
sulenter og en kunstner om arbejds-
pladserne. 

»Det er en anerkendelse af, at forhol-
dene skal være i orden, når man ønsker 
lærernes tilstedeværelse på skolen«, si-
ger hun og tilføjer: »Det er en kulturfor-
andring, men her forsøger man at kom-
pensere for de udfordringer, der kunne 
være for den enkelte medarbejder«. 

Hun er klar over, at det bliver en le-
delsesopgave at få et bookingsystem til 
at fungere, så der er styr på, hvem der 
har fordybelsestid hvor og hvornår.  

Auning-leder:
Tre per arbejdsplads 

»Der skal være 
seks kvadrat-

meter til hver og 
et hæve-sænke-

bord«.

S U S A N N E  D A M S G A A R D - L A R S E N
K O N S T I T U E R E T  L E D E R
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På baggrund af undersøgelsen om læ-
rernes forventninger til hverdagen efter 
folkeskolereformen og den nye arbejds-
tidslovs indførelse spurgte Folkeskolen 
undervisningsminister Christine Antorini 
og DLF’s formand Anders Bondo Chri-
stensen, om de frygter for et kvalitetsfald 
i folkeskolen. Om lærerne skal slække 
på egne krav, og hvad der vil være godt 
nok. Vi spurgte, om de nye vilkår vil give 
en bedre folkeskole, og om de fremover 
forventer samme eller bedre undervis-
ningsdi«erentiering end i dag.

»Jeg frygter bestemt for et kvalitets-
fald«, siger Anders Bondo Christensen 
med eftertryk.

»Der er nogle, der siger, at nu må jeg 
holde op med den kon�iktretorik og se at 
komme videre. Men det, vi sagde under 
kon�ikten, mener vi faktisk. Det var ikke 

et skræmmebillede, vi kom med.   
Det var ikke retorik. Hvis 

lærerne bare skal 
undervise �ere 

lektioner, så 
bliver det 

dårligere 
kvali-

tet. 

Når de fra næste skoleår i gennemsnit får 
tre lektioner mere, så bliver det dårligere. 
Det handler ikke om surhed over en kon-
�ikt. Det er netop den dårligere forbere-
delse, der bekymrer lærerne: ’Hvordan 
skal jeg udvikle undervisning af den høje 
kvalitet, som jeg selv ønsker at leve op til’. 
Det er dét, der bekymrer dem«.

Han uddyber: »Og når ministeren taler 
om en mere spændende og mere praksis-
orienteret undervisning, så ved lærerne, 
at den form for undervisning kræver langt 
mere forberedelse. Her kan politikerne 
ikke bare komme med deres juhu-ord. De 
bliver nødt til at tage det alvorligt. Det er 
præcis det, jeg gerne vil drøfte med stats-
ministeren og undervisningsministeren. 
De må påtage sig et ansvar. De kan ikke 
bare sige, at nu har vi lavet en reform 
og en arbejdstidslov, så må skolelederen 
�nde ud af resten. For så bliver det bare 
en decentralisering af magtesløsheden«. 

Dårligere di�erentiering
Anders Bondo Christensen mener ikke, 
at reform og ny arbejdstidslov vil give en 
bedre folkeskole. Tværtimod.

»Undervisningsdi«erentiering er præcis 
det, der står i folkeskoleloven. At man skal 
tilrettelægge undervisningen med udgangs-
punkt i den enkelte elev og kunne følge op 
over for den enkelte. Det er undervisnings-
di«erentiering. Hvis lærerne skal lave mere 
praksisorienteret undervisning, stiller det 
langt højere krav til forberedelsen, hvis det 
ikke bare skal blive en tur i spejderhytten. 
Hvis det ikke blot skal være aktiviteter for 
aktiviteternes egen skyld – og de aktivite-
ter er ligegyldige«, siger han.

 »Så ja, undervisningsdi«erentierin-
gen vil fremover blive dårligere end i 
dag. Det vil den blive, når lærerne får 
tre lektioner ekstra om ugen. Lærerne 
er fyldt op. De knokler«.

Han forklarer: »Politikerne er blevet ved 
med at sige – som deres spindoktorer har 
sagt, at de skal – at jo �ere timer eleverne 
er sammen med lærerne, jo bedre bliver 
de/jo mere lærer de. Nej, det kommer me-
get an på, om lærerne kan levere kvalitet 
eller ej. Jeg har illustreret det mange gange: 
Eleverne er sammen med en udslidt lærer 
eller en begejstret lærer. Seks timer med 
den udslidte lærer giver bestemt ikke mere 
end �re timer med den begejstrede. Men 
den viden er man ligeglad med«. 

»Vi har brug for nogle ansvarlige politi-
kere, der ikke bare sidder med et regneark 
foran sig og tænker: ’Hvis det her skal gå 
op, så skal alle lærere undervise tre lektio-
ner mere. For så passer det med økonomi-
aftalen’«, siger Anders Bondo Christensen. 

»Nogle ansvarlige politikere, der ser på, 
hvordan lærerne kan fungere i dette. Det 
er skolelederne, der sidder med aben. Den 
har politikerne placeret hos dem ... Og det 
er helt urimeligt over for skolelederne«.  

»Det må ikke bare blive en decentralisering 
af magtesløsheden«, siger lærerformanden.
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Bondo: Forberedelsen  
bliver dårligere

TAVS MINISTER

Fra Undervisningsministeriet har re-
daktionen modtaget følgende svar:
  
»Ministeren ønsker ikke at kom-
mentere panelundersøgelsen. Hun 
henviser til skolelederne som de 
ansvarlige for lærernes arbejdstid 
og undervisningens kvalitet«. 

•  Lærerne vil skære ned på  
forældrehenvendelser

•  Læs hele undersøgelsen om  
lærernes forventninger til forberedelsestiden  
efter folkeskolereformens indførelse   
– på folkeskolen.dk

Læs mere
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Vov springet og land sikkert i tysk!
Med Der Sprung! til 5. klasse får du 
varierede tekster og opgaver af for-
skellig sværhedsgrad. Cooperative 
Learning aktiviteter sørger for, at 
alle får masser af taletid, og der er 
lagt vægt på udtaleøvelser, sange, 
musik og bevægelse.

5. kl. udkommer til skolestart 2014
6. kl. udkommer til skolestart 2015

En klassiker udvider
Med Du bist dran til 5. og 6. klasse 
får eleverne fra første time spro-
glige udfordringer, som gør tysk 
sjovt at lære. Eleverne bruger spro-
get kreativt og derfor indgår lege, 
spil, sange, musik, bevægelse m.m. 
som en naturlig del af arbejdet.

5. kl. udkommer til skolestart 2014
6. kl. udkommer til skolestart 2015

Tysk  ·  5.-6. klasse

Kom godt fra sprogstart
Nye tider kræver nye materialer, og med Alineas 
nye og afprøvede materialer kan du og dine elever 
komme godt fra start med tysk.

Se flere 
materialer til 

begyndersprog 
på alinea.dk

Mød os på  
skolemesserne

Læs om de spændende 
foredrag m.m. på  
alinea.dk/messer

Lær tysk som en tysker
Med Ach so! Los geht’s til 5.-6. klasse lærer eleverne 
hurtigt at tale og skrive tysk med selvtillid og indlev-
else. Det basale ordforråd sat ind i en ramme omkring 
en fiktiv butik i Kreuzberg. Det sproglige arbejde 
foregår hovedsageligt ved hjælp af små lege, spil, 
sange, rim og remser m.m.
 
5.-6. kl. udkommer til skolestart 2014
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fotograferet E G Y P T O L O G E N  F O R K L A R E R
»Gennem næsen stikker man en 

pind med en krog op i hjernen, 
og så skal al hjernemassen ud«. 
Egyptolog Mogens Jørgensens 

ord tryllebinder.
L Æ R E R E N  M Å  P E G E

»En ting er at se billeder og læse 
om Egypten, men det giver noget 
særligt, når vi tager på sådan en 

tur«, forklarer klasselærer  
Mona Jørgensen. 

LIV I GRAVKAMMERET
En flok elever fra en 3. klasse på Bellahøj Skole vælter som en nysger-
rig tsunami ind i et gravkammer på Glyptoteket. Da egyptolog Mogens 
Jørgensen udreder begrebet balsamering med ord som hjernemasse og 
indvolde, bliver eleverne helt stille. Så spørger de løs, og egyptologen  
forklarer ved montren med de to afdøde mænd. 

FOTO PETER HELLES / TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN
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D E N  S O R T E  F I N G E R
Da arkæologer for over 100 år 
siden undersøgte den gylden-

maskede mandsmumie til højre, 
kom der kludder i mumie- 

bindene. Derfor stikker en af 
fingrene frem. 

1 2 0  Å R  I  D A N M A R K
De to mumier kom til Danmark fra 
Egypten for 120 år siden. Til højre 

mandsmumien med gylden maske, 
balsameret 3.-1. århun drede f.Kr. 
Til venstre en romersk »indvan-
drer« med malet ansigtsportræt  

fra midten af 1. århun drede  
e.Kr. 

G R U P P E D I S K U S S I O N
Næsten tre kvarter hører eleverne 
på den spændende beretning og 
stiller mange spørgsmål. Under 

den ellers stående seance vælger 
en flok at sætte sig ned. Lidt stille 

– som på bunden af en grav.
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Læs også artiklen om guden 
Osiris fra Glyptoteket side 48.
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Regeringen kunne være  tydeligere med budskabet om, hvad det er for et dannelsesideal, der kendetegner 
folkeskolereformen. For det er dette ideal – og ikke blot den ene eller anden strukturelle teknikalitet – der skal 

realiseres i de danske kommuner og skoler, mener professor Lars Qvortrup.

Folkeskolereformen  
– et dannelsesprojekt,  
der savner tydelighed

Mange har brugt begrebet »dannelse« som 
argument imod den kommende folkeskole-
reform. Reformen fokuserer for meget på 
kompetencer og for lidt på dannelse, lyder 
indvendingen. Den lægger for meget vægt på 
det, kritikerne kalder »redskabsfag« (læs-
ning, skrivning og regning) og interesserer 
sig for lidt for det, de kalder »indholdsfag« 
(historie, geogra� og kristendom). Og det er 
et problem, fordi det ifølge kritikerne ikke 
er dannet at have kompetencer, tilegne sig 
redskaber eller gøre nytte. 

Man er dannet, når man sid-
der i lænestolen og læser skøn-
litteratur, når man deltager i 
dannede diskussioner ved mid-
dagsbordet, eller når man age-
rer som samfundsborger i den 
o�entlige debat. Men dannet 
er man ikke, når man læser og 
skriver eller laver et ordentligt 
regnskab eller står på et stillads 
og pudser en mur op. 

Min påstand er, at denne opfattelse af dan-
nelse er et barn af 1970’erne, og at de, der 
står bag folkeskolereformen, i virkeligheden 
vender tilbage til et ideal om dannelse, der er 
lige så gammelt som den danske folkeskole, 
det vil sige, at det stammer fra en tid, hvor 
vi ikke bildte os ind, at velfærd kommer af 
sig selv, og at det at gøre nytte er u�nt og 
udannet. Min påstand er tillige, at idealet 

om at kombinere nyttige kundskaber med 
selvre�eksion har sine rødder i det klassiske 
dannelsesbegreb, sådan som det blev lanceret 
af dannelsesbegrebets fader, den tyske ud-
dannelses�losof og -politiker Wilhelm von 
Humboldt, i slutningen af 1700-tallet.

»Nytte« sat i skammekrogen
I 1814, for 200 år siden, lød den første 
formålsparagraf for den samlede danske 
skole: »Ved Børnenes Underviisning skal der i 
Almindelighed tages Hensyn til at danne dem 
til gode og retskafne Mennesker i Overens-
stemmelse med den evangelisk-christelige 
Lære; samt til at bibringe dem de Kundskaber 
og Færdigheder, der ere dem nødvendige for 
at blive nyttige Borgere i Staten«.

I 1937 og i 1958 hed det: »Folkeskolens 
Formaal er at fremme og udvikle Børnenes 
Anlæg og Evner, at styrke deres Karakter og 
give dem nyttige Kundskaber«. »Nyttige kund-
skaber« blev stadigvæk nævnt, om end de nu 
var rykket ned på tredjepladsen. Og der �k de 
lov til at stå indtil 1975. 

Men i 1975 blev al snak om nytte �ernet 
fra formålsparagra¡en. Nu lød formuleringen, 
at folkeskolen skulle »give eleverne mulighed 
for at tilegne sig kundskaber, færdigheder, 
arbejdsmetoder og udtryksformer, som med-
virker til den enkelte elevs alsidige udvikling«. 
Dengang handlede det – i nævnte rækkefølge 
– om »den enkelte elev«, »alsidig udvikling«, 
»lyst til at lære« og om »medleven og medbe-
stemmelse i et demokratisk samfund«. Den 
eneste antydning af et nytteperspektiv var, at 
eleverne skulle forberedes til at tage, som det 
hed, et »medansvar for løsningen af fælles 
opgaver«. Skolens formål var at fremme den 
enkelte elevs alsidige udvikling, uanset om 

børn nu kunne læse eller ej. For blot de var 
alsidigt udviklet, skulle det nok gå. »Nytte« 
blev sat i skammekrogen, og nytte og dan-
nelse blev skilt ad.

I dag, i 2014, er det tydeligt, at perioden 
fra 1960’erne og frem var en parentes i 
den danske folkeskoles historie. Også i et 
skoleperspektiv har �nanskrisen sat sine 
spor, og nytte, kundskaber, læringsmål og 
kompetencer er igen blevet ord, der bruges 
i uddannelsesdebatten og den danske fol-
keskole.

»Ræk ud mod verden«
Det interessante er, at hvis man går til dan-
nelsesklassikerne, forholder det sig på samme 
måde. Også ifølge dem er det at gøre nytte en 
vigtig del af at være dannet. 

Hvem er ophavsmanden til det moderne 
begreb om dannelse? Det er Wilhelm von 
Humboldt. I 1793 skrev han en lille artikel på 
seks sider med titlen »Theorie der Bildung 
des Menschen«, Teori om menneskets dan-
nelse. Her siger han, at for at være menneske, 
det vil sige dannet, må man »søge at gribe så 
meget af verden som muligt og forbinde den 
så snævert som muligt med sig selv«. Heri lig-
ger en dobbelthed: 

Man skal på den ene side gribe verden, 
altså række ud mod verden, hvad enten det 
er den sociale verden, naturens verden eller 
de andres verden. Man skal med andre ord 
engagere sig, forpligte sig og gøre sig nyttig. 
Og man skal på den anden side forbinde sig 
med verden, man skal altså se sig selv virke-
liggjort i sit forhold til verden, sådan at dette 
forhold ikke bliver ligegyldigt, men bliver til 
et personligt og holdningsbaseret forhold til 
verden.

KRONIK
LARS QVORTRUP 
PROFESSOR PÅ INSTITUT  
FOR LÆRING OG FILOSOFI,  
AALBORG UNIVERSITET
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Rettesnoren er 
med andre ord, at 
kompetencer og dan-
nelse går hånd i hånd 
og ikke kan undvære 
hinanden: Dannelse uden 
kompetencer er et tomt begreb, 
for hvordan kan man være dan-
net uden at kunne læse, skrive 
og regne? Kompetencer uden 
dannelse er et blindt begreb, 
for hvordan kan man orientere 
sig i brugen af sine kompeten-
cer uden at kunne give dem ret-
ning og mening?

Præcis denne dobbelthed og denne ba-
lance �nder man i folkeskolereformen. Ti-
metallet i historie, kristendom og geogra� er 
ikke blevet reduceret, men der er lagt nogle 
få ekstra timer til dansk, matematik, engelsk 
og fremmedsprog nummer to. Hvorfor? Fordi 
den, der ikke kan læse, skrive, regne og tale 
engelsk, ikke, med Humboldts udtryk, kan 

»gribe så meget af den mo-
derne verden som muligt«.

 Så længe 16 procent af den voksne befolk-
ning – hver sjette voksne – ikke kan læse selv 
enkle avisartikler eller brugsanvisninger og 
ikke skrive et læserbrev eller en mail, er de af-
skåret fra at gribe verden og dermed fra både 
at gøre nytte i verden og at realisere sig selv i 
verden. At se bort fra det er ganske enkelt et 
udtryk for dannelsesmæssig arrogance. 

Tydelighed savnes
Kort sagt: Den nye folkeskolereform er ikke 
»udannet«, men dens dannelsesideal ræk-
ker tilbage til tiden før 1975, hvor »nytte« 
blev �ernet fra folkeskoleloven. Den rækker 
tilbage til hele folkeskolens 200-årige historie, 
og den har stærke rødder i det dannelseside-
al, som Humboldt, dannelsesbegrebets fader, 
præsenterede i 1793.

Hvis man skulle oversætte Humboldts dob-
belte dannelsesbegreb til i dag, ville det efter 
min opfattelse skulle omfatte tre aspekter:

ning – hver sjette voksne – ikke kan læse selv 
enkle avisartikler eller brugsanvisninger og 

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

– Det dannede menne-
ske skal kunne gribe ud i 
verden arbejdsmæssigt, 

demokratisk og som menneske. 
Forudsætningen er, at han eller 

hun har tilegnet sig relevante og tilstræk-
kelige kompetencer.
– Det dannede menneske skal kunne gribe 

ud i en verden, der forandrer sig hurtigere 
og hurtigere. Forudsætningen er, at han eller 
hun har lært at lære, altså har fået forudsæt-
ninger for at videreuddanne sig, tilegne sig 
viden og være nysgerrig.

– Det dannede menneske skal kunne 
gøre dette på grundlag af en personlig stil-
lingtagen. Forudsætningen er, at han eller 
hun har tilegnet sig den nødvendige faglige 
og kulturelle indsigt, medborgerlighed og 
jegstyrke.

Det, man kunne ønske, var, 
at den nuværende regering var 
tydeligere med budskabet om, 
hvad det er for et dannelseside-
al, der kendetegner folkeskole-
reformen, for det er dette ideal 
– og ikke blot den ene eller 
anden strukturelle teknikalitet 
– der skal realiseres i de danske 
kommuner og skoler. 

Lars Qvortrup er professor på Institut for  
Læring og Filoso
, Aalborg Universitet, og LSP, 
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvik-
ling og pædagogisk praksis. 
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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Grundig forskning 
i lærerarbejdets 
kerne 

32 /  F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 4

}  Hold kæft, hvor har 
jeg været dum!

Marianne Graae:
»… Lærerne skal mærke, at de 
ikke er værd at respektere. De 
skal have fuld tilstedeværelse, 
men der er ikke økonomi til at 
give dem ordentlige arbejds-
forhold. De ’tilbydes’ at kunne 
forberede sig i klasselokaler, 
der ikke er indrettet til forbere-
delsesarbejdet, der ikke er gjort 
rent efter dagens undervisning, 
eller at være tre-fire om at dele 
en arbejdsplads i et eller andet 
hjørne, eventuelt i et storrum, 
hvor musiklæreren skal øve sig, 
dansklæreren skal læse og rette 
opgaver, hvor idrætslæreren øver 
hulahop, og hvor pædagogerne 
– ja, jeg ved faktisk ikke, hvad 
pædagogerne skal …« 

}  Er de ny Fælles Mål i 
dansk umulige?

Helge Christiansen:
»Faget er hakket op i en 
mængde delmål. Jeg mangler 
en samlet beskrivelse af fagets 
identitet. Er faget ikke andet 
end nogle fragmentariske del-
mål? Fagets indhold er ikke 
beskrevet fyldestgørende. Er det 
fuldstændig ligegyldigt, hvilket 
indhold eleverne arbejder med? 
Er det ligegyldigt hvilke genrer, 
hvilke perioder, hvilke forfattere 
og hvilke emner? Klafkis ka-
tegoriale dannelse er åbenbart 
glemt. Ifølge Klafki skal eleverne 
åbne sig mod kulturen, og kul-
turen skal åbne sig mod dem i 
et møde, og det er ikke ligegyl-
digt, hvilke elementer i kulturen 
der inddrages i undervisningen. 
Og hvor er sammenhængen til 
fagets formål?« 

I sidste uge deltog små 300 medlemmer af Dan-
marks Lærerforening i fyraftensmøder rundtom 
i landet. »Hvorfor blev du lærer?« var titlen på 
møderne. Der blev snakket professionsidenti-
tet, hvad er kernen i lærerarbejdet? Og hvilken 
mening har professionsidealet i dag? Jeg vil 
gerne sige tak til deltagerne for, at I gjorde det 
til fem spændende og værdifulde møder.

»Oplægsholderen«, den islandske professor 
Hafdís Ingvarsdóttir, sagde fredag ved afslutnin-
gen af det sidste møde: »Hvor har jeg lært me-
get af at være sammen med engagerede danske 
lærere i en uge«. Fra Danmarks Lærerforening 
vil vi gerne sige tak til Hafdís Ingvarsdóttir for 
med baggrund i stor viden om lærerprofessio-
nen og god undervisning at udfordre os med 
meget konkrete spørgsmål, som kan bruges på 
ethvert lærerværelse.

Vi blev introduceret for begreber som: Et 
dynamisk læringsmiljø, stærk professionalisme, 
læreridentitet og lærere af høj kvalitet og kon-
fronteret med spørgsmål som: Hvordan de�ne-
rer du din identitet som lærer? Hvad synes du 
om dig selv som lærer? Hvor god tror du, at du 
er? Hvori ligger din styrke?

Det virker måske navlebeskuende, men var 
det bestemt ikke, når spørgsmålene dannede 
udgangspunkt for gode drøftelser i grupperne. 
Hafdís understregede igen og igen, at samar-
bejde og sammenhold er en afgørende forud-
sætning for at kunne lykkes med vores opgave. 
Derfor skal der også være tid til samarbejdet. 
Naturligvis skal læreren have tid til at forberede 
sin undervisning, men også tid til at forberede 
sig sammen med andre og ikke mindst til at 
udvikle sin undervisning sammen med andre. 

Vi skal med vores viden og praksisteori 
hjælpe hinanden med at blive gode lærere. Le-
deren skal hjælpe os med at blive gode lærere, 
og lærerne skal hjælpe lederne med at blive 
gode ledere.

Hafdís bygger ikke sin forskning på primitive 
tal fra tvivlsomme testprogrammer sat op i �ne 
søjlediagrammer, men bygger derimod forsk-
ningen på utallige studier i lærernes undervis-
ningssituationer. Det giver konklusionerne stor 
saglighed og stor tyngde. Med de udfordringer, 
vi står over for, er denne viden uhyre relevant – 
i høj grad for lærere og ledere, men så sandelig 
også for politikerne i stat og kommuner og de-
res embedsmænd.

Jeg håber, at deltagerne har fået inspira-
tion med hjem til arbejdet på skolerne, og vi 
vil vurdere, hvordan vi kan bruge den viden, 
Hafdís Ingvarsdóttir bibragte os, i vores videre 
arbejde. 

 Vi skal med vo-
res viden og prak-
sisteori hjælpe 
hinanden med at 
blive gode lærere. 
Lederen skal hjæl-
pe os med at blive 
gode lærere, og 
lærerne skal hjæl-
pe lederne med at 
blive gode ledere.

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DLF  
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Karen Ellemann, folkeskoleordfører (Venstre)

INKLUSION STARTER  
PÅ LÆRERVÆRELSET
Vi har en grundlæggende, medmenneskelig 
forpligtelse til at tolerere og inkludere hinanden. 
Et stadig mere snævert normalbegreb og en 
stigende intolerance risikerer at gøre det til en 
normalitet, at forældre sender deres børn i skole 
med høreværn på, hvis de da ikke allerede har 
valgt folkeskolen fra og har sendt deres børn 
i privatskole. Det skal vi undgå, og derfor skal 
vi arbejde sammen om at sikre, at folkeskolen 
bliver i stand til at inkludere alle slags børn.

At tro, at vi med sidste års folkeskolere-
form og loven om inklusion er i mål, er i bed-
ste fald naivt. For succesfuld inklusion skabes 
ikke på Christiansborg, på professionshøjsko-
lerne eller i Undervisningsministeriet. 

Skolernes inklusion bør tage afsæt i den 
konkrete elevsammensætning, lærerkollegiets 
kompetencer, forældreresurser og samspillet 
mellem skole, skolefritidsordning, Pædago-
gisk Psykologisk Rådgivning og kommunen. 
Samarbejdsformer, metoder og faggrænser 
skal ikke fastlægges af landspolitikere, men 
af skolerne. For det er nu engang lærere og 

skoleledere, der kender elevernes og klassens 
behov bedst. Derfor bør det være læreren 
– og ikke forskeren eller embedsmanden i 
Undervisningsministeriet – der skal være driv-
kraften i inklusionsindsatsen. 

Men læreren kan ikke løse opgaven alene. 
Det kræver samarbejde med forældre, pæda-
goger og skolepsykologer. Derfor skal ledelsen 
og lærerne have frihed til at tilrettelægge 
inklusionsopgaven, således at man formår 
at skabe et miljø, hvor alle gode kræfter ar-
bejder sammen om at skabe et rummeligt 
læringsmiljø for alle elever. 

Inklusion er en kerneopgave for folkesko-
len, men der er ingen nem vej derhen. Det 
betyder, at vi skal passe på med at afskrive ind-
satsen efter et enkelt skoleår og skyde skylden 
på manglende bevillinger eller kontrollystne 
politikere. Men det betyder også, at vi som poli-
tikere skal give lærerne arbejdsro og have tillid 
til, at lærernes faglighed er det bedste redskab, 
hvis vi vil nå målet om en folkeskole og et sam-
fund, der kan rumme alle mennesker. 

Niels Villefrance Andersen, efterlønner, Køge

Det handler om tillid!
Vi har nærmest godkendt, at det er 68-generatio-
nen, der kastede vrag på de gamle værdier (samt 
god ro og orden). Men 68-folket er en di�us 
gruppe, og oprøret var startet længe før 1968.

 Det, skolen har brug for i dag, er tillid. 
Ikke kritiske spørgsmål!

Hvis forældrene hele tiden stiller spørgs-
mål ved lærerens kompetence, skrider grund-
laget for trivsel og udvikling. I dag bliver der 
stillet spørgsmål ved alt! (Det har vi faktisk 
selv lært eleverne, der nu selv har fået børn). 
Men skuden vipper, hvis forældrene rotter sig 
sammen med dynger af kritiske spørgsmål.

Vejen til en glad og rolig skole er:
Mere fokus på klassen som helhed. Mere 

vægt på fællesskab. Tillid til lærerne. Mindre 
papirarbejde. Klare meldinger fra lærerne!

Vi skal som undervisere have mod til at 
melde klart ud. Om mål og midler for under-
visningen.

Og turde sige: Vi lytter og overvejer – men 
vi kan ikke opfylde alle ønsker!

 Det handler om tillid til, at lærerne passer 
deres arbejde. Der er ikke behov for en fort-
sættelse af 68-udøvelsen!

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen  
forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til  
Folkeskolen nummer 8 skal være redaktionen i hænde senest  
onsdag den 2. april klokken 9.00.

TA’ PÅ FÆRDSELS- 
KURSUS I  
FREDERICIA
18.-19. SEPT. 2014
Lær om de digitale materialer til 
undervisningen, om børn og unge  
i trafikken – og få de bedste  
erfaringer med færdsel i skolen 
med dig hjem. Pris kr. 2300,- 

Se mere på sikkertrafik.dk/kursus

VIDEO
FOTO
TEGNE
SERIE

Der er 1-2 ugers
sommerkurser

22. juni – 23. august

KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ
www.kunstaeroe.dk

INDLÆG PÅ FOLKESKOLEN.DK I FEBRUAR574
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LB Foreningen F.M.B.A. afholder ordinær general-
forsamling på adressen: Kompagnistræde 39, 
1208 København K i Kompagnisalen.

Tidspunkt: Lørdag den 26. april 2014, kl. 10.00.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning, herunder med  

redegørelse for driften i datterselskabet  
LB Forsikring A/S

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrap-
porten for 2013

4. Beslutning om anvendelse og fordeling af 
årets overskud i henhold til den godkendte 
årsrapport

5. Forslag fra bestyrelsen om ændring af  
foreningens vedtægter. Det er bestyrelsens 
opfattelse, at vedtægtskravene om brug af 
medlemsblade mv. til offentliggørelse af diverse 
forhold relateret til foreningens virksomhed 
er utidssvarende i forhold til nutidens kom-
munikationsformer. Det drejer sig om § 8, 1-3 
afsnit: vedrørende meddelelse om valg  
af delegerede, § 8, 12. afsnit: vedrørende 

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

Materialet vil også kunne �ndes på 
www.lbforeningen.dk under menupunktet
 ”Om LB Foreningen” under punktet 
”Generalforsamling”.

Adgang til generalforsamlingen har samtlige  
delegerede, der tillige har stemmeret.
Endvidere har medlemmer af Lærerstandens 
Brandforsikring ret til at overvære generalforsam-
lingen og tage ordet der, dog uden stemmeret.

Anmeldelse om overværelse af generalforsamlingen 
skal være LB Foreningen F.M.B.A., Direktions-
sekretariatet, i hænde, senest tirsdag den 22. april 
2014, hvorefter adgangskort vil blive tilsendt.

LB FORENINGEN F.M.B.A.
Farvergade 17
1463 København K

På bestyrelsens vegne
Carsten Mørck-Pedersen
Formand

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

meddelelse om valgresultatet og § 10, 3. 
afsnit: vedrørende indkaldelse til generalfor-
samlinger. Det foreslås, at annonceringen 
fremover sker via foreningens hjemmeside.

6. Forslag fra bestyrelsen om vedtagelse af 
retningslinjer for LB Foreningens velgørende 
aktiviteter mv. jf. vedtægternes § 2

7. Godkendelse af lønpolitik for LB Foreningen
8. Valg til bestyrelsen:

 I medlemsgruppe 1 er følgende på valg:
• Jørgen Stampe, som er villig til genvalg
• Finn Jellingsø, som er villig til genvalg

I medlemsgruppe 2 er følgende på valg:
• Kirsten Petry, som er villig til genvalg

9. Godkendelse af kandidat til valgområde 7 for 
medlemsgruppe 1 - indstillet af valgudvalget, 
jf. vedtægternes § 8A

10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil dags-
orden og årsrapport samt forslag til vedtægts-
ændringer m.v. være fremlagt til eftersyn for med-
lemmerne på selskabets kontor. 

Meddelelse om

Indkaldelse til generalforsamling - Folkeskolen_192x118.indd   1 03-03-2014   07:59:22

Kaare Sørensen, lærer, Skåde Skole, Højbjerg

TÆNK OM ANTALLET AF DOMMERE  
OG LÆRERE IGEN VAR ENS?
Engang stod det lige! Der var én dommer til at 
afvikle tennis- og håndboldkampe og én lærer 
til at undervise skoleklasser.

I sportskampe er tempo og antallet af 
dommere med tiden øget væsentligt. I skoler 
og gymnasier er tempoet ligeledes øget. Det 
er antallet af elever i klasserne også, men 
stadig skal blot én enkelt lærer kunne klare 
undervisningen!

I fodbold ser vi, at �re til seks dommere 
er nødvendige omkring 22 spilleres indsats 
på banen. Og under OL’s ishockeyturnering 
kunne man se blot 12 spillere på banen kræve 
ikke færre end syv dommeres indsats!

Samtidig med OL kunne man også se 
eksempelvis børnehaveklasseledere landet 
over alene holde styr på op til 28 små fem-
seksårige børns ekstremt vigtige skolestart i 
folkeskolens 0.-klasser. 

Landets aviser har via dybdegående ar-
tikler om inklusion sat vigtig fokus på den 
udfordring, lærere og børnehaveklasseledere 
står med: Kunsten at give alle børn optimale 
læringsvilkår. 

Når seks ishockeydommere måtte ty til 
videodommerens »slow-�lmoptagelser« i en 
målafgørelse mellem Rusland og USA, hvor 
mange »mål« kan man så forestille sig en bør-
nehaveklasseleder være i tvivl om, når hun er 
alene med op til 28 børn? 

Mål er der nemlig ikke færre end 45 af, og 
børnehaveklasselederne har ansvaret for, at 
hvert enkelt lille menneske når dem alle!

Alt er dyrt i Danmark. Det er vores folke-
skole naturligvis også. Pudsigt nok er andelen 
af udgifter til selve undervisernes løn samti-
dig lav – set i OECD-sammenhæng. 

Kan man drage læring heraf? Hvor vigtig 

�nder vi danske 0.-klassebørns optimale ind-
læring og inklusion? 

Når så mange dommere i sportens verden 
er så nødvendige for at kunne styre spillet 
– hvor mange »dommere« burde så styre 28 
fem-seksåriges indlæring i en 0.-klasse? Bør 
der rokeres på udgifterne, så alle skolestarts-
børn i Danmark i det mindste havde »bare to 
dommere« til rådighed?

debatteret

 Alt er dyrt i 
Danmark. Det er 
vores folkeskole 
naturligvis også.
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Foto: Privat

Bag denne satsning står sitet www.codeca-
demy.com, der er et supersite, hvor alle kan gå 
ind at lære at skrive computerkoder. Til denne 
satsning har man fået støtte fra blandt andre 
Mark Zuckerberg (Facebook-grundlæggeren), 
Bill Gates og selveste Barack Obama.

I dag, tirsdag, har jeg haft en 8.-klasse og 
en 5.-klasse og skolens Leadusere (skolens su-
perbrugerelever) til at bruge en time på at prøve 

nogle af de meget tilgængelige tutorials, som 
ligger på sitet code.org

Det har de været helt vilde med. Både det 
at være med – der er over fire millioner, der har 
deltaget – og fordi det har været både sjovt og 
lærerigt at prøve at forstå logikken i at bygge de 
kommandoer, der skal til for at løse opgaverne. 
De har arbejdet dybt koncentreret med de man-
ge opgaver, der ligger på code.org

Derfor kan jeg varmt anbefale matematiklæ-
rere og andre rationelt og logisk tænkende lære-
re at give sig i kast med kodning. Det er faktisk 
ikke så svært, som det måske lyder, og der lig-
ger en masse fine og gode vejledninger. Begynd 
med »Angry Birds« og fortsæt med nogle af de 

andre. Står du med elever af den lidt mere nør-
dede kaliber, så vil de helt sikkert elske det!

For at understøtte jer kolleger har jeg opret-
tet sitet 4code.dk, hvor du kan finde forskellige 
ideer og sites med gode vejledninger.

Så prøv det – dine elever vil elske det!  

Mads Remvig er lærer og it-vejleder på Parkve-
jens Skole i Odder. Har følgende blogs: it4edu-
cation.dk om sites, web2.0, sites til undervisnin-
gen i folkeskolen, skoleapps.com, der omtaler og 
anmelder apps til skolebrug, og skoleipad.dk, der 
følger udviklingen i brug af iPads.

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

og dele viden, råd og  
billeder.

MED PÅ KODERNE:

Lad eleverne programmere

I USA kører i uge 50 kampagnen Hour of Code, hvis mål er at få  
ti millioner børn og unge til at bruge en time på at prøve at skrive 
computerkoder. Få inspiration på Mads Remvigs site 4code.dk

TEKST 

MADS  REMVIG 
LÆRER OG IT-VEJLEDER,  
ODDER

Lærer Mads Remvig har haft positive erfarin-
ger med at lære eleverne at programmere – 

både i en 5.-klasse og i en 8.-klasse.
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MESSEN    SKOLEMESSEN
Din fagmesse for læremidler

Centralværkstedet og DGI-huset, Aarhus
Onsdag den 9. og torsdag den 10.  april,
begge dage 9 -17

SKOLEMESSEN.DK

SKOLEMSKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLEM
Mere end 130 udstillere

og 60 gratis foredrag
Mød
Anders Bondo Christensen
Steen Hildebrandt
Bjarne Reuter
Lars Qvortrup og mange � ere

Program og tilmelding:

2014

En stressende hverdag med mange 
beslutninger, der blev truet i et høj-
spændt tempo. 

     Sådan beskriver skoleleder Christina 
Hostrup arbejdsgangen på Risskov Skole, 
før der blev indført mindfulness på ledel-
sesmøderne. 

»Alle i ledelsen var enige om, at vi 
havde brug for at gøre noget for at passe 
på os selv. Vi skulle dels blive bedre 
til at bruge tiden mere eektivt, dels 
skae os selv noget tid til re�eksion. Vi 
aftalte, at vi hver især skulle bruge bare 

fem minutter i løbet af dagen på at sætte 
os i stilhed, men det var ekstremt svært at 

efterleve. Derfor blev vi enige om at gøre det 
sammen«, fortæller skolelederen.

Møderne er blevet e�ektive 
I dag er mindfulness, som er en form for me-
ditation, en fast del af skolens ledelsesmøder. 

rapporteret

TEKST MIRIAM LYKKE SCHULTZ

Mindfulness 
gør skoledagen mindre hektisk 

På Risskov Skole i Aarhus er  
ro og nærvær skemalagt som en 

fast del af undervisningen i nogle 
af klasserne. De mentale pauser  

hjælper elever og lærere til at 
stoppe op og mærke efter i sig 

selv. Det giver større fordybelse i 
en travl skoledag. Det hele  

begyndte hos ledelsen.  
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Øvelserne kan være alt fra en skriveøvelse til 
et stykke musik, som bliver spillet, inden mø-
det for alvor går i gang. Imens er deltagerne 
stille og fokuserede på at trække vejret helt 
ned i maven.

»Det er som at give sig selv et mentalt bru-
sebad eller en vitaminindsprøjtning. Det giver 
ekstra energi, så man bedre kan koncentrere 
sig om de beslutninger, der skal tages«. 

De fem minutter, som øvelsen tager, er 
hurtigt tjent ind igen, mener Christina Ho-
strup.

»Det har givet et temposkifte på møderne, 
de er mere eektive og har en anden inten-
sitet, og vi træer beslutninger på et bedre 
grundlag, fordi vi er mere til stede«.  

Ikke noget Østens mystik
Samtidig tilbød ledelsen kurser i mindfulness 
for de lærere, som havde lyst til at deltage. 

I begyndelsen oplevede Christina Hostrup 
en skepsis omkring brugen af mindfulness. 

»Det blev forbundet med noget spirituelt 
og langhåret hippieværk, men der er ikke 

noget Østens mystik over det. Det handler 
i bund og grund om ro og nærvær. Noget, 
som alle har godt af«, siger Christina Ho-
strup. 

I dag begynder �ere af skolens klasser 
skoledagen med nærværsøvelser. Èn af dem 
er 2.d, som Marianne Haaland er klasselærer 
for. Hun bruger øvelserne til at skabe balance 
og ro, så hvis eleverne bliver distraheret eller 

mister koncentrationen, kan de hurtigt �nde 
roen i sig selv igen. 

»Jeg kan mærke, at de er blevet roligere og 
mere opmærksomme. De kan koncentrere sig 
om at læse i længere tid end tidligere, og de 
trives, fordi de har det bedre med sig selv og 
hinanden«. 
hbh@dlf.org

Thumbs Up! - engelsk i første klasse er 
bygget op med fokus på en alsidig undervisning 
ud fra lege, sange, apps, it- og IWB øvelser, 
forskelligartede aktiviteter heriblandt Cooperative 
Learning øvelser og meget andet.

Elevbog: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 50,-
Klassesæt: 30 bøger . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.200,-
Website: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.500,- pr. år

Priser er eksklusiv moms

Gå på opdagelse i Thumbs Up! her eller 
på meloni.dk, og se hele elevbogen.
Gå på opdagelse i Thumbs Up! her eller 

THUMBS     UP
 Engelsk i 1. klasse

THUMBS     UP
 Engelsk i 1. klasse

Nærværsøvelserne styrker 
elevernes koncentration, 
så de kan koncentrere sig 
om at læse i længere tid 
ad gangen.

For skoleleder Christina  
Hostrup har mentale pauser 
i løbet af dagen styrket hen-
des evner til at træ�e gode 
beslutninger for skolen. 

På folkeskolen.dk kan du se to film 
om, hvordan øvelserne bliver brugt på 
ledelsesmødet og i undervisningen. 

à  folkeskolen.dk 
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Steve Fryer starter dagen med at gå en learn-
ing walk – en læringstur – i sine kollegaers 
timer. På læringsturen er Steve Fryers fokus 
denne dag på di�erentiering og spørgsmål. 
Det bliver lærerne vurderet på, i de ti minut-
ter han observerer undervisningen. 

Fryer er pædagogisk leder på Churnet 
View Middle School i den engelske by Leek, 

og skolens elever er 9-13 år. I den første klasse 
noterer han, at det er et godt mål, læreren har 
sat for timen. Han noterer også, at der kun 
er et mål – han havde gerne set nogle �ere. 
Næste time er hjemkundskab, hvor eleverne 
er ved at bage småkager af deres medbragte 
ingredienser. Mel og kakaostøv �yver rundt. 
På tavlen står læringsmål – fordelt på let, mid-
del og svær. Steve Fryer noterer, at der ikke 
var tid til spørgsmål, da det handlede om at få 
kagerne i ovnen, men det var nogle gode mål. 

TEKST HANNE HELLISEN

DILEMMA
 
Et online rollespil 

til historie og samfundsfag i 8. til 10. klasse

Dilemma på sporet af globale rettigheder - et undervisningsspil 
målrettet folkeskolens ældste klassetrin. Fokus på 
rettigheder på det globale arbejdsmarked. Udviklet af 
Fagligt Fælles Forbund (3F) med støtte fra Danida.

Prøv dilemma-spillet på http://dilemma.3f.dk 

Få en præsentation på 3F’s stand på Danmarks 
læringsfestival i København og Skolemessen i Århus 2014.

Annonce2.indd   3 10/03/14   12.42

Tre skoler i Silkeborg og den 
engelske by Leek sender ledere 

og lærere til hinandens skoler for 
at udveksle erfaringer om læring, 

evaluering og ledelse. Folkeskolen 
tog med skolelederne til Leek. 

På læringstur i England

Danske og engelske  
ledere er kritiske venner

rapporteret

Steve Fryer observerer 
både elevernes læring og 

lærerens undervisning, 
når han går rundt på sin 

læringstur.
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På sin tur kommer Steve Fryer også forbi et 
tomt klasselokale. Her sidder en engelsklærer 
og forbereder sig. Steve Fryer taler lidt med 
hende, men kaster også lige et vurderende blik 
på hendes noter og skriver på sit papir, at hun 
husker di�erentiering af undervisningen.

»Lærerne kan se fordelen ved at lukke 
andre ind i deres undervisning«, siger Steve 
Fryer og forklarer, at hele denne evaluerings-
proces er til for at hjælpe lærerne og gøre 
deres undervisning endnu bedre. Tre gange 
om året er Steve Fryer med i en hel time, 
hvor han vurderer undervisningen. Ved hvert 
besøg bliver der skrevet en rapport. 

Lone Stig Andersen er skoleleder på Thor-
ning Skole ved Silkeborg, og hun er sammen 
med tre andre ledere fra Silkeborg taget til 
Leek i forbindelse med EU-projektet Spred. 
Her er de med i deres engelske kollegaers 
arbejdsdag. Lone Stig Andersen fulgte med på 
Steve Fryers læringstur på Churnet View, og 
selvom hun er vant til at stikke hovedet ind i 
klasserne hjemme på Thorning Skole, så kun-
ne hun ikke forestille sig, at det skulle være så 
systematiseret, som det er i England.

En af grundene til den megen evaluering 
er den konstante »trussel« fra den engelske 
skolemyndigheds kontrolorgan, Ofsted, som 
kommer forbi skoler og vurderer, om de lever 
op til de nationale mål for undervisning, og 
en dårlig bedømmelse kan få fatale konse-
kvenser for en skole – i sidste ende kan den 
risikere at skulle lukke.

Synlige læringsmål i alle timer
Til gengæld er Lone Stig Andersen meget be-

gejstret for den måde, som Churnet View og 
de to andre skoler arbejder med læringsmål 
på, og hun er overbevist om, at det også kan 
fungere i en eller anden form på Thorning 
Skole.

»Vi har brug for at udvikle på vores dif-
ferentiering – ikke mindst at blive gode til at 
se, at vi er nødt til at udfordre børnene for-
skelligt. De kan noget forskelligt, og de er på 
forskellige stadier, og det er vigtigt, at de alle 
sammen kan blive så dygtige, som de kan – 
ligesom reformens bedste mål«. Hun ved dog 
ikke, om hun uden videre kan overføre det 
samme system, hvor eleverne stiger i niveau, 
til danske forhold, men det er god inspiration. 

»Jeg er sikker på, at vi bliver nødt til at 
operere med, at børnene kan nå noget for-
skelligt. Jeg synes, at det fungerer her uden at 
virke stemplende. Det er ikke sådan, at bør-

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

Sådan!
Der er nærmest 
drama i den nye 
Læs Lydret trin 
0 med Ib i  
hovedrollen. 
Der er selv-
følgelig gratis 
opgaver 
på nettet. 
Ib i en sø kr 68,-

Et rapt alfabet
Rap, beats, rytme,  
bevægelse,  
bogstavindlæring  
og læsning går  
op i en højere  
enhed.
ABC rap –  
æske med  
plancher, cd’er,  
vejledning og  
opgavehæfte  
kr 348,- 

Hvad lever  
søstjernen af?
Opgaver der viser, hvad forskellige dyr 
lever af, og hvor ting kommer fra.
Hvad lever de af? og Hvor kommer de fra?  
kr 69,- pr æske, spf-pen kr 65,-
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Et rapt alfabet
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bogstavindlæring 
og læsning går 
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plancher, cd’er, 

Rap, beats, rytme, 

bogstavindlæring 

PRISER EXCL MOMS

  Spred er et toårigt EU-projekt til 650.000 kroner. 
Lærere og skoleledere fra Sejs Skole, Thorning Skole 
og Hvinningdalskolen i Silkeborg udveksler erfarin-
ger med lærere og pædagogiske ledere fra skolerne 
Westwood College, Churnet View Middle School og 
St Edward’s Junior High School i Leek, England, ved 
skiftevis at besøge hinanden. Projektet skal under-
støtte den professionelle dialog mellem lærerne om 
elevernes læring og skoleledelsens rolle i at understøt-
te dialogen mellem lærerne. Sammen med skolerne 
i Leek skal Silkeborg-skolerne arbejde med, hvordan 
»anerkendende samtaler« kan bruges som redskab til 
evaluering af læreres og skolelederes professionelle 
udvikling. Projektets partnere er desuden Skoleafde-
lingen i Silkeborg Kommune og Via University College.

Spred  
Sharing Professional Educational Dialogue

Under besøget tog lederne billeder af det, som optog dem. 
Lone Stig Andersen var optaget af Churnet Views meget 
synlige mål. Foto: Hanne Hellisen og Lone Stig Andersen

»De her børn var så optagede af madlavning – det var ren 
begejstring«, fortæller Lone Stig Andersen.
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QUIZ FOR DIG, DER ER ANSAT PÅ EN GRUNDSKOLE

Svar: 1) b,  2) 20 %,  3) på www.kopitilundervisning.dk

1. HVEM får de penge, som skolerne betaler for kopiering af tekster og noder?
  a) Staten 
  b) Dem, der har skrevet og udgivet det kopierede materiale
  c) Bibliotekerne 

2. HVAD er den højeste procentandel en lærer må kopiere fra en bog?

3. HVOR på nettet kan man få oplysninger om kopiering af tekster og noder?
                                                                       
                                                                                                                                                        Se svarene nederst

Find flere spørgsmål og svar om kopiering af tekster og noder på
WWW.KOPITILUNDERVISNING.DK

Copydan.Annonce.Folkeskolen6.192x80.030314 copy.indd   1 03/03/14   10.11

nene i en klasse går og tænker: ’Arh okay, jeg 
kan meget mere end ham ved siden af’. Det 
virker til, at de lader sig udfordre og får lov 
at sige: ’Jeg kan nå til det næste niveau, for 
jeg kan nå en opgave mere’. Det forekommer 
meget naturligt«, siger Lone Stig Andersen.

Kristian Mikkelsen er skoleleder på Sejs 
Skole, og han ser mange fordele ved at besøge 
helt andre skolesystemer. For derigennem 
udveksler de erfaringer og re�ekterer over, 
hvordan de plejer at gøre tingene i Danmark.

»Det er ligesom at få holdt et spejl op 
foran sig«, siger han om dagen, hvor skolele-
derne besøgte tre forskellige skoler.

En lærer møder 450 elever
Englændernes faglærerrolle er en af de ting, 
som Kristian Mikkelsen har lagt særlig mærke 
til. Lærerne underviser i et fag, måske to, og 
bor derudover i deres faglokale og forbereder 
sig her, når der ikke er undervisning.

»Det kunne måske være vejen frem i Dan-
mark. Læreren bliver rigtig god til sit fag og 
skal i sidste ende bruge mindre forberedelse. 
Men spørgsmålet er, om det går ud over den 
gode relation lærer og elev imellem, som vi 
kender det? Og om specialiseringen i et fag 
medvirker til, at læreren mister blikket for 
skolen som helhed?« siger Kristian Mikkelsen.

Faglærerrollen har Lone Stig Andersen 
heller ikke kunnet undgå at bemærke.

»På mange måder så jeg nogle ligheder og 
så en masse forskelle mellem vores skoler. 
Kulturen og varmen på skolen minder rigtig 
meget om det, jeg også selv sætter stor pris 
på hjemme på min egen skole. Men den store 
forskel er, at vi arbejder med få voksne om 

en gruppe børn, hvor de her er faglærere og 
har mange børn, og der er mange forskellige 
voksne, som børnene skal forholde sig til i 
løbet af en dag«.

Hvorvidt faglærere er vejen frem, er en stan-
dende diskussion, fortæller Lone Stig Andersen:

»Som lærer vil vi gerne undervise i det, vi er 
bedst til«, siger hun.

Men med en faglærerordning er hun også 
bange for, at lærerne mister den sociale kon-
takt med eleverne.

Churnet View har én fransklærer, der har 
en time om ugen med alle klasser – alt i alt 
450 elever. I den situation er det svært at få 
et tæt forhold til børnene, mener Lone Stig 
Andersen.

»Det må jeg indrømme var lidt skræmmen-
de for mig. Fransklæreren trives med det, for 
hun kender ikke andet. Det er ikke for at sige, 
at det er dårligt, men det passer ikke med 
den skolekultur, som vi har«. 
hbh@dlf.org

Fem digitale systemer 
iXplore består af iXplore Natur/teknik, iXplore Geografi, 
iXplore Biologi og iXplore Fysik/kemi - i alt 15 websites. 
Fra sommer 2014 udgives også det seneste skud på 
stammen, iXplore Matematik. 

Med iXplore får du adgang til:
•  Interaktive systemer med kernestof
•  Opgaver, aktiviteter, quizzer og adaptive test
•  Oplæsning af tekst, animationer, videoer og leksika
•  Notefunktion, logbog og kommunikationsmodul
•  Lærervejledninger og evalueringsmoduler
•  Fællesfaglige forløb til geografi, biologi og fysik/kemi.

iXplore er en ny generation af digitale  systemer til natur/teknik, geografi, biologi og fysik/
kemi. Med iXplore får du adgang til komplette systemer, der sikrer progression, sammen-
hæng og tværfaglighed i naturfagsundervisningen fra 1.- 9. klasse.

GRATIS PRØVEABONNEMENT
Bestil en måneds gratis prøveabonnement på www.goforlag.dk/prøveabonnement.

På opdagelse med iXplore

www.goforlag.dk

iXplore kan bruges 
på iwb, pc, mac, 
iPad, Android-tablets 
og smartphones.

iXplore - ny.indd   1 04/03/14   15.03

rapporteret

På skolen hænger der også 
plancher med kendte folk, 
der er ordblinde (dysleksi). 

Der er store vinduer ind til mange af klasserne på St Ed-
ward’s. Det giver en helt anden transparens og åbenhed til 
klasserummet, bemærker Kristian Mikkelsen.
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»Går det an at introducere 9. klasse til kvæ-
lersex?« 

Det spørger en lærer forfatter Glenn 
Ringtved om til et arrangement på forlaget 
Gyldendal i forbindelse med Dansklærernes 
dag. Sammen med kollegaen Sanne Munk 
Jensen har han skrevet romanen »Dig og mig 
ved daggry«. I Folkeskolens anmeldelse bliver 
romanen udråbt til årets ungdomsroman. 
Romanen har høstet stjerner og rosende ord 
i anmelderser og er blevet nomineret til en 
række priser. Med andre ord er den 2014’s 
barske svar på, hvad Klaus Lynggaards »Mar-
tin og Victoria« kunne i 80’erne.  

»Dig og mig ved daggry« begynder der, 
hvor mange bøger ender. I første sætning bli-
ver hovedpersonernes lig hevet op af Lim�or-
den lænket sammen med håndjern. Alt tyder 
på selvmord. Herefter ruller Louise på 17 med 
den en fatal kærlighedshistorie op. Hun fortæl-
ler i to spor – før og efter at parret hoppede 
ud fra broen og lod sig drukne i Lim�orden. 
Det er historien om Louise, der føler, at hun 
ikke er nogen, indtil hun hovedkulds forelsker 
sig i den lidt ældre Liam og får et nyt selvbil-
lede, som hun ikke vil slippe – heller ikke selv 

FORFATTERE TIL LÆRERE:  

Drop berøringsangsten
Selvmord, kvælersex og mors utroskab. Romanen »Dig og mig ved daggry«  

udfordrer grænser. Lærere sætter spørgsmålstegn ved, om bogen er  
for barsk til undervisning.

Billedtekst til 
bogen:

TEKST MARIA BECHER TRIER

Sådan detonerer Sanne Munk Jensen og 
Glenn Ringtveds roman »Dig og mig ved dag-
gry« lige op i ansigtet på læseren.

Det er sjældent, at man sidder så forpustet 
og så bevæget tilbage efter at have læst en 
ungdomsbog. Med fare for at måtte trække 
det tilbage igen, så udnævner jeg denne bog til 
årets ungdomsbog. Hverken mere eller mindre.

Historien fortælles af Louise, der hives 
op af vandet, håndlænket sammen med sin 
kæreste og soulmate, Liam. Romanen er en 
tour de force gennem svimlende forelskelse, 
lange, dovne dage med sex og sprut, pot, shit 
og stærkere sager, dyb kriminalitet, utrolige 
rå omgivelser, voldtægt og dertil forældre, der 

intet forstår. Det er ikke nye temaer i ung-
domslitteraturen, men her bliver de foldet ud 
i en frygtelig og medrivende konsekvens. For-
ældrene til de to unge forstår ingenting, men 
læseren forstår, hvorfor Louise og Liam må 
foretage deres fatale handling, selvmordet.

Mine elever i 9. klasse er begyndt at læse 
bogen, inden de skal arbejde med det glim-
rende undervisningsforløb, der ligger på Gyl-
dendals danskportal. De er opslugte. De læser 
i lange stræk. Også de drenge, som vi snakker 
så meget om.

Uddrag af Carl Christian Rasmussens anmel-
delse: Årets Ungdomsroman på folkeskolen.dk

ÅRETS UNGDOMSROMAN

»Da de hiver os op af Lim�orden,  
hænger vi stadig sammen. Jeg  
ved ikke, hvor lang tid vi har  
ligget i vandet, det er ikke til at 
sige, man mister ligesom   
tidsfornemmelsen«. 
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INTERVENTIONSSTUDIER
En NY 2-årig kandidatuddannelse med mennesker i centrum
For bachelorer og professionsbachelorer
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SOCIAL 
INTERVENTION: 

At gribe ind 
i menneskers liv med 
socialt meningsfulde 

forandringer 

F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 4  /  43 

om det koster hendes liv. I begyndelsen ser 
Louise forældrene gennem teenagevrantne 
øjne, men efter selvmordet får forældrene 
nuancer, og hun får lyst til at forklare. Det kan 
man bare ikke, når man er død. Det unge pars 
vej til broen over Lim�orden er belagt med 
gangstere, uvidende forældre, vold, sto�er og 
grænseoverskridende sex. 

Men hvad med jomfruelige Lise i 9. klasse, 
der aldrig har været i nærheden af sex. Skal 
hun introduceres for kvælersex i skolen, vil 
læreren, der henvender sig til Glenn Ringt-
ved, vide.

»Man kan tage op, at Louise ikke forstår 
at sætte sine egne grænser. Det skal den stille 
Lise i klassen også lære. På den måde kan man 
pille elementerne fra bogen ud og bruge dem, 
så alle kan være med«, siger Glenn Ringtved. 

»Louise træ�er en hel masse forkerte be-
slutninger. Hun har grænsenedbrud. Det kan 
læserne godt gennemskue, og dermed kan de 
også se, at de selv ville handle anderledes. Vi 
har en fejlbarlig hovedkarakter, men det er 
let at gennemskue, at hun træ�er de forkerte 
beslutninger«, siger Sanne Munk Jensen.  

Flere lærere er i tvivl om, hvorvidt bogen 

passer til deres elever. Julie Høegh Nielsen fra 
Brøndby Strand Skole er i gang med at læse 
bogen. 

»Jeg er i tvivl. Jeg er vild med undervis-
ningsmaterialet. Opbygningen af bogen er 
interessant. Fortællerrollen er anderledes end 
normalt, og historien foregår på �ere planer. 
Så der er noget at tage fat på danskfagligt. 
Men bogen er meget barsk. Den starter med 

Bogen »Dig og mig ved daggry« om Louise og Liams 
kærlighed er filmatiseret i en bogtrailer. Lærerne skal 
turde konfrontere eleverne med livets dramatiske  
begivenheder, mener forfatterne. 
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rapporteret rapporteret

Det er 70 år siden, Kaj Munk blev myrdet. Lærerne 
opfordres hermed til at bruge dette som emne i 
undervisningen. I den anledning har Kaj Munk Forsk-
ningscentret i samarbejde med Kaj Munk Selskabet 
udskrevet følgende artikelkonkurrence:

Elever i folkeskolens ældste klasser, fri- og eftersko-
lerne inviteres til at skrive en artikel. Der er tre opgave-
formuleringer, som man kan vælge imellem:

•     Hvem var Kaj Munk og hvorfor blev han myrdet?
•     Lav en analyse / fortolkning af Kaj Munks digt 

Den blå anemone.
•     Hvorfor blev Kaj Munk skudt, og hvad var hans 

forhold til  
modstandsbevægelsen?

Besvarelsens længde skal være på minimum 1500, 
maksimum 2500 ord.

Vinderne af artikelkonkurrencen inden for hver af de 
tre opgaveformuleringer belønnes med en boggave 
og kr. 1200,- kontant.

A�everingsfrist mandag 5. maj 2014.

Yderligere oplysninger på www.kajmunk.hum.aau.dk

På facebook �ndes gruppen Kaj Munk 70. Målet med 
Kaj Munk 70 er at stille skarpt på Kaj Munk – 70 år 
efter hans død – og samtidig stille skarpt på vor tid og 
relevante spørgsmål såsom menneskesyn, etik, Gud 
og modernitet. Ideer fra facebookgruppen må gerne 
indgå i opgavebesvarelsen.

www.facebook.com/kajmunk70

Kaj Munk
– glemt eller
genfundet?
Det er 70 år siden, Kaj Munk blev myrdet. Lærerne 

Artikelkonkurrence

Hop om bord 

Hop om bord er et undervisningsmateriale, der giver 
mulighed for at arbejde med sproglig opmærksomhed, 
bogstavindlæring og den første læse-skriveindlæring 
på en legende og medrivende måde.

Nye materialer:
• Legeøen – en materialekasse med forslag til et 

struktureret tre måneders forløb i sproglig op-
mærksomhed for kommende skolestartere.

• Kaptajn Karlsens Skrivebog til 1. klasse
• Hop om bord og læs let-bøger

Forlaget Æsop
www.hopombord.dk

På skolemessen i Århus stand 104 kan du se alle  
Hop om bord-produkter og få en snak med udviklerne 
af materialet.

Hop om bord og læs let
Ib serien

1

Sværhedsgrad 

1
 Ib må få is

Hop om bord og læs let
Ib serien

1

Sværhedsgrad 

1
 Ib må få is

Hop om bord og læs let
Ib serien

1

Sværhedsgrad 

1
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Hop om bord og læs let
Ib serien

Sværhedsgrad 

1

 Ib må få is
Navn: 

Hop om bord
og tag med tilLegeøen

Matematik  ·  0.-10. klasse

– det digitale matematiksystem

MaxiMat er til dig, der gerne vil udnytte de digitale 
muligheder i matematikundervisningen.

Digitale muligheder fremmer elevernes forståelse
MaxiMat udnytter det digitale medies mange muligheder 
og fremmer elevernes forståelse af matematik. Ved hjælp 
af digital simulering og modellering bliver opgaverne 
dynamiske og levende.

Faglige pointer og undersøgende matematik
MaxiMat er et overskueligt system, bygget op om fag lige 
pointer og undersøgende matematik.

MaxiMat udfordrer eleverne til at kommunikere deres 
viden med andre. De skal begrunde, argumentere og 
demonstrere deres færdigheder og viden i matematik.
 
Læs mere på maximat.dk
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Scan koden 
og se filmen 
om Maximat

1., 5. og 8. 

klasse er klar 

til skolestart

Mød os på  
skolemesserne

Læs om de spændende 
foredrag m.m. på  
alinea.dk/messer
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selvmord. Der er mange af mine elever, der 
har rigeligt med livserfaring. Jeg har endnu 
ikke besluttet, om jeg vil bruge bogen«, 
siger Julie Høegh Nielsen. 

Sanne Munk Jensen kan godt forstå læ-
rernes bekymringer. 

»Men hvad er alternativet? Søde roma-
ner, der giver eleverne mindreværd? Det er 
altid befriende at læse om nogen, der har 
værre problemer end én selv«, siger Sanne 
Munk Jensen. Glenn Ringtved og Sanne 
Munk Jensen har mødt �ere tøvende lærere 
på deres foredragsture. Men de mener, at 
lærerne bør droppe berøringsangsten for de 
tunge emner. 

»Lærerne skal vide, hvad eleverne ser på 
nettet. Hvad de ser af ¡lm. Den her bog er 
ingenting. De er meget hårdføre«, lyder det 
enstemmigt fra de to forfattere. 

»Eleverne må ikke introduceres for kvæ-
lersex i en beskrivelse, som er et stort over-
greb, men vi accepterer, at gruppesex intro-
duceres, når de ser ’Paradise Hotel’, hvor 
mange unge har sex i en swimmingpool. 
Det er mindst lige så grænseoverskridende«, 
mener Sanne Munk Jensen.  

Gitte Pia Mortensen er skolebibliotekar 
og underviser i udskolingen på Islev Skole 
i Rødovre. Da hun har set den spændings-
mættede bogtrailer, som Gyldendal bruger 
til at præsentere bogen, er hun helt sikker 
på, at bogen skal på biblioteket, og at traile-
ren skal køre på den lille skærm, som ¡ndes 
på Islev Skole.  

»Altså i hvert fald når de store elever er 
der. Men det her er noget, de snakker om. 
Jeg synes, det er vigtigt at tage op. Jeg tror, de 
kan tåle meget mere, end vi tror«, siger hun. 

Lærer: Ingen fløjlshandsker
Hendes kollega er mere forbeholden. Hun 
er nervøs for, om bogen simpelthen er for 
barsk. 

»Den ser barsk ud. Men den skal formid-
les, og måske skal der også noget forældrein-
formation til, hvis jeg vælger at bruge den i 
klassen. Den kan helt sikker forarge. Men jeg 
synes, man skal tage kampen og ikke tage 
�øjlshandsker på«, siger Gitte Pia Mortensen. 

Og lige netop den tilgang til bogen håber 
forfatterne, at mange lærere vælger. 

»Jeg tror, at den scene med kvælersex er 
den voldsomste i bogen. Der er andre sce-
ner, som også er voldsomme, men dem har 
vi valgt ikke at pensle ud«, siger Sanne Munk 
Jensen. 

Hun mener, at litteraturen er et godt 
sted for unge at stifte bekendtskab med 
livets skyggesider. 

»Jeg køber ikke præmissen om, at unge 
går ud og gør det, de læser om. Bøger gør jo 
netop, at man kan være alle mulige steder 
uden at være der selv. Jeg slugte selv ’Chri-
stiane F.’, da jeg var ung. Det var fascineren-
de at opleve, hvordan hun blev trukket ned 
af sto�er, men det er jo ikke ensbetydende 
med, at jeg ville gøre det selv«. 
mbt@dlf.org

Eleverne må ikke intro-
duceres for kvælersex 
i en beskrivelse, som er 
et stort overgreb, men 
vi accepterer, at gruppe-
sex introduceres, når de 
ser »Paradise Hotel«. 
Sanne Munk Jensen, 
forfatter
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Matematik  ·  0.-10. klasse

– det digitale matematiksystem

MaxiMat er til dig, der gerne vil udnytte de digitale 
muligheder i matematikundervisningen.

Digitale muligheder fremmer elevernes forståelse
MaxiMat udnytter det digitale medies mange muligheder 
og fremmer elevernes forståelse af matematik. Ved hjælp 
af digital simulering og modellering bliver opgaverne 
dynamiske og levende.

Faglige pointer og undersøgende matematik
MaxiMat er et overskueligt system, bygget op om fag lige 
pointer og undersøgende matematik.

MaxiMat udfordrer eleverne til at kommunikere deres 
viden med andre. De skal begrunde, argumentere og 
demonstrere deres færdigheder og viden i matematik.
 
Læs mere på maximat.dk
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Scan koden 
og se filmen 
om Maximat

1., 5. og 8. 

klasse er klar 

til skolestart

Mød os på  
skolemesserne

Læs om de spændende 
foredrag m.m. på  
alinea.dk/messer

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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Xtillykke med de 200 år

FÅ IDEER T I L  UNDERVISNINGEN 
på L Æ R E R V Æ R E L S E T . D K

CICERO FORUM HØST&SØN PRETTY INK ROSINANTE SAMLEREN

HØST & SØN ønsker Folkeskolen

læserrejse Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lille Tibet byder på nogle af verdens 
mest spektakulære landskaber.
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Niveaudeling – årtiers fyord i den 
danske skoledebat. Ordet er ugleset, 
men praksis sniger sig alligevel ind 
via holddeling. Nogle mener, at det 
er den eneste vej frem for både fag-
ligt stærke og fagligt svage elever. 
Andre forsvarer enhedsskolen. Det er 
stadig langt den bedste skoleform, 
der både kan løfte fagligt svage og 

udfordre fagligt stærke elever. Lyt til 
synspunkterne og deltag i debatten.  

Fagbladet Folkeskolen inviterer 
alle interesserede til at komme for-
bi og blive klogere, mens de nyder 
en lækker tapas. Dialogen finder 
sted 9. april klokken 13 »Ved Stop-
pestedet« i Centralværkstedet i 
Aarhus.

På årets Skolemesse har fag-
bladet Folkeskolen en stand. 
Kom og hils på os og hør meget 
mere om de faglige netværk og 
Folkeskolens anmeldelser af  
læremidler til fagene.

SKOLEMESSE, DGI-HUSET, VÆRKMESTERGADE,  

AARHUS, 9. OG 10. APRIL

DIALOG OM  
NIVEAUDELING   

I 3 valgområder  skulle der vælges kandidater tilhørende henholdsvis folkeskole-
området, medlemsgruppe 1, og undervisningsområdet uden for folkeskolen og 
andre medlemmer uden tilknytning til undervisningsområdet, medlemsgruppe 
2. Valget er gældende for en periode på 4 år fra den 1. maj 2014.

Valgområde 7, Lolland-Falster inden for postnumrene 4800-4990
Der skulle vælges 2 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 1 delegeret for 
medlems gruppe 2. 

For medlemsgruppe 1 har vi modtaget 1 kandidattilmelding til 2 pladser. Valgt 
ved fredsvalg blev:

 • Lærer Inger Mølgaard, Nykøbing F, medlemsgruppe 1.
 • Ledig plads 

Det af bestyrelsen nedsatte valgudvalg vil bistå med at �nde en kandidat jf. 
vedtægternes § 8a. Denne kandidat skal efterfølgende godkendes på general-
forsamlingen.

For medlemsgruppe 2 blev der ikke opstillet �ere kandidater, end der skulle 
vælges. Valgt ved fredsvalg blev:

 • Pens. speciallærer Allan Sidor, Sakskøbing, medlemsgruppe 2.

Valgområde 8, Fyn inden for postnumrene 5000-5990
Der skulle vælges 3 delegerede for medlemsgruppe 1 og 2 delegerede for 
medlemsgruppe 2. For medlemsgruppe 1 blev der ikke tilmeldt �ere  
kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved fredsvalg blev:

 • Lærer Ole Eggert, Middelfart, medlemsgruppe 1.
 • Pens. skoleleder Allan Peterhänsel, Odense, medlemsgruppe 1.
 • Lærer Edmond Pedersen, Årslev, medlemsgruppe 1.

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

Inden for medlemsgruppe 2 var der kampvalg, idet der blandt 3 kandidater 
skulle vælges 2 delegerede. Valgt blev:

 • Tidl. forstander Jørgen Krongaard Christensen, Nyborg,  
  medlemsgruppe 2.
 • Forstander Esben Jensen, Svendborg, medlemsgruppe 2.

Desuden blev lektor Hans Hansen, Odense, valgt som 1. suppleant for  
medlemsgruppe 2.

Valgområde 9, Vest- og Sønderjylland inden for postnumrene 6000-6990
Der skulle vælges 3 delegerede for medlemsgruppe 1 samt 2 delegerede for 
medlemsgruppe 2. 
Inden for medlemsgruppe 1 var der kampvalg, idet der blandt 5 kandidater 
skulle vælges 3 delegerede. Valgt blev:

 • Skoleleder Emma Pedersen, Esbjerg, medlemsgruppe 1.
 • Konsulent Bjarne Toft, Ribe, medlemsgruppe 1.
 • Lærer Kim Mousten Vestergaard, Tønder, medlemsgruppe 1.

Desuden blev pens. skolekonsulent Lars Madsen, Tinglev valgt som 1. suppleant 
og �lialskoleleder Gunnar Jensen, Bredebro valgt som 2. suppleant begge for 
medlemsgruppe 1. 

For medlemsgruppe 2 blev der ikke opstillet �ere kandidater, end der skulle 
vælges. Valgt ved fredsvalg blev:

 • Anbringelseskonsulent Bente Knudsen, Bredebro, medlemsgruppe 2.
 • Kommunikationschef Martin Bødker Krogh, Kolding, medlemsgruppe 2.

Venlig hilsen

Carsten Mørck-Pedersen Anne Mette Toftegaard
Formand Adm. direktør

VALGRESULTAT
I oktober 2013 blev der udskrevet valg til LB Foreningens generalforsamling.

Valgresultat - Folkeskolen_192x118.indd   1 28-02-2014   11:53:51
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I sin levende fortælling til Gungehusskolens 5. 
klasse om liv og begravelsesritualer for 4.000 
år siden i det antikke Egypten er dagens rundvi-
ser i Glyptotekets imponerende rammer, Anne-
Christine Schnoor, nået til historien om guden 
Osiris, hvis ædleste del altså havnede i maven på 
en sulten fisk.

Samme Osiris blev også hakket i 1.000 styk-
ker af sin onde bror, Set, dengang for mange år 
siden, beretter fortælleren for de måbende skole-
børn. De sidder stille, afventende og lyttende, ind-
til de må overgive sig. »Haha, af en fisk?!«

I 5. klasse befinder de fleste elever sig i nys-
gerrighedens guldalder, og den fokuserede stilhed 
afbrydes under den halvanden time lange rund-
visning næsten kun af en ivrig spørgelyst.

»Hvorfor havde han et falkehoved?« vil en vide 
om Osiris’ og Isis’ søn Horus. Og »kunne kvinder 

»Ved hjælp af diverse attributter, små sedler med ord, 
og hvad eleverne ellers kan finde på, afsluttes det tvær-
religiøse forløb med, at eleverne bygger deres egne fore-
stillinger om livet efter døden, forklarer konsulent i Folke-
kirkens Skoletjeneste, Anne-Birgitte Zoëga.

Gisp på Glyptoteket:
»Hans tisse-
mand er blevet 
spist af en fisk«
GENITALT: 5. klasse på levende 
rundvisning om egyptisk dødekult 
og mytiske fortællinger.

også blive præster?« er det oplagte spørgsmål 
fra en af pigerne, da Anne-Christine Schnoor for-
tæller om, hvilken drømmetjans det var at være 
præst i gamle dage.   

Religioner mødes 
Folkekirkens Skoletjeneste har tilrettelagt et 
forløb, som skal åbne op for elevernes religiøse 
sansesluser. Over cirka 16 lektioner bliver der 
arbejdet tværreligiøst under overskriften »Besøg 
i dødsriget – fra egyptisk dødekult til kristent op-
standelseshåb«.

»Det handler om at få nuancerne med. Kirken 
skal være en kulturinstitution, man kan samarbej-
de med, og derfor tilbyder vi lærerne en pakke, der 
skal sikre eleverne en god og faglig undervisning. 
Religion er overalt i samfundet i alle former og in-

den for mange trosretninger – målet er at få bør-
nenes øjne op for det«, siger Anne-Birgitte Zoëga, 
der er konsulent i Folke-kirkens Skoletjeneste. 
sbj@dlf.org

TILMELD DIG  
NETVÆRKET
RELIGION PÅ  

FOLKESKOLEN.DK

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

NYT, STÆRKT, AKTUELT 
UNDERVISNINGSMATERIALE 

OM BØRN PÅ FLUGT. 
I DANMARK OG RESTEN 

AF VERDEN.

OM BØRN PÅ FLUGT. 
I DANMARK OG RESTEN 

AF VERDEN.
NEMT,

OVERS
KUEL

IGT,

GRAT
IS

 

FAGLIGT NETVÆRK : RELIGION 

Læs også
Se også artiklen »Liv i gravkamme-
ret« om en 3. klasse i selskab med to 
mumier på Glyptoteket side 28.

TEKST & FOTO SIMON BRIX
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Ved Hanne Hellisen / hbh@dlf.org

Læs mere på e17.dk og klo.dkLæs mere om dagen og tilmeld dig på dkr.dk/
dkd2014

Børn, der mobber, har 
(også) brug for hjælp
Mobning skader ikke kun de børn, det går ud over – 
også for mobbere har det konsekvenser. Børn, der chi-
kanerer andre i skoleårene, har 50 procent større risiko 
for at blive voldelige og kriminelle senere i livet, konklu-
derer svenske forskere. Skolen spiller en vigtig rolle, når 
det handler om at holde børnene på ret kurs. I år sætter 
Det Kriminalpræventive Råd sammen med TrygFon-
den derfor fokus på, hvordan en målrettet antimobbe-
indsats kan holde unge ude af kriminalitet. Det sker på 
Den Kriminalpræventive Dag den 8. april i København. 

Læs, se, mærk og oplev LB’s kunst
LB Forsikring – Lærerstandens Brandforsikring – 
har udgivet en kunstbog, der viser og fortæller om 
LB’s store kunstsamling, som spænder over dan-
ske malerier, skulpturer, fotos og grafiske arbejder 
fra år 1900 og frem til i dag. LB Forsikring afhol-
der desuden løbende omvisninger i indre Køben-

havn for sine medlemmer, hvor man ved selvsyn 
kan se de mange værker og købe den nye kunst-
bog. Der er også mulighed for en gruppefremvis-
ning, hvis man har tilknytning til LB Forsikring. 
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte kunstkon-
sulent Bolette Jacobsen på e-mail boja@lb.dk   

Læs med ørerne
Som ordblind er det blevet lettere at komme 
igennem tilværelsen, fordi der er hjælp at 
hente via den elektroniske udvikling. På net-
bibliotekerne E17 og Klo kan ordblinde elever 
låne lydbøger. E17 har både fag- og skønlitte-
ratur. For at få adgang til E17 skal man være 
medlem af Nota, Nationalbibliotek for men-
nesker med læsevanskeligheder. Medlemskab 
kræver et dokumenteret syns- eller læsehan-
dicap. Hos Klo kan man låne fagbøger og ud-
dannelsesmateriale som lydbøger, og Klo kan 
også indlæse bøger efter ønske. For at blive 
indmeldt hos Klo skal man afgive en tro og 
love-erklæring på, at man er ordblind.

Kort efter nytår læste 
jeg, at en stribe yngre 
præster i folkekirken 
på en innovation camp 
skulle drøfte, om folke- 
kirken skal have en 
formålsparagraf. Jeg 
tænkte, at det er en in-
teressant ide. (….) Men 
ét er, at det kan være 
sikkert både interessant 
og morsomt at iagttage 
en sådan proces på at 
formulere folkekirkens 
formål. Spørgsmålet er 
også, om vi som skole 
kan have glæde af et  
sådant formål? 

Folkekirkens formål 

Peter Green Sørensen  
Lektor og blogger
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erFx 100.000 kr. over 6 år

ti l 1.706,- pr. måned

141955 p48-49_FS0614_Netvaerk_spot.indd   49 17/03/14   12.02



publiceret

50 /  F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 4

n  Engelsk

Tvivlsomt  
engelskfagligt udbytte

Engelsk og bevægelse er et oplagt makkerpar  
i begynderundervisningen, men man kommer ikke  

»i form« af ideerne i denne bog.

Illustration: Pernille Mühlbach

○   ANMELDT: CHRISTINA HELLENSBERG

Denne lille bog er præsenteret som en resursebog for læ-
reren, hvor der gives ideer til at gøre engelskundervisnin-
gen fysisk betonet lige fra begyndelsen. Bogens øvelser 
er tænkt til at kunne bruges fra 1. klasse og er af forfat-
teren sat ind i skolereformens krav om mere bevægelse i 
skolen. Han præsenterer fem forskellige former for lege og 
forklarer, at nogle af legene først kan bruges, når eleverne 
kan læse. Selv med det forbehold er oplæggene for kom-
plicerede for målgruppen, og forfatterens gode intentioner 
redder ikke engelskundervisningen.

Det er en svaghed, at forfatteren ikke er konsekvent i for-
hold til at sætte øvelserne ind i en tematisk kontekst. Det lyk-
kes dog i nogle tilfælde, for eksempel i et par af fangelegene.

Forfatteren har fravalgt engelske sanglege, men har 
i stedet skrevet engelske tekster til danske børnesange. 
Et vigtigt kulturaspekt går på den måde tabt.

Rent praktisk er der udfordringer. Næsten alle sang-

legene fordrer en hal, og de fysiske rammer, flere af op-
varmningsøvelserne kræver, vil erne islættet af opvarm-
ning, da de syvårige skal bevæge sig fra klassen til en sal 
eller lignende for at lave øvelsen.

Bogens illustrationer viser et forkert billede af de fysiske 
rammer, der er på de fleste skoler. Meget få elever og meget 
få møbler i klassen er gennemgående i illustrationerne.

Udelukkelse og straf i form af minuspoint er et princip, 
forfatteren formidler. Ved nogle øvelser nævner han, at 
elever går ud af legen, når de kommer sidst eller gør noget 
forkert. De kan også få minuspoint. Minuspoint veksles til 
en aktivitet, der ikke har med engelsk at gøre.

Engelsk læres vel ikke ved udelukkelse fra det engelsk-
faglige mål, men ved at deltage.

Visse opgaver er desuden en meget tynd kop te engelsk-
fagligt, for eksempel The Chasing Cat og The Knight med 
al for megen passivitet for eleverne. Generelt er der fare for 
passive minutter i flere af legene, medmindre læreren deler 
eleverne op i grupper, hvor det lader sig gøre. Og spørgsmå-
let er, om det lader sig gøre med en lærer til en klasse.

Det er tydeligt, at der mangler en engelskfaglig redaktio-
nel proces og realistiske overvejelser i forhold til målgruppen 
og lærerens arbejde med forberedelse. Læreren kommer på 
arbejde med at producere laminerede kort til legene. Jeg 
savner kopiforlæg med illustrationer til læreren.

Ideen med mere bevægelse i engelskundervisningen 
er sympatisk, men den holder desværre ikke rigtigt i 
denne bog. 

Move – All year round

• Henrik Weinø
• 112 sider
• 199 kroner
• Forlaget Weinovation

Mere til foræl-
drene – og  
deres børn
»Læsehygge« er en ny lille 
bog fyldt med inspiration til, 
hvordan forældre kan skabe 
læseglæde for og med deres 
børn. Forfatteren er tidligere 
lærer Merete Løvgren, der 
deler ud af sine erfaringer.

Målet er, at alle elever 
skal have mulighed for at 
opleve glæden ved at fordy-
be sig i en tekst, uanset om 
den er skøn- eller faglitterær, 
og om det er på skærm el-
ler papir.
»Læsehygge« henvender 
sig primært til forældre med 
børn i 0- til 5. klasse. Den 
er på 48 sider og koster 
148,75 kroner. 

Engelsk for  
de små
Nu skal de små elever 
snart i gang med at træne 
engelske gloser, og her 
kommer en af Danmarks 
mest produktive børne-
bogsillustratorer til hjælp, 
Inger Tobiasen, med »Bil-
ledordbog – Lær ord på 
engelsk«, der indeholder 
omkring 400 hverdags-
ord, alle illustreret i hen-
des karakteristiske streg.
Bogen er 60 sider lang og 
koster 250 kroner. 

Se mere  
på lektiehygge.dk  
eller Sproggren.dk

Se mere på klematis.dk
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n  Historie

143 huskekager 
med tilbehør

○   ANMELDT: JENS RAAHAUGE

Vi fejrer i år skolens 200-års fødselsdag med 
behørige fanfarer. For skoleloven af 1814 var ud-
tryk for en politisk fremsynethed, man kun kan 
misunde den tid.

Men forfatter Niels Roed insisterer på, at 
fanfarerne må suppleres med andre og skæ-
rende disharmoniske fortællinger, som holdes 

sammen af hamrende takt- og toneslag leveret 
af lærere, som godt nok så deres forgængere 
afbildet med riset i hånden, men som på den 
anden side totalt ignorerede 1814-lovens para-
graf 27, hvori det siges, at »Skolelæreren især 
[bør] afholde sig fra al saadan Behandling, som 
enten kunde have skadelig Indflydelse paa Bør-
nenes Legemer, eller være den, med Stra�en 
tilsigtede, Forbedring iveien«.

Niels Roed har indsamlet 143 beretninger 
om overgreb på skoleelever og opdelt mate-
rialet kronologisk i 20 årsperioder fra 1880-
1980. I et »Voldsregister« har han tematiseret 
sto�et, som spænder over et bredt spektrum 
af grusomheder – fra mobning og intimidering 
over korporlige afstra�elser til dødsfald.

Det er et imponerende materiale, Niels Roed 
har ska�et frem i jubilæumsdagens lys. Men 

Illustration: Pernille M
ühlbach

Hjerne- og hjerterystende erindringer om  
lærernes afstra�elser gennem hundrede år er en 

væsentlig disharmonisk tone i jubelfanfaren i  
anledning af skolens 200-års jubilæum.

Skoletæsk – og lærernes ulovlige lussinger

• Niels Roed
• 224 sider
• 150 kroner
• Sneglens forlag
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det rummer langt flere facetter, 
end hans voldsregister lader ane. 
De skoleoplevelser, som har bund-
fældet sig i erindringen hos hans 
kilder, tegner nuancerede billeder 
af de stra�ende lærere – fra den 
magtesløse over den seksuelt af-
sporede til psykopaten. Det hører 
med til billedet, at nogle skoler 
havde en ekstrem voldskultur, 
hvilket også beskrives i tilfælde, 
hvor skolelederen virkelig har på-
taget sig at være rollemodel.

Dette bringer en bestemt epi-
sode frem i min erindring: Da jeg 
som skoleleder skulle gennemføre 
mine første medarbejderudvik-
lingssamtaler, fortalte en ældre 
lærer, at første gang han var kaldt 
på kontoret til en samtale med sin 
inspektør, var det på baggrund af 
en klage fra kollegerne. Som nyan-
sat var han pålagt gårdvagttjan-
sen, og de ældre lærere mente, at 
han virkede demoraliserende på 
eleverne, fordi han ikke slog dem 
hårdt nok, når de havde overtrådt 
frikvartersreglementet. Han fandt, 
at der siden da var sket store 
fremskridt i skolen.

En anden tankevækkende tråd, 
som løber gennem beretningerne 
i bogen, er, at afstra�elserne først 
og fremmest rammer dem, der i 
forvejen forekommer svage. Man 
holder altså disciplin ved at yd-
myge og afstra�e de ordblinde, de 
børn, der må arbejde, de anderle-
des og så videre. Måske er det blot 
udtryk for en traditionsbundethed, 
når en nutidig professor i special-
pædagogik viser forståelse for 
lussingens e�ekt. Enkelte gange 
er der blandt fortællingerne ek-
sempler på, at elever gør oprør ved 
at vandre i flok til lokalavisen eller 
ved at henvende sig til en foræl-
der, der er ansat på rådhuset. Fol-
ketingsmand Peter Sabroes navn 
svæver som tryllestøv i nogle af 
historierne fra 1900-tallets første 
årtier, og der er altså eksempler 
på, at sammenhold eller gode for-
bindelser kan mildne luften for de 
lam, hyrden har pryglet.

I et afsnit om »Dokumentation 
af lussingeforbuddet fra 1814« 

bringer Niels Roed markante ind-
slag fra den på sin vis besynder-
lige, men meget danske, politiske 
debat om, hvornår det vil være 
klogt at føre forbuddet fra 1814 
ud i livet.

Som afslutning på bogen har 
Erik Sigsgaard et klogt efterskrift, 
hvori han blandt andet sammen-
ligner Niels Roeds indsamling af 
materiale med de kilder, som fol-
kemindeforskeren – i meget større 
skala ganske vist – bevarede for 
eftertiden, og som blev afsæt for 
senere forskning. Dette får mig til 
at se glimt af rækker af skolefrem-
mede forældre, som vi beder om at 
elske skolen og indgå samarbejds-
kontrakter om deres børns skole-
gang. Hvad med om nogle forskere 
kiggede på, om der er en sammen-
hæng imellem forældreattituder 
og deres egne skoleoplevelser?

Læs denne samling og re-
flekter over, om vi i dag anvender 
disciplineringsmetoder, der har 
samme e�ekt som spanskrøret. 
Er det tilfældigt, at A4-arket blev 
dominerende i skolen, da røret blev 
forbudt? De er dog gjort af samme 
stof. Eller er der gemt en sandhed 
i At Tænke Sigs konstatering af, at 
moderne børn »elsker tørre test«?

Og hvor bliver man nødt til ef-
ter læsning af denne fremragende 
og bogstavelig talt nedslående 
bog at læse Halfdan Rasmussens 
digt om lærer Ørnebjerg, »som 
aldrig talte ned til en dværg … 
og lærte os mer om at tro på os 
selv end om det vi sku glemme 
alligevel«. Er der dog ikke en erin-
dringsindsamler, der kan finde 143 
fortællinger om, hvordan lærere på 
hr. Ørnebjerg-maner fik livsmod 
og respekt for andre til at blom-
stre? 

MASTER I LÆREPROCESSER
– UDDANNELSE I FORNYELSE

F O R S K N I N G S -
B A S E R E T 

MASTER I  
PÆDAGOGISK LEDELSE

F O R S K N I N G S -
B A S E R E T 

9940 9420 (kl. 12-15)  ·  evu@aau.dk  ·  www.evu.aau.dk

Aalborg Universitet udbyder 
forskningsbaserede og fuldt 

akkrediterede masteruddannelser 
inden for læring og ledelse

MASTER I 
LÆREPROCESSER 
En videreuddannelse for dig, der har 
undervisningserfaring, og som nu 
ønsker at styrke og forny dine pæda-
gogiske kompetencer. 

- Flere specialiseringsmuligheder  
 på 2. studieår. 

- Mulighed for enkeltfag.

Seminarerne finder sted i Aalborg. 

www.evu.aau.dk/master/mlp

MASTER I PÆDAGOGISK
LEDELSE
En videreuddannelse for dig, der  er 
leder eller arbejder med ledelse 
af skole, dagtilbud eller anden ud-
dannelsesinstitution.

Omdrejningspunktet på MPL-ud-
dannelsen er team- og medarbejder-
ledelse, institutionsudvikling, pæda-
gogisk udvikling og ledelse i for-
hold til børn/elever, forædre og 
myndigheder.

Seminarerne finder sted i Aalborg og København.

www.evu.aau.dk/master/mpl

ANSØGNINGSFRIST 1. NOVEMBER 2014
STUDIESTART FEBRUAR 2015

STIL SKARPT PÅ 
FREMTIDENS FOLKESKOLE

141955 p50-52_FS0614_Publiceret.indd   52 17/03/14   13.32



F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 4  /  53 

korte meddelelser

personalia

Farvel til en rebelsk 
formand for skolelederne
Verbale ørefigner har 
ramt ledernes formand 
Anders Balle, når han 
fra sin stol i Danmarks 
Lærerforenings hoved-

styrelse gennem flere år 
har argumenteret for, at 
lærerne som udgangs-
punkt bør være til stede 
på skolen i hele arbejds-
tiden. Med lockout og 
regeringsindgreb fik 
Anders Balle sin vilje på 
den hårde måde. Skole-
ledernes formand gen-
nem de seneste seks år 
er en mand med modet 
til at gå imod det, som 
de fleste mener, og han 
er ikke bange for at prøve 
hurtige tanker af på vejen 
mod forandring. 
Efter seks år som for-
mand for Skolelederfor-
eningen takker Anders 
Balle af. 27. marts 
vælger skolelederne en 
ny formand, og den nu-
værende næstformand, 

Claus Hjortdal, stiller 
op. Skolelederforenin-
gen blev en realitet i 
2007, da de to forenin-
ger – den selvstændige 
Skolelederforeningen og 
Lederforeningen under 
DLF – fusionerede, og 
Anders Balle blev for-
mand fra dag ét. Den nye 
forening blev en del af 
DLF, men lockouten i �or 
gav skår i forholdet mel-
lem lærerne og lederne, 
og Anders Balle meldte 
ud, at lederne nu vil for-
handle sig ud af DLF. 
Den proces er stadig i 
gang, når han holder sin 
afskedsreception i Tivoli 
Congress Center torsdag 
den 27. marts klokken 
15.30-17.    

mbt@dlf.org

Foto: Skolelederforeningen

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

1. HALVÅR 2014
Nummer 7:  24/03
Nummer 8:  07/04
Nummer 9:  28/04

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

Hvis du ikke allerede har set den 
elektroniske annonce, så gå ind 
på www.laererjob.dk og søg på 
Sortedamskolen.

SKOLELEDER SØGES 
TIL SORTEDAMSKOLEN 
– en folkeskole på Østerbro med 750 elever

www.laererjob.dk og søg på www.laererjob.dk og søg på www.laererjob.dk

Ansøgningsfrist
26. marts 2014

 Lederstillinger 

Gode råd om vejen til 
et nyt arbejdsliv

Inspiration til, hvordan du kommer videre 
med jobbet uden at kravle op på  

timetervippen.

Læs mere på Lærerjob.dk 
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Skoleleder
Vil du være en del af fremtiden  
på Borup Privatskole?
Borup Privatskole søger ny skoleleder, der vil være med til at fortsætte 
den positive udvikling skolen er inde i.

Vi søger en visionær, innovativ og synlig leder – gerne med  
lærerbaggrund, gode samarbejdsevner og økonomisk indsigt. 
Du skal endvidere:
•	 	kunne	sætte	tydelige	strategiske	og	pædagogiske	mål	og	evne	at	 

arbejde hen imod dem med respekt for skolens kultur, værdier og styrker
•	 	kunne	udfordre	og	motivere	personalet	
•	 	besidde	humor	og	empati
•	 	kunne	formidle	et	godt	samarbejde	gennem	dialog	internt	og	eksternt	

i organisationen
•	 	have	forståelse	for,	hvornår	der	skal	skabes	dialog,	og	hvornår	der	skal	

træ�es beslutninger
•	 	have	forståelse	for	privatskolen	som	”forretning”
•	 	have	god	kontakt	og	være	synlig	i	forhold	til	både	børn,	personale,	 

forældre og skolens øvrige samarbejdspartnere 
•	 	kunne	synliggøre	skolen	

Vi tilbyder en velfungerende skole, der:
•	 	har	et	åbent,	engageret	og	velfungerende	personale	
•	 	har	ca.	200	elever	fra	0.	-	9.	kl.	og	ca.	80	børn	i	SFO
•	 	har	en	engageret	forældrekreds	og	en	ansvarlig	bestyrelse
•	 	lige	har	afsluttet	et	større	byggeri	og	nu	har	flotte	og	tidssvarende	

bygninger
•	 	har	en	sund	økonomi

Ansættelse	og	aflønning	sker	efter	de	overenskomstmæssige	regler,	
som	er	aftalt	mellem	Finansministeriet	og	Lærernes	Centralorganisation	
for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.
Aflønning	sker	i	intervallet	408.947	kr.	–	490.339	kr.	

Tiltrædelse:	1.	august	2014	eller	efter	aftale.

Ansøgningsfrist:	Send	ansøgning,	cv	og	relevante	bilag	til	Borup	 
Privatskole,	Bækgårdsvej	52,	4140	Borup	eller	som	PDF-	eller	Wordfil	
på	mail	til	job@borupprivatskole.dk	senest	onsdag	d.	23.	april	2014.

Få	mere	at	vide	om	os	på	www.borupprivatskole.dk	eller	ring	og	få	en	
snak	med	bestyrelsesformand	Søren	Jensen:	28775122,	næstformand	
Rolf	Larsen:	21205550	eller	souschef	Lars	Gerner:	26822772.

Pædagogisk Leder til Ebeltoft Skole
Ebeltoft Skole søger en pædagogisk leder til vores udskolingsafdeling.

Ebeltoft Skole er beliggende midt i Ebeltoft By, der er en del af ”Nationalpark 
Mols Bjerge”.
Vi har to afdelinger, indskoling og udskoling, der har til huse på hver sin  
matrikel. Skolen er en 3(4) sporet skole med ca. 700 elever fra 0. – 9. klasse.

Vi søger en pædagogisk leder, der
•	 Er	læreruddannet	og	har	solid	undervisningserfaring
•	 Har	viden	om	lærings-	og	undervisningsformer
•	 Har	viden	om	inklusion
•	 	Er	stærk	på	IT	området,	både	rent	teknisk	som	pædagogisk,	da	alle	elever	

har iPads
•	 Er	tydelig	i	handling	og	kommunikation	–	både	mundtligt	og	skriftligt
•	 Kan	lede	gennem	dialog	og	medinddragelse
•	 	Arbejder	systematisk	og	struktureret	med	overblik	og	sørger	for	at	følge	

sager til dørs
•	 Kan	træffe	beslutninger
•	 Har	overskud	–	også	i	pressede	situationer
•	 Er	god	til	at	lytte,	samarbejde	og	motivere
•	 Kan	lide	børn!

Ledelseserfaring, og måske en videregående uddannelse, f.eks. en diplom i  
ledelse, er en fordel, men vigtigst er det, at du har flair og potentiale for ledelse, 
herunder personaleledelse.

Vi tilbyder:
•	 En	skole	med	en	engageret	medarbejderstab
•	 En	skole	med	et	tæt	og	godt	samarbejde	med	skolebestyrelsen
•	 	En	stilling,	hvor	du	er	med	til	at	sætte	dit	præg	på	dagligdagen	og	udviklin-

gen på skolen
•	 	En	stilling,	hvor	du	bliver	en	del	af	ledelsesteamet	bestående	af	skoleleder,	

SFO-leder,	administrativ	leder	og	den	pædagogiske	leder	for	indskolingen
•	 	En	stilling,	hvor	der	er	et	velfungerende	og	konstruktivt	samarbejde	med	de	

øvrige skoleledelser i kommunen
•	 En	skole	og	en	stilling,	hvor	humoren	altid	er	en	medspiller

Løn-	og	ansættelsesforhold	efter	gældende	overenskomst.
Stillingen ønskes besat pr. 1. juni 2014.

Har	ovennævnte	vakt	din	interesse,	er	du	velkommen	til	at	kontakte	skoleleder	
Lars Frederiksen på tlf. 8753 6060 (mobil 2477 1193) eller på mail: laf@
syddjurs.dk.

Ansøgningsfristen er den 28.03.2014 

Første samtale afholdes den 08.04.2014
Anden	samtale	afholdes	den	23.04.2014

Der	gøres	opmærksom	på,	at	der	vil	blive	indhentet	Børne-	og	straffeattest	
ved evt. ansættelse.  

 Lederstillinger 
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Se mere på solrod.dk

SOLRØD KOMMUNE | MUNKEKÆRSKOLEN

Send din ansøgning via www.solrod.dk, så vi har den senest tirsdag den 1. april 2014 kl. 12.00.

Solrød Kommune søger ny skoleleder til Munkekærskolen, 
som har ca. 850 elever fra 0. – 9. klasse, inkl. to special-
klasser.

Din opgave er, at sætte kursen for 100 engagerede med-
arbejdere sammen med 3 ledere i en organisation med 
decentral og værdibaseret ledelse. Vi søger en fagligt dygtig 
og visionær leder, der kan sætte et markant aftryk på vores 
fortsatte udvikling af folkeskolen og det samlede børn- og 
ungeområde.

Er det her dig?
• Du har en passion for at skabe de bedste muligheder for 

kommunens børn og unge.
• Du har ledererfaring og indsigt i skoler, læring og pæda-

gogik.

• Du kan få det bedste frem i dine medarbejdere, samtidig 
med at du holder fokus på mål og skaber resultater 
sammen med folkeskolens mange samarbejdspartnere.

• Du er god til netværk og skaber relationer og dialog 
– både i forhold til ledere, medarbejdere, samarbejds-
partnere samt børn og forældre.

• Du er innovativ, ser muligheder og går nye veje og udnytter 
digitale og teknologiske muligheder, der skaber værdi.

• Du baserer din ledelse på solid drift med økonomisk indsigt 
og forståelse for, at du er leder af en politisk styret orga-
nisation.

Til stillingen er udarbejdet en uddybende job- og personprofil, 
der kan ses på www.solrod.dk. 
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos direktør 
Rita Pedersen på 5618 2011 eller mobil 2140 6611.

Skoleleder til Munkekærskolen

 Lederstillinger 

Følg med og deltag i debatten på
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udannet lærer til vikariat

Skiftesporet søger en lærervikar som er interesseret i at arbejde i krydsfeltet 
mellem undervisning, familieindsats og fokus på barnets personlige og sociale 
udvikling. Du skal kende dig selv og være i stand til at være autentisk og 
udvise sikker klasserumsledelse. Du skal kunne samarbejde på tværs af fagskel 
og nyde at udvikle dine kvalifikationer i tæt samarbejde med det øvrige perso-
nale. Da vi er i gang med en narrativ efteruddannelse, må du gerne kende til 
dette, eller være parat til at komme på omgangshøjde med os andre. Fagligt 
skal du være stærk i Matematik, Dansk og Engelsk. Hvis du endnu ikke er 
faldet fra, har vi måske den rigtige arbejdsplads til dig! 
 
Mere information 
Se hele annoncen på www.jobnet.dk eller kontakt leder David Stokkebro 
Andersen på 30 76 95 52 / 36 37 94 80. Ansøgningsfrist: 3. april

Læs hele opslaget på rk.dk

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, reli-
gion eller etnisk baggrund til at søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivsels-
ordning med gratis motionsfaciliteter samt en sundhedsordning med fysioterapi, helbredstjek 
og massage. 

Udviklingscenter søger

Hindholm Privatskole søger til kommende  
skoleår en faglig dygtig og engageret lærer,  

der bl.a. kan forestå skolens fysikundervisning. 
Øvrige fag efter aftale.

Der er tale om en fast lærerstilling på fuld tid.

Læs mere om stillingen og om skolen på  
www.hindholm.dk

Ansøgningsfrist: 10. april 2014
Ansøgning sendes til privatskole@hindholm.dk

Hindholm Privatskole, Hindholmvej 21,  
4250 Fuglebjerg

Hindholm Privatskole 
søger uddannet lærer

Job

VSD søger to pædago-
giske afdelingsledere
Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD) søger to pædagogiske
afdelingsledere pr. 1. august 2014. 
 
Primære kompetencer: lærerfaglig sparring og pædagogisk 
udvikling. Ansøgningsfrist den 4. april 2014.
Læs mere på www.vsd.dk

www.skive.dk

Skive Kommune opfordrer alle interesserede - uanset alder, køn, 
race, religion eller etnisk baggrund - til at søge.

Skive – det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv – ved fjorden, med de gode 
fødevareoplevelser og den bæredygtige energi. 
Vi kalder det RENT LIV. Læs mere på www.skive.dk

253 velfungerende elever 
og 25 engagerede lærere 
søger ny skoleleder!  

Se stillingsopslaget på: www.solhverv.dk
Solhverv Privatskole
Ndr. Truevej 13, Vebbestrup
9500 Hobro
Telefon: 98 55 40 65 

Trivsel i hverdagen – læring for livet

 Lærerstillinger  Lederstillinger 
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Lærer til indskolingen 

Børn & Unge

Vi søger en lærer pr. 1. maj 2014 eller snarest derefter, 
der vil indgå i et tæt samarbejde med kollegaer i ind-
skolingen.

Du skal overtage en sød og velfungerende 1. klasse og 
læse fagene dansk, billedkunst, idræt og kristendom. 

Vi forventer, at:
• Du har faglige kompetencer til at undervise i de 

faglige mål.
• Du er engageret, formår at være en synlig og tydelig 

voksen og en god rollemodel.
• Du har gode relationskompetencer og en 

anerkendende tilgang.
• Du vil sparring og vidensdeling med dine kollegaer.
• Du er indstillet på at skabe et tæt og tillidsfuldt 

samarbejde med forældrene.
• Du er udviklingsorienteret og kan indgå i tværfagligt 

samarbejde med lærere og pædagoger.
• Du er fleksibel og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
• Du vil bidrage til at skolen lykkes ved inklusion.

Løn og ansættelse i henhold til relevant overenskomst. 
Tiltrædelse den 1. maj 2014.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til sfo- 
afdelingsleder Bitten Schlander på telefon 56 57 55 74/ 
23 28 90 52 eller skoleleder Jannick S. Mortensen  
tlf. 56 57 54 90. 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 
hr-ansoeg@stevns.dk senest kl. 12.00 mandag den 
24. marts 2014. 

Lærer søges til Skolen MIR i Gentofte
Vi søger en lærer til udskolingstrinnet med ansættelse den 01.06.14 der bl.a. 
kan undervise bredt i folkeskolens fag samt føre elever til FSA i faget dansk.

Stillingen er for dig der ønsker kompetente og engagerede kollegaer i et hus 
med højt til loftet, positiv stemning og store udviklingsmuligheder for børn 
og voksne. Du er energisk, nysgerrig, vedholdende og fleksibel, da vejen til 
børnenes udvikling og læring går ad mange og udfordrende veje.

Mir er et privat helhedsskoletilbud med dagbehandling. Vi tilbyder undervis-
ning og behandling til børn og unge med følelsesmæssige og social kogni-
tive vanskeligheder, samt et tæt samarbejde og rådgivning til deres familier. 
For yderligere job- og målgruppebeskrivelse se www.lærerjob.dk

Vi har til huse i et hus, som kan rumme ca. 16 elever vi alderen 8 – 16 år, 
fordelt i to grupper, samt 7 medarbejdere. Vi arbejder i tværfaglige teams af 
lærere og pædagoger og har desuden tilknyttet psykologer, familiebehand-
lere og vejleder
 
Arbejdstiden er 37 t. om ugen. Lønnen følger gældende overenskomst på 
området.  

Hør mere om hvem vi er, hvad vi forventer og hvad vi vil. Ring til afdelingsle-
der Peter Jacobsen på 40545826

Ansøgningsfristen er d. 22/04 2014, kl. 12.00. 
Ansøgning med relevant bilag sendes til mail: peter.jacobsen@skolenmir.dk

Vi afholder ansættelsessamtaler i perioden 25.04.14 – 29.04.14.

Skolen MIR 3
Brogårdsvej 48, 2820 Gentofte 

www.skolenmir.dk

 Lærerstillinger 

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

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

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog 
søges til udsendelse i Island i 2014/2015 

Kvalifikationer
Der søges primært lærere med dansk og et fremmedsprog som linje-
fag. De pågældende må have aktuel undervisningserfaring i disse fag 
i folkeskolen eller tilsvarende, helst med dansk fra 5. klasse og opef-
ter, samt være fortrolig med moderne fremmedsprogspædagogik.

Opgaver
Rejselærerne knyttes i en periode til en kommune eller et skole-
distrikt i Island. I denne periode skal lærerne:
• Medvirke til at fremme elevernes mundtlige og skriftlige 
 færdigheder i dansk i grundskolen og på ungdomstrinnet.
• Samarbejde med islandske dansklærere om nye faglige og 
 pædagogiske muligheder.
• Medvirke til udviklingsarbejde i danskundervisningen i
 grundskolen og på ungdomstrinnet.
• Medvirke til at arrangere kurser i samarbejde med islandske 
  dansklærere, Det undervisningsvidenskabelige fakultet ved 
 Islands Universitet og skolekontorerne.
• Inspirere med nye ideer i forbindelse med udformning og 
 brug af undervisningsmaterialer i faget dansk i grundskolen 
 og på ungdomstrinnet.

Løn og ansættelsesvilkår mv.
De udsendte danske rejselærere vil være i Island fra midten af 
august 2014 til midten af juni 2015. 

Ansættelse sker som frikøb for et helt skoleår. Løn efter indplacering 
i grundskolen. 

De udsendte rejselærere vil få deres normale løn i hele skoleåret. Der 
ydes et månedligt tillæg på 5.500 kroner i ti måneder til dækning af 
merudgifter under opholdet i Island.

De islandske skolemyndigheder vil delvist a�olde udgiften til bolig 
og transport i forbindelse med rejselærervirksomheden.

Der er fri ud- og hjemrejse.

Ansøgningsfrist 
I Undervisningsministeriet ønsker vi, at medarbejdernes sammen-
sætning afspejler samfundet, og ser frem til din ansøgning uanset 
personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Ansøgninger skal være modtaget i Undervisningsministeriet senest 
torsdag den 3. april 2014 kl. 12.00. Samtaler forventes gennemført 
14. og 15. april 2014. 

Nærmere oplysninger om projektet og stillingerne fås på Under-
visningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/island eller ved 
henvendelse til specialkonsulent Pernille Skou Brønner Andersen på 
tlf. 3392 5304 eller pr. e-mail til Peand6@uvm.dk eller lektor Michael 
Dal på tlf. +354 525 5538 eller på e-mail: michael@hi.is.  

I  Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe fagligt stærke uddannelser til alle. Vi bistår undervisningsministeren med 
at gøre det muligt for danske grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, undervisning og  
uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Læs mere om job i ministeriet på uvm.dk

Stillingerne indgår i et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelse af  
danskundervisningen i Island.

 Lærerstillinger 
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Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 3. april

 Stillinger ved andre institutioner  Lærerstillinger 

KOMPAN er verdens største producent af legeredskaber 
og har hovedkontor i Odense. KOMPANs mission er at 
udvikle legemiljøer, som understøtter børns leg, læring, 

sundhed og inklusion. 

For at øge fokus på læringskoncepter, hvor legepladsen 
er en integreret del af undervisningen, søges der en kon-
sulent med et kommercielt mindset, solid erfaring med 

pædagogik, læring og læreplaner samt en relevant 
videregående efteruddannelse på masterniveau.

Se mere på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-406-51956).

KOMPAN Play Institute

Konsulent

 Specialstillinger 

STILLINGER

AARHUS.DK/JOB

Vær med
til at gøre en forskel

BØRN OG UNGE

PÆDAGOGISK KONSULENT
PPR og Specialpædagogik i Børn og Unge, Aarhus Kommune, sø-
ger en pædagogisk konsulent – koordinator for inklusionsteam – 
med tiltrædelse den 1. juni 2014.  

Se det fulde stillingsopslag på www.aarhus.dk/da/job

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til sekti-
onsleder Helle Suder på tlf. 23 38 01 55.

Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Der vil blive 
indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelse.
 
Ansøgningsfrist: Onsdag den 9. april 2014, kl. 12. 

Lilleskole med stærk kultur søger ny 
lærer med tiltrædelse 1- 8- 2014
Århus Friskole er en velfungerende lilleskole med et stærkt skolefællesskab be-
tegnet ved demokrati, nærvær og frihed. Børnenes trivsel er vores mål, og deres 
initiativ er vores pejlemærke. Musikken er kulturbærer og gennemsyrer hele 
skoleforløbet. Hos os er der plads til udvikling og kort vej til afprøvning af nyt.
Alle klasser er på lejr hvert år. Vi spiser sammen i grupper. De store er legesø-
skende for de små. Vi har teater, musik, film, juleværksteder, helskoledøgn, 
festugeoptog og meget mere. Hvert år afholder 8. klasse to store fester: 
Høstival og Fastelavn for at samle penge ind til deres store udlandsrejse. Læs 
mere på vores hjemmeside www.aarhusfriskole.dk

Hvad forventer vi af dig:
•	 	Du	brænder	for	aldersgruppen	bh.	klasse	til	4
•	 	Du	varetager	klasselærerfunktionen	og	danskundervisningen	i	3.	klasse
•	 	Du	er	vild	med	matematik	og	står	for	matematikundervisningen	på	alders-

trinnet
•	 Du	deltager	i	hverdagens	praktiske	gøremål	med	børnene
•	 	Du	har	lyst	til	teamsamarbejde,	samarbejde	med	SFO	og	til	et	tæt	sam-

arbejde med forældrene
•	 	Du	er	med	til	at	udvikle	børnenes	kompetencer	indenfor	innovation,	hånd-

værk og design
•	 	Du	brænder	måske	også	for	andre	fag,	det	kan	være	biologi,	idræt,	dans,	

bevægelse,	musik	eller	flere	spændende	kompetencer	

Hvad tilbyder vi dig?
•	 	at	blive	en	del	af	en	varm	og	rig	skolekultur	med	motiverede	ansatte,	 

forældre og børn
•	 	et	fuldtids	lærerjob	med	gode	muligheder	for	at	udvikle	og	afprøve	nyt
•	 	Løn	i	forhold	til	overenskomst

Besøgsdage	hver	fredag	i	uge	11,	12	og	13	kl.	12.30.	Her	kan	du	få	en	rund-
visning og høre mere om skolen. Tilmeld dig senest onsdag inden besøgsda-
gen på skolens mailadresse. 
Send	din	ansøgning	senest d. 31- 3 kl. 12 til skoleleder@aarhusfriskole.dk
Ansættelsessamtaler afholdes d. 7. og 8. april.

Århus Friskole, Søholmvej 13, 8260 Viby J. tlf. 86283354

Glæde – fællesskab – viden & færdigheder - udsyn
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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

HF & VUC FYN, Odense Kommune

Afdelingsleder – HF & VUC Fyn Ringen

§ Ansøgningsfristen er den 31/03/14

Net-nr. 11066

Sankt Helene Skole, Gribskov Kommune

Afdelingsleder til Sankt Helene Skole 

§ Ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 11086

Gadehaveskolen, Høje-Taastrup Kommune

To strategiske og visionære afdelingsledere

§ Ansøgningsfristen er den 04/04/14

Net-nr. 11073

Lille Værløse Skole, Furesø Kommune

Afdelingsleder til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 27/03/14

Net-nr. 11070

Kornmod Realskole, Silkeborg Kommune

Kornmod Realskole søger en ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 31/03/14

Net-nr. 11062

Lyngholmskolen, Furesø Kommune

Lyngholmskolen søger ny afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 31/03/14

Net-nr. 11064

Uglegårdsskolen, Solrød Kommune

Læreruddannet afdelingsleder i indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 24/03/14

Net-nr. 11085

Auning Skole, Norddjurs Kommune

Skoleleder til Auning Skole

§ Ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 11054

Hældagerskolen, Vejle Kommune

Skoleleder til Hældagerskolen

§ Ansøgningsfristen er den 09/04/14

Net-nr. 11068

Sortedamskolen, Københavns Kommune

Ny skoleleder pr. 1. juni 2014 eller snarest

§ Ansøgningsfristen er den 26/03/14

Net-nr. 11059

Efterskolen Østergård, Vordingborg Kommune

Viceforstander søges

§ Ansøgningsfristen er den 28/03/14

Net-nr. 11079

Søndre Skole, Mariager�ord Kommune

Viceskoleleder til Søndre Skole i Hobro

§ Ansøgningsfristen er den 31/03/14

Net-nr. 11076

Kalundborg Kommune

Audiologopæd eller tale-høre-medarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 11069

Skole- og Behandlingshjemmet Orøstrand, Holbæk Kommune

Uddannet lærer og tilkaldevikar søges

§ Ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 11045

Ida Holsts Skole, Svendborg Kommune

Ambitiøse lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 28/03/14

Net-nr. 11021

Staby Efterskole, Holstebro Kommune

Dygtig, engageret tysk- og engelsklærer

§ Ansøgningsfristen er den 28/03/14

Net-nr. 11037
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

Fredericia Realskole, Fredericia Kommune

Fredericia Realskole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 24/03/14

Net-nr. 11074

Sønder Vium Friskole, Ringkøbing-Skjern Kommune

Friskolelærer til Sdr. Vium Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 24/03/14

Net-nr. 11063

Strandmølleskolen, Assens Kommune

2 lærere til august 2014

§ Ansøgningsfristen er den 02/04/14

Net-nr. 11071

Antvorskov Skole, Slagelse Kommune

Antvorskov Skole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 20/03/14

Net-nr. 11058

Landsgrav Friskole, Slagelse Kommune

Barselsvikar søges

§ Ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 11030

Campusskolen Ringsted, Ringsted Kommune

Campusskolen Ringsted søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 25/03/14

Net-nr. 11072

Gørlev Idrætsefterskole, Kalundborg Kommune

Gymnastiklærer på efterskole

§ Ansøgningsfristen er den 08/04/14

Net-nr. 11075

Dyhrs Skole, Slagelse Kommune

Lærer til Dyhrs Skole pr. 1. august

§ Ansøgningsfristen er den 03/04/14

Net-nr. 11084

Hedehusene Skole, Høje-Taastrup Kommune

Lærer til Hedehusene Skole

§ Ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 11067

Brøndbyvester Skole, Brøndby Kommune

Lærerbarselsvikariat til indskolingen 

§ Ansøgningsfristen er den 24/03/14

Net-nr. 11081

European School Copenhagen, Københavns Kommune

Lærere og børnehaveklasseledere

§ Ansøgningsfristen er den 26/03/14

Net-nr. 11039

Lyngby Friskole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Tidsbegrænset barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 11056

Vangeboskolen, Rudersdal Kommune

Vangeboskolen søger vikarer

§ Ansøgningsfristen er den 24/03/14

Net-nr. 11080

Kultur, Undervisning og Fritid, Qaasuitsup Kommunea, Grønland

Jørgen Brønlund Skolen søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 24/03/14

Net-nr. 11055

Kultur, Undervisning og Fritid, Qaasuitsup Kommunea, Grønland

Lærer i Ilulissat

§ Ansøgningsfristen er den 15/04/14

Net-nr. 11065

Kultur, Undervisning og Fritid, Qaasuitsup Kommunea, Grønland

Lærere til Avanersuup Atuarfia

§ Ansøgningsfristen er den 24/03/14

Net-nr. 11057

Kultur, Undervisning og Fritid, Qaasuitsup Kommunea, Grønland

Lærere til Qeqertarsuup Atuarfia

§ Ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 10995
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Sommarbostad i 
Sverige, vid sjön Viken
Vi hyr veckovis ut vårt 
gamla mejeri. Göta ka-
nal, Tivedens national-
park och Karlsborg finns i 
närheten. Nordstedt
Telefon: 0046-505-24002 , 
0046-70-5736679 
www.gammalrud.se

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

Dejligt lyst sommerhus 
ved Nykøbing Sj.
105 m2. Stor stue. 2 væ-
relser. 8 sengepl. Opva-
ske- + vaskemask. Tæt 
ved Sommerland Sj. Ud-
lejes påske og s...
Telefon: 27632585 
www.123hjemmeside.dk/
sommerhuset

Europas hippeste by. 
Ferielejlighed i Berlin.
Foråret og sommeren i 
Berlin er forrygende. Op-
lev verdensbyen når den 
tager sig allerbedst ud.   
Telefon: 47937320/ 
60743422 
www.10247berlin.dk

Ferielejlighed nær Nice/ 
Villefranche sur Mer
Hyggelig bolig i gl. bydel i 
Villefranche/Nice. 4 sove-
pladser. 2500-4500inkl. 
forbrug/rengøring. Henv. 
28527771
Telefon: 004528527771 
www.ruedemay.dk

Bornholm, Snogebæk 
- Balka Strand
Dejligt sommerhus til 4 
personer udlejes i Snoge-
bæk kun 5 min. fra dejlige 
Balka Strand og havnen.
Telefon: 41430256 
www.lydiaemme.dk

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

Ferie i sol og varme 
i Andalusien.
Flot restaureret landsby-
hus i Gualchos med fan-
tastisk udsigt over havet, 
bjergene og byen 120 km 
øst for Malaga. 
Telefon: 86461674 
www.precht-gualchos.dk

Budapest og 
Ungarn 2014
85 m2 lejlighed v. Do-
nau. Tæt på metro/cen-
trum. 5-6 sovepladser. 
Kr.  3.600.- pr uge i høj-
sæson.
Telefon: 29641618

Sommerhus i Vendsyssel
Dejligt sommerhus til 8 i 
Napstjert mellem Skagen 
og Frederikshavn udlejes 
privat. www.godsommer.
dk hus 1365.
Telefon: 62581825 / 
61702034

Sommerhus 
Norddjursland 
Fjellerup Strand
Hyggeligt sommerhus 
(80 m2) lejes ud. Dejlig 
stor naturgrund og 200 
m til stranden. Max. 8 
pers. tlf.50707019
Telefon: 50707019/24845038

Feriebolig i Ardeche  
- Sydfrankrig
Dejlig lejl. til 4/6 pers. i en 
autentisk, sydfransk mid-
delalderlandsby i Arde-
che - meget naturskønt 
område. 
Telefon: 31 72 47 75

Bornholm - Allinge byhus 
ledigt uge 25 - 34
100 m2 på to etager, 6 
sovepladser. Gårdhave 
m. grill. Tæt på sand- og 
klippestrand. 4900 pr. 
uge incl. forbrug.
Telefon: 21731285

Welness og golf på 
Rømø i flot feriebolig
Direkte udsigt over Va-
de-/ Vesterhav og golf-
bane. Udlejes billigt fra 
500,- pr. døgn. 4-6 so-
vepladser
Telefon: 61103425

Rækkehus i Spanien
Dejligt rækkehus syd for 
Alicante. Tæt på hav, by 
og bjerge. 60 m2 + over-
dækket terrasse og luk-
ket gård.
Telefon: 62691674/60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Aalbæk ved Skagen, 
Nær strand Max 5 pers.
Kalmarhus m/3 vær. Stue 
komb. med køkken, bade-
værelse. Store terrasser. 
Udl. uger,weekend,dage. 
Uge 30 opt.
Telefon: 98425640-61795640

Sverige – Halland
Rødt helårs træhus på 
stor grund lejes ud i hele 
uger. Tæt på Lagan og 
Markaryd. 6 sovepl. for-
delt på 3 værelser....
Telefon: 56820399 / 
31506048 

Svaneke, Bornholm 
- nær klippekysten
Hyggeligt bindings-
værkshus i fredet om-
råde.8 sengeplds.Ledigt 
alle uger (dog ikke uge 
30/31).4000 kr/uge 
inkl el
Telefon: 60121873/50903460

Hyggeligt ældre 
sommerhus i Kerteminde
Tæt v.strand og by. 4-5 
personer. Fx ledigt man-
dag -mandag uge 22-24, 
uge 29, tors-sønd uge 17.
Telefon: 20975084/ 
53639420

Sommerferie / påske i 
København i hus og have
Dejligt hus med have ud-
lejes i Påsken og uge 
29 30 32. Rolig villa-
vej. 3900 pr uge. Nils 
40309323. Ring for info
Telefon: 40309323

Halvpart i sommerhus i 
Agger/Nationalpark Thy
Halvpart i sommerhus. 
Tæt på Vesterhavet/ 
Flade sø sælges. Nær-
mere oplys: 61542002/ 
40191028
Telefon: 61542002, 40191028, 
62222822

Oplev fugletrækkene 
midt i Tøndermarsken.
Lej en hyggelig, restaure-
ret marskgård og oplev ro, 
fred og natur. 
Telefon: 25305891/21416151 
www.marskgaard.dk

Stressfri zone på 
Rømø/havudsigt
Lækker smagfuld ferie-
bolig i Havneby på Rømø. 
Havudsigt og velvære!
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

ArrildFerieby, 
Sønderjylland
Dejligt hus 6-8 pers. med 
opvaskemaskine. Roligt 
beliggende med gåaf-
stand til svm.hal, tennis, 
golf, fiskesø mm.
Telefon: 61553215/56286727 
www.draabys.dk

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Følg med og deltag i debatten på
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rubrikannoncer

Hos Team Benns sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. Vi skrædder-
syer rejsen efter jeres ønske, så I får mest muligt ud af studierejsen, fagligt som socialt.

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

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse

2.165
pr. person
5 dg /4 nt.

DUBLIN
 M. FLY fra kr.

Kontakt Mette 
på tlf: 46 91 02 59
mera@team-benns.com
www.team-benns.com

Top 3 faglige besøg i Dublin:
• Wicklow Mountains
• Kilmainham Gaol
• Dublin Castle

London, DFDS, 6 dg/3 nt fra kr.  1440,-
Barcelona, �y, 5 dg/4 nt fra kr.  2360,-
Prag, egen bus, 6 dg/3 nt fra kr.  1245,-
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Wien, �y, 5 dg/4 nt fra kr.  1565,-
Athen, �y, 5 dg/4 nt fra kr.  2435,-

Nyt lejrskolehotel. Dejligt sted
beliggende ud til Østersøen i Sandvig. 

Morgenbuffet, madpakke og aftensbuffet. 
Overnatning i eget linned/sovepose.

2-4 personers værelse med bad og toilet. 
Pris pr. pers. kr. 225,-. Perfekt beliggenhed.

HOTEL SANDVIG
Strandvejen 99, 3770 Allinge

Tlf 56 48 03 13 - post@hotel-sandvig.dk

 

BORNHOLM

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

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

IF N A L C A L L

2.198,-

Check ind i kampen om de bedste pladser og de laveste 
priser. Uanset om I rejser i foråret eller efteråret 2014, så er 
det nu der skal bestilles tilbud.

Test os! Det skader aldrig at få en ”second opinion” - du 
får selvfølgelig et tilpasset, gratis og uforpligtende tilbud. 
Gå ind på www.alfatravel.dk/�nalcall og læs mere. Når du 
bestiller tilbud deltager du i lodtrækningen om en lækker 
Ipad. 
 
AlfA Travel er ekspert i skolerejser, og så er vi et af de få 
privatejede, danske og uafhængige rejsebureauer. Vores 
største force er vores erfarne medarbejdere, som er din gen-
vej til gode rejseoplevelser!Heine Pedersen har mere end 15 års erfaring med grup-

perejser og  skolerejser, og er din ekspert i rejser til Island. 
Ring GRATIS på 80 20 88 70 for en uforpligtende snak eller 
et uforpligtende tilbud. Se alle rejser på www.alfatravel.dk.  

Ring GRATIS 

80208870

Flyrejse 4 dage / 3 nætter fra kr.

ISLAND

MØD OS 
på stand 126

alfa-folkeskolen_Læringsmessen_island.indd   1 3/7/2014   12:10:57 PM

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

Velegnet deltidsjob

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

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

Idrætslejrskole
såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller  

samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE 

Han Herred FrItIdscenter
Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

Telefon 98 21 11 90 · Fax 98 21 25 22
Email mail@hhfritid.dk

www.hhfritid.dk

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 3. april

141955 p53-65_FS0614_Lukkestof.indd   63 17/03/14   15.16



64 /  F O L K E S K O L E N  /  0 6  /  2 0 1 4

Bliv medlem af
Sproglærerforeningen

Forårstilbud til DLF’s medlemmer

Køb et ophold og få en ekstra overnatning med i købet 
Kom og oplev den fantastiske danske natur, og få en unik gastronomisk oplevelse i restauranten med 
lækker mad tilberedt af lokale råvarer. Et ophold på et Sinatur hotel er en god pause fra hverdagen... 
og lige nu kan du få en ekstra lang pause til samme pris: Som medlem af Danmarks Lærerforening 

får du en ekstra overnatning inkl. morgenbu�et med i købet.

Tilbuddet gælder på alle 6 Sinatur hoteller ved booking af: Weekendophold, All Inclusive, 
Forkælelse for 2 og selvfølgelig vores aktive eller kulturelle ophold. 

Tilbuddet gælder t.o.m 15. juni 2014 

Ophold pr. person fra 

     740,-

Sinatur, en kæde af 6 hoteller, de smukkeste steder i Danmark www.sinatur.dk

Hotel Skarrildhus 
Tlf.: 97 19 62 33

Hotel Haraldskær
Tlf.: 76 49 60 00

Hotel Sixtus 
Tlf.: 64 41 19 99

Hotel Gl. Avernæs 
 Tlf.: 63 73 73 73

Hotel Storebælt 
 Tlf.: 65 31 40 02

Hotel Frederiksdal 
 Tlf.: 45 85 43 33

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

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

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

www.christianslyst.de

LEJRSKOLE OG KURSUSCENTER
Nottfeld, D-24392 Süderbrarup

Tlf. +49 4641 92229, Fax +49 4641 922229
christianslyst@sdu.de
www.christianslyst.de

STUDIEREJSE TIL
ROM
5 dg./4 nt. 
fly fra kr. 2.490

GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE

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

KILROYGROUPS.COM

Forslag til andre rejsemål:
Madrid, fly, 5 dg/4 nt  ......................... fra kr.  2.395,-
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  1.970,-
London, fly, 5 dg/4 nt  ........................ fra kr.  1.890,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt  .................. fra kr.  715,-
Prisen er pr. person i flersengsværelse på hostel

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

Faglige
besøg

Faglige 
kompendier

Tryghed & 
sikkerhed

Erfarne 
konsulenter

Forslag til studiebesøg i Rom: • Skolebesøg 
• Agrituren m. indblik i ital. landbyliv • Pompeji & Vesuv  

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SKOLEREJSER
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i Europa
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

179.000 LÆSERE 
ANNONCERING  
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 7  17. marts 24. marts 3. april
Folkeskolen nr. 8  1. april 7. april 16. april
Folkeskolen nr. 9  11. april 28. april 8. maj
Folkeskolen nr. 10  2. maj 12. maj 22. maj

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det Norske Veritas 
efter ISO 14001 og EMAS. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
Norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel ISO 
14001 som EMAS.

131. årgang, ISSN 0015-5837 

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

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 64 00  
E-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

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

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
(barsel) 
Esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Hanne Birgitte Hellisen,  
hbh@dlf.org 
Simon Brix Justesen,  
sbj@dlf.org  
Helle Lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy Olsen, jvo@dlf.org
Lise Frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for  
2. halvår 2013 er  
179.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt, Musik, 
Håndværk og design, Ernæring 
og sundhed, Specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

Forsidefoto: Klaus Holsting
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HVAD MED VORES 
FORBEREDELSE?
Lærerne frygter dårligere undervisning fra næste  
skoleår, viser ny undersøgelse foretaget for Folkeskolen. 
Udsigten til store ændringer optager alle. Vi følger to 
lærere, mens de forestiller sig fremtiden efter 1. august. 

ARBEJDSTID I SPIL
12 kommuner og kredse har nu  
fundet frem til rammer for lærernes 
arbejdstid.
SIDE 06

ENGELSK KONTROL
Danske skoleledere besøger  
engelsk skole , hvor  lærernes 
undervisning bliver inspiceret. 
SIDE 38

FOR GROFT?
Kan man introducere kvælsersex  
for eleverne? Lærere diskuterer  
anmelderrost ungdomsroman.
SIDE 42

TEMA: SIDE 16
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uskolet 
Ved Morten Riemann
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SÅ KAN DE LÆRER DET / 56

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

FOR KORTE NYHEDER

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

Lærerstuderende 
overvejer karriere 
inden for teoretisk 
snarere end  
praktisk pædagogik 
efter at have mødt  
en del børn i  
praktikperiode.

Ifølge undersøgelse er 
kun få medarbejdere 
tilfredse med ordet 
medarbejder- 
tilfredsheds- 
undersøgelse.

Nej, Kristo�er. Gaf-
fasværd falder ikke 
umiddelbart inden 
for rammerne af 
»BYOD«.

Lille akavet smil på 
missende gårdvagts 
læbe må tilskrives 
foråret.

Kun de populære inviteret til 
fødselsdagsfest

Der har været heftig aktivitet på intra, efter at det er kom-
met frem, at en af pigerne til en kommende 200-års fød-
selsdagsfest kun har inviteret de mest populære fra gruppen. 
»Det var en klokkeklar aftale, sidst vi mødtes, at man til sådan 
nogle arrangementer enten inviterede hele pigegruppen, hele 
drengegruppen eller allerhelst hele klassen«, kommenterer en 
voksen. »Og så er det altså dybt problematisk, at Christine i 
fredags kun delte invitationer ud til en lille udvalgt skare«. 
     Kritikken får opbakning fra flere andre, der henviser til, at 
klassen i forvejen har døjet med, at nogle følte sig udenfor, og 
at der har været flere optræk til klikedannelse, men Christines 
lejr afviser pure, de udtaler: »Sådan er politik«.

SF TIL LÆRERNE: 
I kan godt komme 

tilbage nu!
På det nyligt afholdte landsmøde besluttede Socialistisk 
Folkeparti, at man ville forsøge at vinde nogle af dem tilbage, 
som tidligere har været loyale partistøtter. »Kære folkeskole-
lærere«, hedder det derfor i et netop udsendt åbent brev, »vi 
er kommet hjem igen!« 
     Herefter følger en længere redegørelse for, hvor partiet 
egentlig har været de sidste par år, og brevet slutter: »Okay, vi 
solgte måske ud af noget af det eller 
meget af det eller alt det, vi stod for, 
men – vi er jo politikere, ikke? Magt 
og indflydelse er altså vigtigere end 
… nej, lad os nu se fremad! Nu me-
ner vi nemlig det samme, som vi 
gjorde for et par år siden, dengang I 
lærere elskede os. Pas på de svage 
og alt det, I går så meget op i. Og 
det gør vi jo også! Vi er jo selv svage 
nu, så hvis I støtter os, er det jo 
nærmest en win-win-situation, som 
gode gamle Corydon ville have sagt, 
men ikke et ord mere om ham. Hvor 
kom vi fra?«

PSYKOLOGI

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

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Gitte Haslebo og 
Gro Emmertsen Lund

Relationsudvikling 
i skolen 

 

INSPIRATION TIL DIN  UNDERVISNING

Peter Weng om undervis-
ningsmaterialet 
Matematikvanskeligheder 

Gitte Haslebo og Gro 
Emmertsen Lund om 
Relationsudvikling i skolen

Karin Overballe og Helle 
Overballe Mogensen om 
Unge med særlige behov

Birgitte Kornerup Jørgen-
sen, Peter Westenholz og 
Stine Clasen om 
Inklusion i skolen

Ole Ditlev Nielsen om  
20 skridt til at blive en 
bedre lærer

Nanna Paarup og Søs 
Rask Andresen om 
Klasseledelse i praksis

  

KONFERENCE: Folkeskolereformen – nye muligheder
Kom til en inspirerende konference med fokus på 
folkeskolereformen. Hør en række eksperter og 
praktikere give deres bud på, hvordan skolens aktører 
kan løfte den ambitiøse opgave – og deltag i workshops.

SE PROGRAM OG TILMELD DIG PÅ DPF.DK

TID OG STED: 23. april kl. 9.00-16.00 på Hotel Nyborg 
Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
PRIS OG TILMELDING: 1.795 kr. inkl. moms. 
I prisen indgår et eksemplar af tidsskriftet 
Kognition & Pædagogik nr. 91 med temaet 
Folkeskolereformen.

DANMARKS LÆRINGSFESTIVAL den 25.-26. marts i København

SKOLEMESSEN den 9.-10. april i Aarhus
MØD

FORFATTERNE
OG FÅ REDSKABER 

TIL PRAKSIS

Ida Lyndby Jensen om 
undervisningsmaterialet 
STAV Ung

Besøg vores stand i 
København og Aarhus 
og se vores nyheder 
til skolen

➜
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K
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NYHED

ALLE FAG  ·  3.-10. KLASSE

GRUNDBOG
GRUNDBOGARBEJDSBOG KOPIARK 

FLEXBOG

NYHED

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

Flexbog kan anvendes på pc, Mac og iPad.

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

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

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

Flexbog 
er de grundbøger, 

jeg kender – med en 
masse digitale 

fordele
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