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Ole Mikkelsens elever glemmer  
hurtigt, at han sidder i kørestol, så  
de kan godt finde på at spørge, om  

han vil med ud at spille fodbold.

SIDE 22

OlE Er SEj

D L F  k O n g r e s2013

kongres 2013
Vrede og et forsigtigt kig fremad.  
Reportage fra DLF’s kongres.
Side 6-17

skyd dit kontor
Se de billeder, lærere fra hele  
Danmark har sendt ind.
Side 29

da læreren slog
Første bind af »Dansk skolehistorie«  
er udkommet.
Side 36
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FAGPORTAL TIL SAMFUNDSFAG

– digital og fleksibel undervisning

SAMFUNDSFAG

Skoleabonnement, pr. år pr. klasse kr. 800,- ex moms

SAMFUNDSFAG.GYLDENDAL.DK gør undervisningen i 

samfundsfag digital med et bredt udvalg af tekster, videoer, 

interaktive opgaver, forklarende infografikker, IWB-filer og 

meget mere. Arbejd med de færdige forløb, eller tilrettelæg 

frit din egen undervisning med fagtekster og kildemateriale 

fra Mediebasen.

FORLØBENE på samfundsfag.gyldendal.dk indeholder et 

varieret udbud af større og mindre opgaver, som lægger op til 

at arbejde problemorienteret og perspektiverende med faget. 

Alle forløb er suppleret med læringsmål, tjek-dig-selv-opgaver 

og oplæg til evaluering.

MEDIEBASEN tilbyder et stort udvalg af fagtekster og kilde- 

materiale. Download materialet og sæt det sammen i forløb 

tilpasset den aktuelle undervisning, eller anvend det til prøveop-

læg, opgaver, gennemgange og præsentationer.

METODER I SAMFUNDS FAG indeholder korte introduk- 

tioner til fagets metoder, suppleret med handleorienterede 

vejledninger, videoinstruktioner og eksempler, så eleverne 

kan gå i gang med interview, feltundersøgelse, analyse m.m.

få
tilskud

Gå ind på samfundsfag.gyldendal.dk
og få et gratis prøvelogin!

Arbejd med forløbet Kommunalvalg,
og deltag i konkurrencen 
”LAV EN VALGVIDEO”.
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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

!

Læs mere på  
lærerprofession.dk
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Efterårsgyser
»I Fælles Mål 2009 er 

medieområdet i danskfa-
gets formål kategoriseret 
som ’… andre udtryksfor-
mer’. Det giver det talte 

og skrevne sprog en værdi 
som danskfagets kerne«.

Fra Merete Breinholts bachelorprojekt, 
Læreruddannelsen i Silkeborg

»Vi skal som fysik/kemi-
lærere have for øje, at 

undervisningen også kan 
bære præg af narrative 

aspekter«.
Fra Morten Sejerup Knudsens bachelor-

projekt, Læreruddannelsen i Esbjerg

»Med eleven som pro-
ducent får det endnu en 

udfordring, da det slutpro-
dukt, eleven fremlægger 

eller afleverer, ikke i sig selv 
er udtryk for elevens viden- 

eller sprogtilegnelse«.
Dorte Halberg Jakobsen i sit PD- 
projekt fra Via University College

Mens bladene gulner, og efteråret fejer over landet, udspiller sig et drama 
i den kommunale virkelighed. Det foregår så regelmæssigt som årstiderne, hver gang 
landspolitikerne under stor medieopmærksomhed har vedtaget smukke visioner: De 
kommunale budgetforhandlinger. 

Det er nu, man kan se, hvad det egentlig er, politikerne har vedtaget. For pengene 
skal jo passe. 

Der tegner sig et billede af, hvad lærerne skal betale, når visionerne skal slå rød-
der i den kommunale jordbund. Vejle: 2,5 klokketimer ekstra. Aarhus: Kun to ekstra 
lektioner. På Stevns er der lagt op til Danmarksrekord i undervisning: 2,67 ekstra lek-
tioner, hvilket bliver til knap 27 lektioner om ugen. I gennemsnit! 

Da alle bedyrer, at lærerne ikke skal arbejde flere timer, bliver det forberedelsen, 
det kommer til at gå ud over. Det er i sidste ende eleverne, som ender med regnin-
gen.

Det er let nok at skælde ud på kommunerne. Men som Hernings kredsformand, 
Helen Sørensen, siger til folkeskolen.dk: »Jeg synes ikke, det ligner et byråd, der er 
ude med riven, men det er et byråd, som agerer på den lovgivning, der er vedtaget«. 

Og så er der det med, hvor lærerne skal forberede sig.
Skoleledernes formand, Anders Balle, har lagt sig fast på 

en zigzagkurs mellem at love arbejdspladser til alle og sam-
tidig sige, at det kan lærerne ikke ligefrem stille krav om. 

Det blev debatteret på DLF’s nyligt afholdte kongres. Men Anders Bondo forsva-
rede lederne og sagde, at de er en af de små DLF-medlemsgrupper, som er særligt 
udsatte.  

Det synspunkt kom bag på nogle af de kongresdelegerede, som stadig er knotne 
på Skolelederforeningen efter forårets lockout. Men som DLF-formanden forklarede, 
er det lederne, som sidder tilbage med aben og risikerer en fyreseddel, når de skal 
gennemføre politiske visioner uden at have midlerne til det. 

Det synspunkt mødte en vis skepsis. 
Et par dage senere demonstrerede overborgmester i København Frank Jensen 

dog, at det er helt relevant: Skolelederne i København skal fyres, hvis de ikke sørger 
for, at eleverne får bedre resultater! Og lederne kan så bare fyre de lærere, som ikke 
leverer. Alle kan vise handlekraft, alle kan fyre nogen. 

Selvfølgelig skal uduelige lærere og ledere væk. Men det hjælper ikke på, at ele-
verne får lærere, som har forberedt sig to lektioner plus forberedelse 
mindre end tidligere. Det sikrer heller ikke opbakning til folkeskolen. 
Men det kan være, at det skal sikre genvalg fra nogle 
forældre? 

Den 15. november uddeler 
Folkeskolen og professions- 

højskolerne priser til de 
 allerbedste og mest anvendelige 

bachelor- og PD-projekter.

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Lærerprofession.dk er et site med bachelor-
projekter og pædagogiske diplomopgaver. 

Læs om kongressen og om DLF’s 
strategi i et interview med  
Anders Bondo fra side 6.
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Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

Tjen 2.500,- 
Til klassen

 – og hjælp samtidigt børn i nød

alle klasser tjener 
2.500,- 

for hver kasse kort
 der sælges
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Lærer i kørestoL 

kongres præget af  
vrede, galgenhumor  

og snusfornuft

tørsvømning,  
nej tak!

I Dragør kom våd-
dragterne frem, 

da svømmehallen 
lukkede.

D L F  k o n g r e s2013

•  Bondo: Vigtigt at vi  
påtager os ansvar.

 •  KL-formand bød  
Bondo på fredspibe.

•  Antorini på udebane.
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Lærer i kørestoL 
Portræt

Læreren slog  
med ferlen

Også i 1500-1700-tallet 
var læreren helt central 
for skolen – faktisk var 

læreren skolen. »læreren 
’holdt skole’, sagde man 

dengang«, fortæller histo-
rikerne Charlotte Appel og 

Morten Fink-Jensen.

send kontoret ind
Deltag i folkeskolens 
lodtrækning  – se dine 

kollegers fotos af  
lærerarbejdspladser.

Ingen ville ansætte 
en handicappet jurist, 
så i stedet læste Ole 
Mikkelsen til lærer. 
Han underviser de 
ældste klasser på  
Gistrup Skole i dansk, 
engelsk og matematik 
med en nøgle til ele-
vatoren som eneste 
hjælpemiddel.
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Kongres præget af  
vrede, galgenhumor 
og snusfornuft

Galgenhumoren kom på banen, da en usæd-
vanlig afdæmpet undervisningsminister i sin 
tale om folkeskolereformen sagde, at nu skal 
lærerne væk fra at arbejde som enkeltprakti-
serende lærere og over til at arbejde i team. 
Den vantro latter fra forsamlingen var højlydt. 
Vidste Antorini ikke, at lærerne i mange år 
har samarbejdet i team? 

Konflikten satte i det hele taget sit præg 
på starten af kongressen, hvor både Christine 
Antorini og KL-formand Erik Nielsen sad på 
første række og overhørte Anders Bondos 
mundtlige beretning. Han lagde ikke fingrene 
imellem i forhold til lockouten. Men han pe-
gede også fremad og inviterede til samarbejde 
både lokalt og centralt. 

De to gæster tacklede situationen forskel-
ligt. Antorini gjorde en dyd ud af at fortælle, 
at hun godt er klar over, at lærerne er frustre-
rede, og pointerede, at hun ikke ville sige, at 
nu skulle alle bare se fremad. KL-formanden 
lagde op til, at hvis bare han og Anders Bon-
do satte sig ned med en kop kaffe, så skulle 
samarbejdet nok komme op at stå igen. 

Gæsterne forlod kongressen efter et par 
timer. Og derefter blev der ikke brugt meget 
tid på at se tilbage på konflikten. Her og nu-
samarbejdet i kommunerne fyldte meget af 
taletiden. Flere kredsformænd fortalte, at 
deres kommune ikke inviterer den lokale læ-
rerkreds med til samtaler, men i stedet ned-
sætter arbejdsgrupper med udvalgte lærere. 
Andre fortalte om et rimeligt samarbejde.

Kongressens talere forsøgte at balancere 
mellem to hensyn. Det ene er, at ansvaret for 
at løse de problemer, lærerne kan se i hori-
sonten, skal placeres solidt hos de politikere, 
som har gennemført et lovindgreb hen over 
hovedet på lærerne. Det andet hensyn er, at 
lærerne stadig vedkender sig et professionelt 
ansvar for skolen og eleverne. 

»Det er vigtigt, at vi påtager os vores an-
svar for udviklingen af skolen, såvel i vores 
daglige arbejde som i de politiske diskussio-

Vreden over lockouten fyldte godt op, både i formand Anders  
Bondos mundtlige beretning – og blandt de delegerede. Men de fleste 
af talerne bar også præg af et snusfornuftigt: Hvad gør vi nu og i 2014, 
så lærerne kommer helskindet igennem hverdagen?

ner«, sagde Anders Bondo blandt andet i sin 
mundtlige beretning.

»I vores professionsideal har vi formuleret 
det på denne måde: ’Læreren vil bidrage til 
udviklingen af elevernes menneskelige, so-
ciale og politiske dannelse, så alle elever får 
forudsætninger for aktivt at præge såvel deres 
eget liv som samfundet’«.

Et gennemgående tema var også bekym-
ring for, hvad der kommer til at ske med 
skolen og velfærdsstaten. Flere kritiserede, at 
dannelsen af eleverne træder i baggrunden, 
og at fremtidens folkeskole kun har til formål 
at uddanne soldater i en konkurrencestat. 

»Efter lovindgrebet havde jeg en klar fornemmelse 
af, at med de ændringer, vi står over for, så er det 
enormt vigtigt, at arbejdspladsen har et godt psy-
kisk arbejdsmiljø, hvor man føler sig tryg. Derfor 
valgte jeg faktisk at skifte skole. Stemningen blandt 
mine kollegaer er meget præget af, at vi har fået 
tæsk. Det er en balancegang at holde på de idealer, 
vi står for, og samtidig komme videre sammen med 
børn og forældre«. 
asw@dlf.org

Lise Vadsager   
R i n g st e d - s o R ø  L æ R e R k R e d s ,  L æ R e R  p å  F R e d e R i ks b e R g  s ko L e 

Ændringer  
i folke- 
skolen  
krÆver  
tryghed

TeksT Hanne  Birgitte  Jørgensen

D L F  k o n g r E S2013
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TeksT Hanne  Birgitte  Jørgensen

foTo tHomas  arnBo

Demokratisynet blev også kritiseret, fordi be-
slutningen om fremtidens skole og lockouten 
af lærerne ikke har været til offentlig debat, 
men er blevet afgjort bag lukkede døre. 

Fremtidens skoleledere
For mange fyldte spørgsmålet om lærerar-
bejdspladser og forholdet til skolelederne 
rigtig meget. 

På overfladen sås kun små briser af det 
stormvejr, som forholdet til lederne har været 
i under forårets konflikt. Lederne fik – som 
hovedstyrelsen ønskede – udlagt en del af 
Særlig Fond og dermed midler til at betale 
konfliktkontingent. Og spørgsmålet om, hvor-
vidt det er en god ide, at ledere og lærere er 
i samme forening, blev gemt til en analyse, 
som skal drøftes på næste års kongres. 

Men en udtalelse fra Anders Balle i et in-
terview i Folkeskolen førte til debat. Forman-
den for skolelederne ville ikke love, at læ-
rerne kunne få lov til at arbejde hjemme. Men 
heller ikke, at der var gode arbejdspladser på 

alle skoler. Anders Bondo mente, at det ikke 
var til diskussion: 

»Det er en selvfølge, at der er arbejdsplad-
ser til lærerne. Vi siger jo ikke til en på råd-
huset: ’Du kan se, om du kan finde et hjørne 
i kantinen’. Jeg glæder mig da til at få frigivet 
de seks-syv hyldemeter, min kone har til sine 
materialer derhjemme. De ryger 1. august 
2014«, sagde Anders Bondo.
hjo@dlf.org

Blandt andre formanden for KL, Erik Nielsen, KL’s chef-
forhandler, Michael Ziegler, og undervisningsminister  
Christine Antorini sad på første række under den mundtlige 
beretning. Anders Bondo lagde ikke fingrene imellem, men 
han inviterede også til samarbejde.  

Se også interview med Anders Bondo om  
Lærerforeningens nye strategi – side 16.

Kongresbeslutninger
kongressens beslutninger kan læses i fuld 
længde på dlf.org, kongres 2013.

resolutioner: 
• Demokratiet skal styrkes 
•  Kvaliteten af de specialiserede  

undervisningstilbud 
• Vi kæmper for skolens fremtid
• Den danske aftalemodel
• Tyveri ved højlys dag

kongresvedtagelse:  
Vi vil sammen arbejde for en fælles løsning

F o t o s  F r A  K o N g r E s s E N :  t h o M A s  A r N B o
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aktualiseret

g r i n
Mange delegeredes antipati 

boblede over i vantro latter, da 
Christine Antorini kaldte det et 
»radikalt nybrud«, at der skal 
arbejdes med team i skolen.

s a m a r b e j d e
»Folkeskolen løftes af jer: Lærere 
og skoleledere. Jeres samarbejde 

er helt centralt for, at reformen 
lykkes«, konstaterede Antorini.

o p b a k n i n g
Vores opbakning til jeres arbejde 

er central, sagde ministeren – 
hvorefter mumlende mishags-

ytringer i salen blev tysset ned af 
andre delegerede.
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Antorini på udebane
Undervisningsministeren forsøgte at klinke skårene oven på forårets konflikt på DLF-kongressen.  
Anders Bondo mente i en kommentar, at lærerne har svært ved at se sig selv i Christine Antorinis virkelighed.

I september 2011 blev DLF’s kongres afholdt 
dagen før folketingsvalget, og partiernes 
uddannelsespolitikere var indbudt til debat. 
Socialdemokraternes undervisningsordfører, 
Christine Antorini, blev hurtigt forsamlingens 
helt. Hun fortalte med begejstring om Ny 
Nordisk Skole, om at lave en Blå Betænkning 
2, og hun drømte om at indstifte en nobel-
pris i pædagogik. Den kommende under-
visningsminister var på hjemmebane, da hun 
plantede håb i lærerstandens delegerede, der 
tørstede efter en politisk ledelse med aktivt 
medspil til skolen.

I september 2013 blev DLF’s kongres af-
holdt i slipstrømmen på forårets lockout af 
lærerne og den medfølgende aftale om en 
ny folkeskolereform. Socialdemokraternes 
undervisningsminister Christine Antorinis 
optræden var markant anderledes. Den ellers 
så energiske taler var famlende og afdæmpet. 
Og hvor hun normalt har teksten som skabe-
lon og primært søger kontakt med forsam-

lingen, stod den på oplæsning fra en synligt 
påvirket minister.

»Man skal være meget tykhudet for ikke 
at mærke en dyb frustration fra rigtig mange 
lærere, som ligger lige under overfladen. Det 
mærker jeg blandt andet, når jeg i forbindelse 
med skolestart er ude på skolebesøg, og hvor 
vi også har diskuteret den nye skolereform. 
Der er sagt og skrevet meget, og der er også 
faldet hårde ord«, sagde Christine Antorini 
blandt andet.

»Så jeg vil ikke sige, at nu skal vi bare kom-
me videre – eller kigge fremad, som Anders 
Bondo sagde i sin beretning. Men omvendt, 
så skal vi heller ikke lade konflikten spærre 
for, at skolen kan udvikle sig, med de mange 
muligheder der ligger i skolereformen«, sagde 
undervisningsministeren. Hun understregede 
flere gange i løbet af talen, at reformen er 
aftalt af en historisk bred forligskreds, som 
består af seks partier.

Mange ting i reformen vil være kendt på 
forhånd, fortalte ministeren, der også vars-
lede, at lærerne vil opleve reformen som et 
»radikalt nybrud i forhold til skolekulturen«.

»Det er en skolekultur, hvor man går fra 
én lærer, én klasse, én time til fælles planlæg-
ning og gennemførelse af undervisningen i 
team omkring klassen eller årgangen«, sagde 
ministeren blandt andet.

Hvad med virkeligheden?
DLF-formand Anders Bondo Christensen fik 
mulighed for at kommentere ministerens 
tale, umiddelbart efter at hun havde forladt 
talerstolen. 

»Når jeg hører din tale her til kongres-
sen, så tror jeg, at mange lærere vil sidde og 
tænke: Hvor er min virkelighed – hvor er min 
situation? Det bliver vi nødt til at forholde os 
til, vi kan ikke bare snakke fine målsætnin-
ger og så videre. Vi brænder for at gøre det 
godt for vores skole. Men hvordan får vi det 
realiseret i virkeligheden? På et eller andet 
tidspunkt må vi komme ind i et konkretise-
ringsniveau, så vi kan tale samme sprog. For 
ellers vil lærerne føle, at vi helt sikkert har 

TeksT esBen  CHristensen

Man skal være  
meget tykhudet for 
ikke at mærke en dyb 
frustration fra rigtig 
mange lærere ...
Christine antorini
Undervisningsminister

»Vi taler ikke så meget om lov 409 eller reformen. 
Vi mærker, at kommunerne trækker børn hjem, fordi 
der ikke er nogen penge. Det giver stor frustration, 
når du kan se et barn, der kunne have gavn af at 
bruge vores tilbud, og så må konstatere, at det barn 
ikke får mulighed for at benytte sig af det. Fyrings-
runderne betyder, at vi mister kolleger med særlige 
kompetencer – fagligheden smuldrer«. 
hah@dlf.org

u l l i s  Wag n h o lt  J o h a n s e n   
c e n t e R  F o R  h ø R e ta b ,  F R e d e R i c i a

det er  
besparelser, 
der optager 
os

»Humøret på lærerværelset er ikke så højt ved 
starten af det her skoleår, som det plejer at være. 
Forårets overgreb fra politikerne har sat sine spor. 
Vi skal nok komme videre, vi kan ikke lade være, når 
vi kommer ud i klassen til børnene. Men det kræver, 
at man fra arbejdsgivers side holder op med at tale i 
floskler og er parat til at drøfte skolen. Lige nu er der 
ingen sammenhæng mellem de fine ord og virkelig-
heden ude på skolerne«. 
hbh@dlf.org

h e lg e  c h r i st i a n s e n   
Fa R st R u p  s ko L e  v e d  n i b e ,  a a L b o R g  L æ R e R F o R e n i n g

vi skal  
nok komme 
videre

en velmenende minister, men hun taler bare 
ikke vores sprog«, sagde DLF-formanden. 
esc@dlf.org

D L F  k o n g r E S2013
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KL-formand  
bød Bondo på en 
fredspibe
KL-formand Erik Nielsen inviterede under sin  
kongrestale Anders Bondo på en fredspibe. 

TeksT Lise  FranK

Fra kongressens talerstol lod KL-formand Erik 
Nielsen alle i salen vide, at det selvfølgelig er 
politisk ukorrekt at ryge. Ikke desto mindre 
ville han gerne invitere DLF-formand Anders 
Bondo Christensen på en fredspibe.

 »Det er vores pligt at samarbejde. Det 
skylder vi vores børn. Vi to (Bondo, redak-
tionen) bliver nok aldrig enige om begiven-
hederne i foråret. Men jeg håber, at I er 
klar til samarbejde. Vi har stor respekt for 

Lærerforeningen og jeres viden«, sagde Erik 
Nielsen.

Kommunalbestyrelse og skolebestyrelse 
skal ind i reformarbejdet fra første færd, lød 
det også fra KL-formanden. Da han tilføjede, 
at han også oplever skoleledernes engage-
ment i forhold til reformen, var der flere 
blandt kongresdeltagerne, der grinede. 

 »Det er det samme engagement, jeg ople-
ver hos mine kolleger i kommunalpolitikken. 
Vi har sagt til alle kommuner, at de skal kigge 
deres skolepolitik igennem. Vi skal ændre 
vores fokus fra tid til resultater og effekt«, 
sagde Erik Nielsen. 

Bondo: samarbejdet kan kun blive bedre
Til trods for at Erik Nielsen undervejs bemær-
kede, at alle er enige om, at lærerne udfører 
et meget vigtigt stykke arbejde hver dag, 
modtog han ingen klapsalver fra salen under 
sin tale. Men Anders Bondo tog imod den 
symbolske fredspibeinvitation til et kaffemøde 
og sagde fra talerstolen:

»Lige nu er samarbejdet med KL på et nul-
punkt, så det kan jo kun gå fremad«. 
lif@dlf.org

»Vi har stor respekt for 
Lærerforeningen og jeres 
viden«, sagde KL-formand 
Erik Nielsen fra talerstolen 
på kongressens første dag.

»Det er vigtigt at have ny-
hedsoverblikket, når man er 
med i kredsarbejdet«, sagde 
matematiklærer Karen Ve-
stergaard, da hun vandt 
lodtrækningen blandt de 
mange delegerede, der til-
meldte sig folkeskolen.dk’s 
nyhedsbrev under DLF’s 
kongres.

På folkeskolen.dk kan du 
selv tilmelde dig et person-
ligt nyhedsbrev om de em-
ner, der interesserer dig.

godt at 
være  
opdateret

D L F  k o n g r E S2013
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TeksT Lise  FranK

enighed:  
skoleledere og lærere  
vil sikre lærerne et  
professionelt råderum

»Mit indtryk er, at skolelederne på Frederiks-
berg ønsker at finde løsninger, som sikrer alle 
lærere et professionelt råderum«, fortalte Ane 
Søegaard, der er formand for Frederiksberg 
Lærerforening, på DLF’s kongres. 

»Det er også mit klare indtryk, at lederne 
ønsker, at den pædagogiske rolle skal være 
den bærende – også under lov 409. Det for-
drer, at vi bruger tiden på andre opgaver end 
at forhandle arbejdstiden minut for minut. 

Lederne vil heller ikke bryde sig om at give 
lærer Andersen og lærer Nissen forskellig for-
beredelsestid«, tilføjede hun. 

Frederiksberg-ledere er repræsentative
Axel Bech fra Skolelederforeningens hoved-
bestyrelse havde følgende kommentar til Ane 
Søegaards oplæg: 

»Jeg tror, at Anes oplevelse af skolelederne 
på Frederiksberg er ganske repræsentativ for 
skoleledere over hele landet«, sagde han og 
ville gerne understrege, at ingen ønsker en »ri-
gid og anakronistisk ledelsesstil, hvor skolens 
behov for fleksibilitet og tillid erstattes af op-

tælling og kontrol«, som Ane Søegaard havde 
skrevet i sit forslag til en kongresvedtagelse.  

Skoleledernes formand, Anders Balle, 
kunne også anerkende vedtagelsen om, at 
skoleledere, kredse og tillidsrepræsentanter i 
fællesskab sikrer lærere og børnehaveklasse-
ledere et reelt professionelt råderum. 
lif@dlf.org

»skolelederne på Frederiksberg ønsker, at den pædagogi-
ske rolle skal være den bærende – også under lov 409. Det 
er min klare opfattelse«, sagde lærerformand på Frederiks-
berg Ane søegaard under DLF’s kongres.

stinusprisen til Pisa-kritiker

»når man taler lærerarbejdsplads, så er det tit 
skriveborde og computere, men der skal også være 
møderum, hvor man kan arbejde i team. Det er vores 
ledelse begyndt at tænke på, men alt er jo luftigt. 
Der er plads til lærerarbejdspladser på min skole, 
men jeg er i tvivl om, hvorvidt der er plads til mø-
delokaler. Skal vi have tilstedeværelse, skal tingene 
være i orden, og det skal være fra august 2014«.  
hbh@dlf.org

e l i sa  bag g e r  s ø r e n s e n   
e R  m e d  s o m  g æ st.  by L d e R u p  s ko L e  i  by L d e R u p - b ov 

husk  
mødelokaler 
til teamsam-
arbejde

Professor emeritus Svend Kreiner 
blev på kongressen hyldet for sin 
vedvarende kritik af Pisa-undersø-
gelserne med DLF’s Stinuspris. 

»Jeg er meget glad og beæret. 
Jeg har arbejdet med pædagogisk 
statistik i 45 år, og folkeskolen, 
lærerne og Lærerforeningen fylder 
meget i min verden, så det betyder 
meget med denne pris«, sagde 
Svend Kreiner i sin takketale.

Svend Kreiner er ekspert i pæ-
dagogisk statistik, og han har igen-
nem flere år kritiseret Pisa-testene 
for ikke at være valide og rangord-
ningerne for at være ubrugelige. 

Senest er en artikel med hans kritik 
blevet optaget i det internationale 
forskningstidsskrift »Psychome-
trica«.

Ved overrækkelsen af prisen på 
25.000 kroner sagde Anders Bondo 
Christensen, at den går til en seriøs 
forsker, der ikke går på kompromis 
med sin forskning.

»Det kræver mandsmod at holde 
fast i resultater, selvom de ikke pas-
ser ind i mainstreamholdningerne. 
Svend har ihærdigt holdt fast i sin 
kritik, og det er nødvendigt, hvis vi 
vil bruge resultaterne«.

Lærerformanden på Frederiksberg er ikke i tvivl 
om, at skolelederne i hendes kommune vil arbejde for 
rimelige rammer for lærernes arbejdstid. Frederiks-
berg-lederne er ikke de eneste, viste det sig. 
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For dårlige undervisningstilbud  
på specialområdet
Bekymringerne om udviklingen af det specia-
liserede undervisningsområde har vist sig at 
holde stik. Mange kommuner har ikke løftet 
den opgave, de fik ved kommunalreformen, 
når det gælder børn, unge og voksne med han-
dicap, sagde udvalgsformand Bjørn Hansen på 
kongressen. 

Området er ramt af store udsving. Mange 
steder finder kommunerne det billigste tilbud 
frem for det bedste, og det har som konse-
kvens, at det er svært at fastholde og udvikle 
den fagligt specialiserede viden. 

Hovedstyrelsens forslag til resolution blev 
vedtaget efter debat. DLF opfordrer regeringen 
til at foretage en analyse af kvaliteten i de spe-
cialiserede undervisningsområder før og efter 
kommunalreformen. Analysen skal fokusere 

»Jeg arbejder på en specialskole, som ikke har væ-
ret konfliktramt. Vi knokler videre som før, men for-
trænger nok de ændringer, vi står over for. Jeg for-
venter større arbejdspres. På den måde har jeg det 
fint med fuld tilstedeværelse, fordi det måske kan 
afholde mig fra at brænde ud. Alle lærere drømmer 
nok om jobbets fleksibilitet, men jeg håber, at tilste-
deværelsen kan være en garanti for, at rettigheder 
og arbejdstid overholdes«. 
asw@dlf.org

r e n e  st e e n b e rg  o ls e n   
h a d e R s L e v  L æ R e R k R e d s ,  L æ R e R  p å  m o Lt R u p  s ko L e 

tilstede-
vÆrelse kan 
vÆre min  
garanti

En enig kongres vedtog en resolution med 
overskriften »Vi kæmper for skolens fremtid«.  
Med resolutionen vil lærerne prøve at rejse 
en debat om, hvad skolens opgave egentlig 
skal være.

Der er nemlig ved at ske det, forklarede 
DLF-næstformand Dorte Lange i sin fremlæg-
gelse, at regeringen er ved at gøre skolen til et 
sted, der skal uddanne effektiv arbejdskraft, 
uden nogen egentlig offentlig debat, men 
med en implicit begrundelse i konkurrence-
statens nødvendighed.

DLF mener, at det er for snævert i formål, 
og »vi insisterer på, at der tages en reel debat, 

som kan skære igennem hurra-ordene og 
bringe virkeligheden på banen«, sagde Dorte 
Lange.

Finansminister Bjarne Corydon (Socialde-
mokraterne) sagde på Folkemødet på Born-
holm i juni, at »nu må Danmarks Lærerfor-
ening til at forstå, at skolen ikke er lærernes, 
den er samfundets«, fortalte Dorte Lange.

»Og ja, Folketinget bestemmer over sko-
len, sådan er det i et demokrati. Men hvordan 
kan Bjarne Corydon egentlig vide, hvad sam-
fundet vil med skolen, når han ikke har taget 
debatten? Der har ingen reel debat været«, 
tilføjede hun.

Det er dén debat, lærerne vil rejse. Skal 
skolen kun uddanne til arbejdsmarkedet eller 
også danne til livet? 
jvo@dlf.org

TeksT JoHn  ViLLy  OLsen 

»Vi kæmper for  
skolens fremtid«
regeringen er ved at gøre skolen til en kompetencefabrik, der skal producere effektiv arbejdskraft, mener 
DLF’s kongres. Uden at spørge befolkningen, om den deler det skolesyn. DLF vil derfor rejse en debat om 
skolens opgave i velfærdssamfundet.

»Der har ingen reel debat været. 
Ikke om klasselæreren, ikke om 
skolens pædagogiske center, ikke 
om klassens fællesskab og ikke 
om, hvorvidt det egentlig er det 
bedste for fagligheden, at vi ind-
snævrer den til få testbare mål i 
læsning og matematik«, sagde 
DLF-næstformand Dorte Lange.

Skal skolen kun  
uddanne til  
arbejdsmarkedet  
eller også danne  
til livet?
Dorte Lange
Næstformand for DLF

på den ændrede finansierings betydning for om-
fanget og kvaliteten af de tilbud, som borgerne får.

»Det er en samfundsmæssig opgave at sikre, 
at såvel børn som voksne, der kæmper med funk-
tionsnedsættelser, får det kvalificerede undervis-
ningstilbud, de har behov for«, står der.

Bjørn Hansen fortalte, at for eksempel 
Synscenter Refsnæs har oplevet en voldsom ned-
gang i elevtallet over de seneste år fra 60-70 til nu 
omkring 20 elever, på trods af at antallet af børn 
med synshandicap er stabilt.

Anders Liltorp fra Rødovre Lærerforening 
sagde, at DLF som forening skulle have været skar-
pere og have handlet på området. Han opfordrer 
til, at man finder de mennesker, der er kommet 
i klemme, og fortæller deres historier. Formand 
Anders Bondo erklærede sig helt enig.

D L F  k o n g r E S2013

139312 p06-17_FS1613_Aktualiseret_Kongres.indd   12 23/09/13   15.56



f o l k e s k o l e n  /  1 6  /  2 0 1 3  /  13 

alle elever skal opleve,  
at de dur
På kongressen præsenterede Danmarks 
Lærerforening et nyt initiativ, hvor lærerne 
vil sætte ind for at sikre, at alle elever 
forlader folkeskolen med oplevelsen af, at 
»jeg dur«. 

»Vi har netop haft det første møde med 
en række eksperter og videnspersoner, der 
skal hjælpe os med et projekt, hvor målet 
er at støtte lærere og ledere i at kunne op-
fylde vores fælles målsætning om, at alle 
elever skal forlade skolen som livsduelige 
mennesker med oplevelsen: ’Jeg dur’«, 
siger DLF-formand Anders Bondo Chri-
stensen.

Med afsæt i den ambition er det nu 
meningen, at lærerne skal støttes i dette 
arbejde.

»Folkeskolen har været et politisk profi-
leringsprojekt, men der er langt mere brug 
for viden om, hvad der rent faktisk virker i 
praksis. Vi viste med projektet ’Vi læser for 
livet’, at hvis man bringer den nyeste viden 
i spil ude på den enkelte skole, så flytter 
det noget for alvor«.
kra@dlf.org

Den danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Fra alle skoleformer optages lærere 
og lærerægtefæller/samlevere og lige-
ledes pædagoger, der ikke er fyldt 50 
år. Kontakt undertegnede formand pr. 
telefon eller e-mail: jmejlgaard@mail.
tele.dk, eller søg på www.ddlb.dk for 
nærmere oplysninger.

I henhold til vedtægterne skal der i 
oktober-december afholdes valg af  
styrelse og revisorer.

På valg til styrelsen er Bent Munk-
Hansen, Munkebo, og Aase Kruse, 
Viborg, og som 2.-suppleant til styrel-
sen Hanne Korup, Viborg, samt som 
revisor Poul Finn Odegaard, Billund.

Forslag til valget, der skal være under-
skrevet af stillere i henhold til vedtæg-
terne, skal være formanden i hænde 
senest 31. oktober.

I april kvartal er der for 6 afdøde med-
lemmer udbetalt en begravelseshjælp 
på 81.800 kr. – heraf bonus 35.300 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057
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•	 leg	med	sproget
•	 kom	godt	i	gang	med	læsningen
•	 regn	den	ud
•	 sæt	ord	på	følelser
•	 quiz	jer	klogere
•	 læg	farver	på	

		LUK	OP	FOR	

Vi	har	materialerne	
Du	kan	bestille	en	brochure	med		

forslag	til	undervisningen	på:		

ekspedition@spf-herning.dk		

Du	kan	også	se	alle	vores	materialer		

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

SPROGPOSEN –	så	skal	du	bare	se!
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En så godt som enig kongres 
vedtog, at skolelederne skal 
have deres egen strejkekasse.
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skolelederne får egen strejkekasse
i lighed med lokalkredsene får Skolelederforeningen nu udlagt sin andel af strejkekassen Særlig Fond.  
Kongressen besluttede desuden, at ledernes særlige dobbeltrolle i Lærerforeningen skal analyseres.  
Analysen skal være klar til kongressen næste år.

TeksT JoHn  ViLLy  OLsen 

En næsten 100 procent enig kongres beslut-
tede at ændre Lærerforeningens vedtægter, 
så en del af Særlig Fond bliver udlagt til 
Skolelederforeningen på samme måde som 
lokalkredsene.

»Det er som med enhver anden kreds: 
Hvis kredsen bliver nedlagt, bliver midlerne 
ført tilbage til hovedforeningen – så der 
er ingen risiko for, at vi sender penge ud i 
det blå. Det er Danmarks Lærerforenings 
penge«, fastslog DLF-formand Anders Bondo 
Christensen.

Desuden vedtog kongressen, at hovedsty-
relsen sammen med Skolelederforeningen skal 
analysere skoleledernes fremtidige rolle i DLF.

Kun en enkelt delegeret, Steen Bach Hen-
riksen fra Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, 
Kerteminde og Nyborg, ønskede ordet. Der 
er ingen grund til analysearbejde, for Skole-
lederforeningen vil alligevel bryde ud af DLF, 
gættede han på.

»Analysearbejdet er bare en afværgedags-
orden; du kan lige så godt trutte i ren røv, 

Balle«, sagde han til lederformand Anders 
Balle.

DLF-formand Anders Bondo Christensen 
sagde, at »det er nødvendigt, at vi har et godt 
samarbejde med skolelederne. Vi ved, at KL 

og Moderniseringsstyrelsen prøver at presse 
en kile ned imellem os. Vi skal ikke forstærke 
sådanne teknokratiske tendenser, vi skal hel-
lere vende dem om«. 
jvo@dlf.org

»Vi er rigtig, rigtig bekymrede over, hvordan det vil 
gå efter lovindgrebet og reformen. Vi har en meget 
udviklingsorienteret skole, vi har brug for tid til 
samarbejde. normalt, når man laver udvikling, så af-
sætter man tid til det. Der bliver jo lagt op til en hel 
masse forandringer. Det kan godt være, at Christine 
Antorini siger, at reformen blot er justeringer, men 
det bliver en stor indgriben på en afdelingsopdelt 
skole som vores«. 
hah@dlf.org

n i n a  M a r g r e t h e  b o e rt M a n n   
u n d e R v i s e R  p å  u t t e R s L e v  s ko L e  i  k ø b e n h av n 

hvor  
skal tiden  
komme  
fra?

»Vi har været mærket af det (lockout, lovindgreb og 
skolereform, redaktionen) alle sammen. Det har væ-
ret en hård tid, og det krævede, at man skulle kom-
me lidt til kræfter igen – der var nogle sår, der skulle 
heles. Efter sommerferien har der været ny energi, 
og vi prøver at se fremad, men samtidig mærker vi 
da også, at fokus er lagt på den nye folkeskolere-
form fra ledelsens og kommunens side«.
hbh@dlf.org

P i a  J ess e n   
h o R n e  s ko L e  v e d  Fa a b o R g ,  b ø R n e h av e k L a s s e L e d e R  
o g  F o R m a n d  F o R  b ø R n e h av e k L a s s e F o R e n i n g e n 

foråret har 
mÆrket os

D L F  k o n g r E S2013
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Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 2013

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

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

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

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

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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  Hvad gør man som lærer efter august 
2014, hvis man går hjem fredag eftermid-
dag og ikke har kunnet nå at forberede sig 
på al sin undervisning næste uge? 
 »Jamen, det er et dilemma, og det er derfor, 
vi er nødt til at få skabt nogle muligheder for 
at kunne tale sammen – ledere og lærere. Det 
er lederens ansvar, at læreren har den nød-

vendige tid til at løse opgaven. hvis der ikke 
er tid nok, står vi med en fælles problemstil-
ling, ledere og lærere. og der bliver vi nødt til 
at skabe nogle måder, hvorpå tillidsrepræsen-
tanten på vegne af læreren kan få drøftet de 
problemstillinger med lederen og finde en 
løsning. Det er noget af det, vi må prøve, me-
get gerne sammen med lederforeningen, at få 

lavet nogle procedurer for. For bare at lade 
læreren stå i det dilemma og den frustration, 
det er ødelæggende for at lave en god skole«. 

  Så inden da har I fundet ud af, hvad man 
skal gøre?
 »Det kan vi bestemt ikke love, for som jeg 
sagde: Vi kan ikke lave en facitliste og sige, at 
sådan bliver det for alle lærere. Men vi kan 

foto: Thom
as Arnbo

hANNE BIrgIttE JørgENsEN Spørger        Anders Bondo ChrisTensen  sVarer: 

»Vi skal kunne agere«
ny strategi:  Kongressen lagde strategi for, hvordan Lærerforeningen kan hjælpe lærerne, så de ikke står 
med ansvaret, hvis de ikke har tid nok til at forberede undervisningen, når der ikke er nogen arbejdstidsaftale.
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Læs mere og tilmeld dig på
www.socialstyrelsen.dk/viso

den nationale Videns-  og 
specialrådgiVningsorganisation

SPØRG

Konference
den 11. december 

på nyborg strand

2013

Viden til gavn
Mød brødrene peter & anders lund Madsen og  
hjerneforsker ann elisabeth Knudsen.
Du får specialiseret viden og erfaringer fra praksis, når du  
deltager i dagens minikonferencer.

For ledere og fagpersoner inden for handicap- og udsatteområdet.
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prøve at tage højde for så mange situationer 
som muligt, så hvis det opstår, kan vi sikre, at 
tillidsrepræsentanten ved, hvordan hun sam-
men med læreren og lederen skal handle i den 
situation. For det er, som om der ikke rigtigt 
er andre, som vil tage ansvaret«. 

  Det, du siger, er, at den lærer, som ikke kan 
få det til at hænge sammen, trygt kan 
henvende sig til DLF?
 »Ja. Vi starter en kursusrække nu for tillidsre-
præsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, 
og vores formål er at få givet dem redskaber 
til at få tacklet den situation. Det er en af 
grundene til, at man har en fagforening, en 
professionsforening. Den skal kunne give 
hjælp til den enkelte lærer i den situation«.

  Nu har kongressen brugt lang tid på at 
diskutere strategi. Det har jo været et luk-
ket punkt. Hvad er det endt med?
 »Ja, når man lukker sådan et punkt, er det jo, 
for at den enkelte trygt kan sige, hvad han vil. 
Når man ser på debatten bagefter, var der 
måske ikke den store grund til at lukke punk-
tet, men derfor var det alligevel det rigtige at 
gøre.  
Det grundlæggende i vores strategi er, at vi 
skal kunne forholde os til enhver situation. 
Det var Marianne henriksen fra rudersdal, 
der beskrev, at situationerne i de enkelte 
kommuner og på de enkelte skoler er vidt for-
skellige, og vi skal kunne agere i vidt forskel-

lige retninger. Nogle af de ting, som kommer 
til at ske, vil opleves som et tilbageskridt, det 
er jeg ikke i tvivl om. Men det skal vi også 
kunne agere i. så det er det vigtige for os: Vi 
skal kunne lave aftaler de steder, hvor man 
gerne vil lave gode aftaler. og de steder, hvor 
der sidder en eller anden rigid kommunalbe-
styrelse og siger, at der ikke må indgås en 
eneste aftale – og dermed fratager ledelsen 
hele dens ledelsesrum – der skal vi også kun-
ne agere«.

  Kan man komme ud i sådan noget »arbejd 
efter reglerne«?
 »Det kan man ikke kalde det. Vi er blevet un-
derlagt lov 409, og hvis man ikke gør noget 
andet, så er det loven, der gælder. Det er ikke 
noget, vi bestemmer. Det er ingen hemmelig-
hed, at den lov er totalt gammeldags i forhold 
til det arbejde, vi skal udføre. Altså hele 
grundforudsætningen: At arbejdstiden opgø-
res, fra man møder på arbejdspladsen, og til 
man forlader den igen, ja … det hører en eller 
anden fortid til, men lærerne skal rette sig 
efter loven ligesom alle andre. Det er jeg helt 
sikker på, at nogen vil komme til at opleve 
som et voldsomt tilbageskridt«. 

  Vil de opleve det rigidt?
 »De vil slet ikke opleve, at det giver den nød-
vendige fleksibilitet. Altså hvis forældrene 
ringer klokken 17 søndag, så skal man enten 
have telefonsvarer på, fordi det ikke tæller 

som arbejde, eller også skal man have 50 
procent overtid – jeg forstår ikke, at det er 
sådan, man vil regulere arbejdstiden, men så-
dan er det«. 

  Så her er det, du vil sige til medlemmerne, 
at det er loven og kun loven, som gælder?
 »Ja, så må vi hjælpe lærerne til at forstå, 
hvad der så er de spilleregler, der gælder. Vi 
har ikke noget valg. og så lægger man det 
bare over til skolelederen, og så står skolele-
deren med aben. De fleste skoleledere ved 
udmærket, at det ikke er en måde at drive 
skole på. Den lov, vi har fået omkring vores 
arbejdstid, er jo en mindst lige så stor udfor-
dring – om ikke større – for lederne. hvis le-
deren ikke kan lykkes med den opgave, så er 
der da en alvorlig risiko for, at man bare fyrer 
vedkommende. og som jeg sagde i min be-
retning, så hverken kan eller vil vi acceptere, 
at lederen bare bliver sat i den situation, og 
så klandrer man ham for ikke at have løftet 
opgaven bagefter. 
Jeg forstår slet ikke fordelene ved, at vi ikke 
er medlemmer af den samme forening. hvis 
læreren skal lykkes med sit arbejde, så kræver 
det, at der er en god ledelse. hvis lederen skal 
lykkes med sit arbejde, så forudsætter det, at 
der er nogle dygtige medarbejdere, som lyk-
kes med deres arbejde, og derfor er vi i den 
grad afhængige af hinanden«.  
hjo@dlf.org

D L F  k o n g r E S2013
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fotograferet

I n t e n s I v t  f o r l ø b
Undervisningen afvikles med 
hold på to klasser ad gangen 
over to uger i august, hvor der 

undervises hver dag i to  
timer i en uge. s I k k e r h e d

To livreddere, der også i den  
øvrige tid er ansat på bade- 
anstalten, overvåger de to  
bassiner og har ansvaret  

for sikkerheden.
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s v ø m m e t e k n I k
Cirka en tredjedel af eleverne er 

dårlige svømmere. Alle elever 
skal lære om reglerne og  

kulturen på badeanstalten.
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v a n d p o l o
eleverne opdeles i tre hold, som 

roterer mellem aktiviteterne. 
Vandpolo vækker begejstring, og 

børnene kaster sig i vandet  
efter bolden.

s t a f e t  o g  k a p l ø b
De elever, der mestrer det, 

svømmer om kap i tre svømme-
discipliner: Crawl, rygcrawl 

og brystsvømning.

l æ r e r k r æ f t e r
fire lærere har Dragør skole af-
sat til at forestå undervisningen 

af de cirka 45 elever, der er i 
vandet ad gangen. På badebroen 

står lærer Anne-Marie  
Brøndberg Mikkelsen.

Et køligt altErnativ til 
svømmEhallEn
I Dragør er svømmehallen lukket. Den er for dyr at vedligeholde, og  
kommunen har ikke råd til en ny. Men der er andre alternativer end 
tørsvømning. I stedet har man indkøbt to klassesæt af våddragter  
og lader nu svømmeundervisningen af skolernes 4.-klasser foregå  
på badeanstalten i Øresunds kølige vand.

foTo og TeksT: thomas arnbo
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K L I P  F R A  n e t t e t

Onsdag 18. september 2013 kl. 10.18

I sit budgetforslag hæver stevns kommune 
lærernes undervisningstimetal fra 720 til 
800 timer årligt. Det er Danmarksrekord.

»Det er vanvittigt, at man vil finansiere 
skolereformen på den måde. Vi frygter for 
forberedelsestiden – for, hvad vi skal gøre 
mindre af, når vi skal undervise så meget 
mere? 26,7 lektioner er jo et gennemsnit, 

hvilket betyder, at nogle lærere kan komme 
til at undervise mere end 30 lektioner om 
ugen«, siger formand for køge og stevns 
lærerkreds Pernille nørgaard

Det er tredje gang inden for den fireårige 
valgperiode, at stevns kommune hæver under-
visningstimetallet. I 2009 underviste lærerne i 
stevns 670 timer årligt.

en kedelig rekord
»Det er en kedelig rekord«, skriver kreds-
formanden i et åbent brev til borgmester 
Poul Arne nielsen, »som ikke kan undgå at 
få konsekvenser for undervisningens kvali-
tet. Man fristes til at spørge, om der ingen 
grænse er for, hvor meget en lærer kan un-
dervise i stevns kommune?«

skal skole-hjem-samarbejdet, klasselærer-
arbejdet, lærersamarbejdet, samarbejdet med 
pædagoger og socialrådgivere, forberedelsen 
eller efterbehandling af undervisningen ned-
prioriteres? – vil kredsformanden gerne vide.

kommunen har fået 4,2 millioner af rege-
ringen til skolereformen.

»Men når eleverne i stevns skal løftes fra 
minimumstimetallet til reformens timetal, så er 
det slet ikke nok penge«, siger hun. Hun frygter 
i øvrigt, at kommunen vil bruge en stor del af 
reformpengene på anlæg frem for på drift.

Byrådets andenbehandling og vedtagelse 
af budgettet er datosat til den 10. oktober.  
lif@dlf.org

Fredag 20. september kl. 7.00 

er det forberedelsen eller lærersamarbejdet, der skal 
nedprioriteres? spørger kredsformanden.

Zieglers eget byråd går imod ham
som kl’s chefforhandler vandt 
Michael Ziegler (konservative) 
striden om lærernes arbejdstid, da 
regeringen greb ind i lockouten og 
ophævede alle arbejdstidsaftaler. 
Men i Zieglers hjemkommune Høje-
Taastrup har et flertal i byrådet 
bestående af socialdemokraterne, 

sf, Radikale og Dansk folkeparti 
vedtaget, at kommunens embeds-
mænd i samarbejde med den lokale 
lærerkreds skal undersøge mulighe-
derne for lokalaftaler om lærernes 
arbejdstid. Michael Ziegler stemte 
imod forslaget.

foto: kreds 44

foto: kl 

D a n m a r k s r e k o r D : 
Stevns-lærere skal undervise  
26,7 lektioner om ugen
Stevns Kommune vil hæve lærernes undervisningstid til 800 klokketimer om året. Det er Danmarks-
rekord. Det svarer til næste 27 om ugen i gennemsnit per lærer. Vanvid, siger lærerkredsformand. 

lokalaftaler er en hæm-
sko for udviklingen af 
den moderne folkeskole, 
mener Michael Ziegler.
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Tirsdag 10. september 2013 kl. 18.30

Beskæftigelsesminister:  
Lærerne er kompenseret  
efter lovindgreb
300 millioner kroner blev ifølge Dlf-for-
mand Anders Bondo Christensen tyvstjålet 
fra lærerne ved regeringsindgrebet, nem-
lig de særlige privilegier, som lærerne har 
»købt« sig til ved tidligere overenskomster, 
eksempelvis 60-års reglen. Godt nok har 
lærerne fået lønstigninger for omkring 300 
millioner, men de burde have fået det dob-
belte, har Dlf regnet sig frem til. Vi skylder 
ikke lærerne noget, fastholder imidlertid be-
skæftigelsesminister Mette frederiksen. 

Tirsdag 17. september 2013 kl. 06.46

Opdelt udskoling
På fjerritslev skole i nordjylland 
er udskolingen delt i tre »tonede« 
spor og et grundspor, hvor ele-
verne ikke får lektier for. nu 
godkender Undervisningsmi-
nisteriet det lektiefri grund-
spor, men giver skolen påbud 
om at overholde lovgivningen 
i forhold til valgfag på de tre 
andre linjer. Det er reelt en 
genindførelse af niveaudeling, 
siger niels Christian sauer fra 
Dlf’s hovedstyrelse.

Mandag 16. september 2013 kl. 11.21

 
nationale test:   
Fremgang over  
hele linjen
for første gang er der i år frem-
gang i landsprofilen i alle ti 
nationale test – for geografis 
vedkommende dog kun så-
dan, at resultaterne nu er oppe 
på samme niveau som første 
testår. Undervisningsministeriet 
understreger, at fremgangen i 
nogen grad kan skyldes tilvæn-
ning til testformen.

fremover skal resultaterne af 
de nationale test i øvrigt gøres 
såkaldt kriteriebaserede. De skal 
således ikke længere opgøres i 
forhold til landsgennemsnittet, 
men i forhold til på forhånd fast-
lagte kriterier for, hvornår man 
eksempelvis er en god læser.

Fredag 6. september 2013 kl. 11.58

Reform: Pædagoger kan få  
ansvaret for undervisningen  
i de små klasser

en ny paragraf i folkeskoleloven åbner 
op for, at pædagoger kan have 

ansvaret for undervisningen i 
indskolingen. Håbløst, når po-
litikerne samtidig strammer 
op med målsætningen om, 
at 95 procent af lærerne skal 

have linjefagskompetence, 
siger formand for skole- og ud-

dannelsespolitisk udvalg i Dlf 
Bjørn Hansen.

Voldsom stigning i antal  
lærere på invalidepension

•	 konsulent i kl:  
skolerne skal spare 
op til vedligehold af 
it-infrastruktur

•	 Halvdelen af lærerne 
får ikke den efterud-
dannelse, de har  
brug for

•	 Antorini skal redegø-
re for, om inklusion er 
blevet en spareøvelse

•	 Antorini: Ingen finan-
sieringsproblemer 
med reformen

•	 s-borgmester:  
Drop det kommunale 
skattestop

•	 Prisbelønnet pro-
fessor: forskere bør 
have adgang til na-
tionale test

På syv år er antallet af lærere på invalidepension mere end tredob-
let. I 2005 var 765 lærere pensioneret før tid af helbredsmæssige 
grunde. I 2012 var i alt 2.435 lærere på tidlig pension. Halvdelen af 
dem på grund af psykiske lidelser som stress og depression.

Alene i 2012 blev der i lærernes Pension tilkendt 557 nye inva-
lidepensioner. Men samtidig ser man flere, som bliver raske igen og 
melder sig i arbejde, fortæller ansvarshavende aktuar Jesper Brohus 
fra lærernes Pension. Derfor er det samlede antal invalidepensioni-
ster fra 2011 til 2012 steget med 190 og ikke med 557 personer.

»Den typiske reaktiverede er en kvinde på omkring 45 år«, for-
tæller Jesper Brohus.

Gennem årene har lærerne været stadig yngre, når de er blevet 
tilkendt pension. I 2009 var gennemsnitsalderen faldet til 47 år og 
tre måneder. lærernes Pension har ikke nyere tal.  
hl@dlf.org

Fredag 6. september 2013 kl. 06.55

Halvdelen pensioneres af psykiske årsager som depression eller stress.

foto: Istock

foto: Istock
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Ole går for at være  
skolens sejeste lærer
Ole Mikkelsen er født med hoftedysplasi, misdannede ben og nedsat syn. Den 43-årige lærer har gået i  
almindelig folkeskole og har aldrig skammet sig over sit handicap. Det ser han som en væsentlig forudsæt-
ning for, at man kan blive inkluderet.

TeksT HENRIK STANEK

foTo MICHAEL BO RASMUSSEN

Sidekammeraten kan ikke stå for fristelsen, 
da en pige strækker armene op over hovedet 
og gaber. Han kilder hende, så hun farer sam-
men, og det får læreren Ole Mikkelsen til at 
grine højlydt.

»Jeg er selv lidt barnlig, så jeg bliver ikke ir-
riteret, når eleverne fjoller«, forklarer læreren, 
som underviser i dansk, engelsk og matematik 
på 9. årgang på Gistrup Skole ved Aalborg.

Ole Mikkelsen har hoftedysplasi, misdan-
nede ben uden knæled og et lettere deformt 
hoved. Han er blind på venstre øje, har nedsat 
syn på det højre, og hans øjenlåg hviler ube-
vægeligt over øjnene. Alligevel føler han ikke, 
at han udstiller sig selv over for eleverne.

»Jeg tænker aldrig over, at folk kigger på 
mig. Jeg har talt med kvindelige lærere, som 
ikke vil vise deres figur i badedragt, når ele-
verne skal i svømmehallen, men jeg har ikke 
én eneste gang været bekymret for, hvad de 
tænker om mig. Jeg har ikke selv valgt mit 
handicap, så jeg har ikke grund til at skamme 
mig«, siger Ole Mikkelsen.

Sådan er det ikke alle, der har det. Som 
lærer oplever han elever, som skammer sig 
over, at de har det svært.

»Det kan være elever med store faglige 
problemer eller fra dårligt fungerende hjem. 

Det er vores opgave at finde frem til kernen, 
for vi kan ikke inkludere nogen, som skam-
mer sig. Det kan kun lade sig gøre, hvis ele-
verne føler sig trygge«.

Ole Mikkelsen mindes sin tid på semina-
riet, hvor han var nødt til at vælge musik og 
hurtigt kom til at føle sig anderledes.

»Jeg ejer ikke rytmesans, så jeg følte mig 
som et totalt fjols. Nogle af de andre havde 
heller ikke en musikbaggrund, men de rendte 
hurtigt fra mig. Det gjorde mig flov, og det er 
en totalt ødelæggende kraft«.

Eleverne glemmer kørestolen
»Ole, dengang vi fik at vide, at vi skulle have 
dig, sagde min storebror, at jeg skulle glæde 
mig«, fortæller Charlotte Laursen fra 9.b 
spontant, da Ole Mikkelsen triller hen for at 
hjælpe hende.

Da han er sporet ind på, hvem broren er, 
konkluderer han, at hun da ikke ligner ham.

»Nu elsker jeg dig endnu mere, Ole. Alle 
andre siger, at vi ligner hinanden på en prik«, 
svarer hun kækt.

»Der er meget humor i mine klasser. I min 
forrige klasse gik det meget på de knæ, jeg 
ikke har. Jeg blev gift på det tidspunkt, og 
eleverne mente ikke, at det kunne være mig, 
som havde friet«, uddyber Ole Mikkelsen.

Når han får en ny klasse, slår det aldrig 
fejl: Første dag er der altid en elev, som har 

Jeg ville selv være 
blevet skuffet som 
barn, hvis mine  
skole-hjem-samta-
ler havde handlet om 
mit handicap, og om 
jeg mon kunne finde 
nogle at lege med.
Ole Mikkelsen
Lærer

I Danmark registrerer man ikke mennesker med han-
dicap, så ingen ved, præcis hvor mange der er, men i 
den seneste måling fra Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd, SFI, siger 17 procent af alle mellem 15 og 
74 år, at de har et handicap eller længerevarende hel-
bredsproblemer. Det svarer til cirka 600.000 danskere. 
De fleste er handicap, der erhverves i løbet af livet. På 
landsplan er 44 procent med handicap i job mod 78 
procent uden. 
Man kender heller ikke antallet af lærere med funk-
tionsnedsættelser, men ifølge Kommunernes og Re-
gionernes Løndatakontor var lidt over 1.000 lærere i 
fleksjob i maj 2013.

Kilde: SFI-rapporten »Handicap og beskæftigelse 2012«  
og krl.dk

600.000 danskere føler 
sig handicappet

»Der er megen humor i mine klasser, men jeg er også en 
slags helle for eleverne«, siger Ole Mikkelsen, der er i natur-
lig øjenhøjde med eleverne, når han skal hjælpe dem med 
opgaverne.

139312 p22-27_FS1613_Portrætteret_2.indd   23 23/09/13   16.05



24 /  f o l k e s k o l e n  /  1 6  /  2 0 1 3

portrætteret

en bemærkning med fra en ældre søster eller 
bror, for eksempel at Ole Mikkelsen hopper 
ud af kørestolen derhjemme og kravler på alle 
fire som en gorilla. De næste 14 dage lader 
eleverne som ingenting, men så bryder det 
løs: »Blev du drillet som barn?«, »Hvad gør du 
egentlig, når du skal …?«

»Selv om spørgsmålene kan være ret pri-
vate, har jeg aldrig afvist at svare på et eneste. 
Når vi har tekster om nogle, der er anderledes, 
fortæller jeg også om, hvordan det er for mig. 
I filmen ’De urørlige’ er der en scene, hvor den 
lamme rigmand ser gæsterne danse, og han 
hører musikken, men han er ikke rigtig med i 
festen. For mig er det filmens bedste scene«.

9.b har haft Ole Mikkelsen siden 7. klasse, 
og til hverdag tænker eleverne ikke længere 
over, at han er handicappet.

»I begyndelsen vidste jeg ikke, hvordan 
Ole var, men nu ser jeg ham som en helt al-
mindelig lærer«, siger Anne Katrine Thomsen, 
mens Mathias Fuglsang Mikkelsen fremhæver, 

Lærere med varige og betydelige 
funktionsnedsættelser kan søge job 
på lige vilkår med alle andre, men de 
kan også drage nytte af en række 
særlige regler:

Fortrinsadgang: 
En offentlig arbejdsgiver har pligt til at kalde an-
søgeren til jobsamtale, hvis vedkommende har de 
fornødne kvalifikationer og ønsker at anvende for-
trinsadgang.

Løntilskud til nyuddannede  
(isbryderordningen): 
Nyuddannede kan få løntilskud i op til 12 måneder 
fra første dag som ledig, så de kan få erfaring med 
deres fag.

Hjælpemidler:  
Både studerende og personer i job kan få bevilget 
hjælpemidler, der kan kompensere for deres handi-
cap.

Personlig assistance: 
Både studerende og personer i job kan få en assi-
stent, som kan hjælpe med de praktiske ting, de ikke 
selv kan klare på grund af deres handicap.

Mentor: 
Alle, der har brug for særlig støtte for at opnå eller 
fastholde et beskæftigelsesrettet forløb, en uddan-
nelse eller et job, kan få bevilget en mentor. Målet er 
at gøre personen i stand til at udføre jobbet.

Ordningerne administreres af jobcentrene. I 2012 
brugte de 442 millioner kroner på dem, men det 
er ikke gjort op, hverken hvor mange borgere der er 
omfattet, eller hvilke faggrupper de kommer fra. Man 
ved dog, at 276 borgere kom til samtale efter reg-
lerne om fortrinsadgang, hvoraf 23 fik jobbet.

sådan får  
en lærer med  
handicap job

»Jeg har det godt med 
at bevæge mig og bruge 
fagter, men mit synshan-
dicap spiller nok også en 
rolle«, siger Ole Mikkelsen 
om, at han kommer tæt på 
eleverne, når han holder 
oplæg i dansk, matematik 
og engelsk.

Læs mere om ordningerne på  
bmhandicap.dk.
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Vi har 700 unikke 
børn, og de bliver 
mere rummelige af 
at se en lærer med 
ekstra udfordringer 
gøre det godt.
Mads Jørgensen
Skoleleder

at han er god til både at lave sjov og at lytte 
til jokes:

»Han kan for eksempel finde på at stejle 
på kørestolen, når vi er til prøve. Så får vi en 
griner. Men han er også god til at forklare det 
på en anden måde, hvis der er noget, vi ikke 
forstår«.

Nogle gange spørger eleverne i fuldt alvor 
deres lærer, om han vil med ud at spille fod-
bold.

»De tænker over, at jeg er handicappet, i 
to minutter, og så glemmer de det«, siger Ole 
Mikkelsen.

Overbeskyttende forældre 
Ole Mikkelsens tilgang til lærerjobbet er præ-
get af hans opvækst. Hans forældre mente, at 
han kunne klare sig fint sammen med andre 
børn, og sendte ham i almindelig børnehave 
og folkeskole.

»Jeg har elever med forskellige funktions-
nedsættelser. Jeg forventer, at de fungerer i 

klassen, men hvis de ikke gør, er det ikke en 
katastrofe, men et problem, der skal løses. 
Eleven er ikke et problem. Eleven er et men-
neske«.

På samme måde indleder han skole-hjem-
samtalerne med at spørge elev og forældre, 
hvad de vil tale om.

»Jeg ville selv være blevet skuffet som 
barn, hvis mine samtaler havde handlet om 
mit handicap, og om jeg mon kunne finde 
nogle at lege med, for så havde lærerne 
forudsat noget forkert. Derfor begynder jeg 
aldrig med at pege på noget, eleven har pro-
blemer med«.

Når forældre overbeskytter barnet, gør 
de funktionsnedsættelsen til omdrejnings-
punktet og ser ofte skolen som en modstan-
der. Han har ikke nøglen til, hvordan man 
får dem til at give slip, men det er typisk 
kun den ene forælder, der overbeskytter, så 
det handler om at få den anden til at føre 
ordet.
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»Det er ikke let, når den ene har gjort det 
til sit livsindhold at beskytte barnet. Det sker 
i den bedste intention, men barnet får svært 
ved at blive set som den, han er«.

Ole Mikkelsen drager dog en fordel af sit 
handicap. Som barn var han tit kammerat 
med drenge, som skulle markere deres terri-
torium, men i det spil var han ikke en trussel 
og blev en slags helle. I dag oplever han det 
samme med sine elever.

»Min klasse er som regel den mest snak-
kesalige på årgangen, og de stille piger bliver 
ofte siddende efter timen og vil snakke, så jeg 
har god føling med, hvem de er«.

Havde tre job på hånden
Ole Mikkelsen er uddannet cand.merc. 
jur., men ingen havde lyst til at ansætte en 
handicappet jurist. I stedet begyndte han på 
seminariet. Som nyuddannet i 2000 fik han 
et kort vikariat på Gistrup Skole, men inden 
længe havde han tre faste job på hånden. Det 
ene var på Gistrup Skole, hvor han er ansat på 
samme vilkår som kollegerne og med en nøgle 
til elevatoren som eneste hjælpemiddel.

»Ole er et synligt bevis på, at du kan, hvad 
du vil. Det falder i tråd med, at vi hos os ikke 
taler om inklusion, men om trivsel. Vi har 
700 unikke børn, og de bliver mere rumme-
lige af at se en lærer med ekstra udfordringer 
gøre det godt«, siger skoleleder Mads Jørgen-
sen, der har været på skolen siden foråret.

Det betyder ikke, at han vil anbefale andre 
skoler at ansætte en handicappet lærer bare for 
at sætte tilværelsen i perspektiv for eleverne.

»Man skal altid ansætte den dygtigste 
kandidat. Oles elever synes, han er skolens 
sejeste lærer, men det ville de også gøre, hvis 
han var to meter høj og gik på sine ben, for 
han er både autentisk og fagligt dygtig. Men 
det er klart, at deres respekt for ham bliver 
forstærket af, at han er handicappet«, siger 
Mads Jørgensen. 
freelance@dlf.org

»En af de få diskussioner, jeg har haft med mine forældre 
om mit handicap, var, da jeg som teenager ville opgive mine 
benproteser. De mente, at det var mere trygt for mig at 
være på højde med de andre børn. Det handlede ikke om, 
hvad andre ville tænke om, at jeg sad i kørestol«, fortæller 
Ole Mikkelsen, der droppede proteserne.
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Se mere på fysik-kemifokus.dk, biologifokus.dk og geografifokus.dk.

Naturfagsundervisning, som du kender det – nu med digitale
redskaber. Det er tanken bag tre nye, digitale grundsystemer
til naturfag: Fysik-kemifokus, Biologifokus og Geografifokus.

Tre systemer – en struktur
De tre systemer har hver sin hjemmeside med samme struktur  
og layout, så det er nemt for både lærer og elever at navigere 
på de tre forskellige fags hjemmesider.

Masser af praktiske aktiviteter
It i naturfagsundervisningen åbner for mange nye muligheder  
for læring og forståelse. De digitale muligheder er nøje udvalgt  
og tænkt ind i undervisningen – samtidig med, at det praktiske  
arbejde væk fra skærmen er lige så vigtigt som før.
Det er it på naturfagenes præmisser!

Bestil gratis prøveabonnement på alinea.dk.

Fysik-kemi, Biologi, Geografi  ·  7.-9. klasse

Digital
NYHED

Naturfag med 
digitale fordele

Tre nye digitale grundsystemer 
til fysik-kemi, biologi og geografi

Børge Leo Mikkelsen

HVORFOR SKAL VI 

SYNGE DEN?

Omslag snagbøger.indd   1

11/01/12   16.11

HVORFOR 
SKAL VI 
SYNGE DEN?

Børge Leo Mikkelsen, 363 sider med spiralryg
Illustreret af: Otto Dickmeiss
Forlaget Cadeau 

Bogen indeholder over 130 danske 
sange og salmer med noder, becifrin-
ger og tekst under noderne og samt-
lige vers trykt separat. Derudover er 
hver sang forsynet med kulturhisto-
riske oplysninger om den enkelte 
sangs tilblivelse – både melodier og 
teksterne.

FOLKESKOLEN SKREV:
Bogen er både en sangbog og en sang-
håndbog med relevant baggrunds-
stof om komponister, forfattere og 
sangene, og der er kilder med hen-
visninger til yderligere oplysninger

FRA LEKTØRUDTALELSEN:
En meget anvendelig sangbog med 
noder, tekster og ikke mindst kom-
mentarer til det brede repertoire af 
danske sange, der synges hvor sang-
glade mennesker mødes.

Kan købes hos den lokale boghandler 
eller hos:
Forlaget Cadeau
post@forlaget-cadeau.dk
www.forlaget-cadeau.dk

Kampagnepris
kr. 249,- 
(resten af 2013)

Normalpris kr. 349,- 
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for læring og forståelse. De digitale muligheder er nøje udvalgt  
og tænkt ind i undervisningen – samtidig med, at det praktiske  
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NYHED

Naturfag med 
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Tre nye digitale grundsystemer 
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139312 p22-27_FS1613_Portrætteret_2.indd   27 23/09/13   16.05



Der findes allerede digitale løsninger i folkeskolen. Bær-
bare, tablets og smartboards er hverdag mange steder, 
men der er stadig et stykke vej før vi har indfriet de mål, 
der er for digitaliseringen af folkeskolen. Og ikke mindst 
de ambitioner vi har på lærere og elevers vegne.

KMD Education er en komplet, digital læringsplatform, der 
giver mulighed for både at strukturere planlægningen til 
gavn for undervisningen, anvende nye digitale læremidler, 
understøtte videndeling og samarbejde, og tilskynde til 
differentiering, så alle elever får de bedste betingelser. 
KMD Education er udviklet i et tæt samarbejde med lærere.

Vi har lavet en film, der viser hvilke erfaringer elever og 
lærere fra vores pilotskoler har gjort sig med brug af 
KMD Education.

Se og læs mere på boern-unge.kmd.dk

Digitale genveje til fremtidens folkeskole

5420_KMD_Education_annonce_192x261mm_Final.indd   1 06/09/13   14.4228 /  f o l k e s k o l e n  /  1 6  /  2 0 1 3
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Sådan deltager du i lodtrækningen
Du kan deltage på to måder. Ved at:

1.   Tage et billede af din arbejdsplads og uploade det på Instagram med hashtagget #lærerar-
bejdsplads2013. Hvis du ikke allerede har en bruger på Instagram, kan du gratis installere ap-
pen på din smartphone. Husk at tjekke, at dine opslag ikke er private – ellers kan vi ikke se dit 
billede. Det gør du ved at trykke »Rediger profil« på din bruger og sikre, at der ved punktet »Op-
slag er private« står »Fra«. 

2.  Maile billedet til folkeskolen@dlf.org, så lægger vi det på Instagram for dig. 

Husk at skrive en kort tekst om billedet og din mailadresse, så vi kan komme i kontakt med dig.  
Vi trækker lod blandt de indsendte billeder. 

#lærerarbejdsplads2013
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»Dette hjørne af mit klasselokale er min arbejds-
plads. Som det tydeligt fremgår, overholder det alle 
regler for en god arbejdsplads. Computeren, som 
man kan se, er startet op efter kun 15 minutter. 
Tak, lov 409!« Indsendt af Erik. 

»Vores nyindrettede lærerarbejdspladser«.  
Indsendt af Kirsten Hedegaard.

»Her er et billede af en gruppe læreres lærer- 
arbejdsplads, som er frokostbord, garderobe, for-
beredelsesplads og opbevaring af diverse undervis-
ningsmaterialer«. Indsendt af Mogens Larsen.

»På vores skole er vi cirka 40 lærere, som deles om 
tre af disse båse, hvor man kan sidde og forberede 
sig. På det ene bord er der en computer, den anden 
side er et frit bord, hvor man kan sidde med sin 
iPad. Pladsen er for så vidt helt okay! Men desvær-
re er den ofte optaget. Håber det kan være til inspi-
ration!« Indsendt af Kirstine Sellerup Kjær.

»Er så heldig, at vi har et lille værelse i huset, 
som jeg kan bruge som arbejdsrum. Her er fred 
og ro, når jeg har brug for det, og en dejlig have at 
kigge ud i. Jeg behøver ikke at rydde op, kan lade 
tingene ligge, så det er lige til at gå til«. Indsendt 
af Trine Jakobsen, lærer på Storebæltskolen i 
Korsør. 

Lærere fra  
hele landet  
viser deres  
arbejdspladser
Kirsten og hendes kolleger 
sidder ved nyindrettede ar-
bejdspladser på skolen, Erik 
har en gammel computer i et 
hjørne af klasseværelset, og 
Trine kan bedst lide at for-
berede sig derhjemme i et 
værelse, hun har indrettet til 
arbejde. Det viser nogle af de 
billeder, lærerne har sendt ind 
af steder, hvor de forbereder 
sig til undervisningen. Frem til 
den 11. oktober kan du også 
indsende et billede og sam-
tidig deltage i lodtrækningen 
om et weekendophold på et 
Sinatur-hotel.

Se flere
Se flere af lærernes billeder og  
læs mere på folkeskolen.dk
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Læreres professionsidentitet er ikke i krise, men under forandring. Postlockoutperioden har medvirket 
til en ny eftertænksomhed om selvforståelse og nye måder at være lærer på. Det handler om at identificere 
og videreudvikle et professionsfundament, en slags grundidentitet, men ikke uden kritisk blik.

Professionsidentitet:  
Læreren som professor  

eller provo?

Professionalisering er ubetinget de seneste 
års fremmeste plusord. Alle taler om det: 
Regeringen, kommuner over fagforeninger 
til uddannelsesinstitutioner og folkeskoler. 
Lærerprofessionen er bestemt ikke fredet, sna-
rere tværtimod. Det forventes i disse år, blandt 
andet med den kommende skolereform, at læ-
rerarbejdet skal professionaliseres yderligere 
med henblik på øget læringsudbytte til glæde 
for såvel den enkelte elev som samfundet. 

Professionens aspekter
Lærerprofessionens status, monopol og 
etik, som vi kender den i dag, hænger nøje 
sammen med lærerarbejdets helt særlige, 
men også nødvendige vidensgrundlag. Det er 
nemlig igennem udmøntningen af viden i læ-
rerarbejdet, at lærerprofessionen er kommet 
til at skille sig ud fra andre arbejdsfelter. Vi-
den, pædagogisk såvel som faglig, er således 
grundlæggende for identiteten i lærerprofes-
sionen. To centrale aspekter i lærerprofes-
sionen ligger ligeledes fast, nemlig arbejdet 
med mennesker, som eksempelvis define-
res gennem termer som relation, omsorg, 
autenticitet og anerkendelse. Ofte benævnes 

det som socialarbejde. Det andet aspekt er 
lønarbejdet, der gennem sit udvekslingsfor-
hold – løn for arbejde – er rammesættende for 
lærerarbejdet og dets udviklingsmuligheder. 

Der er tilsyneladende accele-
reret et såkaldt videnspres på 
lærere. Mange aktører forven-
ter »value for money«, hvilket 
aktivt medvirker til en foran-
dring af professionen – læreres 
professionsidentitet. 

Evidenskrav 
Som vi har været inde på, er viden et funda-
ment for lærerarbejdet, og forskellige former 
for viden er samtidig løbende medskaber af 
lærerprofessionen. Undervisningsministeriet 
er temmelig eksplicit med dette videnskrav 
og henviser til regeringens udspil »Gør en god 
skole bedre«. Vi kan også læse det i den brede 
politiske aftale om »et fagligt løft i folkesko-
len«. Retorikken er klar og centreret om at 
gøre skolen bedre ved også at gøre lærerne 
bedre, og svaret synes blandt andet at være 
at undervise ud fra »viden, der virker«. Det 
forventes, at undervisningen skal baseres på 
evidens. Evidens kan forstås som »den aktuelt 
bedste viden«, man har inden for et bestemt 
område. Det er således en væsentlig diskus-
sion på ethvert lærerværelse at afklare, hvad 
der skal opnås, hvordan dette opnås bedst 
muligt, og hvilke parametre det så skal måles 
ud fra. Men er der relevante vidensformer, 
der udelades?

Det Nationale Forskningscenter for Vel-
færd (2012), kaldet SFI, foreslår, at den bedste 
viden fås ved at gå systematisk til værks og 
gerne ved at anvende flere forskellige typer 
målinger, som tilsammen kan give et mere 
sikkert billede af, hvorvidt en bestemt måde 
at »gøre« på virker eller ej. Det er netop den-
ne lidt logiske pointe, vi undervisere/lærere 
bør hæfte os ved. Når vi ukritisk accepterer 
nogle, blandt mange andre, vidensformer i 
effektmålingsstræben, så risikerer vi, at disse 
mere eller mindre konstituerer professions-
identiteten og begrænser det helt særlige ved 
lærerprofessionen, nemlig en bred vidensfor-
ståelse og en kritisk tilgang. Antageligt styrkes 
læreres viden om effekt, men samtidig redu-
ceres eller ligefrem udelukkes andre måder at 
se verden på. 

Professor eller provo? 
Det er altid problematisk at reducere kom-
pleksiteten i lærerarbejdet. Vi ved, at god 
undervisning handler om et utal af dimen-
sioner, men tillad mig at foreslå to retninger, 
man som lærer kan overveje at lade indgå 
i dele af professionaliseringsprocessen. I 
forhold til vidensaspektet i lærerprofessio-
nen og de stigende krav om effektivisering 
og evidensbaseret undervisning synes der at 
vise sig et tydeligt professionaliseringskrav 
i retning mod at blive en dygtig effektmåler. 
Det kan vi benævne som professortilgangen, 
med reference til at man i gamle dage kaldte 
professorer »fortjenstfulde mænd«. Dem, 

KroniK
Karsten Mellon, Ph.d.-stiPendiat 
ved rosKilde Universitet  
og adjUnKt ved  
University College sjælland 
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som bedst levede op til en særlig og 
nødvendig vidensfunktion i samfundet. 
Metaforen professortilgangen i lærerpro-
fessionen er således en faglig tilgang, der 
understøtter og udvikler den herskende 
evidensbaserede undervisning. Spørgsmålet 
er her, hvad der giver bedst læringsudbytte i 
undervisningen.

I slutningen af 60’erne opstod den hol-
landske provobevægelse. Det var ikke en 
bevægelse med én bestemt retning og kritik, 
men en samlebetegnelse for en række hap-
penings, som havde til formål at rode op i det 
etablerede parnas. Det var en institutionel 
kritik. De fik megen opmærksomhed, fordi de 
viste (beklager udtrykket) bar røv i offentlige 
sammenhænge. Dette er inspiration til beteg-
nelsen provotilgangen i lærerarbejdet.

Lærerprofessionen bør ikke 
læne sig tilbage og acceptere 
de, i værste fald, mekaniske 
irrelevante effektmålinger og 
metodestrukturer legitimeret 
gennem bestemte (og ofte ude-
fra besluttede) evidensbaserede 
tilgange. 

Lærere skal turde udfordre anvendelsen 
af de herskende vidensformer og sætte nye 
konstruktive dagsordener. Det handler om at 
vove og have tillid til sig selv og sine kolleger. 
Diskutér, hvad der giver mening i lærerar-
bejdet. Vovestykket består i at udfordre de 
herskende evidenskrav og -tendenser og sup-
plere med relevante udeladte vidensformer i 

det pædagogiske arbejde. Nogle taler om øget 
fokus på bestemte dannelsesforståelser, nogle 
om psykodynamiske faktorer, mens andre er 
optaget af alternative intelligensperspektiver.

Begrund din praksis – det er din profession
Professor- og provotilgangene er i virkelig-
heden ikke hinandens modsætninger, men 
snarere hinandens forudsætning. De filtrer sig 
ind i hinanden i lærerarbejdet. De bidrager til 
relevante perspektivskift, hvilket medskaber 
den gode lærerprofession. To spørgsmål, 

man kan arbejde med 
i skolens lærerteam, er 1. 

Hvilke vidensformer inddrager vi 
i vores undervisning og i forbindelse med 
effektmålinger og med hvilke begrundelser? 
2. Hvorledes kan vi udfordre og i tillid vove 
at eksperimentere med måder at inddrage 
alternative vidensformer på? Lærerens hand-
linger i undervisningen er den skolefaktor, der 
i størst udstrækning forklarer elevens tilvækst 
i læring, som forskere ved Aarhus Universitet 
(2011) formulerer det. 

Karsten Mellon er ph.d.-stipendiat ved Roskilde 
Universitet og forsker i kompetence og læring 
blandt andet inden for individuel kompetence-
vurdering (IKV) og er samtidig ansat ved Læ-
reruddannelsen på University College Sjælland, 
hvor han underviser i de pædagogiske fag.

Illustration: Mai-Britt Bernt Jensen
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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Lærerne og 
skolelederne 
sidder med aben

Steen Axbøg:
»Payback time! Arbejdsgiveren 
har i mange år haft eksterne 
arbejdspladser hjemme hos 
lærerne med pc/printer, te-
lefon, god belysning, reoler, 
ordbøger, clipsemaskine, skri-
veunderlag med mere. 
Denne arbejdsplads skal jo 
bare over på skolen!«

Per Frederiksen: 
»Mit private musiklokale lukker 
til august ... Jeg har i nogle år 
stillet egne instrumenter, soft-
ware og pc til rådighed for min 
skole, da der ikke er adgang til 
musiklokalet, når jeg skal for-
berede mig (kommunen bru-
ger det til undervisning). Fra 
august lukker den mulighed, og 
min skole skal finde et par hun-
drede tusinde til nye faciliteter. 
Smukt, ikke ...?« 

}Kommentarer til artiklen »Syv 
ud af ti lærere: Fuld tilstede-
værelse bliver dyrt og bøvlet« i 
Folkeskolen nummer 15

Zeki Laurent Sadic: 
»Der bliver dagligt trængsel på 
skolekontorerne fremover, hvis 
Anders Balle får magt, som han 
har agt om, at ’hvis ikke andet 
er aftalt, så er man på skolen’. 
Så vil skolelederne vel dagligt 
blive konfronteret med samtlige 
læreres spørgsmål: ’Jeg har ikke 
mere undervisning og har ingen 
møder, er det så okay, at jeg går 
hjem og forbereder mig?’«

Richard Sørensen: 
»Hvor skal vi være? 800 børn, 
70 lærere og otte trange ar-
bejdspladser i pædagogisk 
værksted.
Skal vi le eller græde?«

}➢Kommentarer til Kon-
fronteret med Anders Balle i 
Folkeskolen nummer 15

I disse dage indgås der budgetforlig i kom-
mune efter kommune ofte med formuleringer 
som denne:

Omprioritering af lærernes arbejdstid.
Regeringen og KL er enige om, at der 

med reformen skal omprioriteres således, 
at lærerne i gennemsnit underviser mere, 
svarende til cirka to klokketimer i fagopdelt 
undervisning om ugen, inden for den almin-
delige arbejdstid.

Jeg tror simpelthen ikke, at politikerne er 
klar over, hvad de beslutter, når de godken-
der et sådant oplæg fra forvaltningen. Skal 
disse ekstra undervisningstimer til alle lærere 
forberedes og efterbehandles, skal der opstil-
les mål for den enkelte elev, tilrettelægges en 
differentieret undervisning, ske en løbende 
tilbagemelding til eleverne og forældrene, ja, 
så går der omkring 200 arbejdstimer med 
dette på et år.

Vi står tilbage med spørgsmålet: Hvordan 
kan det lade sig gøre, samtidig med at vi 
skal indfri kravet om en anderledes og mere 
spændende undervisning, øget samarbejde 
med kultur- og fritidsorganisationer, stå med 
ansvaret for de understøttende undervis-
ningstimer, som pædagoger og andre uden 
læreruddannelse kommer til at varetage, og 
alle de andre opgaver, politikerne forestiller 
sig, at lærerne skal løse med den kommende 
skolereform?

Politikerne beslutter altså, at lærernes ar-
bejdstid skal omprioriteres, men hvad er det 
for en omprioritering, politikerne beslutter? 
Ja, det kan man altså ikke læse noget om i 
økonomiaftalen, og jeg har endnu ikke hørt, 
at en eneste kommunalbestyrelse skulle have 

gjort sig disse overvejelser, inden man god-
kender forvaltningens oplæg.

 Det er ufatteligt nemt at sidde langt fra 
skolens virkelighed og træffe den slags beslut-
ninger, når de samme politikere bare fraskri-
ver sig ansvaret for, hvordan det kan realise-
res, med floskler om, at lærerne sandelig ikke 
skal arbejde mere, men bare skal arbejde på 
en anden måde – lærerne er jo vidensarbej-
dere, så det finder de selv ud af!

Lærerne og ikke mindst skolelederne sid-
der tilbage med aben, og overborgmesteren i 
København satte ekstra trumf på ved som en 
del af valgkampen at erklære, at skoleledere, 
der ikke leverer varen, skal erstattes af andre!

Skolelederne – og lærerne – har i den grad 
brug for at blive bakket op i forhold til den 
store opgave, de står over for. 

Det må blandt andet ske ved, at politi-
kerne reelt forholder sig til, hvilke resurser 
skolen behøver for at leve op til de store krav 
og forventninger, som politikerne jo selv 
formulerer. Og det må ske ved, at politikerne 
forholder sig til, hvordan lærerne skal kunne 
lykkes med den opgave, politikerne nu pålæg-
ger os. 

 Skolelederne – 
og lærerne – har i 
den grad brug for 
at blive bakket 
op i forhold til 
den store opgave, 
de står over for. 

DLF mener
AnDerS BonDo cHriStenSen 
ForMAnD For DLF  
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For dig som er - eller gerne vil være - leder på en uddannelsesinstitution.

Uddannelsen er baseret på den nyeste 
forskning og udbydes i København af 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) 
og Copenhagen Business School.

www.edu.au.dk/master

MASTER I LEDELSE AF 
UDDANNELSESINSTITUTIONER

Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU) udbyder 
masteruddannelser inden for 
uddannelse, pædagogik og 
ledelse i Aarhus og København
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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 18 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 9. oktober klokken 9.00.

Nils Stahlschmidt, tidligere kultur- og socialchef, Præstø Kommune, og Benny Blak, tidligere børne- og kulturdirektør, Høje-Taastrup Kommune

LAd Lederne Lede SKoLerne
Kære forvaltning.

Hvad sker der, når lederne kommer hjem 
fra KL’s tredageskurser for skolelederne? Det 
er nu, der er momentum!

Hvordan får den enkelte leder eller leder-
teamet foldet deres nye viden og personlige 
kompetencer ud i organisationen efter KL’s 
og Center for Offentlig Kompetenceudviklings 
kurser. Skolerne er ikke ens, forskellige mo-
deller skal udvikles, og standardløsninger har 
ikke vist sig brugbare. 

Det er vores opfattelse, at det er vigtigt, at 
den enkelte skole finder sin egen model. Vig-
tigere end at kommunerne opfinder modeller, 
som skal tilpasses den enkelte skole uanset 
størrelse, beliggenhed og så videre. Den så-
kaldte »one fits all-model« har været udgangs-

punktet for hele tænkningen bag ministerens 
skolereform! Nu er det vigtigt, at kommunerne 
ikke begår den samme fejl. Forvaltningens 
opgave i den nye situation er at tænke sig som 
et inspirations- og serviceorgan for skolerne. 
Den stiller sig til rådighed som en partner, når 
der er brug for den, frem for at igangsætte alle 
mulige standardiserede projekter. 

På den lille skole er udfordringen stor for 
skolens leder. Hun skal være skarp på både 
det administrative og pædagogiske område. 
Sandsynligvis har hun en diplomuddannelse 
i ledelse. På det pædagogiske område må 
hun sikkert tænke i at have lærere med spids-
kompetencer inden for udvalgte områder, 
så de kan være daglige sparringspartnere for 
lærerne. 

På de store skoler med ledelsesteam er 
der muligheder for at fordele administration, 
personaleledelse, pædagogisk sparring og 
så videre mellem sig, så der på alle områder 
skabes en professionel kultur, der er en for-
udsætning for, at målene nås!

Set udefra er det nu, at skolens ledelse skal 
iværksætte et overordnet strategisk arbejde, 
som skal føre frem til, at skolen er klar til re-
formen i august 2014. 

Så kære tidligere kolleger i forvaltningerne 
og kære lokalpolitikere. Giv skolerne frihed til 
selv at vælge model. Lad os prøve med frihed 
i stedet for politisk bureaukrati. Den vej har vi 
prøvet, og se blot, hvor vi er endt!
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BIG BANG er Danmarks nye natio-
nale konference og messe for alle,  
der underviser, udvikler eller forsker  
indenfor naturfag og matematik. 

På BIG BANG bliver du fagligt opda-
teret på naturvidenskab og læring og 
får konkret inspiration til at forny din 
undervisning.

Tilmelding: 
bigbangkongferencen.dk/tilmelding.
Pris: Kun 900 kr. for to dage med 
faglig inspiration. Forplejning inklu-
deret i prisen.
 Overnatning: Du kan booke over-
natning på Vingsted eller på hotel i 
Vejle. Overnatning er ikke inkluderet 
i konferencegebyret.
 Program: Programmet for BIG BANG 
offentliggøres den 2. december 2013.

En række stærke arrangører er igen 
i år gået sammen om at skabe en 
uforglemmelig konference og mes-
se, hvor dit største problem bliver at 
vælge mellem de mange spændende 
programpunkter. 

Det er nu, du skal sikre dig en plads 
på BIG BANG.

Centre for 
undervisningsmidler

Konference  
20. – 21. marts 2014 
på Vingsted hotel og 
Konferencecenter

Tilmeld 
dig 

allerede 
i dag!

debatteret

Inger la Cour, cand.pæd.psych.

Tre veje til bedre læsning
Når en flok børn skal starte med at lære at 
læse, kan læreren jo ikke vide, hvem der i 
flokken er ordblind. Efter min erfaring kan 
langt de fleste lære at læse ud fra en hvilken 
som helst metode. Men de 15-20 procent, som 
vi så ofte taler om, kan have det svært. Det vil 
derfor være klogt at udarbejde læsebøger, der 
netop tilgodeser disse 20 procent. Men det 
skal gøres på en måde, så de 80 procent ikke 
keder sig.

Det kan godt lade sig gøre, og vi fik nogle 
få år til at gennemprøve de læsebøger, der var 
udarbejdet ud fra dette ønske, men så blev 
skråskriften afskaffet sammen med mange 
andre ting, som man syntes var forkert.

Men det er den, der kan hjælpe på tre 
niveauer.

1: På første niveau giver den børnene mulig-
hed for at blive fuldstændig sikre i bogstaver-
nes udseende og navn, idet de på egen hånd 
skal omkode hvert bogstav til en helt anden 
figur, når de skriver af fra læsebogen. Med 
denne afskrivning af let tekst gives der mange 
individuelle opgaver i hurtigt og nøjagtigt at 
identificere et bogstav. 

2. Andet niveau gælder erfaring med, hvor-
dan ord opbygges. Når børnene i de allerfør-
ste år skriver af fra læsebogen, bliver de bedt 

om at dele ordene i lydmæssige stavelser. Ved 
dette arbejde opdager de langsomt, hvordan 
ordene dannes.

3. På tredje niveau gælder det at lære store 
børn at analysere de lange ord. De får til op-
gave at skrive af efter avisen og dele ordene 
lydmæssigt. Ordet udenrigsminister er til at 
have med at gøre, men ordet ingeniørstude-
rende er sværere. Hvis man ikke har lært den 
hurtige lydmæssige analyse, kan unge perso-
ner med auditive vanskeligheder have svært 
ved at læse ordene på en brugsanvisning. De 
mister så troen på sig selv og giver op. Og 
ekstra træning i læsning har ofte meget ringe 
effekt.

Derved mister vi en masse fornuftige unge 
folk, som kunne gøre gavn i samfundet til 
glæde for os alle og ikke mindst for sig selv. 

Det er svært at vække voksne menneskers 
interesse for at arbejde på grundniveau. Men 
hvis man desperat ønsker at kunne læse, kan 
det lade sig gøre. Jeg husker en ung mand, 
der indhentede det fornødne på tre måneder 
og kom hen og sagde: »Tak, nu kan jeg blive 
frisør«.

Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Ditte Jensen:
 »… Jeg kan ikke styre de ydre 
rammer for mit virke som lærer. 
Arbejdstiden og skolereformen 
ligger desværre uden for min 
kontrol. Men jeg kan styre, 
hvordan jeg går til opgaven, og 
de signaler, jeg sender til om-
verdenen omkring lærerjobbet. 
For lærerjobbet er, for mig at se, 
noget af det mest komplekse, 
man kan beskæftige sig med 
her i verden. Det er utrolig kom-
pliceret og nuanceret at skabe 
læreprocesser for børn. Mange 
reducerer lærerjobbet til en fag-
lig viden, der skal videreformid-
les ved at slå op på næste side i 
bogen. Men lærerjobbet handler 
i virkeligheden meget mere om 
didaktik, pædagogik, overblik, 
relationer og kommunikation, 
end at to plus to er fire.
Dette budskab har vi ikke for-
mået at få frem …«.

}➢Klip fra blog »den største, 
mest komplicerede og vigtigste 
opgave«

139312 p32-35_FS1613_Debatteret.indd   34 23/09/13   16.00



f o l k e s k o l e n  /  1 6  /  2 0 1 3  /  35 

I Folkeskolen nummer 14 kan man læse om 
arbejdet med at revidere Fælles Mål.

Da Danmarks Evalueringsinstitut sidste 
år undersøgte lærernes brug af Fælles Mål, 
var det en klar konklusion, at der skal sættes 
ind på et langt mere grundlæggende niveau, 
end en forenkling og revision af Fælles Mål 

udgør, hvis vi vil sikre, at folkeskolens un-
dervisning fremover kommer til at tage afsæt 
i læringsmål. At skabe en forandring, hvor 
lærerne arbejder med afsæt i læringsmål 
som forudsætning for at udøve undervisning, 
der tilgodeser alle elevers forudsætninger, 
er en ambitiøs proces. Først når skolernes 

forudsætninger for at arbejde med reelt at 
sætte mål for, hvad elevernes skal lære, er på 
plads, vil reviderede udgaver af Fælles Mål-
dokumenterne være nyttige.

Men hvad skal der til for at styrke arbejdet 
med at sætte læringsmål og undervise efter 
målene? Hvordan styrker vi fokus på, hvad 
eleverne skal lære, i stedet for, som det ofte 
sker i dag, at lærernes primære fokus er på, 
hvad eleverne skal lave? 

At formulere klare mål for, hvad eleverne 
skal kunne, sådan som det er meningen i 
de nye Fælles Mål, er et skridt i den rigtige 
retning. Men for at kunne planlægge og gen-
nemføre en undervisning med klare lærings-
mål for eleverne skal folkeskolens lærere 
have mere og anderledes støtte end den, et 
faghæfte kan give. Lærerne skal klædes på 
til at sætte læringsmål for det enkelte under-
visningsforløb, undervise efter dem og følge 
op på, i hvilken grad de er nået. Samtidig må 
både skoleledelser, forvaltninger og ministe-
riet stille tydelige forventninger til lærernes 
arbejde med målstyret undervisning og følge 
op på arbejdet. Der skal skabes forståelse 
for, at det at være i stand til at formulere og 
undervise efter læringsmål er en afgørende 
forudsætning for kvalitet i undervisningen.

Særligt tilrettelagt 
UngdomSUddannelSe
— For unge med angst, social 
fobi, depression og OCD.

 
Basen har etableret:
• En  Særlig Tilrettelagt 
 Ungdomsuddannelse; Basen STU 
• Et 1-årigt Erhvervs- og  
 Uddannelses Afklaringsforløb; EUA.

I den forbindelse afholder vi et  
informations- og inspirationsmøde  
for UU vejledere, sagsbehandlere og 
andre relevante professionelle.

Fredag d. 4. oktober kl. 11.00 - 13.00
Tirsdag d. 8. oktober kl. 13.30 - 15.30

arrangementet er gratis, men 
kræver tilmelding — se basen.dk 
under Basen STU.

Professionel undervisnings- og behandlingserfaring

Deltag i netdebatten 
 

Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet

RAVAGE  -

Digital alfabettræning og bøger
Danske digitale bøger 1
Danske digitale bøger 2
Digitale Retstavnings- og Læseprøver 7. - 9. kl.
Engelske digitale bøger 1
Engelske digitale bøger 2
Engelske digitale bøger 3

Køb nye digitale årsabonnementer og vælg gratis undervisningsmidler for samme beløb 
(ekskl. fragt). Køb fx en e-læringspakke for 1000 kr. og bestil GRATIS for 1000 kr. bøger/cd’er 
på vores hjemmeside efter eget valg. Tilbuddet gælder resten af GULLHOJS jubilæumsår 2013.

Se meget mere på www.gullhoj.com

.......

Katja Munch Thorsen, konstitueret direktør, Danmarks Evalueringsinstitut (Eva)

LæringSmåL Kræver mere  
end FAghæFter

 Hvordan  
styrker vi fokus 
på, hvad eleverne 
skal lære, i stedet 
for .... hvad ele-
verne skal lave?
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 I1500-1700-tallet var en ferle altid inden 
for lærerens rækkevidde, og selve lærer-
gerningen var en nebengesjæft, hvis 
man ikke kunne ernære sig ved andet 

arbejde. Det kan man læse i den nyudkomne 
bog »Da læreren holdt skole«, som tager hul 
på 500 års dansk skolehistorie

»Så langt vi ser tilbage, kan vi finde skoler. 
I middelalderen var undervisning kun noget, 
som en mindre del af befolkningen havde ad-
gang til. Op gennem 1500-, 1600- og 1700-tal-
let skete der en udvikling, hvor flere børn, 
både piger og drenge, fik adgang til skole, og 
alle lærte elementær læsning«, fortæller den 
ene af de to forfattere til bogen, historiker 
Charlotte Appel. Skolen dengang var imidler-
tid ikke det samme, som vi forstår det i dag 
ved særlige bygninger og faglærere. Dengang 
var læreren skolen, og man sagde, at læreren 
»holdt skole«. 

Lærerjob, indtil noget bedre bød sig til
Selvom lærerne også i 1500-1700-tallet 
udgjorde rygraden i skolen, så er der stor 
forskel på dem og nutidens professionsud-
dannede lærere. Hvis man kunne læse og 
skrive i 1600-tallet, så kunne man også 
undervise, og det var derfor ikke atypisk, 
at en matros, knapmager eller soldat holdt 
skole. Mange kvinder, især enker, underviste 
også i læsning.

»Der var ikke høj status forbundet med 
det at være lærer, for det var et arbejde, alle 
kunne falde tilbage på. Jobbet var en gennem-
gangsstilling eller en måde at komme i gang 
med karrieren på, for eksempel som præst. 

Man havde ikke en forventning om, at lærere 
på købstædernes latinskoler skulle være læ-
rere på livstid, og lønnen var sjældent stor 
nok til, at man kunne forsørge en familie«, 
siger Morten Fink-Jensen, der er historiker 
og den anden medforfatter. Men selvom alle 
kunne undervise, så var der ikke en følelse af 
en samlet lærerstand. 

»Latinskolelærerne og skolemestre i 
byerne ville føle, at de intet havde til fæl-
les med de usle landsbylærere og slet ikke 
med håndværkerkonen, der underviste i 
læsning. Vi samler dem, fordi de fungerede 
som lærere, men de så ikke sig selv som en 
samlet gruppe«, siger Charlotte Appel. Ordet 

»lærer« om underviserne blev da også først 
slået fast med seminarierne omkring starten 
af 1800-tallet. Inden da blev »læreren« kaldt 
skolemester, hører, læremoder eller simpelt-
hen skoleholder. 

100 børn i ét lokale
Der var mange forskellige former for under-
visning, i byerne var der både latinskoler og 
danske skoler, på landet var der landsbysko-
ler og omgangsskoler, og for de velhavende 
var der privatundervisning. Især privatun-
dervisning var vidt udbredt, og hvis vi kunne 
tage tilbage til en vinterdag i 1670 og se, hvem 
der er lærere lige nu, så ville flertallet være 
dem, der er ude i private sammenhænge og 
underviser nogle børn i en afsidesliggende 
landsby eller præstens børn og et par stykker 
mere i præstegården, forklarer Charlotte 
Appel.

Privatlærerne i navnlig præste- og her-
regårde var privilegerede i forhold til lands-
bylæreren, som holdt skole for alle egnens 
elever på én gang. I de store sogneskoler i Kø-
benhavn kunne en lærer godt have omkring 
100 børn i et lokale fordelt på tre klasser. Med 
store klasser og stor alders- og niveauforskel 
gav det ikke mening at gennemgå et samlet 
pensum for alle som i dag. Det var i stedet 
nødvendigt med en form for differentieret 
undervisning, fortæller Charlotte Appel og 
Morten Fink-Jensen.

»Læreren holdt skole både for de små 
børn, der skulle lære bogstaverne at kende, 
og for pigen på 14 år, der læste flydende. 
Hvordan fungerede sådan en skoledag med så 
mange forskellige elever og niveauer? Hvert 
eneste barn havde sit eget niveau, og derfor 
var differentieret undervisning reelt eneste 

Matroser og knapmagere
var skolens lærere

Der er sket meget med lærerrollen siden senmiddelalderen, hvor enhver, der kunne læse og skrive, havde  
mulighed for at ernære sig som lærer. Fysisk afstraffelse var en naturlig del af undervisningen. 

TeksT Hanne  HeLLisen

Da læreren holdt skole« er skrevet af lektor og dr.phil. 
Charlotte Appel og historiker og ph.d. Morten Fink-
Jensen, og de behandler 300 år af skolens historie 
fra senmiddelalderen og op til 1780. Det er tiden før 
folkeskolelove og -reformer, og hvor udviklingen derfor 
er båret nedefra.

Bogen er første bind af »Dansk skolehistorie: Hverdag, 
vilkår og visioner gennem 500 år«, som over fem bind 
skildrer den danske skolehistorie fra mange vinkler 
og med mange billeder. Professor (MSO) Ning de 
Coninck-Smith og Charlotte Appel er hovedredaktører 
på det samlede værk, der strækker sig fra senmiddel-
alderen og helt frem til lockouten sidste forår. Første 
bind udkommer 26. september, og de andre bind vil 
udkomme løbende frem mod efteråret 2014. Projektet 
er finansieret af Carlsbergfondet og Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. 
Projektet er med til at markere 200-års jubilæet for 
skolelovene 1814, som afholdes næste år.

Projekt Dansk skolehistorie
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mulighed«, siger Charlotte Appel. Undervis-
ningen dengang fungerede dog snarere som 
individuel vejledning, hvor eleverne arbej-
dede med lektien selv, og så blev de overhørt 
i deres kunnen af læreren. Eleverne sad me-
get alene, og så gik læreren rundt og pegede 
i bøgerne. Undervisningen blev skræddersyet 
til de vilkår, der var, hvor børnene ikke kom 
fast i skole, fordi mange skulle hjælpe med 
arbejdet på gården.

»Set fra lærerens synspunkt må det have 
været en udfordring, for han kunne ikke på 
nogen måde undervise dem samlet, både 
fordi der var niveauforskelle, og fordi bør-
nene ikke altid kom regelmæssigt. Det var et 

hårdt arbejde at være lærer og en utaknemlig 
post. Omkring 1740 kommenterer Sjællands 
biskop de vilkår, som lærerne har. Han siger, 
at det er så hårdt at være lærer, at når man 
har været det i tre år, så bliver man enten 
underkuet og mister modet, eller også bliver 
man tyrannisk og tæsker børnene for meget. 
Efter tre år skal læreren altså helst finde et 
andet embede, for ellers går han ned med 
stress, eller også begynder han at terrorisere 
børnene, fordi han får nok af dem«, fortæller 
Morten Fink-Jensen. Fra midten af 1700-tallet 
blev det dog mere almindeligt, at lærerger-
ningen blev et arbejde for livet og ikke blot et 
midlertidigt job. 

Læreren tog imod bør-
nene med ferlen i hånden 
og straffede dem, der 
ikke opførte sig ordent-
ligt – det var forældrenes 
forventning. Billedet er af 
den hollandske maler Jan 
Steen fra cirka 1665, men 
det har næppe set meget 
anderledes ud i en dansk 
landsbyskole. Illustration 
fra bogen.

Riset og ferlen, lærerens følgesvende
Ud over at lære børnene læsning og regning 
havde læreren også en kristen opdrager-
funktion. Børn skulle i skole for at lære at 
læse, så de kunne blive gode kristne, og 
som gode kristne var de gode undersåtter 
for kongen. I denne opdragerrolle var det 
også lærerens opgave at straffe børnene, 
når de gjorde noget forkert – det forventede 
forældrene. 

»Der var en korporlig og systematisk 
afstraffelse, og det var også en del af lærer-
rollen. Det var et pædagogisk redskab i tiden, 
som skulle knække synden i barnet. Børnene 
havde på grund af arvesynden noget i sig, 
som var ondt, og det var det, der var skyld i, 
at børnene ikke kunne sidde stille eller ikke 
læste deres lektier. Det skulle slås ud af bør-
nene i bogstaveligste forstand«, siger Morten 
Fink-Jensen og understreger, at hvis man ikke 
slog, så svigtede man sin læreropgave. Riset, 
som var birkekviste bundet sammen, og fer-
len, som ligner en grydeske af træ, og som 
børnene blev slået med i håndfladerne, blev 
derfor symboler for lærerrollen.

Skolen og lærerrollen anno 1700 var 
markant anderledes, men der er samtidig 
ligheder med i dag. Dengang som nu ville 
forældrene det bedste for deres børn, og det 
er de to historikeres konklusion, at forældre 
har været en væsentlig aktør i arbejdet med 
at organisere kvalificeret undervisning til 
deres børn. Også dengang diskuterede man, 
hvordan man kunne få lærerne til at yde det 
bedste, og om en centralskole kunne være 
vejen frem.

»I Aalborg talte man i 1755 om at lave en 
stor samlet skole, men den idé blev skrottet, 
fordi biskoppen og amtmanden ikke mente, 
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at det ville give et billigere skolevæsen. Man 
holdt fast i de mange små private udbydere af 
skole, fordi de konkurrerede med hinanden 
på pris og kvalitet. Hvis der ikke var konkur-
rence om skolepengene, så mente man, at 
skolelæreren ville blive doven, for han vidste 
med garanti, at uanset hvor dårlig han var, 
ville børnene komme«, fortæller Morten Fink-
Jensen. 

skolens historie set nedefra
Ud over at beskæftige sig med den ændrede 
lærerrolle undersøger Charlotte Appel og 
Morten Fink-Jensen også kirkens forhold og 
indblanding i skolegang, de mange forskellige 
typer af skoler og ikke mindst holdninger til 
samme. Alt sammen illustreret gennem hi-
storiske kilder, der for eksempel beretter om 
Ole, Jørgen og Vilhelm, der gik i skole i 1778 i 
Landerslev, eller om læreren Johannes Pade, 
der drog rundt i landet for at finde et ordent-
ligt skoleembede. Formålet med bogværket 
er at skrive en samlet skolehistorie, for det er 
100 år siden, at en historiker sidst forsøgte sig 
med dette.

»Der har manglet en samlet skolehistorie 
om de lange linjer, og hvordan skole hænger 

sammen med samfundsudvikling og med 
barndommens historie. Vi synes, at der var 
brug for en historie om, hvad det vil sige at gå 
i skole, og om de mennesker, der er i skolens 
verden – lærerne, børnene og forældrene. 
Tidligere historiske fremstillinger har haft 
meget fokus på skolelove, pædagogiske ideer 
og store skolemænd, men det her er skolens 
historie set nedefra og fra mange forskellige 
perspektiver«, siger Charlotte Appel om pro-
jektet, der kommer til at omfatte fem bind.

»Skolen er ofte på den offentlige dags-
orden, og der bliver hele tiden refereret til, 
hvordan skolen var tidligere, hvad enten man 
taler om lærerens autoritetstab, eller dengang 
der var ro i klasseværelset. Vi håber, at vi kan 
kvalificere debatten om skolens udvikling«, 
siger Charlotte Appel, der håber, at lærere vil 
opleve både genkendelighed og overraskelse 
ved at læse bogen. 
 hbh@dlf.org

interviewet

Læs anmeldelse af »Da læreren holdt skole« 
side 44.

ABC’en var den mest udbredte skolebog. Her var alfabetet, korte stavelser og kristne tekster såsom Fadervor 
og De ti bud. Børnene gik ikke i gang med Luthers lille katekismus, før de havde lært at stave i ABC’en, hvil-
ket for nogle kunne tage flere år. Denne ABC er fra 1748. Illustration fra bogen.
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ROSKILDE OG NØRRE NISSUM

SAMLET OPTAGNE LÆRERSTUDERENDE
BORNHOLM

AKTIVE MEDLEMMER I DLF 

%

Research:  Hanne Birgitte Hellisen
Design:  Peter Yde Jensen Kilde: Opgørelsen er baseret på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers 

tal for optagelsen på de forskellige læreruddannelsessteder, som de forelå 30. juli. 

MÆNDENE HALER IND PÅ KVINDERNE
PÅ LÆRERUDDANNELSEN

»Man kan aldrig ramme en helt 
lige 50-50-fordeling, men tallet 
indikerer, at vi er tæt på 
en lige fordeling«
siger formand for de lærerstuderende, Bob Bohlbro. På 
hans egen læreruddannelse på Blaagaard/KDAS er 
kønsfordelingen den mest lige – 49 procent er 
mandlige studerende, 51 procent er kvindelige.

42 
%
58

2013 42 % 58 %

2012 41 % 59 %

2011 40 % 60 %

36 % 64 %

29 % 71 %

3 KVINDER 6 MÆND
33 % 67 %
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Fagportaler og webprøver til engelsk

MÅlrettet prøvetrÆning 

Med Webprøver til engelsk kan eleverne i 9. og 10. klasse 

teste deres niveau i lytte- og læseforståelse, sprog og 

sprogbrug samt øve sig i skriftlig fremstilling. Eleverne 

får detaljeret respons på deres besvarelser og både lærer 

og elev har med det samme adgang til prøveresultaterne. 

Webprøverne sparer læreren for tidskrævende rette- 

arbejde, og eleverne får mulighed for at forberede sig 

på den skriftlige prøve i et nyt digitalt format. 

Fagportalen til engelsk 5.-7. klasse  

Et omfattende materiale til engelsk

Fagportalen til engelsk 5.-7. klasse byder på undervis- 

ningsforløb, bibliotek, grammatik, opgaver, opslags-

værk og nyttige redskaber.

Færdige forløb, der er lige til at gå til. Hvert forløb har 

materiale til tre måneders undervisning.

bibliotek med varierede tekster samt et stort udvalg af 

frilæsningsbøger.

basisgrammatik med tilknyttede, selvrettende opgaver.

opslagsværk om kultur- og samfundsforhold og gode 

værktøjer med tips til skriftlig og mundtlig engelsk.

Fagportalen til engelsk 8.-10. klasse  

Alt til engelskundervisningen

Fagportalen til engelsk 8.-10. klasse giver bl.a. adgang  

til undervisningsforløb, opslagsværker, træningsopgaver 

og et omfattende bibliotek.

De færdige undervisningsforløb rummer stor variation 

af temaer, og hvert tema inddrager forskellige typer 

tekster, billeder, videoer og links. 

opslagsværker med bl.a. facts om engelsktalende lande,  

en basisgrammatik og planlæggeren, der hjælper med 

årsplanlægningen.

biblioteket har en stor og alsidig mængde tekster, 

billeder og videoer. 

ENGELSK 5.-10.

Scan koden eller gå ind på  
engelsk5-7.gyldendal.dk  
og få et gratis prøvelogin!

Scan koden eller gå ind på  
engelsk.gyldendal.dk og få  
et gratis prøvelogin!

30 
dages

gratis
prøvelogin

Brug SkoleTubes web 2.0-værktøjer  
DIREKTE fra fagportalen!
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ny viden

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  esbeN ChristeNseN / esc@dlf.org 

en printer, der kan printe en lampe eller en 
skrue af plastic ud. en robot, der kan læse 
et digt op eller løbe en tur. det er noget, der 
kan bruges i undervisningen, mener Insero 
science Akademi. Akademiet har derfor købt 

et antal tredimensionale printere og robot-
ter, som en række skoler skal gennem-
føre forsøg med.

lærerne er på kursus her i slutnin-
gen af september, og derefter er det 

elevernes tur til på en pc at designe 
en skrue eller en lille bro, som den tredi-
mensionale printer så vil spytte ud. og 

de skal jo så også lære at program-
mere robotten til at deklamere et digt 
eller hoppe på et ben. omkring 20 
undervisningsforløb i alt skal skolerne 

gennemføre.  
Projektet, der hedder fremtek, 

bliver fulgt af forskere fra syddansk 
Universitet. formålet er at høste viden 
om, hvordan undervisningen kan for-

danmarks evalueringsinstitut (eva) beskriver tre 
gennemgående ledertyper i rapporten »strategier 
for læreres og pædagogers kompetenceudvikling«.

eva har fundet frem til de tre karakteristiske 
ledelsestilgange til medarbejdernes udvikling. der 
er tale om »idealtyper«, og i praksis vil man sjæl-
dent udelukkende repræsentere én af typerne. 

Den strategiske leder
• følger både dessiner og gode råd fra kommu-

nen om kompetenceudvikling.
• Arbejder målrettet i sin egen institution med 

at afdække individuelle behov og ønsker. 
• Tænker kompetenceudvikling som instituti-

onsudvikling.
• er lydhør over for medarbejdernes ønsker, men 

ser det også som medarbejdernes mulighed 
for personlig og faglig udvikling.

 Den kommunale bestyrer 
• Tilslutter sig den retning, den kommunale 

kompetenceudviklingspolitik udstikker.
• ser det ikke som sin opgave at udfordre eller 

supplere kommunens indsatser.
• er bindeled mellem det kommunale niveau  

og medarbejderne.
• eventuelle sidegevinster i forhold til  

medarbejdernes udvikling er sekundære.

Ad hoc-navigatøren 
• følger hverken en kommunal plan eller arbej-

der lokalt systematisk og strategisk med kom-
petenceudvikling. 

• er fortrinsvis responderende på krav oppefra 
og behov nedefra. 

• er måske ikke uinteresseret i de kommunale 
indsatser og heller ikke i institutionens eller 
medarbejdernes udvikling, men agerer primært 
responsivt i stedet for proaktivt.

tre ledertyper i skolen Elever kan få 
en robot til at 
recitere et digt

den strategiske leder er mest lydhør over 
for medarbejdernes ønsker og optaget af 
deres personlige og faglige udvikling. 

Inspiration til skole-
virksomhedssamarbejde
Få præsenteret projekter og materialer som kan bruges direkte i din undervisning
Med fokus på skole-virksomhedssamarbejdet og naturfag i praksis, afholder NTS-centeret arrange-

menter flere steder i landet for naturfagslærere i grundskolen. Temadagene er en god mulighed 

for at netværke med lærere og virksomheder, som allerede har fået etableret et godt samarbejde. 

Gratis temadage i 2013
Onsdag den 23. oktober kl. 13-17, København  Gang i naturfag og virksomheder
Onsdag den 23. oktober kl. 12-16, Gimsing  Naturfag i samarbejde
Tirsdag den 5. november kl. 12-16, Tønder  Temadag om skole-virksomhedssamarbejde

Find inspiration og hjælp på NTSnet under temaet skole-virksomhed, hvor du finder undervisnings-

forløb, guider og video, der kan hjælpe dig eller din skole i gang med samarbejdet. 

Læs mere på NTSnet.dk/skole-virksomhed
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Værdighed på  
skoleskemaet  
gør begrebet 
værdighed 
konkret for 
eleverne, og 
giv dem på den måde mulighed for at 
lade andre opleve værdighed. det er 
organisationen global dignitys mål 
med sit gratis tilbud om undervisning 
i 8.-9.-klasser. forløbet tager to ti-
mer og indebærer en vekslen mellem 
klasseundervisning, gruppearbejde og 
diskussion.

Danmarks europamestre 
i oversættelse 
europa-Kommissionen leder efter 13 danske skoler til den 
årlige oversættelseskonkurrence, der finder sted den 28. no-
vember. Blandt de skoler, der tilmelder sig, trækkes der lod om 
de 13 pladser. fra hver skole udvælges to til fem elever, der 
skal oversætte en tekst til et valgfrit europæisk sprog. over-
sættelserne rettes af oversættere fra europa-Kommissionen, 
som udvælger den bedste oversætter fra hvert eU-land, og 
vinderne får en tredagesrejse til Bruxelles i foråret 2014. 

Ved Ann-sofie Warnich  / asw@dlf.org 
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berede eleverne til et godt liv i en højteknolo-
gisk verden.

Projektet er finansieret af fonden Insero 
Horsens, der blev stiftet i 2008, efter at elsel-
skabet energi Horsens amba og energiselska-
bet Nrgi fusionerede. energi Horsens amba 
havde en merværdi i forhold til Nrgi, og energi 
Horsens amba besluttede at placere mervær-
dien i en fond. 

Læs insero.dk

Læs mere på www.globaldignity.dk Læs mere på www.ec.europa.eu/translatores 

den 4. oktober åbnes der for indstillinger til Undervisningsmiddel-
prisen 2014, som uddeles til et undervisningsmiddel af bemærkel-
sesværdig høj kvalitet Alle typer materialer, der er højst to år gamle, 
kan komme i betragtning, hvad enten undervisningsmidlet er web-
baseret, elektronisk, audiovisuelt, en bog eller andet. Indstillingen 
skal ske inden den 8. november og skal bestå af en begrundelse på 
maksimalt en A4-side og tre eksemplarer af undervisningsmidlet.  
Prisen er indstiftet af Undervisningsministeriet i samarbejde med 
blandt andre fagbladet folkeskolen.

Indstil til Undervisningsmiddelpris 

Læs mere på www.uvm.dk  

eleverne kan på en pc lave et program, der kan få  
robotten til at tale, løbe og gå og andre ting. 

BORNHOLM
Stik tæerne i det kridhvide sand på Dueodde. Nyd de knejsende klipper på Nordbornholm. Oplev Bornholms skabelse 
gennem millioner af år på NaturBornholm. Fra glødende lava til frodig Solskinsø. Mærk historiens vingesus på Hammers-
hus. Duft livet blandt godtfolk og skidtfolk i middelalderen.

Bornholm er ikke bare læring på den sjove måde. Eleverne vil også elske lejrskolestederne med de gode feriehuse, 
swimmingpoolen og masser af aktiviteter.

Glæd jer til det store oplevelsesprogram – Vi gør det nemt og billigt, og rejsen til Bornholm er gratis for jer. 
Vi har hjulpet over 500 skoleklasser med dejlige lejrskoledage. Må vi også hjælpe jer? Ring til os i dag.

Det bliver en god lejrskole!

Team Bornholm • info@teambornholm.dk • 56 95 85 66
 www.Lejrskole-Bornholm.dk

Dagspris fra 100,- pr. person
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

På folkeskolen.dk er der 
altid nye anmeldelser. 
læs blandt andet an-
meldelsen af »kloge 
hænder«, Mattias Tes-
fayes offensive opgør 
med Danmarks uddan-
nelsessnobberi. Du kan 
også læse om familiete-
rapeut Jesper Juuls nye 
bog »Aggression«, som 
anmelderen finder inspi-
rerende, om end ikke lige 
til at omsætte til en travl 
skolehverdag. Vi har også 
en anmeldelse af bogen 
»Holistisk opvækst«, 
som argumenterer for 
en pædagogik, der ikke 
er bygget på målinger 
af undervisningseffekt, 
men i stedet på forestil-
linger om det gode liv. 
Det er et fint alternativ, 
siger vores anmelder.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks
Du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyheds-
brev med anmeldelser 
af materialer til dit fag-
område. Gå til folkesko-
len.dk og opret dig som 
bruger. så kan du sam-
tidig tilmelde dig vores 
mailservice.

Pris til Fandango
Gyldendals læremiddelpris på 50.000 
kroner er blevet uddelt på forlagets ef
terårsreception. I år går prisen til forfat
tergruppen bag dansksystemet »Fan
dan  go«, som blev lanceret i marts 2007. 
Oprindeligt var det udelukkende til mel 
lemtrinnet, men siden er det blevet udvidet 
til at omfatte indskolingen og er i disse år 
ved at blive færdigudviklet til udskolingen.

Forlaget lægger i sin begrundelse for 
prisen især vægt på systemets evne til at 
motivere drenge til at læse og på lærer
nes begejstring for at bruge materialet i 
undervisningen.

Folkeskolens anmeldere har blandt 
andet sagt om »Fandango«: »Det her 
system er bare sagen« og »rammer tids
ånden uden at blive overfladisk eller lefle 
for nemme løsninger«.

n  kultur i skolen, skolen i samfundet  

•  Charlotte Appel,  
Morten fink-Jensen
• 446 sider 
• 400 kroner
•  Danmarks Pædagogiske  

Universitetsforlag

Dansk skolehistorie 
bind 1  
Da læreren holdt skole 
Tiden før 1780

○   AnmelDT AF: Tonny HAnsen

Året 1814 var ikke det lykkeligste i Danmarks hi
storie. Norge var gået tabt, og Napoleonskrigenes 
udgifter havde ført til statsbankerot året i forvejen. 
Alligevel var der lyspunkter. Oplysningstidens idealer 
begyndte så småt at slå igennem, i hvert fald for 
så vidt de gavnede den enevældige konge, Frederik 
den Sjette. Så midt i al elendigheden skabte man en 
almen skole, der var uden sidestykke nogetsteds i 
verden. Med undervisningspligt og med ganske de
taljerede krav til skolernes undervisning henholdsvis 
i købstæderne og på landet.

Anordningernes tohundredeårsjubilæum til 
næste år skal fejres, og det bliver det med maner. 
Først og fremmest bliver der udgivet et omfattende 
fembindsværk om skolens historie på dansk grund. 
Dens hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år, 
som undertitlen lyder. Første bind foreligger nu og 
lover godt for det samlede værk.

»Skolens historie er tæt forbundet med barn
dommens historie og med udviklingen i samfun
det«, understreger de to redaktører. Og udviklingen 
i samfundet var meget afhængig af, hvilke tanker 
og idealer der prægede kirken. Middelalderens og 
renæssancens pædagoger satte simpelt hen lig
hedstegn mellem gudstro og dannelse. Undervis
ningen var derfor præget af katekismusindlæring, 
for bondestanden som sådan anså den kristne bør
nelærdom for tilstrækkelig. Heri var bønderne ikke 
altid enige, og i kapitel syv fortæller de to forfattere 
om et eksempel på, hvordan samfundsudviklingen 
tidligt spiller ind på kravene til skolen: Omkring 
1650 var de slesvigske/sønderjyske selvejerbønder 
langtfra tilfredse med kirkens omklamring og be
grænsning af deres børns lærdom. De bestred ikke 
nødvendigheden af den kristelige børnelærdom, 
men de ville så sandelig også have, at børnene skul
le lære at regne og at læse og skrive, ikke mindst på 
højtysk, for handel med landbrugsprodukter sydpå 
var grundlaget for disse bønders velstand.

En rigtig god  
skolehistorie
Degne, skolemestre og fuskere. Idealer og 
praksis på latin og dansk. Suveræn indføring 
i vilkår og hverdag i undervisning fra senmid-
delalderen til oplysningstiden indleder stort 
anlagt fembindsværk om dansk skolehistorie.

Læs anmeldelserne af »Fandango« 
på folkeskolen.dk/64640 og  
folkeskolen.dk/59395

Programmer og praktiske oplysnin-
ger for de to arrangementer findes på 
dfi.dk/Boern_og_unge/Undervisning/
Film-i-skolen/Arrangementer.aspx

Film i skolen-seminar i 
Aarhus og København
Du kan lige nå at tilmelde dig Det Dan
ske Filminstituts og CFU Danmarks 
Film i skolenseminarer i november. Den 
5. og 27. november 2013 arrangerer Det 
Danske Filminstitut i samarbejde med 
CFU Danmark to Film i skolensemina
rer i henholdsvis Aarhus og København. 
To hele dage med oplæg, film, work
shops og instruktørbesøg. Sidste frist 
for tilmelding er 1. oktober. 

Læs artikel  
om »Dansk  
skolehistorie«  
på side 36.
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• Jens Honoré
• 43 sider 
• 219 kroner plus forsendelse
• GeGe forlag

Tjek på iPads

Det er vanskeligt at dokumentere især de fattige 
børns skolegang. Man kan se, at den mange steder 
har fundet sted, det dokumenterer forordninger, 
beskrivelser og i nogen grad regnskaber. Men ingen 
har fundet anledning til at beskæftige sig nøjere 
med børn af de lavere klasser. Medmindre de næv
nes indirekte, som når Sjællands første protestanti
ske biskop, Peder Palladius, ville overbevise de mere 
velstående bønder om, at de burde holde deres be
gavede drenge til bogen i stedet for at sende dem 
i stalden og marken. Til det arbejde kunne foræl
drene i stedet hyre en anden dreng, der ikke var så 
bogligt begavet, at der var grund til at holde ham i 
skole. Spareøvelser i forbindelse med inklusion er 
ikke nogen ny opfindelse.

Det her udgivne bind er skrevet med vægt på 
tre grundforhold, nemlig skolens mangfoldighed, 
skolen som samfunds og konfliktarena, og at sko
ler var et sted for børn. Forfatterne peger selv på 
det sidste som indlysende, men ikke desto mindre 
er dette ofte overset i skoleforskningen. »Skolen 
blev altid organiseret af voksne, men den blev be
folket og oplevet af børn«, skriver de. Lovgivere og 
myndigheder oplever gennemtænkte og ordnede 
forhold, som de selv har skabt. Børnene oplever krav 
om arbejde fra tidlig alder og ofte dovne, uduelige 
og vilkårligt afstraffende lærere.

I øvrigt lider den første forskning i skolehistorie 
fra 1800tallet under, at forskerne ledte efter sko
lefolk, der lignede dem selv. Altså embedsmænd 
ansat ved institutioner. Men sådan var det ikke. »At 
holde skole« var det, der skete, når en lærer eller 
et familiemedlem samlede nogle børn omkring sig 
og underviste dem. Særlige bygninger til formålet 
hører en senere tid til. Dette medfører i øvrigt også 
den ulempe for forskerne, at der ikke var noget sted 
at samle, hvad der måtte være af dokumentation 
for skolens hverdag. »Skolen« flyttede, når en per
son holdt op, og en anden begyndte at holde skole 
på en ny adresse.

Der er bogen igennem masser af eksempler på, 
hvordan konkrete elevers undervisning har været, 
fra senmiddelalderen til oplysningstiden, og gode 
illustrationer, der måske ikke præcis afbilder de 
nævnte situationer, men som giver et levende ind
blik i tidligere tiders skolepraksis – i hvert fald hvor
dan samtiden helst så den.

Første bind – med et fortrinligt navne, sags og 
billedregister og en samling forbilledlige essays, der 
omhandler centrale kilder til skolehistorien – udgør 
en gedigen indføring i idehistorie og politisk historie 
med fokus på skiftende og ofte stridende idealer og 
praksis i forbindelse med undervisning af børn i tid
ligere tider. Det er en tidsrejse, vi kan se frem til at 
fortsætte op mod nutiden i de kommende fire bind. 

Den er udmærket for den administrator, 
som står på helt bar bund og aldrig har 
rodet med Apple og iPads før. For den mere 
erfarne havde det været rart med mere fokus 
på it-governance og udrulningsmetoder.

n  It; tablet-pc’er 

Bogen, som  

alle iPad- 

administratorer 

har ventet på

○   AnmelDT AF: kenneTH HAnsen 

 Så kom bogen, som alle, der har med admini
stration af iPads at gøre, har ventet på. »Tjek 
på iPads« er faktisk ikke en egentlig bog, men 
mere lig de kendte »Libris«hæfter om edb. 
Bogen vil give den vordende iPadadministrator 
en hjælpende hånd, når det kommer til admini
stration af hardware og udrulning af software 
på iPad. En ret ulige kamp. Særligt hvis man har 
troet på Apples image som brugervenligt. For så 
ændrer man i denne forbindelse nok brat me
ning, og desværre taber »Tjek på iPads« måske 
også selv kampen mod teknologien, men mere 
om det senere.

De første sider er dedikeret til at løse gåden 
om opsætningen af iTunes og opsætning af 
iPad. Det foregår alt sammen med fine forkla
ringer og billeder. En klassisk trin for tringen
nemgang, som selv den største itudfordrede 
kan følge. At gennemgangen er lang og snørklet, 
skal ikke tilskrives »Tjek på iPads«, men snarere 
Apple, og der serveres undervejs anekdoter om 

forfatterens egne oplevelser med installation og 
særheder i den forbindelse.

Det næste centrale emne i bogen omhandler, 
hvordan man får klargjort flere iPads ad gangen. 
Her er forfatterens gode råd, at man ikke skal 
forvente at klargøre mere end firefem samtidigt. 
Så hvis man skulle stå med to klassesæt a 25 
styk, så kan man roligt sætte mere kaffe over.

Den sidste del af »Tjek på iPads« dækker over en 
række forskellige apps, som kan bruges til mediepro
duktion, og nogle tips til basal anvendelse af iPad’s 
funktioner såsom at tilslutte til projektor eller tage et 
screenshot. Alt i alt meget nyttigt og simpelt.

Kan jeg så anbefale dette hæfte? Svaret er 
bådeog. Det er udmærket for den administrator, 
som står på helt bar bund og aldrig har arbejdet 
med Apple og iPads før. For den mere erfarne 
burde der være mere fokus på udrulningsmeto
der med for eksempel softwareløsningen Apple 
Configurator eller hardwareløsningen NoteSync 
fra Leba. Endelig taber hæftet noget ved ikke 
selv at være digitalt og dermed blive forældet 
ved næste opdatering. 
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Brug for økonomisk støtte? 
 
Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse 
yder økonomisk støtte til medlemmer, der er i en  
vanskelig situation. 
 
Støtten kan fås enten som kontant tilskud til behandling  
eller som delvis frit ophold på et af foreningens hoteller  
i forbindelse med rekreation.  
 
Følgende medlemsgrupper kan søge om støtte  
fra Understøttelseskassen: 
 
• Lærere, børnehaveklasseledere og ledere 
• Pensionerede medlemmer 
• Forældre til hjemmeboende lærerbørn under 18 år 
 
Læs mere om reglerne for tildeling af støtte på 
www.dlf.org/medlem/medlemsfordele eller kontakt Danmarks Lærerforening, 
Økonomiafdelingen – tlf. 33 69 63 00. 

 

Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse yder økonomisk støtte 
til medlemmer, der er i en  vanskelig situation.  

Støtten kan fås enten som kontant tilskud til behandling  eller som del-
vis frit ophold på et af foreningens hoteller i forbindelse med rekreation.   

Følgende medlemsgrupper kan søge om støtte fra Understøttelseskassen:  
• Lærere, børnehaveklasseledere og ledere 
• Pensionerede medlemmer 
• Forældre til hjemmeboende lærerbørn under 18 år  

Læs mere om reglerne for tildeling af støtte på www.dlf.org/medlem/
medlemsfordele eller kontakt Danmarks Lærerforening, Økonomiafde-
lingen – tlf. 33 69 63 00.

Brug for  
økonomisk  
støtte?  

Brug for økonomisk støtte?  
Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse yder økonomisk støtte til medlemmer,  
der er i en  vanskelig situation.  

Støtten kan fås enten som kontant tilskud til behandling eller som delvis frit ophold på et af  
foreningens hoteller  i forbindelse med rekreation.

Følgende medlemsgrupper kan søge om støtte  fra Understøttelseskassen:  
• Lærere, børnehaveklasseledere og ledere 
• Pensionerede medlemmer 
• Forældre til hjemmeboende lærerbørn under 18 år  

Læs mere om reglerne for tildeling af støtte på www.dlf.org/medlem/medlemsfordele eller kontakt Danmarks Lærerforening, 
Økonomiafdelingen – tlf. 33 69 63 00. 

Scan koden, og få fem 
gode råd, som kan 
hjælpe jer i gang. 

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

ONDT I
RYGGEN?  

Bevæg dig ind på jobogkrop.dk og se,
hvad I kan gøre på arbejdspladsen.

Følg med og deltag i debatten på
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Nummer 17:  01/10
Nummer 18:  15/10
Nummer 19:  29/10

Nummer 20:  12/11
Nummer 21:  26/11
Nummer 22:  10/12

DeaDlines for  
stillings- 
annoncer  

2013

Udsigt til  
bedre jobjagt
Det kan godt betale sig at være 
ekstra opmærksom på jobopslag 
og stillingsåbninger i den kom-
mende tid. I alt fald er der udsigt 
til bedre mulighed for at få et 
positivt svar på en ansøgning, 
end der var for blot et år siden.

Dengang fortalte medierne, 
at ledigheden blandt nye lærere 
eksploderer, og at der var meget 
langt mellem jobopslagene. I 
dag sker det, at lærerstillinger i 
folkeskolen bliver genopslået, og 
at skoler oplever, at kandidater 
springer fra, fordi de har fået job 
et andet sted.

»Det er en anderledes situa-
tion, end vi har oplevet de sidste 
par skoleår. Vi har i foråret ople-
vet, at beskæftigelsessituationen 
for lærernes vedkommende er 
mere positiv end tidligere«, siger 
Kasper Nyholm. Han er afde-
lingsleder på Dansborgskolen i 
Hvidovre, der netop har haft et 
lærerjob genopslået.

»Vi fik nogle ansøgninger i 
første omgang, men de fleste var 
for langt fra den kombination 
af linjefag, som vi gik efter. Den 
ansøger, som vi tilbød stillingen, 
sprang fra efter at have fået et 
andet job, så vi har måttet genop-
slå stillingen. Heldigvis er der nu 
kommet lidt flere ansøgninger«, 
siger afdelingslederen.

Det er for tidligt at sige, at 
ledigheden blandt lærere ge-
nerelt er faldende, eller at nye 
lærere i almindelighed har lettere 
ved at komme i job, men noget 
kan tyde på, at bunkerne med 
ansøgninger ikke er så høje, som 
de har været.

Klædt på til jagt:
•  Send uopfordrede ansøgninger, 

og kontakt skoler, som du er 
særligt opmærksom på. Måske 
har de akut brug for en vikar.

•  Tilmeld dig jobagenten på Læ-
rerjob.dk, og sørg for at holde 
den opdateret, hvis du skifter 
jobinteresser eller bopæl.

•  Tjek lærerjob.dk og andre sites 
med stillingsopslag jævnligt. 
Det er ikke sikkert, at din elek-
troniske jobagent fanger alle 
stillingsopslag, der kan have 
interesse. 

•  Brug sociale medier som Face-
book og LinkedIn til at fortælle 
venner og andre, at du stadig 
er på udkig efter et job. Måske 
har de glemt det, og under alle 
omstændigheder er det godt at 
have hjælpere til jobjagten.  

•  Sørg for, at dit cv er opdateret. 
Mangler du at notere, at du er 
blevet aktiv i en ny forening, 
eller at du har været på et 
spændende kursus?

•  Læs tidligere ansøgninger 
igennem. Er der noget, der kan 
formuleres bedre?

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

Job & Karriere
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dynamik    oplevelser kvalitet

løfte de fremadrettede opgaver proaktivt og professio-
nelt i fastholdelse af en udviklingsorienteret skole

•	 engagerede og målrettede medarbejdere, aktiv besty-
relse og god forældreopbakning

•	  en skole med ca.1040 elever på 0. – 9. klassetrin og 
ca.400 børn i SFO

•	  nye og renoverede fysiske rammer, der lever op til frem-
tidens skoledag

•	  en god økonomi med mulighed for prioriteringer
•	  en skole i et stærkt og velfungerende lokalsamfund

Se job og personprofil på www.horsenskom.dk 

Du er meget velkommen til at besøge skolen for en rund-
visning og en uformel snak  - skolens telefonnummer er 
7629 3230.

Ansøgningsfrist: Mandag den 21. oktober 2013 kl.12.00

Send din ansøgning
Vi ser frem til at modtage din kortfattede ansøgning, hvor 
du har lagt tydelig vægt på konkrete kvalifikationer og 
erfaringer. Ansøgning indsendes via hjemmesiden.

skoleinspektør til torstedskolen i 
Horsens
stillingen som skoleinspektør på torstedskolen er ledig 
fra 1. januar 2014.

vi søger en skoleinspektør, der
•	 brænder for skoleledelse med fokus på pædagogisk le-

delse, på personaleledelse og på mål- og resultatstyring.  
•	  har ambitioner for Torstedskolen og kan sætte dagsor-

den, motivere og engagere det samlede personale
•	  er god til at kommunikere, skabe relationer og samar-

bejde på alle niveauer
•	  er åben og synlig med klare holdninger og
•	  gerne vil være skoleinspektør i et lokalområde

torstedskolen kan tilbyde
•	 at være en del af skolens nye ledelsesteam
•	 en velfungerende og ambitiøs skole, der er parat til at 

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4

8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29

www.horsenskom.dk

 Lederstillinger 

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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 Lederstillinger 

Viceskoleleder til Sct. Jørgens Skole
Vi gør en god skole bedre!

Sct. Jørgens Skole i Næstved søger viceskoleleder pr. 1. december 2013. 

Profil: Ledererfaring, læreruddannet, udviklingsorienteret  
og handlekraftig.
Finder du løsninger og svar? Kan du gøre visioner og ideer til praktisk hverdag?
Er du klar til at implementere folkeskolereformen? Vil du være en del af et 
målrettet ledelsesteam?

Sct. Jørgens Skole er
•	 750	elever
•	 90	kompetente	og	ambitiøse	medarbejdere
•	 Gode	rammer,	god	økonomi
•	 	Et	lederteam	bestående	af	SFO-leder,	administrativ	leder	og	skoleleder,	

der mangler dig!

Dine primære opgaver bliver
•	 	Pædagogisk	udvikling:	Skolereform,	linjer	i	overbygningen	og	en	mere	

fleksibel skole
•	 Læringsmiljø: Udvikling og sparring af teams og undervisning
•	 Inklusion: Drift og udvikling af specialtilbud
•	 Drift:	Indskrivning,	prøver,	elevsager

Vil du vide mere
•	 	Se	hele	stillingsopslaget	på	Næstved	Kommunes	hjemmeside:	 

www.naestved.dk 
•	 	Du	er	velkommen	til	at	kontakte	skoleleder	Camilla	Hoffmann,	

55883550

Ansøgningsfrist:	Mandag	den	7.	oktober	2013.	

Ansættelsessamtaler: 22. og 23. oktober.

Nykøbing F. Realskole 
søger Skoleleder
Visionær og synlig skoleleder søges af dynamisk 
og resultatorienteret privatskole.

Vi er en dynamisk og resultatorienteret privatskole, der vægter høj 
faglighed, kreativitet og god omgangstone.

Realskolen er en byskole fra 1897 med elevoptag fra hele Lolland 
og Falster. Vi har 360 elever fra 0-10 klasse i 1,5 spor, SFO og klub 
samt en engageret forældrekreds.

Vi tilbyder:
•  En udviklingsorienteret og velfungerende skole med vægt på høj 

faglighed i et trygt socialt miljø.
•  Ledelse af 48 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, der 

brænder for at lave god skole – hver dag!
• En privatskole med en solid økonomi
•  En privatskole med en god it-platform (bla. smartboards i alle  

uv-lokaler)
• En aktivt samarbejdende skolebestyrelse

Vi ønsker en skoleleder der:
•  Er synlig, tydelig og rummelig i sit samarbejde med skolen internt 

og eksternt 
•  Kan bevare overblikket i feltet mellem lederskab, pædagogiske 

problemstillinger og økonomisk virksomhedsledelse
•  Kan skabe en dynamisk og afbalanceret dagligdag for elever og 

medarbejdere
• Er en god kommunikator
• Har relevant faglig baggrund, og erfaring med personaleledelse
• Har økonomisk forståelse
• Forstår at prioritere sine arbejdsopgaver og uddelegere ansvar
•  Kan formidle et positivt engagement til personale, forældre, elever 

og samarbejdspartnere.
• Er en visionær pædagog og en udviklingsorienteret leder

Stillingen er til besættelse pr. 1/1 2014.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og  
Lærernes Centralorganisation. Lønindplacering sker efter aftale i  
intervallet kr. 444.796 til kr. 535.482. Hertil kommer pensionsordning.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte bestyrel-
sesformand Trine Termann Tlf. 60 13 72 92. 

Ansøgningsfrist 7/10 2013 til bestyrelsesformand Trine Termann 
c/o, Nykøbing Falster Realskole 4800 Nykøbing Falster eller pr. mail 
til trine.termann@gmail.com

Nykøbing Falster Realskole
Skolegade 29 • 4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 85 07 84 • www.nykfrealskole.dk

Vi søger en dynamisk, energisk og fremsynet underviser til fortrinsvis 
at undervise i overbygningen i biologi og fysik/kemi. Hvis du også 
kan undervise i f.eks. geografi  og eller matematik vil det være 
perfekt. 
Stillingen er berammet til en fuldtidsstilling, men evt. ønske om 
nedsat tid kan imødekommes. Specielt ved stillingen er, at 9. kl. 
semesterlæser fysik og biologi i dette skoleår. Eleverne har været til 
prøve i fysik og har derfor fl ere timer i biologi det næste ½ år, for at 
gå til prøve i biologi til sommer, såfremt faget udtrækkes. 

Vi søger også en underviser til hjemkundskab, historie, natur og 
teknik, billedkunst i 3.–7. kl. 
Stillingen er en deltidsstilling med p.t. 14 ugentlige lektioner,  
tilknyttet aktuelle møder og skole-hjemsamtaler og med mulighed 
for vikartimer. 

Begge stillinger kræver, at du vil og kan arbejde selvstændigt og 
målrettet, at du har pædagogisk indsigt i børn i aldersgruppen 
10-15 år. 

Stillingerne ønskes besat snarest muligt. 
Se oplysninger om skolen på www.nykfrealskole.dk

Henvendelse til skoleleder Anita Herdahl (40 10 86 57) eller 
Viceskoleinspektør Kenneth Mogensen (mobil 24 60 07 94)

Du er meget velkommen til at besøge skolen. 

Ansøgningsfrist 23.december 2008

Ansættelse sker efter overenskomst mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Nykøbing F. Realskole 
søger undervisere
Da 2 af vore medarbejdere har søgt nye 
udfordringer pr 1. januar 2009 søger vi 
deres efterfølgere.

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 10. oktober
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 Lærerstillinger 

 Lærerstillinger 

 Lederstillinger 
Mød os på 

www.ishoj.dk
Ishøj Kommune

“Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og  
mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge”

Det er fantastisk at være lærer…!
Det mener vi her på Strandgårdskolen, hvor vi vægter, 
at du skal begejstres, udfordres, anerkendes og være 
med til at bidrage til bedre resultater for det enkelte barn! 
Strandgårdskolen søger uddannede lærere til to stillinger.

I helhedsskolen har vi et ledigt barselsvikariat på 3. 
årgang foreløbig indtil sommerferien. Vi leder efter en 
lærer, der gerne må have matematik som det ene af 
sine linjefag. Du bliver teamkollega med 3 lærere og en 
pædagog, hvor I tilsammen skal dække undervisningen 
på årgangen. 

I gruppeordningen søger vi en lærer til en fast stilling til 
vores overbygningsgruppe, som består af skønne børn 
med generelle vidtgående vanskeligheder. Du vil komme 
til at arbejde tæt sammen i et team med andre lærere og 
pædagoger, hvor I sammen søger de uanede muligheder 
for det enkelte barn.    

For begge stillinger kan vi tilbyde:
	 •	engagerede	kollegaer,	der	ser	de	faglige	forskellig-		
  heder som en styrke.
	 •	teamsamarbejde	med	fokus	på	udvikling,	hvor	der			
  arbejdes med fleksibelt skema, som er styret af   
  målene for undervisningen.
	 •	en	udfordrende	og	spændende	børnegruppe,	der	 
  stiller krav om nærvær og omsorg.
	 •	gode	muligheder	for	personlig	og	faglig	udvikling.		 	
  Det er naturligt at få råd, sparring og/eller vejledning af  
  nogle af skolens dygtige vejledere ligesom vi har   
  mentorordning. 
	 •	flotte	nye	bygninger	og	udearealer,	der	understøtter		
  en moderne pædagogik

Både i helhedsskolen og gruppeordningen er under-
visningstiden	for	eleverne	kl.	8.10-15.35,	fredag	til	kl.	
13.50.	På	hele	skolen	er	læring	og	leg	komplementære	til	
hinanden og der er rig mulighed for at benytte forskellige 
undervisningsmetoder i undervisningen. 

Stillingerne er til besættelse snarest muligt og senest fra 
d. 1/12 2013. Mail (strandgaardskolen@ishoj.dk) eller 
send din ansøgning til Strandgårdskolen, Ishøj Søvej 
200,	2635	Ishøj,	fristen	er	torsdag	d.	3.	oktober.	Samtaler	
forventes afholdt i uge 41. Du er meget velkommen til at 
ringe til skoleleder Birgit Lise Andersen eller viceskolele-
der	Kristian	Evendt	på	43	73	58	61	 
for at høre mere. 

 

ER DU VORES
NYE FORSTANDER?

Se stillingsopslag på www.onsild.dk
Onsild Idrætsefterskole • Præstemarken 7, Onsild • 9500 Hobro • Telefon: 98 54 44 33

 Idræt
Rummelighed Faglighed
Fællesskab
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 Lærerstillinger 

Dronning Margrethes Vej 6, 
4000 Roskilde

Ansøgningsfrist:  
21. oktober kl. 12.00

Ansættelsessamtaler: 
i uge 46, 2013

Henvendelse til: 
Skoleleder Andreas Gregersen,  
31 26 31 03
Viceinspektør Linda Schrøder
31 26 31 02

Ansøgningen sendes til:
Skoleleder Andreas Gregersen
på mail rpr@rprroskilde.dk 

Hjemmeside: 
www.rprroskilde.dk

Faste lærere og 
barselsvikar søges

Løn og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid 
gældende overenskomst og organisationsaftale mellem 
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

På grund af pensionering har vi to lærerstil-
linger ledige, én pr. 1. januar 2014 og én pr. 1. 
august 2014. 

Den 1. januar skal vi have dækket følgende fag: 
dansk, engelsk, tysk, specialundervisning og 
klasselærerfunktion. 

Den 1. august skal vi have dækket følgende fag: 
dansk, tysk og klasselærerfunktion.

Desuden har vi et barselsvikariat ledigt i  
begyndelsen af 2014 med følgende fagsam-
mensætning:  matematik, fysik/kemi, biologi 
samt pigeidræt.

Har du en linjefagskombination af flere af disse 
fag på plads, så hører vi rigtig gerne fra dig. 
Angiv i din ansøgning hvilken dato du søger til. 

fi
lt
en
+

Roskilde private Realskole er:
•  En nytænkende, traditionsrig og boglig skole   
 placeret tæt på offentlige transportmidler
• En skole, hvor faglighed vægtes    
 højt. Vi sørger for udfordring til alle elever
•  En lille tryg skole. Et spor fra bhkl. - 4.kl., 
 to spor fra 5. – 10. kl. Klassekvotient ca. 20 
 elever. For tiden 22 lærere

Tilbyder:
•  En god og solid undervisning
•  Et stabilt og dygtigt lærerkollegium
•  En skole, hvor der lægges vægt på kontakten   
 til hjemmet

Forventer:
• At du er faglig stærk
• At du er en tydelig voksen, empatisk 
 og evner anerkendende kommunikation
• At alle på skolen udviser respekt og tolerance   
 for hinanden
• At eleverne forbereder sig til - og deltager 
 i undervisningen
• At forældrene viser interesse og medleven 
 i deres barns skolegang

Spjellerup Friskole søger dansklærer
Er du mere end glad for at undervise i dansk og føler du stor tilfredshed ved at 
se eleverne udvikle sig – Så er du måske den nye lærer som vi går og venter på.

Vi er en ny og spændende friskole, som har været inde i en rivende udvikling. En 
udvikling som vi er nået langt med, men som du får indflydelse på at videreud-
vikle. En udvikling, der sker i tæt dialog mellem Bestyrelse, ledelse og personalet. 

Den 1. december har vi brug for en dygtig, kreativ og engageret dansklærer, der 
har lyst til at undervise vores elever på mellemtrinnet i danskfagets forunderlige 
verden.

Vi er nu 148 elever på skolen, samt en veletableret børnehave med ca. 45 børn 
– Vi er i alt 24 medarbejdere og vi  bor, 5 kilometer fra Karise – og 7 km fra Faxe 
– i smukke  naturskønne omgivelser. 

Ja, der er så meget, vi gerne vil fortælle om os selv, så hvis du er blevet nysgerrig, 
kan du besøge vores hjemmeside www.spjellerupfriskole.dk. Her kan du se hele  
vores stillingsopslag. Du er også velkommen til at kontakte skoleleder Jan Glerup 
på Tlf: 60 40 59 00 eller bestyrelsesformand Jan Høvsgaard på Tlf: 21 47 06 68.

Ansøgningsfrist: søndag,  d. 20. oktober kl. 12.00 - Samtaler forventes afholdt i 
uge 44. Ansøgning og CV med relevante bilag mailes til jan.glerup2@skolekom.dk 
Ansættelse sker iht. overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Har du stor faglig viden

på folkeskoleområdet?

købenHavns kommune

specialkonsulent

afdelingen for pædagogisk Faglighed, der har ansvaret for strategiske 
udviklings- og planlægningsopgaver, som forbinder politiske beslutninger 
med pædagogisk praksis på 0-18-årsområdet søger fagligt fyrtårn.

Du skal være i besiddelse af omfattende viden og indsigt på skoleom-
rådet, herunder folkeskolelovgivningen, pædagogisk arbejde og praksis 
samt forsknings- og udviklingstendenser på området.

ansøgningsfrist mandag den 14. oKtober 2013

se det fulde stillingsopslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde

“politik og administration”.

 Specialstillinger 
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Pædagogik og Integration har ansvaret for en målrettet understøttelse 
og udvikling af faglige tiltag inden for almen pædagogik og integration i 
et 0-18-årsperspektiv. Afdelingen er inddelt i fire sektioner og der søges 
en konsulent til 6-18 års sektionen.

Vi søger en konsulent, der med stor skolefaglig indsigt kan indgå i udvik-
lings- og driftsopgaver med henblik på at understøtte folkeskolerne og 
fritids- og ungdomsskoleområdet i deres opgave med at skabe læring 
hos alle børn og unge.

Som konsulent skal du arbejde i hele spændet fra oplæg og processty-
ring på skolerne til notater og indstillinger til det politiske niveau. Du skal 
arbejde med mange forskellige projekter på samme tid, så der er behov 
for at du kan skabe dig et hurtigt overblik over komplekse opgaver og 
sætte retning på dem.

Du vil indgå i 6-18 års sektionen, hvor du vil blive kollega med ca. 15 
konsulenter. Sektionen arbejder med understøttelse af skoler og fritids- 
og ungdomsskoleområdet – fx understøttelse af udviklingsprocesser 
både inden for almen pædagogik og integrationområdet.

Du vil som konsulent få selvstændigt ansvar for enkeltopgaver/-pro-
jekter med reference til sektionslederen. Der vil derudover kunne fore-
komme opgaver i snitfladen til de andre tre sektioner i afdelingen.

Du vil blandt andet få ansvar for dele af det internationale arbejde, 
som fx indbefatter udveksling af klasser med vore venskabsbyer. Gode 
engelskkundskaber i skrift og tale er en forudsætning for at kunne vare-
tage denne funktion. 

Vi lægger vægt på:
-  At du har et stort kendskab til skoleområdet og kan begå dig i skrift og 

tale fx til oplæg eller notatskrivning

-  At du har en uddannelse der viser indsigt i skoleforhold fx profes-
sionsuddannelse med en overbygning, lederuddannelse eller relevant 
akademisk baggrund.

-  At du har erfaring fra praksis og kender konteksten og kulturerne, hvor 
du skal indgå.

-  At du har gode engelskkundskaber i skrift og tale samt mod på at re-
præsentere os ude i verden i forskellige sammenhænge.

Som person er du:
- Robust og kan magte at få opgaver med korte deadlines
-  Ekstrovert og indgår gerne i relationer med andre omkring løsningen af 

en opgave.
-  Selvstændig og systematisk og kan indgå i samarbejde omkring en 

opgave og selv tage aktivt del i bidrag til opgaveløsningen.

Løn og ansættelse
Der er tale om en fast fuldtidsstilling som konsulent med aflønning i 
overensstemmelse med gældende overenskomst og forventet tiltræ-
delse den 1. december 2013. 

Ansættelsesproces
Ansøgningen sendes til Pædagogik og Integration på mail pi@mbu.
aarhus.dk senest fredag den 4. oktober kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 17. oktober 2013 og du skal være 
indstillet på evt. tests.
 
Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte sek-
tionsleder Dennis Møller Hansen, demo@aarhus.dk eller på tlf.nr. 2920 
9944.

Der henvises til Pædagogik og Integrations hjemmeside, for yderligere 
oplysninger om afdelingens tiltag og kontaktflader: www.aarhus.dk/pi

Konsulent til skolesektionen 
Pædagogik og Integration, Børn og Unge

 Specialstillinger 
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jobannoncer
    fra lærerjob.dk

Gå ind på lærerjob.dk og indtast net-nummeret. Så kom-
mer du direkte til annoncen. de farvede blokke henviser til 
fire kategorier:

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

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

roskilde kommune

baunehøjskolen søger lærer 

§ ansøgningsfristen er den 27/09/13

Net-nr. 10543

Helsingør kommune

Konsulent for dansk, it og medier

§ ansøgningsfristen er den 01/10/13

Net-nr. 10548

PPr Silkeborg kommunale Skolevæsen, Silkeborg kommune

Psykologer til PPr Silkeborg

§ ansøgningsfristen er den 01/10/13

Net-nr. 10505

Clio online, københavns kommune

Salgskonsulent

§ ansøgningsfristen er den 01/10/13

Net-nr. 10544

Sønder Vium friskole, ringkøbing-Skjern kommune

Lærer søges til Sønder Vium Friskole

§ ansøgningsfristen er den 27/09/13

Net-nr. 10496

Sankt Petri Skole, københavns kommune

4 lærerstillinger til Sankt Petri Skole

§ ansøgningsfristen er den 11/10/13

Net-nr. 10513

Holmeagerskolen, Greve kommune

barselsvikariat Holmeagerskolen 

§ ansøgningsfristen er den 07/10/13

Net-nr. 10542

Solvangskolen, furesø kommune

Dansk- og kristendomslærer

§ ansøgningsfristen er den 30/09/13

Net-nr. 10529

frydenhøjskolen, Hvidovre kommune

Lærer med linjefag i dansk og tysk

§ ansøgningsfristen er den 29/09/13

Net-nr. 10547

Hørningskolen, Skanderborg kommune

Lærer søges til Hørningskolen

§ ansøgningsfristen er den 26/09/13

Net-nr. 10523

Hospitalsskolerne, bUC Glostrup, Glostrup kommune

Lærer, barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 01/10/13

Net-nr. 10506

Skolen på la Cours Vej, frederiksberg kommune

Skolen på la Cours Vej søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 07/10/13

Net-nr. 10515

Gribskov kommune

Psykologer til nyetableret tværfagligt team

§ ansøgningsfristen er den 06/10/13

Net-nr. 10514
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Frederiksberg lejlighed 
til leje nov-dec 2013
117m2,4v, nyrenov, møb-
leret. Ikkeryger. Ingen 
fester/dyr. 5000 kr/
uge. 10000 kr/mrd el-
ler 15000kr fra 14/11-
20/12
telefon: 25 85 38 82

oplev det ægte 
anDalUsien 
Bo midt blandt venlige 
spanier i renoveret byhus 
i smukt beliggende bjerg-
landsby nær havet. 2500 
/ uge. 21914712
telefon: 21914712

Villa til leje i Humlebæk.
lukket vej nær station. 
30 min. fra kbh. 4 sove-
pladser + barneseng ud-
lejes uge 42-45. pris pr 
uge 4100
telefon: 50598696 
www.mette-kim.dk

sensommer/efterår 
på Bornholm
skønne sommerhuse ved 
Balka strand eller sømar-
ken strand. Velholdte hu-
se med alle moderne be-
kvemmeligheder.......
telefon: 56956044 
www.balkaferie.dk

lejlighed 
Frederiksberg/Kbh.
I efterårsferien udlejes lej-
lighed med 4 soveplad-
ser ca. 15 min. gang fra 
søerne og indre by! Pris 
4000,- incl 
telefon: 61775453

Forældrekøb
Gennemrenoveret lejl. 
43m2. Tæt på DTU, s-
tog, Bagsværd centrum, 
skov og sø. 
telefon: 20703940

Provencevilla - 
middelhavsudsigt.
la londe. enestående 
smuk udsigt. Rolige om-
givelser.Velfungeren-
de bolig. Alle faciliteter. 
5573 8131.
telefon: 5573 8131 
www.provence-valcros.dk

Feriebolig i København
4 vær. lejlighed midt i kbh 
udlejes i uge 42. Centralt 
beliggende, tæt på me-
tro. 5 sovepl. 3500 kr. 
for 1 uge.
telefon: 50940712

Vinter /efterår 
i gualchos
Charmerende byhus , i 
lille spansk landsby. for-
kæl dig selv  med en ferie 
i vores dejlige velindret-
tede hus.
telefon: 21754774 
www.gualchos.net

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 debatten på

lærer søges til barselsvikariat 
på fuld tid for resten af 
skoleåret 2013-2014, med 
tiltrædelse snarest. 
Hjortholm kostskole er en døgnin-
stitution for elever, der lever med so-
ciale og emotionelle vanskeligheder 
og nogl...
telefon: 30100702

jobmarkedet 
for vikarer 
til folkeskolen

Er du på udkig  
efter et vikarjob?

folkeskolen.dk/vikarbazar
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rubrikannoncer

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa

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,- 
Amsterdam 4dg fra kr………………1.100,- 
Prag 5dg fra kr……………………….…1.200,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.635,00 inkl. liftkort.

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

Kontakt Anne 
på tlf: 46 91 02 59

berlin tilbud 1: GrAtis rejse for 2 lærere • 2: GrAtis entréer 

london tilbud 1: GrAtis cruise på Themsen • 2: 10 GrAtis billetter

GRATIS billetter til entréen til en række seværdigheder:
• 25 billetter pr. gruppe til DDR Museum i perioden 01.11-30.04 2014
• 25 billetter pr. gruppe til ”Sightseeing med opgaver” i perioden 01.11-30.04 2014 
•  25 billetter pr. gruppe til ”Story of Berlin” i perioden 01.02-28.02 2014

2

10 GRATIS billetter pr. gruppe til én af følgende aktiviteter:
• Madame Tussauds  •  London Dungeon  •  Sealife London Auqarium  •  Dagskort til Hop on hop off busserne
• Dagskort til Hop on hop off Red Rover cruise  •  Pub menu (Max 2 retter)  • Buffet på Pizza Factory (2 retter) 
• Madpakker  •  Bustransfer den ene vej, når der bestilles t/r

2

1 2 lærere rejser GRATIS i perioden 01.11-16.03 2014 ved min. 20 betalende. Med rutebus & på udvalgte hoteller. 

1 GRATIS Cruise på Themsen til alle London grupper - til alle deltagere! 
Ruten er fra Westminster – Towerpier, eller omvendt.                    

OBS! Først-til-mølle princip på alle jubilæumstilbud pga. begrænset antal.

50år

1963 2013

1995
5 dg./4 nt

Fra 
kr.

695
4 dg./3 nt

Fra 
kr.

team benns Jubilæumstilbud til berlin & london 

ankr@team-benns.com

BeTInGeLSe: Resten af gruppen skal købe billetter til aktiviteten gennem Team Benns
London tilbudene gælder i komb. med udvalgte hostels/hoteller i min. 3 nt. og for nye bestillinger frem til 15.10 2013, med afrejse frem til april 2014, 
for min. 20 deltagere.

GRUPPEREJSER
– få et godt tilbud på Jeres  

næste rejse

SKAVE TURISTFART A/S
97 46 80 55

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 

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

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

 Brug dine kompetencer som lærer og 
start egen køreskole til sommer 

Velegnet deltidsjob 

Lørdags- og aftenhold 
Stjernqvist Trafikskole, Finsensvej 45, 2000 Frederiksberg 
www.stjernqvist.dk -  info@stjernqvist.dk - 38 88 00 46 

Bliv kørelærer 
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Bliv medlem af
Sproglærerforeningen

Hotel Haraldskær, v. Vejle   
T/ 7649 6000

Hotel Frederiksdal, Lyngby 
T/ 4585 4333

Hotel Sixtus, Middelfart 
T/ 6441 1999

Hotel Gl. Avernæs, v. Assens 
T/ 6373 7373

Hotel Storebælt, Nyborg 
T/ 6531 4002

Hotel Skarrildhus, Herning 
T/ 9719 6233

Weekendophold
1 overnatning, lækker 3-retters 
middag samt dejlig morgenbuffet. 

Forkælelse for 2
Luksuspakke m. kaffe & hjemmebagt  
kage, lækker 5-retters middag,  
overnatning og morgenbuffet.

Det naturlige ophold

En kæde 
af  6 hoteller de 

smukkeste steder 
i Danmark

sinatur.dk/ferie
inkl. fuldt program og forplejning

En fortryllende 
juleferie 

fra 3.799,- 
pr. pers. fra 1.095,- pr. pers. fra 725,- 

3 forrygende juledage hvor vi har 
tænkt på alt og du blot skal læne dig 
tilbage og nyde julefreden.  
Gå traveture i vinterlandskabet 
og hyg indendørs hvor de smukke 
dekorationer, det pyntede juletræ 
og duften af julebag sætter 
stemningen. Selve juleaften vil 
være en knitrende, smagfuld og 
festlig aften med det skønneste 
julemad lavet helt fra bunden. 

  
Få en ekstra overnatning  

+ morgenbuffet uden merpris.  
Gælder alle feriepakker i  

uge 41-43. 
sinatur.dk/ferie 

Bliv en  
ekstra nat 

– vi gir’!

Efterår betyder 1 dag ekstra

Inklusion i teori og praksis
Foredrag, kursusforløb, forældreaftner
 
Systemisk-Consult v. Tacha Elung
Tlf.: 20 43 50 30

info@systemisk-consult.dk
www.systemisk-consult.dk

PRAG
 .....Den historiske perle  
- i hjertet af Europa....

Se alle rejser og 
bestil tilbud på smartphone.

ALFA-ekspressen  6 dage/3 nætter fra kr.  .. 1.498,- 
 
BUSREJSE - 6 dage/3 nætter fra kr. ..............1.418,-
 FLYREJSE - 5 dage/4 nætter fra kr. ..............1.848,- 
Ekstra nætter kan tilføjes efter ønske.

Ring GRATIS 8020 8870 
info@alfatravel.dk - www.alfatravel.dk....se også www.alfatravel.dk

“Uanset om du rejser med en stor eller en lille 
gruppe, så er Prag et oplagt rejsemål. De min-
dre grupper har stor glæde af AlfA-ekspres-
sen, hvor bussen deles med andre grupper, 
så prisen pr. person kan holdes nede. Hos 
AlfA Travel garanterer vi vores afgange med 
AlfA-ekspressen uanset antal tilmeldte.” 
Tommy Iversen, mere end 20 år med grupperejser

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

 Prag, Berlin, Paris, London
Biathlon Norge, lejrskole Norge
Kano Sverige.
Vi har gode tilbud! - forhør nærmere!

Se efter kurser, efteruddannelse,
supervision og ledige stillinger på

www.skolensputnik.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

Besøg Universe på Als
bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

139312 p46-57_FS1613_Lukkestof.indd   56 23/09/13   15.42



f o l k e s k o l e n  /  1 6  /  2 0 1 3  /  57 

WWW.LPPENSION.DK

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. 

193.000 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. 17  24. september 1. oktober 10. oktober
folkeskolen nr. 18  8. oktober 15. oktober 24. oktober
folkeskolen nr. 19  22. oktober 29. oktober 7. november
folkeskolen nr. 20  5. november 12. november 21. november

»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.

130. 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 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Hanne Birgitte Hellisen,  
hbh@dlf.org 
Ann-sofie Warnich,  
asw@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org  
(orlov)

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  
1. halvår 2012 er  
193.000 
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
Lærer hans ole Frostholm

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

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

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

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

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

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

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

forsidefoto: Michael Bo  
Rasmussen
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Ole Mikkelsens elever glemmer  
hurtigt, at han sidder i kørestol, så  
de kan godt finde på at spørge, om  

han vil med ud at spille fodbold.

SIDE 22

OlE Er SEj

D L F  k O n g r e s2013

kongres 2013
Vrede og et forsigtigt kig fremad.  
Reportage fra DLF’s kongres.
Side 6-17

skyd dit kontor
Se de billeder, lærere fra hele  
Danmark har sendt ind.
Side 29

da læreren slog
Første bind af »Dansk skolehistorie«  
er udkommet.
Side 36
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uskolet 
Ved Morten Riemann

Så kan de lærer det / 44

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.

Elev synes bestemt 
ikke, at 10. klasse er 
spild af tid. 6. var 
måske, men ikke 10.

Historielærer, der 
googler Lov 409, 
bliver klogere på ar-
bejdstidsregler på 
undervisningsområ-
det – men også på 
projektering af Frede-
rikssundsbanen?

Annonces løfte om 
»Alt inkluderet« gi-
ver lærer åndedræts-
besvær.

Ni ud af ti lærere øn-
sker ifølge spørge-
skemaundersøgelse 
færre spørgeskema-
undersøgelser.

Vikar i musiklokalet 
forbander opfinderen 
af trommesættet.

Mange dansklærere  
behersker stadig ikke 
grammatisk koma

Gør noget ved indeklimaet, An-
torini! Sådan lyder opfordringen 
fra Danske Skoleelever, som er 
trætte af snavsede klasselokaler, 
beskidte fællesarealer og uhumske 
toiletter. »Men faktisk er lærerne 
et godt sted at starte«, lyder nu 
en præcisering. »Enhver ved, at 
indeklimaet betyder kolossalt me-
get for elevernes trivsel, indlæring 
og koncentration, og en lærer, der 

står med beskidte shorts, sorte 
negle, søvn i øjnene og dårlig ånde, 
er ikke befordrende for undervis-
ningsmiljøet«. 
     I en kommentar skriver en læ-
rer: »Det skulle komme fra dem? 
Med deres klamme madkasser, 
fedtede hår, evindelige snotnæser, 
skæve mælketænder og stinkende 
teenagesved?« 

Stadig flere elever går i sort i mødet med kryds og 
bolle-regler, som de ikke kan se meningen med. 
Denne tilstand, såkaldt »grammatisk koma«, er 
et ganske udbredt fænomen, men mange dansk-
lærere er utrygge ved, hvad de skal stille op. De 
behersker simpelthen ikke de gængse komaregler: 
Skal de lade eleverne terpe, skal de forsøge at 
lege tegnsætningen ind, hvad skal de? 
     »Mange elever når kun akkurat at konstatere, 
at der står grammatik på skemaet, før de bliver 
fjerne i blikket. Disse elever er ramt af det, vi kal-
der ’startkoma’. Af disse er der nogle få, der kun 
rammes af ’pausekoma’, det vil sige, at de relativt 
hurtigt kommer til sig selv igen og kan forsøge 
at genoptage undervisningen«, forklarer en ba-
chelorstuderende, som råder dansklærerne til at 
sætte sig grundigt ind i de nye komaregler. »Det 
er jo kun i ganske sjældne tilfælde, at man kan 
tale om valgfri koma«.

Danske skoleelever kræver  
forbedret undervisningsmiljø:  
Start med lærerne!
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Jeg tror, vi hører sammen
Jeg tror, vi kan have det fantastisk sammen. 
Drømme sammen. Flippe ud over vilde idéer  
sammen. Forarges sammen. Jeg tror, vi kan  
berige hinanden, også når vi bekriger hinanden. 
Jeg vil tage dig med til et sted, hvor landets  
bedste hoveder diskuterer de mest presserende 
emner. Og dér vil jeg høre din mening. Lad os få 
noget ud af hinanden.

Ja tak, jeg vil gerne bestille et gratis abonnement

Store Kongensgade 40 C

Information

+ + + 10383 + + +

0893 Sjælland USF B

Navn:  

Adresse:  

Postnr. / By:  

Telefon:  

E-mail:  

      Jeg er studerende (med henblik på senere rabat)

Send kuponen, ring 70 10 19 30, SMS “TILBUD” til 1241 eller besøg information.dk/4ugergratis
Information udkommer mandag -lørdag. Tilbuddet gælder til 31.10.2013 og  gælder kun husstande, der ikke 
har abonneret de seneste 12 måneder. Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Sms koster 0 kr. + alm. 
sms takst, betales via mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København. 
Avisen stopper automatisk efter de 4 uger. Ved levering til udlandet opkræves porto.

✁

FOLKESKOLEN

skal det være os?
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Ida og Emil knækker koden i det nye Trin 1

Trin 0 og 1 til Denførstelæsning.dk indeholder 100 digitale 
læringsspil og materialet er opbygget omkring universet i 
klassiske eventyr og i elevernes læs-selv-historier. Arbejdet 
med ord, tekster og lyd styrker de sproglige forudsætninger 
for læsning, den første læse- og skriveindlæring, genrekend-
skab og sprogforståelse. 

Ønsker du ny inspiration på vejen fra lyd til læsning med brug  
af it, så bestil et prøveabonnement nu via info@alinea.dk.
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Knæk koden med 

 Denførstelæsning.dk
af Ina Borstrøm og Dorthe Klint Petersen

Dansk  ·  Indskolingen

Glæd dig til 
oktober – så kan

du bestille Trin 1!

Er du interesseret i andre materialer fra samme forfattere?  
Så klik ind på alinea.dk/denførstelæsning. alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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