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Overlevelse: I en tid med begrænsninger og  
problemer for lærerne besøger folkeskolen en 
række skoler, der arbejder med nye løsninger.

Gode Greb  
i en svær tid

leg med bevægelse
Også de ældste elever motiveres med 
leg og spil på Blicherskolen i Randers.

Side 24

bondo-ziegler  igen
KL vil af med lærernes undervisningstil- 
læg. Forhandlinger om OK 15 er i gang.

Side 12

flydende pauser
Selvom frikvarteret er droppet, holder  
lærerne fast i frie pauser til eleverne.

Side 6
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Hvad kan jeg/vi gøre? Sådan har mange lærere spurgt sig selv, hinanden og 
indimellem også os på Folkeskolen, lige siden reform og lov 409 rullede ud over skolerne. 
Vi har skrevet rigtig meget om alle problemerne. Og det vil vi også fortsætte med. 

Men i dette blad har vi valgt at fokusere på gode eksempler. Vi har samlet en kasse 
med halve, kvarte og trefjerdedelsløsninger fra skoleverdenen. 

Lad det være sagt med det samme: Der er desværre ikke et hurtigt 
fix, en app, som man lige kan downloade, og så er der tid 
nok til at nå det hele – og verden ser lys og overskuelig ud. 
Det skulle da lige være, hvis de igangværende overenskomstforhandlinger fører til en 
ny og bedre skolevirkelighed. Man har lov at håbe.

Vi har i efteråret spurgt Folkeskolens store lærerpanel om, hvordan det faktisk gik 
ude på skolerne – og svarene lå hovedsageligt i området mellem skidt og aldeles ræd-
selsfuldt. Men samtidig oplever vi, at når vi skriver om enkeltproblemer – for eksempel 
usikkerheden om, hvad man skal stille op med den understøttende undervisning – så 
er der mange lærere og skoler, der kontakter redaktionen og fortæller, at det har de 
fundet rigtig gode løsninger på.

Nogle af dem har vi samlet her. I hver af artiklerne her kan du gå på opdagelse på 
andre skoler og se, hvordan de hver især har valgt at arbejde med et element i reformen 
eller en del af lov 409. Det kan være en skole, hvor for eksempel lærerarbejdspladserne 
er helt i top – uden at de derfor i øvrigt har løst alle mulige andre problemer. 

Et eksempel er bevægelse, hvor lærerne er lykkedes med at få både små og store 
elever i gang på en måde, som giver god mening i forhold til undervisningen, synes de  
– og i øvrigt deler de i artiklen ud af en masse konkrete tips. 

Det gode arbejdsmiljø falder ikke ned fra himlen. En skole, som er indstillet til en 
arbejdsmiljøpris, fortæller her om en metode, hvor de systematisk har arbejdet med 
at forbedre arbejdsmiljø og samarbejde. Endelig er der et par kommuner, som har 
indgået aftaler, som hver især betyder, at hverdagen er blevet lidt lettere for de lærere, 
som arbejder der. 

Meget af dette foregår mange steder i skoleverdenen. Vi har valgt noget ud. Vi håber, 
at du her kan finde ideer til at tale med kolleger, tillidsrepræsentant og ledelse om, hvor-
vidt noget af dette kunne inspirere jer. Der er nok af problemer, som jo i dagens Dan-
mark hedder udfordringer. Uden at de af den grund bliver ret meget anderledes …

God læsning. 

»Jeg har kopieret fire  
ringbind med opgaver.  

Sidste år var det  
vikarmapper. Nu er  

de til mig selv«.
Britt Jadesøe

»Et ord: ’krydsord’  
– en fantastisk opfindelse, 
og de er en uudtømmelig 

kilde på nettet, og  
så bruger man dem i  

alle fag ...«.
Niels Green

»Kopireformen, Xerox,  
Canon og andre har  
kronede dage ...«.

Ole Foldager

»I stedet for diverse  
tilskud til enten udvikling 

eller indkøb burde man 
give økonomisk mulighed 
for at nedsætte et korps 
bestående af udviklere,  
lærere og it-ansvarlige  

fra både skole- og  
kommuneniveau, så man  
i fællesskab kunne finde 
ud af, hvilken vej vi skal«.
Marianne Glargaard Rasmussen

Gode eksempler 
i en svær tid

Arbejdsliv 
PROBleM: Opgaverne vælter ind, og tiden strammer ekstra til her 
efter nytår, hvor udskudte elevplaner og forberedelse af forårets un-
dervisning mangler hænder. Oveni kommer stadig skolereform med 
blandt andet bevægelse og understøttende undervisning.

INsPIRatION: I dette blad har vi valgt at fokusere på skoler, læ-
rere og kommuner, som har fået understøttende undervisning og 
bevægelse til at fungere sammen med den øvrige skoledag. Vi har 
også fundet et par kommuner, som går mod KL-strømmen i forhold 
til tilstedeværelse og aftaler.  

HaNNe BIRGItte JøRGeNseN,  
Ansv. cheFredAktør
hjo@dlF.org
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Inspiration til lejrskoleturen er blot et museklik væk
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Portal fyldt med faglighed
 - din digitale indgang til naturfagene

Portalerne Fysik-kemifokus, Geografifokus og Biologifokus indeholder fuldt dækkende og 
gennemdidaktiserede undervisningforløb

Nysgerrig efter 
at vide mere? 
Kontakt Eva Stokholm
E-mail: est@alinea.dk
Tlf.: 25 27 77 08

Portalerne rummer alt det, som en tidssvarende
naturfagsundervisning kræver. Der er faglig
fordybelse, løbende evaluering, onlineprøver og
masser af praktiske aktiviteter.
Du får høj faglighed og inspirerende læringsfor-
løb, der tager udgangspunkt i fagets indhold og
didaktik.

Vi udbygger lige nu vores nye naturfagsportaler, så
de i løbet af 2015 opfylder forenklede Fælles Mål
og mere til.
Lige nu kan din skole få adgang for bare kr. 450,-
pr. portal/klasse for et helt år. Introduktionsprisen 
er gældende frem til d. 1. oktober 2015 og tegnes 
for hele udskolingen .

Fokus portalerne: 
• Giver dig hurtigt overblik, og samler alt du har   
 brug for i én pakke.
•  Indeholder færdige forløb til hele skoleåret. 
•  Gør det nemt at differentiere undervisningen,
 opstille mål og evaluere efter hvert forløb.
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Ansøg om vejledningsforløb
i skoleåret 2015/2016 

Ønsker I som skole eller kommune at få sparring 

på jeres arbejde med folkeskolereformen?

Alle folkeskoler og kommuner kan nu ansøge om at indgå i 
vejledningsforløb med Undervisningsministeriets lærings-
konsulenter. Vælg selv jeres vejledningstema eller meld jer 
til et af de otte faste temaer i skoleåret 2015/16: 

1. Læringsmålstyret undervisning med fokus på dansk
2. Læringsmålstyret undervisning med fokus på mate-

matik
3. Læringsmålstyret undervisning med fokus på frem-

medsprog
4. Læringsmålstyret undervisning med fokus på naturfag
5. Læringsmålstyret undervisning for specialskoler og  

specialklasserækker
6. Pædagogisk ledelse af læringsmålsstyret undervisning
7. Lokal kapacitetsopbygning: Udvikling af lokale læ-

ringskonsulenter, pædagogiske læringscentrer og 
ressourcepersoner

8. Tosprogede elevers sproglige udvikling.

I kan få vejledning gennem et individuelt, etårigt vejled-
ningsforløb, hvor to læringskonsulenter bliver tilknyttet 
jeres kommune/skole. I kan også vælge at deltage i et 
temaforløb med fire praktikerrettede kursusdage fordelt 
over skoleåret. 

Ansøgningsfristen er fredag den 20. februar 2015

Læs mere på
 www.uvm.dk/Laeringskonsulenterne 

indholdindhold

Frie kvarterer? 
På søborg skole har de 

flydende frikvarterer. 
lærerne fortæller, at de 
giver eleverne fri, så de 

kan lære.

Plads til  
forskellighed

lærerne i fredericia 
har selv valgt, om de 
vil have fuld tilste-
deværelse på sko-
len efter lov 409’s 

rammer, eller om de 
hellere selv vil styre, 
hvor og hvornår de 

forbereder sig.

Ballerups  
borgmester  

lytter til lærerne
Ballerup kommune 

blev enig med kredsen 
om rammer for ar-

bejdstiden, der lignede 
dem, som var på sko-
lerne sidste år. Målet 

er at skabe ro til skole-
reformen.

14 186

Illustration: Pernille M
ühlbach
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à   Oversigt

Vadum-modellen
nordjysk skole har ind-

ført et middagsbånd 
hver dag med aktivite-
ter, bevægelse, under-
støttende undervisning 

og spisepause

Arbejdsmiljø 
og Kaizen

Japansk formel giver 
godt samarbejde.

De ælDste eleVer 
KAn  også lære 

meD KroPPen
»Det får du brug for at 

kunne til afgangsprøven«. 
Lærerne på Blicherskolen 

motiverer eleverne til at 
bevæge sig i den faglige 
undervisning ved at gøre 

det klart, at det styrker  
deres indlæring.

3121 24

Tematiseret
Frikvarteret gentænkt: 
Frie pauser giver læring ............................./  6

Folkeskolen.dk  .................................../  10
Overenskomst 15: KL vil af med  
lærernes undervisningstillæg .................../  12

Tematiseret
Borgmester:  
Skoler skal have ro til reformen ................/  14
Kredsformand: 
Politikerne lytter til os .............................../  15
Frit valg opbløder kravet om 
tilstedeværelse .........................................../  18

Japansk formel giver godt samarbejde ../  21

Fotograferet ........................................./  22

Tematiseret
Leg og spil motiverer 
de ældste elever ........................................./  24

Debatteret
DLF mener .................................................../  28

Læserbreve ................................................../  29

Tematiseret
Lille Nørd i middagsbåndet ......................./  31

Tættere på faget/Spot ................./  36

Mindeord ................................................/  39

Ledige stillinger ................................/  39

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

Bazar ........................................................./  46

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

K
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tematiseret

Frikvarteret gentænkt:
Frie pauser  

giver læring
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u middelbart er det ikke en voldsomt 
kompliceret leg, som Mette Moe, der 
er dansklærer for 1.a på Søborg Skole, 
disker op med. På højre hånd skal 

pegefingeren stritte, og venstre skal være flad 
– den flade hånd skal så være klar til at gribe 
naboens pegefinger. Klassen arbejder med 
læse- og skriveøvelser, og den lille leg er lagt 
ind som en pause, før eleverne skal videre 
med det boglige. Men hvilken hånd er højre, 
og hvilken er venstre? »Den, man siger god-
dag med?« »Hvad så hvis man siger goddag 
med den anden?«

Da Mette Moe giver signal, skal de flade 
hænder forsøge at fange de pegende. Nogle 
vrider for hårdt – andre diskuterer, hvem 
der ikke kan kende forskel på venstre og 
højre. For to drenge ender det i tårer, og det 
er uklart, i hvor høj grad de er i stand til at 
mobilisere koncentration til de næste boglige 
øvelser.

Med folkeskolereformen er strukturen æn-
dret i hele Gladsaxe Kommune, som Søborg 
Skole er en del af. Skema, ringeklokke og 
frikvarter er byttet ud med en sammenhæn-
gende skoledag, hvor »læring hele dagen« er 
det første princip. Der er potentiale i mel-
lemrummene mellem faglektionerne og en 
ny organisering, hvor lærere og pædagoger i 
storteam sammen har ansvaret for eleverne. 
Eventuelle pauser skal også lægges, når det 
passer ind i dagens og elevernes program.

»Den er fleksibel, på den måde at vi selv 
kan lægge pausen, når det passer ind. Og hvis 
vi har eleverne i tre timer, så kan vi lægge 
dem på en måde, så det ikke bryder elever-
nes flow«, siger Mette Moe.

En del af oplægget til den nye skoledag i 
Gladsaxe Kommune var, at det, der foregår i 
pauserne, også skal være styret eller igangsat 
af en voksen. Og hvordan ser det ud?

Ud over at indskolingseleverne på skift 

er på legepladsen, og nogle skal ind, mens 
andre lige er kommet ud, er der ikke meget, 
der adskiller det, der foregår her onsdag for-
middag, fra det, der foregår på hundrede af 
andre skoler rundt i landet: Der er slagsmål 
og skrig. Fodbold og armgang. Snak og sang. 
Løb og leg. Klokken ringer ikke, så pigerne 
fra 2.a laver råbekor og synger igen og igen: 
»2.a skal ind, 2.a skal ind, 2.a skal ind«. Men 
derudover er det, der foregår, klart på elever-
nes præmisser. På Søborg Skole justerer de 
planen, så den passer til virkeligheden.

Voksenstyret leg
»Det kan ikke lade sig gøre at undervise ele-

verne i tre timer, hvor det er en voksen, der 
bestemmer, hvad de skal. Selvom der er en 
lille sjov aktivitet inde over som den leg, jeg 
satte op med dem, er det stadig voksenstyret, 
de skal stadig koncentrere sig: Hvad er højre, 
og hvad er venstre? Det er stadig et krav for 
et barn. Selvom det er en lille hyggeting i min 
verden, er det jo ikke tilfældet for et barn«, 
fortæller Mette Moe. Hendes teammak-
ker, Sabrina Madsen, dækker blandt andet 
danskundervisningen og begynderengelsk i 
1. klasse:

»Begynderengelsk er meget præget af 
lege, sang og dans. Ofte kigger eleverne på 
mig og viser tydeligt, at de gerne vil have, at 
jeg stopper. Selvom jeg synger og danser med 
dem, kan de ikke lytte og koncentrere sig 
uendeligt, og der er stadig regler forbundet 
med deres aktivitet«, siger Sabrina Madsen og 
peger på en anden fordel ved at have aktivite-
ter, der ikke bliver styret af lærerne:

»I min klasse har vi allerede de meget 
pligtopfyldende piger. Når en aktivitet er 
lærerstyret, så står de helt knivskarpe og 
gør, hvad jeg siger. Men det er de samme 
piger, som kan være helt gokkede og gejlede 
i pausen, hvor de har løsere rammer. Når 
mine unger kommer ind og har mudder i hele 
ansigtet, så ligner det da, at de har haft det 
herligt«, siger Sabrina Madsen – hun mener i 
øvrigt, at der også ligger noget social læring 
i at lade eleverne selv håndtere konflikter. 
Mette Moe supplerer:

»Vi oplever, at de lærer mindre, hvis man 
udmatter dem. Så vil de være tomme kar fra 
12 til 14«.

Skoleledelsen ved godt, at eleverne også 
har frie pauser.

Det læringsstyrede dilemma
»Det er jo et af de dilemmaer, vi har med den 
læringsstyrede dag. Udspringer aktiviteterne 
så altid fra de voksne – eller sker der også no-
get, der har med læring at gøre, når de leger? 
Og det ved vi jo med vores læreruddannelses-
baggrund, at det gør der«, siger Johan Rønne, 
der er skoleleder på Søborg Skole.

Frirum i løbet af dagen løfter elevernes udbytte af undervisningen  
– det viser lærererfaringer fra en skole med ny organisering.

T e k s T :  e s b e n  C h r i s T e n s e n  /  F o T o :  P e T e r  h e l l e s  e r i k s e n

Oplægget fra Gladsaxe Kommune var, at alle pauser skulle 
være med voksenstyrede aktiviteter. Det var pauserne også 
i starten på Søborg Skole, men som et pædagogisk valg 
giver de nu også eleverne frie pauser.

Problem: Har eleverne brug for frihed i løbet af 
dagen, og hvordan reagerer de, hvis al deres tid bli-
ver voksenstyret?

InsPIratIon:  På Søborg Skole skal de skabe 
»læring hele dagen«. Derfor har de droppet frikvar-
teret. De enkelte årgangsteam har ansvaret for 
skemalægning og planlægning af tiden, og pauserne 
lægges ind, når lærerne vurderer, at der er behov.
I arbejdet med, at »alle elever skal blive så dygtige, 
som de kan«, har skoler flere steder fjernet skemaet 
og ændret elevernes pauser. De voksne bestemmer 
altså, hvornår der skal være pauser, og hvad der skal 
foregå i pauserne. 

Frikvarter

144563 p06-09_FS0215_Frikvarter.indd   7 19/01/15   14.52
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»Vi bruger flere resurser på, at eleverne 
er i læring. Og der er vi af den pædagogiske 
overbevisning, at der også sker nogle fantasti-
ske ting, når eleverne kan tage initiativ og kan 
få sat lege i gang eller opsøge nogle bestemte 
typer aktiviteter. Det er en del af det også«, 
siger Johan Rønne. 

Hvorfor har a’erne fri?
Sabrina Madsen og 1.b arbejder med staveord 
i dansk.

»Lige om lidt får I lov til at gå i alrummet, 
men hvad opdagede jeg i går?«

»At nogen larmede!«
»Og må man det?«

»Nej!«
»Hvad skal man i alrummet?«
»Arbejde stille og roligt«.
De, der vil, går ud i alrummet og arbejder 

i par. Og de er virkelig stille og rolige og kon-
centrerede, selvom elever fra andre klasser 
defilerer forbi – de forskudte ringetider giver 

Er der et mønster?

viacfu.dk/mateva.dk

MATEMATIK

VIA Center for
Undervisningsmidler

• En strategi, der skaber mønsterbrydere, Lisbeth Zornig Andersen
• Læringsmål i praksis, Bodil Nielsen
• MatematikTalenter Mønsterbryder, Anette Gjervig
• iPad – hot or not? Lise Killerich Kongsted
• Mønstre i naturen, Hanne Due Bak
• Opsamling og perspektiver 
 Mikael Skånstrøm taler med Frederik Aagaard om et liv som talblind

Arrangør: 
Hanne Due Bak, CFU-Nordjylland, hdb@ucn.dk 
Ole Haubo Christensen, VIA CFU, oleh@viauc.dk
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en lind strøm af andre elever, der enten holder 
pause eller er på vej til en ny aktivitet. Men 
de arbejdende elever virker upåvirkede af det 
høje aktivitetsniveau fra deres kammerater.

»De vænnede sig hurtigt til det – i starten 
sagde de: ’Hvorfor har a’erne fri, når vi ikke 
har?’« siger Sabrina Madsen. Lærerne oplever 
dog, at det ikke er muligt at åbne vinduer ud 
til fællesarealerne, når der er undervisning, 
fordi de andre elevers larm forstyrrer.

Organiseringen med et team på tre lærere 
og to pædagoger, der sammen har ansvaret 
for 55 børn, giver en ny relation til eleverne. 
De har altid kontakt til en kendt voksen, fordi 
teamet dækker hele dagen fra 8 til 14, og de 
voksne kender børnene og kan let koordi-
nere, hvis der er et eller andet, der skal siges 
videre. 

Vores børn
De enkelte team står for skemalægning, og i 
det hele taget er mange beslutninger lagt ud 
til teamet.

»Det, vi laver, er tillidsbaseret, og vi har pro-
fessionelle folk ansat, der er dygtige til at admi-
nistrere deres arbejdstid«, siger Johan Rønne – 
alligevel har det været »den største udfordring« 
at sørge for, at lærerne ikke arbejder for meget.

»Vi dikterer ikke lærernes mødetid, men 
har en tillidsdagsorden, hvor vi regner med, 
at de selv kan administrere deres opgaver. 

   

Sådan er Søborg Skole 
organiSeret
  Skoledagen på Søborg Skole går i indskolingen fra 

8-14, på mellemtrinnet fra 8-14.30 og fra 8-15 i 
udskolingen.

  De enkelte årgangsteam har ansvaret for skema-
lægning og planlægning af tiden.

  Klasselærerfunktionen er afløst af en kontaktvok-
senordning.

  Organiseringen har til formål at skabe rammer om 
en læringsstyret skoledag, hvor der sker »læring 
hele dagen«.

Eleverne vænnede 
sig hurtigt til, at 
andre klasser har 
pause, mens de har 
undervisning. Sådan 
er det, når der ikke 
er nogen fælles rin-
getider.

Selvom en voksenstyret leg kan give pause fra de boglige 
aktiviteter, kræver det noget af børnene, der har brug for at 
have helt fri – det er erfaringen fra 1.-klasselærerteamet på 
Søborg Skole. 

Det er alvor, så vi har måttet sige, at vi ikke 
ønsker at se beskeder om aftenen eller i 
weekenden«, siger Johan Rønne.

Teamlokalerne er placeret, så lærere og 
pædagoger er tæt på eleverne. 

»Vores teamlokale ligger tæt på klasselo-
kalerne ud til alrummet, og jeg kan godt lide 
det der med, at man har en dag sammen med 
eleverne. Når jeg går og forbereder et eller 
andet, så ser jeg dem og ser, hvad de laver. 
Jeg siger farvel til dem, når jeg går. Man er 
ikke den, der går fra skolen, når undervisnin-
gen er slut – vi har en dag sammen og siger 
godmorgen og farvel«, siger Sabrina Madsen. 
Helt lavpraktisk har teamet valgt, at alle 
modtager mailen, hvis der for eksempel er en 
forældrehenvendelse.

»Vi har aftalt, at når der er svaret, så sva-
rer de andre ikke. Det er vores 55 børn, det er 
ikke dine eller mine«, siger Mette Moe. 
esc@dlf.org

Danmarks 
Læringsfestival

2015

Danmarks Læringsfestival
Den 3. og 4. marts 2015 i Bella Center

Få et hav af indtryk – se, hør og føl det kendte og det nye.
Vi har sammensat det bedste indenfor it, læremidler og læring til 
undervisningsverden – kom og bliv inspireret, tilmeldingen er åben!
 
Udstilling og oplæg for 50,- / Konference og forplejning fra 1.090,-

/danmarkslaeringsfestival                             /laerfestdk                              danmarkslæringsfestival.dk
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en kl-rapport viser, at kommunerne forven-
ter at kunne effektivisere for tre milliarder 
kroner i år. 15 procent hentes på skoleområ-
det. lavere sygefravær og stordriftsfordele 
er nøglefaktorer, når skolen stryger ind på 
tredjepladsen over de områder, kommunerne 
forventer at hente flest penge fra.

Derudover skal en øget digitalisering og 
nogle såkaldte strukturtilpasninger også 
frigøre penge i kommunerne. en tredjedel af 
de kommuner, der forventer at effektivisere 
på skoleområdet i år, vil gøre det gennem de 
stordriftsfordele, kommunerne regner med at 
opnå ved at slå skoler sammen.

Kommunalpolitisk dna
Derudover skal skolerne bruge færre analoge 

læringsmaterialer og erstatte dem med di-
gitale. langt de fleste af kommunerne for-
venter, at digitale læremidler øger kvaliteten 
af undervisningen, mens over halvdelen vur-
derer, at investeringen i digitale læremidler 
vil give et »øget økonomisk råderum«, skriver 
kl i rapporten.

kl-formand Martin Damm kalder effekti-
viseringer for »en del af kommunalpolitiker-
nes dna« og siger, at kommunerne er i gang 
med at tilpasse sig en tid med færre elever. 
kl forventer, at der i 2020 er fire procent 
færre 6-16-årige.

DLF: Besparelser rammer kvaliteten
formand for Danmarks lærerforenings 
skole- og uddannelsespolitiske udvalg Bjørn 

Hansen mener, at de færre midler vil gå ud 
over kvaliteten i skolen.

»Man vil sikkert kunne finde nogle om-
råder, hvor der kan effektiviseres, men det 
her er et meget stort beløb, så det vil gå 
ud over kvaliteten«, siger han og tilføjer, at 
han finder tidspunktet for kl-udmeldingen 
uheldig.

»Det er en beklagelig melding at komme 
med, samtidig med at overenskomstforhand-
lingerne er startet. Det synes jeg er under-
ligt«. 
sbj@dlf.org

Torsdag 8. januar 2015 kl. 17.00

Læreruddannelserne forpligter  
sig til bedre kvalitet

Torsdag 8. januar 2015 kl. 13.20 

Alle videregående uddannelsesin-
stitutioner er ved lov forpligtet til 
at indgå udviklingskontrakter med 
uddannelses- og forskningsministe-
ren. De første kontrakter udløb ved 
årsskiftet, og rektorerne fra profes-
sionshøjskolerne har derfor været på 
slotsholmen for at underskrive nye 

kontrakter for de kommende tre år 
sammen med minister sofie Carsten 
nielsen (Radikale Venstre).

Hver professionshøjskole har otte 
mål, hvoraf de første fem er dikte-
ret af ministeren, og de sidste tre er 
selvvalgte.

kl’s effektiviserings-
rapport udkommer 
hvert år i januar.

Kommunerne forventer at kunne effektivisere for tre milliarder  
kroner i år – skolen er tredjestørste bidragyder. 

Kommuner  
vil spare 450  
millioner kroner 
på skolen i år

Uddannelsesminister sofie Carsten nielsen og formand for University 
College lillebælts bestyrelse Poul erik Madsen underskriver kontrakten. 
University College lillebælt vil blandt andet have fokus på hensigtsmæs-
sige arbejds- og læringsmiljøer.
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Onsdag 7. januar 2015 kl. 07.16 

Danmarksrekord?  
»Vi kører på det, vi lige 
kan fiske frem«

folkeskolen.dk er på jagt efter Dan-
marks mest undervisende folke-
skolelærer. Den titel tilfalder i hvert 
fald foreløbig lotte Berg. På hendes 
opgaveoversigt står der, at hun skal 
undervise i 907 klokketimer i dette 
skoleår. sidste år underviste hun 
703 timer. Ifølge lotte Berg undervi-
ser 22 af lærerne på snedsted skole 
mere end de 733 timer, som Antorini 
og kl vil have lærerne til. Det går ud 
over forberedelsen og dermed kvali-
teten af undervisningen, mener hun.

»Vi kører på det, vi lige kan fiske 
frem«, siger hun og tilføjer, at ar-
bejdsmiljøet mellem både lærere 
og ledelse er særdeles godt.

Fredag 9. januar 2015 kl. 14.45

Guide: Sådan får du  fingre 
i eU-millioner til din skole

De to programmer erasmus+ og 
nordplus har store pengepuljer til 
rådighed, hvor skoler kan søge om 
økonomisk støtte til at etablere inter-
nationalt samarbejde og udveksling 
på tværs af landegrænser. Dlf har 
udarbejdet en guide til, hvordan man 
kan søge en luns af pengene. Tidsfri-
sten til puljerne varierer, men den før-
ste lukker allerede i starten af marts 
– så skynd dig, hvis du har interna-
tionale drømme for din undervisning! 
find guiden på www.dlf.org

Forskning: skrivekrav og  
skrivekultur giver skriveglæde.

Torsdag 8. januar 2015 kl. 15.24

Ministeriet om  
forsøg: Skolerne må 
ikke niveaudele

skolerne må ikke dele ele-
verne efter fagligt niveau i de 
forsøg med aldersintegrerede 
klasser, som Undervisnings-
ministeriet nu opfordrer 
landets kommuner og skoler 
til at gå i gang med. forsø-
get giver lov til at holddele 
eleverne efter »modenhed, 
interesser og forskellige for-
udsætninger for læring«, men 
det skal altså ikke forstås 
som niveaudeling, som stadig 
er ulovlig, oplyser ministeriet.

Torsdag 15. januar 2015 kl. 11.32

DLF stævner Odense 
i erik Schmidt-sag

odense kommune uddelte 
en tjenstlig advarsel til lærer 
erik schmidt – blandt andet 
for »negative holdninger« 
på interne møder på skolen. 
odense kommune har afvist 
en tjenstlig undersøgelse, og 
derfor stævner Dlf nu kom-
munen. 

»Den her sag er principiel 
og handler om alle læreres 
ytringsfrihed. for medar-
bejdere skal selvfølgelig 
ikke straffes og trues med 
fyring, fordi de stiller kritiske 
spørgsmål«, siger Anders 
Bondo.

 
nyheder på:

  

Tirsdag 13. januar 2015 kl. 15.43

Det hele skete inden for et døgn: først fik læ-
rerne mundkurv på af skolelederen, og dernæst 
krævede Danmarks lærerforening i et brev til 
byrådet, at kommunen respekterer lærernes 
ytringsfrihed. I forbindelse med et borgermøde 
om lintrup Børnecenters fremtid sendte sko-
leleder elsebeth kristensen følgende besked til 
skolens medarbejdere:

»Hvis I vælger at deltage, er I der som re-
præsentanter for Vejen kommune, altså som 
ansatte, også selvom I eventuelt bor i lokalsam-
fundet. I kan kun udtale jer som ansatte – ikke 
som privatpersoner«.

efter at Dlf har gjort opmærksom på, at det er 
i strid med grundlovens paragraf 77 om ytringsfri-
hed, har kommunen trukket instruksen tilbage.

»Ytringsfriheden gælder også i Vejen kom-
mune«, fastslår kommunaldirektør ole slot over 
for folkeskolen.dk

konstitueret skoleleder elsebeth kristensen 
kalder det hele en misforståelse.

»Vi var for upræcise i vores instruks, det kan vi 
godt se nu. selvfølgelig må lærerne udtale sig«. 
jvo@dlf.org

Vejen kommune var på kant med grundloven, da den be-
grænsede lærernes ytringsfrihed.

Mest læste:
 
•   Blog: Jeg hader lærere!

•   ok 15: kl vil af med lærer-
nes undervisningstillæg

•   Debat: lærernes autoritet 
bombes sønder og sammen  
i medierne

Mest kommenterede: 

•   Michael Ziegler og Anders 
Bondo forhandler igen

•   Ministeriet åbner for forsøg 
med niveaudelte klasser

•   ok 15: kl vil af med lærer-
nes undervisningstillæg

Fik du  
læst: 

Sydjysk kommune gav  
lærere mundkurv på
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Antallet af undervisningstimer bestemmer, hvor stort et tillæg der skal stå 
på lærernes lønsedler. KL ønsker at droppe undervisningstillægget.

overenskomst 15:  
KL vil af med lærernes  
undervisningstillæg

109 kroner per time får man som lærer for 
hver undervisningstime efter de første 750 
timer per år. Men allerede ved 300 timer får 
lærerne et mindre tillæg per undervisnings-
time. Tidligere har mange lærerkredse aftalt en 
anden model med kommunen, men arbejds-
tidsloven bestemmer, at kommuner skal tælle 
hver enkelt lærers undervisningstimer op for 
at kunne udbetale den rigtige løn. Kommuner-
ne ønsker ikke undervisningstillægget, fortæl-
ler KL’s chefforhandler ved overenskomstfor-
handlingerne, den konservative borgmester i 
Høje-Taastrup, Michael Ziegler.

»Undervisningstillægget giver anledning 
til meget timetælleri. Det var ikke noget, der 
stod i vores oprindelige forslag. Skolelederne 
synes også, det er meget bøvlet. Så det er en 
regel, vi gerne vil ændre«.

Formand for DLF Anders Bondo Christen-
sen er ikke afvisende over for, at undervis-
ningstillægget kan erstattes af noget andet.

»Hvis vi kan aftale os frem til, at undervis-
ningen bliver fordelt på en fornuftig måde, 
så kan vi overflødiggøre en del af undervis-
ningstillægget. Det vil vi gerne se på, hvis 
det kan lade sig gøre, men for os er det helt 

afgørende, at der er den sammenhæng«, siger 
han og understreger, at det stadig er vigtigt at 
værdsætte undervisningsopgaven. 

»Tidligere var der en incitamentsstruktur, 
der hev dygtige lærere væk fra undervisnin-
gen. Det dur ikke. Den måde, det er skruet 
sammen på i dag, betyder, at får en lærer 
mange undervisningstimer, udløser tillæg-
get mere. Det er godt, for vi skal have fordelt 
undervisningsopgaven fornuftigt mellem læ-
rerne«. 

Men Michael Ziegler mener ikke, at der er 
behov for sikringer mod høje undervisnings-
timetal.

»Vi tror slet ikke, at lærerne kommer til at 
undervise flere timer, hvis det tillæg ikke er 

der. Vi har jo grundlæggende samme mål som 
lærerne. Vi vil også have kvalitet i undervis-
ningen. Det samme vil skolelederne. Så det 
giver sig selv, at lærerne ikke får for mange 
timer«, siger Michael Ziegler.

KL ønsker ikke ny arbejdstidsaftale
Anders Bondo har deltaget i den første for-
handling om lærernes arbejdstid. I sidste uge 
fremlagde han, hvilke udfordringer lærerne 
står over for.

»Lærerne skal kunne varetage under-
visningen i dag, men vi skal også fremover 
kunne rekruttere lærere til skolen. Vi skal 
undgå, at vi i løbet af kort tid ender i svenske 
tilstande, hvor man mangler knap 40.000 
lærere«, siger Anders Bondo.

Michael Ziegler er ikke umiddelbart klar til 
de store forandringer, når det gælder lærer-
nes arbejdstid.

»Det var en voldsom omgang sidst – og vi 
kunne jo ikke blive enige. Det kan vi næppe 
heller denne gang, hvis vi tager samme 
diskussion. Det vigtigste nu er ro til at imple-
mentere reform og arbejdstidsregler – ikke at 
foretage store ændringer«, siger han.

De specielle krav på lærerområdet for-
handles mellem KL og Lærernes Centralor-
ganisation. Forhandlingerne er planlagt til at 
være færdige senest 25. februar. 
mbt@dlf.org

TeksT MAriA Becher Trier

foTo JAKoB DALL

Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, 
har haft første møde med Michael Ziegler om 
de generelle forhandlinger om de kommunalt 
ansattes overenskomster. Sideløbende forhand-
les de specielle krav på lærernes område.

KL-krav til Lærernes  
centralorganisation
•	 Forenkling	af	overenskomster	og	aftaler	 

– herunder undervisningstillægget.

•	 KL	ønsker	at	styrke	den	lokale	løndannelse.

•	 KL	ønsker	mulighed	for,	at	pædagoger	kan	 
bevare et samlet ansættelsesforhold, også hvis 
de varetager fagopdelt undervisning på 4.-10. 
klassetrin.

 Se alle krav og kravenes fulde ordlyd på dlf.org

Gode trafikvaner skal læres tidligt 
og reducerer risikoen for ulykker

Nu kan du igen gratis tilmelde dine 2.- 4. klasses elever til Danmarks største trafiksik-
kerhedskampagne, Trafiksikkerhed i Øjenhøjde. Få en lastbil ind i skolegården og få  
fokus på færdsel og sikkerhedsforanstaltninger omkring lastbiler, herunder de  
alvorlige højresvingsulykker. 

Undervisningen er med til at understøtte arbejdet med flere af de gældende trinmål for emnet  
Færdselslære. Fokus er samspillet mellem lastvogne, fodgængere og cyklister og behandles og  
konkretiseres gennem inddragelse af elevernes egne erfaringer og fokus på trafikadfærden i nær- 
området. Der er fokus på børnenes egne handlemuligheder og muligheder for forholdsregler, hvor 
også elementer såsom sigtbarhed og andre vejrmæssige forhold inddrages.
Programmet er to–delt. Første del foregår i klasselokalet og anden del i skolegården omkring lastbilen. 
Én klasse kan deltage pr. lektion på maksimum 50 minutter. Alle deltagende børn får udleveret en 
gratis trafiksikkerhedsvest, reflekser, samt en pjece til forældre og lærere til opfølgning.

Bag kampagnen, der i år kører på 12. år, står Danske Vognmænd, som er vognmandsbranchens 
brancheorganisation, 3F transportgruppe, som er chaufførernes fagforening, Danske Fragtmænd,  
Volvo Trucks Danmark, energiselskabet OK, Codan Forsikring, samt Børneulykkesfonden, som alle  
har fokus på trafiksikkerhed.

I 2015 besøger vi primært Storkøbenhavn og Nordsjælland, men andre områder kan i begrænset 
omfang tilgodeses. Lastvognstoget vil være til rådighed i ugerne 16-22 og tilmeldingen foregår efter 
først-til-mølle princippet.

Se mere og tilmeld dig på: www.trafiksikkerhed.info
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på telefon: 61 77 60 18 eller skrive en mail til os 
på: trafiksikkerhed@cjmarketing.dk

Læs mere på 
www.trafiksikkerhed.info

Sidste frist for 

tilmelding

27. februar 2015
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»Aftalen skal sikre, at der kommer ro om ar-
bejdstiden, så der er mere fokus på, at børnene 
lærer mere og trives bedre. Vi har været glade for 
det i Ballerup. Lærere, ledere og politikere var 
udtrættede af mødeplanen. Vi blev nødt til at få 
fokus på det vigtige – børnenes læring og trivsel«. 

Aftale giver færre frustrationer
»Vi indgik aftalen for at sænke graden af 
frustration. Det er ligesom en god lærer. Man 
begynder ikke med at lære børnene, at de skal 
stave rigtigt, sætte kryds og bolle og have et 
varieret sprog på én gang. Man giver passende 
udfordring hele tiden«. 

Jesper Würtzen understreger, at indførelsen 
af skolereformen og flere undervisningstimer til 
lærerne stadig er en udfordring, på trods af at 
der i kommunen er skabt ro om arbejdstiden. 

»Der er masser af udfordringer. De overord-
nede rammer, som kommunen og skoler har 
stukket ud i første omgang, har ikke alle ramt 
rigtigt. Det skal vi tage hånd om, når den nye 
folkeskolereform evalueres«.

Han vil høre lærere, pædagoger og ledere, før 
han vil fortælle om, hvilke problemer han ser i 
Ballerups implementering af skolereformen. 

»Man kan godt udstikke nogle visioner, men 
for at vide, om det fungerer i dagligdagen, skal 
man ud i klasserummet. Skolen bliver skabt i klas-
selokalet, hvor lærerne møder eleverne«. 

Han understreger, at det ikke er alting, kom-
munens administration og politikere er enige 
med lærerne om.

»Men det tillidsfulde samarbejde betyder, at 
vi har rimelig ro i kommunen. Vi er ikke altid 
enige om, hvordan tingene skal fungere, men 
vi er gode til at håndtere uenighed på en kon-
struktiv måde. Det gode samarbejde vil vi gerne 
fortsætte«. 

Positive resultater
Han glæder sig til at få evalueret de foreløbige 
erfaringer med skolereformen, men allerede 
nu ser han tegn på, at overgangsaftalen giver 
positive resultater. Et af dem er, at sygefraværet 
ikke er steget markant i kommunen – et andet 
er, at der er mange kvalificerede ansøgere til 
ledige lærerjob på Ballerups skoler. 

»Rygtet om det gode samarbejde har bredt 
sig ud i den store verden. Når vi slår stillinger 
op, oplever vi, at det er rigtig let at rekruttere 
lærere«. 
mbt@dlf.org

I Ballerup er borgmesteren glad for det 
gode samarbejde og den toårige over-
gangsaftale, kommunen har indgået med 
kredsen om lærernes arbejdstid. Han tror 

på, at udvikling af folkeskolen bedst sker i 
fællesskab. 

Baggrunden i Ballerup er ellers, at lærer-
kreds og kommune har stået stejlt over for 
hinanden. Lærerkredsen og kommunen har i 
to omgange ikke kunnet blive enige om ram-
merne for lærernes arbejdstid. Lærerne har 
derfor arbejdet efter en såkaldt mødeplan, 
hvor lederen bestemmer start- og sluttidspunkt 
for mange af lærernes opgaver. Den socialde-
mokratiske borgmester Jesper Würtzen var 
dengang skoleleder, og han ønsker sig på ingen 
måde tilbage til tiden, hvor han skulle plan-
lægge hver enkelt lærers arbejdstid. 

Samarbejdet mellem kreds og kommune 
betyder, at på trods af dette skoleårs indfø-
relse af arbejdstidslov og skolereform er mel-
dingen fra lærerne, at det faktisk går okay.

»Hvis man vil udvikle folkeskolen, må de 
forskellige interessenter i dialog med hinan-
den«, siger Jesper Würtzen.  

»Jeg er glad for, at det, jeg hører fra sko-

lerne, er, at fokus er på at få folkeskolerefor-
men til at fungere. I Ballerup har lærernes 
arbejdstid fyldt urimeligt meget i forhold til 
det at holde skole«. 

Frontsoldater har vundet fred
Han var sidste år med til at indgå en toårig 
overgangsarbejdstidsaftale med Ballerup 
Lærerforening. Aftalen bygger videre på et 
samarbejde om en arbejdstidsaftale, som 
parterne indgik i 2012.

»Vi har været frontsoldater. Nu havde vi 
fundet fred. Så kom der en konflikt på lands-
plan. Som kommune stillede vi os bag KL, 
men vi ville gerne have fred til at komme vi-
dere med det gode samarbejde om at udvikle 
folkeskolen i Ballerup. Derfor indgik vi en 
toårig overgangsaftale«, siger Jesper Würtzen. 

 »Rygtet om det gode samarbejde har bredt sig ud i den 
store verden. Når vi slår stillinger op, oplever vi, at det er 
rigtig let at rekruttere lærere«, siger Ballerups socialdemo-
kratiske borgmester Jesper Würtzen.

Borgmester:  
Skoler Skal have  
ro tIl reformen
Ballerup Kommune og den lokale lærerkreds 
har indgået en overgangsaftale om lærernes 
arbejdstid for at give skolerne ro til at arbejde 
med skolereformen. En fordel er mange  
kvalificerede ansøgere til lærerjob. 
A f  M A r i A  B e c h e r  T r i e r  /  f o T o :  B o  T o r n v i g

Lærernes arbejdstid
Lærerne i Ballerup skal være til stede på skolen 31 ti-
mer om ugen i maksimum 42 uger. Lærerne får et loft 
på 800 undervisningstimer om året, og alle lærere får 
378 timer til deres eget professionelle råderum.
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Lærerne i Ballerup har i årevis 
kæmpet for ordentlige rammer  
for arbejdstiden. Nu har de fået  
rammer, der skaber plads til  
udvikling af skolen.
A f  M A r i A  B e c h e r  T r i e r

»Når man skal lave skoleudvikling, er det 
afgørende, at man har en løbende dialog og 
er enige om rammerne for arbejdet«. 

Det siger formand for Ballerup Lærerfor-
ening Morten Refskov. 

Han sætter stor pris på, at Ballerup Kom-
mune har indgået en toårig overgangsaftale 
med Ballerup Lærerforening, en aftale, som 
definerer rammerne for lærernes arbejdstid 
på en måde, som til en vis grad ligner den, de 
arbejdede under sidste skoleår.

»Det betyder meget for energien blandt 
lærerne, at parterne samarbejder og hele 
tiden finder løsninger på de udfordringer, der 
opstår. Vi har langt hen ad vejen fået adskilt 
arbejdstid og skolereform«, siger Morten 
Refskov. 

»Det er et stort plus, at man ikke bringer 
fortolkninger og uenigheder ud på den en-
kelte skole. Det er taget i en forhandling mel-
lem parterne. Det giver overskud på skolen til 
undervisning af eleverne«.

Morten Refskov understreger, at skolere-
formen i Ballerup som i andre kommuner er 
underfinansieret. 

»Vi har ikke via arbejdstidsaftalen kunnet 
gøre noget ved, at skolereformen er underfinan-
sieret, men vi har gjort vores for at kompensere 
for det. Det har været en stor del af vores mo-
tivation. Vi har mange sideløbende projekter 
og er også i gang med en ny skolestruktur: Men 
det at vi har en genkendelig arbejdstid, gør, at 
vi har fået en mere rolig implementering af sko-
lereformen. Der er stadig udfordringer – men 
sammenlignet med andre kommuner er det 
foregået mere roligt i Ballerup«.

Kredsformanden håber, at tilliden mellem 
kommune og kreds fortsætter. 

»Vi har haft mange bokserier gennem 
tiden. Netop derfor tror jeg, vi har et fælles 
ønske om at videreføre et tillidsfuldt samar-
bejde. Vi tror på, at vi finder de bedste og 
mest vedvarende løsninger, hvis vi er fælles 
om det. Folkeskolen har brug for stabilitet og 
kontinuitet. Det er svært at sikre, hvis man 
hele tiden skal slås om rammerne«. 
mbt@dlf.org

Kredsformand:  
Politikerne lytter til os

»Det at vi har en genkendelig ar-
bejdstid, gør, at vi har fået en mere 
rolig implementering af skolerefor-
men«, siger formand for Ballerup 
Lærerforening Morten Refskov.

rekruttering
ProbLem: Det er sværere at rekruttere lærere. 
41 kommuner svarer i en KL-undersøgelse fra 
sidste år, at de oplever rekrutteringsproblemer 
på skolerne. 

InsPIrAtIon: I Ballerup er der mange kvalifi-
cerede ansøgere til ledige lærerjob. 
Både borgmester Jesper Würtzen og kreds-
formand Morten Refskov mener, at det gode 
samarbejde mellem kreds og kommune og en 
overgangsarbejdstidsaftale gør det lettere at 
tiltrække lærere til kommunen. 

foto: Ballerup kom
m

une

Forebyg mobning!  
 
Book et gratis 
Mobbestop-møde 
for mellemtrinnet

Book et møde, hvis 
jeres skole ønsker: 

-  At lære eleverne at hjælpe hinan-
den, når de oplever mobning.

-  At måle på trivslen og omfanget 
af evt. mobning i jeres klasser.

-  At lade eleverne arbejde med 
klassens egne samværsregler.

I alt 100 skoler i hovedstads- og 
Aarhus-området kan få besøg af 
Mobbestop-mødet i perioden 
marts-juni 2015. Møderne er gratis 
og for hele mellemtrinnet.

I møderne indgår tre kortfilm om 
mobning, der fungerer som afsæt 
for en dialog om, hvad man kan 
gøre, når man oplever mobning.  
Eleverne kan deltage mundtligt 
eller via anonyme sms’er. Efter 
mødet udleveres materiale til at  
arbejde med samværsregler og 
måle på trivslen i klasserne. 
 
Mobbestop-mødet passer ind i det 
obligatoriske emneområde Sund-
heds- og seksualundervisning og 
familiekundskab under kompeten-
ceområdet Sundhed og trivsel.

Projektet er udviklet af foreningen 
YouGlobe med faglig bistand fra 
Red Barnet og støtte fra TrygFon-
den. Det bygger på den nyeste 
forskning om mobning.

Læs mere på mobbestop.dk 
Book et møde ved at sende en 
mail til het@youglobe.dk
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PARAT TIL 
AFGANGSPRØVEN

I IDRÆT?
Tjek på idræt 

v/ Birgitte Hedeskov

30. APRIL 
KL. 14.00-16.00

IDRÆT

INDSKOLING 

FANDANGO MED RIM OG RYTME
Fandango 0.-3. klasse 

v/ Trine May og Marianne Iben Hansen

28. APRIL KL. 14.00-16.30

MELLEMTRIN 

2 WORKSHOPS I DANSKPORTALEN 
TIL MELLEMTRINNET

dansk3-6.gyldendal.dk 

v/ Signe Ravn

11. MARTS KL. 14.00-16.00

  17. MARTS KL. 14.00-16.00

UDSKOLING 

DET MODERNE GENNEMBRUD 
I DIGITALE RAMMER

dansk.gyldendal.dk 

v/ Thomas Thurah

18. MARTS KL. 14.00-16.00

INKLUDERENDE 
LITTERATURUNDERVISNING

Læs litteratur med forståelse  

v/ Nina Berg Gøttsche og Hanne Bundgaard Svendsen

26. MARTS KL. 14.30-16.00

PRØVEFORM B I PRAKSIS 
FORFATTERSKABSLÆSNING

Prøveklar. Guide til prøveform B 

Portrætsamtaler og novelleanalyser

v/ Charlotte Rytter, Jens Larsen, 

Peter Christiansen og Jesper Wung-Sung

16. MARTS KL. 14.00-16.30

FANDANGO TIL UDSKOLINGEN 
Fandango 7.-9. klasse 

v/ Trine May

27. MAJ KL. 14.00-16.00

LÆRINGSMÅLSTYRET
UNDERVISNING I INDSKOLINGEN

MatLab – Matematiklaboratoriet

v/ Ole Freil og Heidi Kristiansen

24. MARTS KL. 14.00-15.45

LÆRINGSMÅLSTYRET 
UNDERVISNING PÅ MELLEMTRINNET 

OG I UDSKOLINGEN
MULTI 6 og matematik.gyldendal.dk 

v/ Rikke Teglskov Kristensen 

og Bo Teglskov

13. APRIL KL. 14.00-15.45

MATEMATIK

WORKSHOP: 
TIDLIG SPROGSTART I 

ENGELSK, TYSK OG FRANSK 
 First Boost, engelsk0-2.gyldendal.dk, Logo!, 

tysk5-7.gyldendal.dk og Allez hop !

v/ Birgit Henriksen, Annemarie Schriver,  

Louise Berg Nielsen, Jytte Bech Dürrfeld 

og Josefine Rosenkvist

15. APRIL 
KL. 14.00-16.30

SPROG

NATURFAGSDAG – OPLÆG 
OG WORKSHOPS

fysik-kemi.gyldendal.dk, biologi.gyldendal.dk, 

geografi.gyldendal.dk og fællesfaglige 

fokusområder

v/ Ole Goldbeck, Christina Frausing Binau, 

Nikolaj Madsen, Niels Kjeldsen 

og Kim Christiansen

7. MAJ KL. 14.00-17.00

NATUR/ 
TEKNOLOGI

HISTORIE I UDSKOLINGEN
historie.gyldendal.dk, 

Forenklede Fælles Mål og ny prøveform

v/ Carsten Bo Mortensen 

og Jens Åge Poulsen

8. APRIL 
KL. 14.00-15.45

HISTORIE
VENTELISTE

GRATIS KURSER
PÅ GYLDENDAL

V
i tag

er forb
ehold

 for eventuelle aflysning
er eller æ

nd
ring

er i p
rog

ram
m

et.

Kom og få en inspirerende
og informationsrig 
eftermiddag sammen 
med dine fagkollegaer
og spændende forfattere

På alle vores kurser får du:

 +		en	gratis	kursuseftermiddag	
med	masser	af	ny	inspiration	
til	din	undervisning

 +	særtilbud	på	kursusdagen

 +		let	forplejning	med	frugt,	
kaffe	og	kage

 +	en	lækker	goodiebag	

Vi	glæder	os	til	at	byde	dig	og	dine	
kollegaer	velkommen	på	forlaget.

Kurserne afholdes på:
Gyldendal
Klareboderne	3
1001	København	K
Tlf.:	3375	5560
information@gyldendal.dk

9448

D
A

N
S

K

FOR ALLE

DANSKLÆRERNES DAG  
v/ Trine May, Anette Øster, 

Rebecca Bach-Lauritsen, Thomas Thurah, 

Marianne Iben Hansen, Christian Bach 

og Astrid Heise-Fjeldgreen

26. FEBRUAR 
KL. 9.30-15.00

TILMELD DIG HER 
ELLER PÅ KURSER.GYLDENDAL.DK

LÆS MERE OM KURSERNE

PÅ KURSER.GYLDENDAL.DK
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tematiseret

TilsTedeværelse 
PROBLEM: 51 procent af lærerne vil ger-
ne vende tilbage til en arbejdsform, hvor 
de selv bestemmer, hvordan de forbereder 
sig. Mens 39 procent hellere vil have plac-
eret hele arbejdstiden på skolen. Det viste 
en undersøgelse blandt Folkeskolens lær-
erpanel i september måned sidste år. 

INSPIRATION: I Fredericia har lærer-
kredsen og kommunen indgået en fælles 
forståelse, hvor den enkelte lærer selv 
kan vælge, om han/hun vil forberede sig 
hjemme eller vil blive på skolen. På Erritsø 
Fællesskole, afdeling Bygaden, har lærerne  
taget individuelle valg. 

T irsdag og onsdag skal alle lærere 
være på Erritsø Fællesskole, afdeling 
Bygaden, til klokken 17. På disse dage 
er møderne placeret, men bliver et 

møde aflyst, går Claus Johansen hjem, mens 
Majbritt Larsen i de første mange måneder i 
det nye skoleår blev på skolen. Han har taget 
mod ledelsens tilbud om at forberede sig 
hjemme, mens hun har valgt at lægge al sin 
arbejdstid på skolen.

»I begyndelsen følte jeg lidt, at jeg blev 
straffet, når de andre kunne gå. Jeg følte, 
at jeg skulle blive, fordi jeg havde valgt fuld 
tilstedeværelse. Jeg følte, at jeg blev mere 
kontrolleret. Men det var bare en følelse, for 
sådan er det slet ikke«, siger Majbritt Larsen.

Det er en fælles forståelse mellem Fre-
dericia Lærerkreds og kommunen, der gør 
lærernes frie valg muligt. Ikke alle Fredericias 
skoleledere bruger det frie valg så meget, som 
det er sket på Erritsø Fællesskole. Her lagde 
ledelsen klart frem, at den enkelte lærer frit 
kunne vælge. Det budskab skuffede i første 
omgang Majbritt Larsen. 

Valgte fuld tilstedeværelse
»Jeg syntes, det hele ville være nemmere, 
hvis alle bare var på skolen hele arbejdstiden. 
Jeg tænkte, at det ville blive svært, når nogle 

af de andre bare gik hjem. Men jeg var ikke 
i tvivl. Jeg ville helt klart have min arbejds-
tid på skolen«, siger Majbritt Larsen. Hun 
og hendes mand, der er lærer på en anden 
skole i byen, har, siden de fik det første barn 
for otte år siden, forsøgt at placere så meget 
arbejdstid på skolen som muligt. Derfor blev 
de også enige om, at de begge ville vælge fuld 
tilstedeværelse. 

Dog blev de udfordret af, at børnehaven, 
hvor deres tvillinger gik, lukkede klokken 

FriT valg  
opbløder kravet om  

tilstedeværelse
Claus Johansen har valgt at forberede sig hjemme. Hans teammakker,  

Majbritt Eliasson Larsen, har modsat valgt den fulde tilstedeværelse på skolen.  
Ingen af dem var i tvivl om, hvad de skulle vælge. 

A f  M A r i A  B e c h e r  T r i e r  /  f o T o :  PA l l e  P e T e r  S k o v

Det er ikke et problem, hvor  
lærerne forbereder sig.  
Problemerne opstår, fordi  
der er for mange opgaver til  
den afsatte tid.
PER BREckLINg 
formand for fredericia lærerkreds
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16.30 – og begge havde mødedage til klokken 
17 tirsdag og onsdag. 

»Man bliver lidt skrøbelig, når det handler 
om ens børn. Men vi tog et valg og flyttede 
børnene til en privat institution, som normalt 
lukker klokken 17. Her er mulighed for, at 
man kan købe sig til længere åbningstid efter 
klokken 17, og det har vi valgt at gøre«.

En vigtig grund til, at Majbritt Larsen har 
valgt den faste arbejdstid på skolen, er, at 
hun kan tage hjem med god samvittighed og 
være mor på fuld tid, når hun er hjemme. 
Men hun har også valgt det, fordi det gør 
det lettere for hende at strukturere arbejds-
tiden.

»Jeg er ret perfektionistisk. Det kan aldrig 

Forbereder 
sig  på  

skolen

Claus Johansen og Maj-
britt Larsen er i team sam-
men. Og det fungerer fint, 
selv om han har valgt mu-
ligheden for at forberede 
sig hjemme, mens hun har 
fuld tilstedeværelse på 
skolen. 

blive godt nok. Jeg har været lidt stresset. Så 
jeg har brug for rammerne. Men det er svært 
at nå det hele inden for den fastsatte tid«.

Majbritt Larsen har valgt at registrere ar-
bejdstiden i et Excel-ark. Hun har for mange 
timer nu, men forventer at kunne afspadsere 
en hel del, i den måned hvor hendes 9.-klas-
ser skal tage afgangsprøver. 

Forbereder 
sig  

hjemme
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»Hvis planen holder, så kommer jeg til at 
arbejde 0,25 timer for meget«, siger hun. 

Tilstedeværelseskrav er meningsløst 
Majbritt Larsens teammakker, Claus Johan-
sen, forstår slet ikke, at hun har valgt den 
fulde tilstedeværelse. 

»Jeg var ikke et sekund i tvivl. Det er me-
ningsløst for mig at forberede mig på skolen«, 
siger han. Han registrerer ikke sin arbejdstid, 

men tæller sine undervisningstimer og indbe-
retter dem til teamkoordinatoren. 

»Jeg tror godt, at jeg kan mærke, hvornår 
jeg har udført en uges arbejde. Det virker 
ikke for mig at notere det ned. Nogle gange 
sidder jeg et kvarter med en historie, så går 
jeg fra den og vender tilbage, når jeg lige ved, 
hvordan den skal klares. Jeg er også musik-
lærer og skriver musik til vores musical, og 
det giver bare mere mening at gøre det der-
hjemme«, siger han.

Ved at vælge at forberede sig hjemme har 
han fravalgt muligheden for at få ulempebe-
taling, når han forbereder sig i weekenden og 
efter klokken 17 på hverdage.

»Jeg trænger til en pause, når jeg har stået 
og undervist. Det passer mig fint at tage hjem 
og lige tage en morfar og spise lidt mad og så 
måske sidde og forberede mig til midnat«. 

Finder balancen
I efteråret havde Claus Johansen få undervis-
ningstimer, men han har til gengæld rigtig 
mange her i foråret. 

»Men jeg har taget en hel del vikartimer, 

så jeg håber, at jeg måske kan få en fridag 
indimellem her i foråret, for ellers kan jeg 
godt se, at det kan blive lidt hårdt«.

Når han føler, at han har haft for mange 
arbejdstimer, sørger han for at lave forløb, 
der kræver mindre forberedelse. Han mener 
selv, at han styrer det rimeligt godt. 

»Jeg arbejder det, jeg kan nå. Jeg tror ikke, 
den faste arbejdstid er en garanti for, at folk 
ikke laver for meget – eller for lidt for den 
sags skyld. Jeg tror, jeg er god til at finde en 
balance, så jeg forbereder mig, så det er pas-
sende og rimeligt«, siger han. 

Indtil nu føler han, at han har forberedt 
sig lige så godt som sidste skoleår, men fordi 
antallet af undervisningstimer i foråret stiger 
meget for ham, er han lidt bekymret for, om 
det holder.

Forberedelsesfri juleferie
Majbritt Larsen kan mærke, at hun bruger 
mindre tid på forberedelse. 

»Jeg har faktisk det samme antal undervis-
ningstimer som sidste år, men der havde jeg 
også rigtig mange. Men jeg forbereder mig 
mindre, når al arbejdstiden skal lægges på 
skolen. Før brugte jeg mere tid om aftenen og 
i ferier. Det gør jeg ikke mere. Jeg har lige haft 
den bedste juleferie nogensinde«. 

Hendes angst for at være i team med en 
lærer, der valgte at tage imod muligheden 
for at forberede sig hjemme, er gjort helt til 
skamme. 

»Claus er meget fleksibel. Det er, ligesom 
om han som udgangspunkt er her til klokken 
17, hvis vi har brug for det. Det har på ingen 
måder været et problem«. 

Da kalenderbladet nåede december, be-
gyndte Majbritt Larsen også at gå hjem, når 
de sene møder blev aflyst. 

»Når sene møder aflyses, kan jeg også godt 
finde på at gå hjem nu. Jeg noterer jo min tid 
ned, og så kan jeg bare arbejde på et andet 
tidspunkt. I nogle perioder har jeg brug for 
at arbejde mere – eksempelvis når der skal 
rettes terminsopgaver. Opgaver begynder jeg 
også at tage med hjem. Og det har min le-
delse ingen problemer med. Men jeg noterer 
al min arbejdstid ned i skemaet, så jeg har 
styr på det«. 
mbt@dlf.org

Jeg forbereder mig mindre,  
når al arbejdstiden skal  
lægges på skolen.
MAjBRITT LARSEN 
lærer 

»Jeg arbejder det, jeg 
kan nå. Jeg tror ikke, den 
faste arbejdstid er en ga-
ranti for, at folk ikke laver 
for meget«, siger Claus 
Johansen, som har valgt 
at kunne forberede sig 
hjemme.
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Japansk formel giver godt samarbeJde 
Kaizen er navnet på en evalueringsform, Dybbøl-Skolen bruger til at italesætte og synliggøre, at der er  
dialog og samarbejde mellem ledelse og det pædagogiske personale på skolen. Det skaber et bedre arbejds-
miljø, mener lærer Annemette Nørgaard.
 T E K S T :  S i m o n  B r i x

L edelsen på Dybbøl-Skolen ved Sønder-
borg gør en indsats for, at lærernes 
arbejdsmiljø ikke smadres af arbejds-
tidslov og reform. De lytter og handler 

på problemer, mener lærer og arbejdsmiljøre-
præsentant på skolen, Annemette Nørgaard. 

I oktober måned kvitterede lærerne ved 
at indstille skolen til en kommunal pris for de 
gode intentioner. Prisen på 20.000 kroner gik 
til nogle andre, men der er en god proces i 
gang, synes Annemette Nørgaard.

»Overordnet set har vi et godt arbejds-
miljø«, siger Annemette Nørgaard, der på et 
kursus i arbejdspladsvurderinger fik idéen 
til at bruge den japanske evalueringsmetode 
Kaizen som et værktøj til at skabe en bedre 
arbejdsdag.

Tiltag  
evalueret

Tiltag under  
implementering

Idékasse Prioritering

Tiltag  
planlagt

Tiltag  
besluttet

Nye tiltag Hurtige tiltag

Parkeringsplads »30-dages plan«

Kaizen-tavle
Forbedringshjulet

Problem: Arbejdsmiljøet er forværret på 
rigtig mange skoler, siden reformen trådte i 
kraft. For eksempel oplever halvdelen af læ-
rerne i Vejle, at deres arbejdsvilkår fratager 
dem arbejdsglæden.

InsPIraTIon: På Dybbøl-Skolen i Søn-
derborg forsøger man sig nu med en evalu-
eringsform, der skal være med til at modvirke 
lærernes oplevelse af ikke at have indflydelse 
og dermed skabe en bedre dagligdag for 
medarbejderne.

arbejdsmiljø
tage tungere emner som stort arbejdspres 
individuelt.

»Vi har en ledelse, som er meget åben, 
forstående og dialogisk og har sloganet ’Man 
skal sige tingene der, hvor der kan gøres no-
get ved dem’. Det betyder rent faktisk, at når 
en medarbejder føler sig presset, går vedkom-
mende til ledelsen, og de finder i fællesskab 
en løsning. Det er sjældent nødvendigt at 
inddrage tillidsrepræsentanten, men det sker 
selvfølgelig«, siger hun.

Skolen har gennemført en trivselsmåling 
og placerer sig »i den gode ende af god«, siger 
Annemette Nørgaard. 
sbj@dlf.org

Nu behøver medarbejderne på Dybbøl-Skolen ikke længere 
gå at forestille sig, om ledelsen har smidt deres forslag til 
forbedring af arbejdspladsen i papirkurven. Man kan bare gå 
hen til Kaizen-tavlen og se, hvilket stadie idéen er nået til.  

Kaizen betyder løbende 
forbedringer. Filosofien 
stammer fra Japan, og tan-
ken er, at anerkendelse af 
medarbejderne er godt for 
outputtet – at det skaber 
en bedre skole at inddrage 
lærerne i beslutningspro-
cesser. 

Så på Dybbøl-Skolen har 
lærerne og pædagogerne 
siden oktober sat små gule 
sedler på en tavle over ting, 
de gerne vil have, at der bli-
ver gjort noget ved. Det kan 
være små ting som at få ud-
skiftet en pære i et bestemt 
lokale, men også større ting 
som forberedelseslokaler til 
pædagogerne.

En gang om måneden 
mødes lærere og ledelse så 
og drøfter de efterspørgsler, 
det pædagogiske personale 
har skrevet op.

»Der er allerede en 
masse forslag – det går ret 
hurtigt«, siger Annemette Nørgaard.

Kaizen-tavlen er det håndgribelige tegn 
på, at ledelsen tager lærernes forbedringsfor-
slag til mere end blot efterretning. På tavlen 
hænger det, som kaldes et »forbedringshjul«. 
Hjulet består af de fire faser »besluttet«, 
»planlagt«, »implementeret« og »evalueret«. 
Så kan enhver se, hvor langt rundt i forbed-
ringshjulet de forskellige forslag er nået. 

»Vi kan som lærere se, at der bliver lagt en 
plan for forbedringer. Ved at ledelsen forplig-
ter sig på samarbejdet, kan vi mærke, at der 
bliver gjort noget ved arbejdsmiljøet«, siger 
Annemette Nørgaard, der er rigtig glad for 
dialogen med ledelsen.

Lige nu er Kaizen-tavlen præget af post-
its om fysiske forbedringer på skolen. Det 
mener Annemette Nørgaard hænger sammen 
med, at ledere og personale er gode til at 
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H e r r e H j ø r n e t
nogle mandlige lærere sidder ofte  
ved de tre computere her. kim Ø.  
Andersen bunder en sodavand, og  
simon frandsen taster. Der er flere 

computere under tårnet og  
i et stillerum.

F a l d  n e d  
stig op og fald ned. Tårnet har 
skummøbler og musik i høre-

telefonerne til afslapning. Men 
bruges også til at læse romaner 

til undervisningen. luksus,  
siger en glad lærer.

G e n b r u G s l a m p e r 
De orange lamper  

er genbrug  
fra skolens start  

i 1979.

s o F a G r u p p e
De to sofaer lukker af, så et par 

stykker let kan tale sammen. Det 
dyreste i projektet har været lyd-

isolering og elektricitet.
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p å  v e j  o p
Christine Reunert er på vej op 
i tårnet. Hun kan bedst lide de 

helt stille rum, når hun arbejder. 
for et øjeblik siden øvede hun 
en dans på gulvet med kollega 

simon frandsen.

s m å G r u p p e r
Ved borde og bænke kan lærere 

og pædagoger arbejde i team 
eller alene. I den anden ende af 
lokalet er der et langt bord med 
høje stole, trådløst netværk og 

masser af lys udefra.

Nye lærerarbejdspladser
stillerum, computerpladser, arbejdsborde, mø-
derum og slængemøbler i afslapningstårnet er 
blandt mulighederne, når lærere og pædagoger 
på Holmeagerskolen i Greve forbereder sig, ret-
ter opgaver eller holder teammøde. lærerne ville 
ikke af med lærerværelset. Dér spiser de. skolens 

bibliotek blev i stedet delt og flyttet ud i afde-
lingerne, så der kunne skabes farverige arbejds-
pladser i flere rum på bibliotekets plads. Halv-
anden million kroner har det kostet skolen. Rune 
fjord studio har stået for projektet, der begyndte 
med fotos af personalets hjemmearbejdspladser. 

foTo Klaus HolstiNg / TeksT Helle lauritseN

s k a b  p å  H j u l 
Alle ansatte har fået en trolley 

til materialer. Desuden har de et 
fast skab, som de deler med  

en kollega.

problem: lærerne skal efter  
lov 409 forberede og efterbehandle 
deres undervisning på skolen. Det  
kræver arbejdspladser på skolen.

iNspiratioN: Holmeagerskolen i Greve 
nedlagde sit store bibliotek og  
indrettede forskellige typer af   

lærerarbejdspladser i lokalerne.
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Med bevægelse bliver det ikke kedeligt for eleverne at repetere bøjninger,  
regnestykker og andet fagligt stof. Lærerne på Blicherskolen ved Randers  

begyndte at krydre undervisningen med bevægelse for fire år siden og  
har knækket koden til at få teenagerne til at lege med.

T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K  ·  F O T O :  H E L E N E  B A G G E R

Leg og spiL Motiverer  
De æLDste eLever

tematiseret
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L ene Pedersen balancerer en papkasse 
ned fra hylden under loftet ved lærer-
værelset. Hun fisker en rød skumbold 
op af kassen og tager den med til 

matematik i 7.b. 
I løbet af timen skal eleverne repetere reg-

nearter og begreber som gram og kilo med 
stikbold i gymnastiksalen. Når en elev bliver 
skudt, skal han op til scenen og løse opgaver, 
inden han igen må være med i spillet.

»Lene, hvor er plusstykkerne«, spørger en 
pige, som er blevet ramt. 

»De ligger ude på fløjen«, svarer læreren 
og sætter samtidig en fuldtræffer ind på klas-
sens mest ivrige skytte.

»Nu synes jeg, du står heroppe igen«, siger 
Lene Pedersen til ham og griner.

Lærerne på Blicherskolen i Spentrup 
nord for Randers begyndte at lægge bevæ-
gelse ind i den faglige undervisning for fire 
år siden efter en pædagogisk dag, hvor de 
mærkede på egen krop, hvad det giver. Det 
har bragt dem på forkant med kravene om, 
at elevene både skal bevæge sig i løbet af 
dagen og have varieret undervisning.

Mens eleverne i de yngste klasser nærmest 
ikke kan lade være med at bevæge sig, er det 
vigtigt at motivere de ældste elever, siger Pia 
Molzen, som har været med til at få skolen i 
gang med bevægelse i undervisningen.

»De ældste elever sluger det råt, hvis de 
kan se et fagligt formål. I 8. og 9. klasse er 
det ikke nok, at de får gang i blodomløbet. 
De skal have en begrundelse. Jeg bruger for 
eksempel et spil, hvor eleverne skal svare på 
et spørgsmål, når de får en bombe. Ringer 
bomben, inden de når at svare, ryger de ud 
af legen. Det presser dem til at tænke hurtigt, 
og det skal de kunne til afgangsprøven. Det 
forstår de godt«, siger Pia Molzen.

I engelsk lader Lene Pedersen eleverne gå 
sammen to og to eller tre og tre. En skal så 
løbe hen og trække et kort med spørgsmål fra 
et tema, som de skal kunne føre en flydende 
samtale om til afgangsprøven.

»I klassen får den enkelte elev ikke meget 
tid til at sige noget, og de andre hører ikke ef-
ter, fordi de sidder og beregner, hvornår det 
bliver deres tur. Når eleverne taler sammen 
to og to, opdager de, at andre forstår, hvad 
de siger, selv om de begår fejl«, siger Lene 
Pedersen og afslører, at når eleverne står og 
snakker, lægger de ikke mærke til, at hun går 
rundt og lytter med.

Læreren skal lege med
Bevægelse kan bruges som supplement i alle 
fag, men læreren skal synes, det er værd at 
bruge tid på, mener de to lærere.

»Det er absolut en fordel selv at prøve det. 
Jeg fandt ud af, at min viden om fysik fra min 
egen skoletid lå gemt i mig, da vi legede på 
den pædagogiske dag«, fortæller Pia Molzen. 

Læreren skal deltage, så eleverne kan se, at 
man tager det alvorligt, tilføjer Lene Pedersen.

»Eleverne skal ikke lege, fordi jeg skal have 
tid til at drikke kaffe. Jeg er altid den mest 
pinlige, og når eleverne ser, hvor ringe jeg er, 
kaster de sig ud i legen«.

Det er især godt at bruge lege i 7. klasse, 

fordi eleverne har sagt farvel til de kreative 
fag. Men det er også på det tidspunkt, at de 
vil virke voksne, så læreren skal sørge for, at 
de ikke oplever legene som et overgreb.

»Vi kender vores elever så godt, at vi kan 
se, om de fniser, eller om de virkelig ikke vil 
være med. Der er forskel på klasserne. Hvis 
eleverne vogter på hinanden, skal man ikke 
lægge ud med at lade dem danse i rundkreds. 

Jeg bruger de temaer, eleverne 
skal kunne tale flydende om til 
prøven i engelsk. De har hentet 
kort med spørgsmål om Martin 
Luther King, og i biologi kan det 
være tjek af deres paratviden 
forud for en test. I matematik kan 
det være brøker og i fysik ioner.
Lene Pedersen 
lærer

»Eleverne skal ikke lege, 
fordi jeg skal have tid til at 
drikke kaffe. Jeg er altid 
den mest pinlige, og når 
eleverne ser, hvor ringe 
jeg er, kaster de sig ud i 
legen«, siger Lene Peder-
sen, der dog løsriver sig fra 
stikbold for at hjælpe en 
elev med at løse en regne-
opgave.

Bevægelse
ProbLem: Ét er at lade de yngste elever hin-
ke tabeller i matematik og fange bogstavhaler i 
dansk. Noget andet er at få teenagere til at be-
væge sig i timerne, som skolereformen kræver. 
I en undersøgelse fra Dansk Skoleidræt efterly-
ser 60 procent af lærerne vejledning i og inspi-
ration til at integrere bevægelse i skoledagen.

InsPIratIon: Lærerne på Blicherskolen ved 
Randers har inddraget bevægelse i undervis-
ningen i fire år. De gør meget ud af at motivere 
de ældste elever til at lege med ved at gøre det 
tydeligt, hvad de lærer.
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Så kan man lade dem gå sammen to og to, 
hvor de kun kan se hinanden, og langsomt 
ændre kulturen«, siger Lene Pedersen.

Det er som al anden undervisning – den 
skal tænkes igennem, så aktiviteterne passer 
til det faglige stof, understreger skoleleder 
Malene Kongpetsak.

i tanke om, at de skal bevæge sig«, siger Pia 
Molzen.

Når Malene Kongpetsak færdes på skolen, 
lægger hun mærke til, at eleverne også arbej-
der med at lære, når de bevæger sig. Men det 

kan være svært at sige, om det alene er de 
kropslige udfoldelser, som gør en forskel for 
elevernes faglige præstationer. 

»Der er større chance for at få alle med, 
når stoffet bliver præsenteret på flere måder. 
Eleverne skal tit løse bevægelsesopgaverne 
kollektivt, og det styrker deres samarbejds-
relationer på en anden måde end i skriftlige 
opgaver. Hvis tre elever skal være sammen i 
en aktivitet om at bøje ord, hjælper de hinan-
den til at blive gode. Det nytter ikke, at kun 
den ene er dygtig«, siger skolelederen. 
freelance@dlf.org

                fra Blicherskolen
➊  Brug bevægelsesaktiviteter som supplement til det, 

eleverne alligevel skal arbejde med i undervisningen, 
så det understøtter deres indlæring. Bevægelse er 
en anden måde at lære og repetere for eksempel 
nutids-r eller brøker på. 

➋  Forklar de ældste elever, at de øver sig i stof, som de 
skal kunne i de nationale test og til afgangsprøven. 
Det motiverer dem til at tage aktiviteterne seriøst, 
når de kender meningen med dem. Ellers synes de 
måske, det er for barnligt.

➌  Hvis eleverne bevæger sig i en halv time og følger op 
med skriftligt arbejde i det sidste kvarter af timen, 
overfører de straks det, de har trænet, til den boglige 
undervisning.

➍  Hvis du tvivler på, at bevægelse understøtter ind-
læringen, så lav en test før og efter et forløb med 
aktiviteter om for eksempel ordklasser. Så kan du se, 
om eleverne har rykket sig. I starten kan nogle dog 
gå tilbage, fordi de er forvirrede over den nye måde 
at lære på.

➎  Lær eleverne, at det er lige så naturligt at skifte lo-
kalitet som at tage et hæfte op af tasken, så de ikke 
bruger unødig lang tid på at gå frem og tilbage. Find 
også en metode til at skabe ro med, når en aktivitet 
er slut. Tæl for eksempel ned fra fem.

➏  Hvis du synes, kravet om bevægelse er håbløst, får 
eleverne ikke noget ud af det, så tag din rolle som 
model for eleverne seriøst. Der skal være plads til 
forskellige typer lærere, så du skal ikke nødvendigvis 
kravle op i ribben. Find den bevægelsesgrad, der 
passer dig.

➐  Ikke alle emner egner sig til bevægelse, og elevene 
skal også have tid til at fordybe sig. Desuden elsker 
nogle at få opgaver på papir eller it.

➑   Nogle skoler mangler grupperum og fællesarealer, 
og går man ud på gangen eller helt udenfor, risikerer 
man at forstyrre de andre klasser. Tag en snak om 
skolens kultur: Er det acceptabelt, at der er liv på 
skolen og støj i gangene?

➒  Fordel ansvaret for, at eleverne bevæger sig i de fag-
faglige fag, imellem jer i teamet, så I husker at få det 
gjort, og så det ikke altid hænger på dansklæreren.

➓  Forklar forældrene, at I arbejder med bevægelse i 
undervisningen både for at styrke klassens sociale 
liv og for at øge elevernes indlæring. Bevægelse 
kommer alle børn til gode, fordi det øger deres kon-
centration, og fordi de bedre kan huske det indlærte, 
når det knytter sig til flere sanser.

10 
goDe råD

I klassen er der altid  elever, som 
gemmer sig, men de stille piger 
og drenge vil også gerne vise, 
hvad de kan. Det gør de, når vi 
har bevægelse, for de er nødt til 
at bidrage  til, at deres gruppe 
klarer sig godt.
PIa moLzen 
lærer

»Bevægelse er en god måde at gøre under-
visningen varieret på, men aktiviteterne skal 
være veldefinerede, så eleverne tydeligt kan 
se, hvad de skal lave, og hvad de lærer. Det er 
ikke anderledes, end når de løser opgaver på 
papir«, siger hun.

tiden kan skride
De største udfordringer handler om praktiske 
forhold. For eksempel kan lærerne ikke regne 
med, at gymnastiksalen står tom i vinterhalv-
året, og udenfor blæser materialerne måske 
væk. Også tiden kan spille lærerne et puds, 
hvis ikke eleverne forstår, at det er lige så 
normalt at skifte lokalitet som at tage en bog 
op af tasken.

»Det skrider, hvis et indslag på et kvarter 
varer 25 minutter, fordi de sidste elever er 
længe om at få snøvlet sig hen til gymnastik-
salen og tilbage igen«, siger Lene Pedersen.

Det tager også tid at taste QR-koder ind 
og hænge dem op til et løb, hvor eleverne 
skanner spørgsmål frem med deres mobil-
telefoner. Der går i det hele taget tid med at 
fabrikere spørgsmål.

»Jeg bliver kaldt the laminator, for når jeg 
bruger tid på at formulere opgaver og klippe 
ud, skal de holde til mere end én gang. Om-
vendt skal vi forny os, så det ikke bliver kede-
ligt i længden«, siger Lene Pedersen.

eleverne gør hinanden dygtigere
Alle klasseteam på Blicherskolen skal sørge 
for, at eleverne bevæger sig hver dag.

»Vi aftaler i det enkelte team, hvem der 
har ansvaret for den enkelte dag, så eleverne 
ikke sidder ned i syv timer, inden vi kommer 
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De ældste elever skal kunne ordklasserne, have 
styr på nutids-r og vide, om et ord som spænden-
de slutter på ene eller ende. Den slags sproglige 
finurligheder kan kroppen hjælpe dem til at lære, 
men først skal lærerne overbevise eleverne om, 

at bevægelse i timerne ikke hindrer dem i at nå 
pensum inden afgangsprøverne.

Tværtimod styrker det eleverne til afgangs-
prøven, når de laver bevægelsesøvelser, som un-
derstøtter deres læring, siger Merete Løvgreen. 
Hun holder kurser og udgiver undervisningsma-
terialer til bevægelse i den faglige undervisning 
fra sit firma Sproggren.

»Jeg har set elever sidde til diktat og tage pege-
fingeren op for munden, fordi de har haft en akti-
vitet, hvor de skulle liste af sted med fingeren for 
munden, når de havde trukket et ord med stumt 
d. De staver ordet rigtigt, fordi kroppen er blevet 
deres hjælpelærer«, siger Merete Løvgreen.

er det rød stue, vi går på?
Merete Løvgreen er tidligere lærer og brugte 
bevægelse til at understøtte sine elevers læring, 
længe før det blev et lovkrav. Hun medgiver, at 
det er en særlig udfordring at inddrage bevæ-
gelse i de ældste klasser.

»Jeg havde engang forberedt et grammatikfor-
løb og præsenterede det med ordene: ’Nu skal 
vi hygge os med grammatik’. Eleverne hørte kun 
ordet hygge, og jeg skal love for, at det blev der«.

Merete Løvgreen har også oplevet elever sige: 
»Fint, Merete, er det rød stue, vi går på?«, når 
hun har bedt dem øve engelsk ordstilling ved 
hjælp af et puslespil. 

»De ældste elever får hele tiden at vide, at de 
har travlt med at nå pensum, så man er nødt til 
at vise dem, at de øver præcis det samme som i 
hæftet«.

appeller til elevernes fornuft
Det er en god ide at appellere til elevernes for-
nuft, mener projektleder Lise Sohl Jeppesen fra 

Dansk Skoleidræt, som også tilbyder kurser og 
undervisningsmaterialer om bevægelse.

»Elever i overbygningen kan godt forstå, at 
det har en effekt at komme op at stå, fordi deres 
hjerne begynder at arbejde langsommere efter 
20 minutters stillesiddende arbejde. Man kan 
også tale med dem om, at bevægelse i skolen er 
et lovkrav, de er nødt til at følge«.

Man kan involvere dem ved at lade dem lave 
kort med stikord og sætninger til en aktivitet.

»Stoffet i udskolingen er mere komplekst end 
i de yngre klasser. Det gør det sværere at kom-
binere undervisningen med noget kropsligt. At 
man laver walk and talk om en analyse, får ikke 
kroppen til at understøtte læringen. Det er nem-
mere, når eleverne skal repetere«, siger Lise Sohl 
Jeppesen.

Øvelser kan gå galt
Store elever fylder og larmer mere end små, så 
det kan være svært at skabe plads til bevægelse 
i klasseværelset, og går man udenfor, risikerer 
man at tage opmærksomheden fra de elever, der 
sidder og kigger ud. Lærere kan også være bange 
for at miste kontrollen, mener Merete Løvgreen.

»For mange lærere er undervisning lig med ro 
og overblik. Derfor skal man måske gå langsomt 
til værks. Eleverne får også udstillet deres fejl 
langt mere end på et stykke papir, for man risi-
kerer, at Palle står alene ved posten med stumt 
d, mens alle andre er marcheret hen til hårdt d«, 
siger hun.

Både Merete Løvgreen og Dansk Skoleidræt 
oplever, at lærerne i overbygningen er interes-
serede i bevægelse og ønsker konkrete materialer 
og ideer, hvor fagligheden er omdrejningspunk-
tet.

»De efterspørger kurser om, hvordan de kan 
supplere med bevægelse, og vi har måttet genop-
trykke vores hæfter til dansk og matematik i de 
ældste klasser«, siger Lise Sohl Jeppesen. 
freelance@dlf.org

kroppen kan minde  
eleverne om stumt d

Bevægelsesøvelser skal understøtte læring  
– også når det gælder om at huske nutids-r.

T E K S T :  H E N R I K  S T A N E K

det drilske d
 
Læreren laver en bane med skilte for 
henholdsvis stumt, hårdt og blødt d. Eleverne 
stiller sig tre og tre et stykke derfra med en 
bunke ordkort foran sig. En gruppe ad gangen 
trækker et kort, læser ordet højt, finder ud af, 
hvordan d’et lyder, og bevæger sig hen til det 
rette skilt med kortet på følgende måde:
•  stumt d: Eleverne lister på tåspidserne 

med en finger for læberne.
•  Hårdt d: Eleverne tramper hårdt og svin-

ger armene frem og tilbage som en soldat.
•  blødt d: Eleverne går langsomt med bløde 

knæ, så de slingrer let.

større eller  
mindre end
Læreren hænger to skilte med de matematiske 
tegn for større end (>) og mindre end (<) op på 
endevæggen med lidt afstand imellem og læg-
ger et stykke derfra to mindre og to større bolde 
sammen med en bunke kort med regnestykker.

Eleverne deles i to hold, og et par fra hvert 
hold tager et opgavekort, regner stykket ud og 
sammenligner resultatet med det tal, som i for-
vejen står på kortet. Hvis facit er større end tal-
let, dribler de med den store bold hen og lægger 
opgavekortet på gulvet ved skiltet for større 
end. Hvis facit er mindre end tallet, dribler de 
hen til det andet skilt med den lille bold. 

Når begge hold er færdige, tjekker læreren 
kortene sammen med eleverne og viser ek-
sempler på både rigtige og forkerte resultater 
og gennemgår på den måde stoffet igen.

fagLige  
øveLser MeD 

bevægeLse

En elev fra hvert hold 
løber ud til en bunke 
ordkort i midten af 
gymnastiksalen. De 
må hver vende tre 
kort og får et stik, 
hvis de finder et 
dansk og et engelsk 
ord med samme 
betydning. Det er en 
god måde at repe-
tere gloser på, mener 
lærer Lene Pedersen.
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debatteret

}Kommentarer til »Putin, øh, 
hvem er han?«
 
Dennis Hornhave Jakobsen:
»Er det din oplevelse, at dine 
samfundsfagskolleger har 
droppet nyhederne, efter at lov 
409 er trådt i kraft? Idrætslæ-
rerne er vel ikke stoppet med 
at cykle i skole? Hvis du efter-
spørger, at vi skal have timeløn 
for at læse bøger, se nyheder, 
ungdomsfilm og dokumen-
tarer, så kommer vi nok aldrig 
derhen …«.

Karsten Bräuner:
»… Men lur mig, som du selv 
anfører, om ikke KL tager for 
givet, at hel- og halvintellek-
tuelle medarbejdere bliver ved 
med at se tv, læse bøger med 
videre. Så jeg kan bare konsta-
tere: Ikke kun tog de røven på 
mig i 2013 – de tager den på 
mig, hver eneste dag jeg åbner 
en avis, ser fagrelevant tv med 
mere …«.

Heidi Jensen:
»… Jeg har læst det for min 
fornøjelses skyld, og fordi jeg 
ikke kun er lærer i samfundsfag 
og historie, men fordi det inte-
resserer mig. Når det er sagt, 
så ville jeg, hvis jeg stadig var 
lærer i folkeskolen, vente med 
at tænke didaktiske tanker om 
det, jeg så, læste eller hørte, 
indtil jeg var på skolen igen 
– i stedet for at gøre det der-
hjemme …«.

Heidi Jensen:
»… Jeg blev ikke samfunds-
fagslærer, fordi det var det ene-
ste fag, jeg kunne vælge, men 
fordi jeg finder det interessant 
og er afhængig af mit nyheds-
fix og gerne vil dele den glæde 
med de unge mennesker i fol-
keskolen. Det er ikke det sam-
me som at ’arbejde’ gratis«.
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klæringer til lærere, der bliver ledige. Dermed 
bliver de fritaget fra aktivt at søge arbejde på 
grund af sygdom. Generelt er lærerne blevet 
mere syge. Der er flere lærere, som opsiger 
deres stilling uden at have et andet job at sæt-
te i stedet. Stadig flere kan ganske enkelt ikke 
klare lærerjobbet. Hovedårsagen er, at der 
er alt for mange opgaver – der er alt for langt 
mellem ambitioner og virkeligheden. 

Det er temmelig bekymrende. Lærerjobbet 
er fantastisk, når det lykkes, når man kan se 
gode resultater af sin undervisning. Hvis man 
derimod nærmest konstant kan se tilbage på 
sin undervisning med opfattelsen af, at »det 
her kunne jeg have gjort meget bedre, hvis 
jeg havde bedre rammer« – ja, så bliver det 
dybt utilfredsstillende at være lærer, og nogle 
bliver syge af det. 

Hvis vi skal gøre noget ved det – og det 
skal vi – så må vi interessere os for, hvad der 
er årsagerne til, at mange kommuner har 
rekrutteringsproblemer. Det må og skal være 
mere attraktivt at være lærer. 

Der må skabes rammer, der får læreren til 
at lykkes med opgaven, der får lærerens enga-
gement til at blomstre. Det er den allervigtig-
ste ledelsesopgave, kommunerne overhove-
det har, og den kræver ægte ledelsesmæssigt 
engagement.  

Hvis der er vilje, kan der gøres noget 
ved det. Det kræver først og fremmest, at 
vi sammen med arbejdsgiverne i fællesskab 
ser problemerne i øjnene og i fællesskab gør 
noget ved dem. Overenskomst 15 og lærernes 
arbejdstidsregler er første anledning og et 
godt sted at starte!  

Når man lykkes med opgaven, er lærerjobbet 
verdens bedste job. Men lige nu er der alt for 
få, der oplever at lykkes med deres opgave. 
Derfor forsvinder alt for mange fra lærerfa-
get, vi kan ikke holde på de lærere, vi har. 
Det er ulykkeligt – for lærerne selv og ikke 
mindst for skolen og for samfundet.

Ledigheden blandt lærere falder drastisk i 
disse måneder, så vi skal passe på de lærere, 
vi har. I op mod halvdelen af landets kom-
muner er der problemer med at skaffe lærer-
uddannede – både til faste stillinger og til vi-
kariater. Vi ser i en række kommuner, at der 
er meget få ansøgere til de ledige stillinger. 
Samtidig er der mange ansøgere til stillinger 
på de private skoler. Der er en søgning væk 
fra kommuner og skoler med dårlige arbejds-
forhold og over mod skoler med bedre vilkår 
for at skabe god undervisning. 

Tal fra Lærernes A-kasse viser, at der det 
seneste år er udstedt 83 procent flere lægeer-

 Der er flere læ-
rere, som opsiger
deres stilling 
uden at have et 
andet job at sætte
i stedet.

Engagement 
DLF mener
Af GORDON ØRSKOV MADSEN  
fORMAND fOR DLf’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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PERFEKT TIL
SKOLE

REFORMEN

SKØN SKOLE - ejerskab, engagement, succes

Kast jer ud i en Skøn Skole innovati onsuge. Perfekt udskolingsprojekt med 
afsæt i understøtt ende undervisning eller nye fag! Ugen er spækket med 
tværfaglig og praksis-orienteret læring i kreati vitet, samarbejde, håndværk 
& design. På 6 dage omsætt er eleverne deres idéer ti l færdigt produkt. De 
designer og forskønner et klasseværelse eller fællesareal og dokumenterer 
processen med arti kler og fi lm. 

Find grati s undervisningsmateriale, idéer og værktøjer på SKØNSKOLE.DK

Christine Antorini, undervisningsminister

InKlusIon er IKKe en sPareøvelse
Kære Anne Gruelund.  
Tak for dit læserbrev i Folkeskolen nummer 1, 
hvori du skriver, at der er børn med specielle 
behov, der bliver tabt på gulvet. Det må ikke 
ske, og det er selvfølgelig heller ikke det, der 
er intentionen bag ønsket om at inkludere 
flere børn med særlige behov. Vi ved, at 
hovedparten af børn med særlige behov får 
mere ud af at deltage i den almene undervis-
ning, når undervisningen organiseres på den 
rigtige måde, og de får den nødvendige støtte. 
Der findes desværre konkrete eksempler på 
forløb med børn, der slet ikke er i orden. Her 
skal kommunerne og skoler lokalt finde løs-
ninger, så det enkelte barn og barnets familie 
ikke lider overlast. Men de dårlige eksempler 
må ikke overskygge de mange gode erfarin-
ger, vi også har med vellykket inklusion. Mi-
nisteriets læringskonsulenter, der vejleder om 
inklusion, melder tilbage om gode erfaringer 
i en række kommuner. Det er vigtigt, at kom-
munerne lader sig inspirere af hinanden og 

benytter den adgang til viden og efteruddan-
nelse, som kommunerne og ministeriet stiller 
til rådighed.

Der er børn, der ikke vil kunne indgå i en 
almindelig klasse. Og så skal de heller ikke. 
Men der er andre børn, der i et inkluderende 
læringsmiljø, måske med ekstra støtte og 
mulighed for mindre hold, kan få den bedst 
mulige læring og trivsel. Netop dette rum-
mer den nye folkeskole mulighed for. Der er 
med den understøttende undervisning bedre 
tid og mulighed for at tage sig af den enkelte 
elev, og vi har øget muligheden for at dele 
eleverne op i mindre hold. 

Inklusion er ikke en spareøvelse. Omstillin-
gen kræver, at resurserne fra specialområdet 
følger med over i folkeskolen. Det viser de 
seneste undersøgelser også, at de gør. Vi føl-
ger arbejdet i kommunerne tæt. Ingen børn 
skal tabes på gulvet.

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 4  
skal være redaktionen i hænde senest  onsdag den 4. februar klokken 9.00.

}>Krig ... komma ... forsoning

Jens Raahauge:
»… Jeg har set faciliteter, som 
kan synes okay, men hvor nog-
le skal koncentrere sig om at 
rette, nogle skal drøfte plan-
lægning, andre skal tale højt i 
telefon om lejrskoleplanlæg-
ning, og atter andre skal læse 
en ungdomsroman og udar-
bejde arbejdsopgaver. Nogle 
prøvede at lave hviskende 
teamsamarbejde, mens andre 
havde fingrene så langt inde i 
ørerne, at der var ved at være 
hul igennem.
Det er simpelthen ikke vilkår at 
byde medarbejdere, der stilles 
seriøse forventninger til. Og 
det her drejer sig vel at mærke 
om skoler, der har ofret mere 
på lærerarbejdspladser, end jeg 
har set flere andre steder …
… Lærere får bedre forberedel-
sesvilkår i fremtiden, så de kan 
prioritere undervisningsstof 
højere end kopiark.
Lockout ... komma ... ny af-
tale …«.
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debatteret

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

Niels Villefrance Andersen, efterlønner, Køge

Der gik en prås op for mig, da jeg læste 
Antorinis svar i Folkeskolen 22/2014. Pludselig 
forstod jeg, hvorfor jeg var gået på efterløn 
(svaret til Nils Wedel)!

Antorini var inde på emner som årsplaner, 
læringsmål, inklusion ...

Og jeg har da også pint mig selv med elev-
planer, skriftlig evaluering til forældrene med 
mere.

Meget af det endte i floskler bare for at 
afslutte bunken af papirarbejde.

For næste morgen sad der 24 elever, og de 
gad ikke høre en sang fra de varme lande! De 
forventede, at jeg var forberedt.

Lad os tale pragmatisk om det her: Ingen 
kan differentiere på mere end tre niveauer. 
Måske kun to. Skær ned på papir, floskler og 
administration. Kræfterne skal bruges på en 
solid undervisning, der rykker!

Og når børnene kommer hjem på en glad 
måde, er det også en evaluering til forældrene.

Den enkelte lærer har et hjerte, der ban-
ker for faget og holdbar undervisning. Ikke 
papir og kontrol! I grunden er det lige så 
enkelt som at skrælle et løg: Væk med den 
indpakning, der ikke kan bruges (alle de dyre 
ord). Og frem til det, der virker!

Længe leve efterlønnen. For lige nu taber 
lærerne pusten!

undervIsnIng er som et løg!

2015

Pengeuge • Finanssektorens Hus • Amaliegade 7 • 1256 København K • Tlf.: 3370 1000 • mail@pengeuge.dk

Bliv Danmarks bedste klasse til privatøkonomi
Vil du hjælpe dine elever til at højne deres forståelse for privatøkonomi?  
Det kan vi hjælpe dig med! Danmarks Matematiklærerforening og  
Finansrådet arrangerer Pengeuge fra 9. til 13. marts. 

Vi tilbyder:

•  Gratis undervisningsmateriale, der lever op til de nye krav om undervisning 
i privatøkonomi de ældste klasser.

• Lærervejledning.
•  Digitalt læringsscenarie, der skaber mulighed for differentiering og  

fordybelse.
•  Den landsdækkende konkurrence “Nå dit Mål” for 7. og 8. klasse. Finans- 

rådet sponserer en pengepræmie til den bedste 7. og den bedste 8. klasse.

Besøg www.pengeuge.dk og tilmeld din klasse allerede i dag. Du kan også 
ønske gæsteundervisning og finde gratis undervisningsmaterialer.

Tilmeld 

din klasse 

i dag

 Skær ned på 
papir, floskler og 
administration.

}Kommentarer til »ministeriet 
om forsøg: skolerne må ikke 
niveaudele« 

Niels Christian Sauer:
 »Gudskelov, alle slår da sta-
dig syv kors for sig, når ordet 
’niveaudeling’ siges åbent. 
Men desværre er det det rene 
hykleri. Når man opretter 
hold på tværs af alder efter 
’modenhed’ og samler dem, 
der er specielt interesserede i 
fysik, matematik eller engelsk, 
på nogle hold og de praktisk 
begavede på andre hold, så er 
det niveaudeling, uanset hvad 
man så kalder det. Resten er 
udenomssnak«.

144563 p28-30_FS0215_Debatteret.indd   30 19/01/15   15.03



f o l k e s k o l e n  /  0 2  /  2 0 1 5  /  31 

tematiseret

Lille Nørd-eleverne er i gang med at 
undersøge saltkrystaller i mikroskop og 
stereolup. I Lille Nørd har de for eksempel 
arbejdet med at lave insektfælder, køk-
kenkemi og papirflyverkonkurrence.

På nordjysk  
skole har de ind-
ført et middags-
bånd hver dag 
med aktiviteter, 
bevægelse, under-
støttende under-
visning og spise-
pause. Meget  
fungerer, men  
noget skal justeres 
hen ad vejen.  
Og så diskuterer  
personalet, om  
det egentlig blot  
er indførelse af  
valgfag.

 
LiLLe nørd i  

middagsbåndet
T e k s T :  H e l l e  l a u r i T s e n  /  F o T o :  l a r s  H o r n
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Lille Nørd første gang. Lille Nørd anden 
gang!«

Lærer Heidi Gregersen har den skarpe 
stemme på. Det er nødvendigt at kal-

de til ro, når omkring 35 elever skal placere 
sig i deres grupper, finde deres saltkrystaller 
frem og have organiseret mikroskoper og ste-
reolupper. De to lærere har nok at se til. 

Eleverne i Lille Nørd har petriskåle og glas 
med saltkrystaller, som nu skal studeres. 

Lille Nørd er et af tilbuddene i den under-
støttende undervisning på Vadum Skole i Aal-
borg. Skolen har en lang liste med aktiviteter, 
som de 387 elever kunne vælge mellem for 
det første halve år. 

Den understøttende undervisning ligger 
som et middagsbånd. Fra klokken 10.30 til 12 
for elever fra børnehaveklasse op til og med 
4. klasse og fra klokken 11.30 til 13 for de æl-
dre elever. I de halvanden time skal eleverne 
spise og deltage i aktiviteterne under em-
nerne »Det satser vi på i Vadum«, »Motion og 
bevægelse« eller »Vi trives i Vadum«.

Der er dog også fagundervisning i mid-
dagsbåndet – især har 5. og 6. årgang mindre 
understøttende undervisning og mere fagun-
dervisning. Men det kan så være svømning, 
idræt, musik og aktiviteter fra ungdomssko-
len, der er lagt i båndet. 

I det hele taget har ungdomsskolen og kul-
turskolen mange aktiviteter på skolen. Meget 
trivselsarbejde er også lagt i middagsbåndet.

Fem uger om året holder skolen temauger 
fordelt på tre gange. Der er skemaet helt 
brudt op.

Det vil vi være kendt for i Vadum
»Vi har brugt meget tid på at strukturere og 
få tingene til at gå op. Vi har lagt fælles pause 
ind for lærerne klokken 11.30 til 12 hver dag 
og for pædagogerne fra klokken 13 til 13.30. 
For det er vigtigt for os, og så skiftes vi til at 
have tilsyn med eleverne«, forklarer skolele-
der Kirsten Dall.

»De mange møder sidste år gik også på at 
få ideer og diskutere, hvad vi gerne vil være 
kendt for på Vadum Skole. Og det er natur-
fag, sprog og musik. Dertil har vi så lagt en 
masse trivselstiltag ind i middagsbåndet, så 
det ikke ligger sidst på dagen, som det gjorde 
tidligere«.

Blandt trivselstiltagene er skilsmisse-
gruppe og sorggruppe for de elever, der har 
behov for det. Der er også Walk and Talk, 
hvor elever i små grupper på to-tre går en tur 
og taler om livets små og store udfordringer 
og hjælper hinanden med at finde løsninger. 
Det kan foregå udendørs, men hvis vejret er 
dårligt, praktiserer eleverne at gå i gangene 
og tale sammen. Der er nemlig mange lange 
gange på skolen.

»Vi hørte om skoler, der ville tilbyde aktivi-
teter en eller to dage om ugen, men vi vil ger-
ne have en variation hen over dagen. Derfor 
valgte vi middagsbåndet«, siger Kirsten Dall.

Kræver organisering
Det var op til eleverne at vælge, og de valgte 
på mange måder anderledes, end ledelse og 
personale havde forestillet sig. Rigtig mange 
elever valgte natur-

fag, 64 valgte skolehaver, 42 elever valgte 
sproggeni i engelsk, og 25 valgte fransk. Det 
gav nye udfordringer i planlægningen. Der 
er to lærere på Lille Nørd, en lærer og to 
pædagoger på skolehaver, og engelskholdet 
måtte deles i to efter niveau, da eleverne var 
på alle niveauer.

Så meget blev alligevel ikke helt, som man 
havde forestillet sig.

»Vi drømte om små hold i engelsk, der gav 
mulighed for fordybelse og mere læsning. Vi 
havde slet ikke forestillet os, at så mange ville 
vælge nørdengelsk«, fortæller engelsklærer 
Helle Mølhave.

»Egentlig er det jo fedt med så mange en-
gelskinteresserede elever, men det betyder, 
at det ofte bliver mere almindelig undervis-
ning«.

Skolehaverne må også dele sig op, for at no-
get overhovedet kan lade sig gøre. Så nogle bli-
ver sendt ud i naturen, mens mindre grupper 
arbejder med haveprojektet. Og så skiftes de.

I dag er de yngste elever sendt ud at gå, 
mens de ældre er i gang med at flytte planter 
fra de tre højbede ind til overvintring. I pla-
sticbakker med sten og lecasten bliver purløg, 
tomatplanter og jordbær plantet, når de er 
skyllet godt af for al jord. Plasticbakkerne 
placeres i små tårne med et vandingssystem 
– recirkulering med pumpe, og der må ikke 
komme jord ned i vandbeholderen. 

Det er Lone Hald, der står for planlæg-
ningen. Før læreruddannelsen gik hun i 
gang med en gartneruddannelse, så den 
viden bruger hun her.

Næste  hurdle er at planlægge,
så lærere og pædagoger i team 
har forberedelsestid samtidig
Jens AnDreAssen 
TillidsrepræsenTanT

Problem: Hvad er understøttende undervisning egentlig? 
Det diskuteres på landets skoler – også på Vadum Skole. Ifølge 
Scharlings panelundersøgelse blandt lærere foretaget i septem-
ber 2014 er der 56 procent, der ikke ved, hvad understøttende 
undervisning er på deres skole. Kun 36 procent svarer, at de ved 
det.

InsPIrAtIon: På Vadum Skole har man besluttet, at den un-
derstøttende undervisning er placeret i et middagsbånd. Det in-
deholder spisepause og aktiviteter om trivsel, bevægelse, sprog-
nørd, Lille og Store Nørd om naturfag, friluftsliv og skolehave. 
Eleverne vælger aktiviteter et halvt år ad gangen.

understøttende undervisning
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»Vi havde pludselig ikke jord nok til ha-
ver, da så mange valgte dette emne, men en 
landmand er gået i gang med at pløje et nyt 
stykke op til os til foråret. Det skal bruges 
til kartofler og gulerødder. Eleverne her har 
også fået at vide, at de kan få lov til at vælge 
skolehaver igen til foråret, hvis de har lyst, 
sådan at de kan være med i et helt forløb og 
se de frø, de har samlet ind, spire igen«, for-
tæller Lone Hald.

Foruden skolehave har eleverne produce-
ret fuglekolber og besøgt haver andre steder.

Gode til logistik
Da planlægningen af den understøttende 
undervisning gik i gang sidste skoleår, var 
lærere, pædagoger og elevråd involveret. 
Elevrådene på de 16 Aalborg-skoler nord for 
Limfjorden holdt temadag om ideer til den 
understøttende undervisning, og det er nogle 
af deres ideer, der er taget med i dét, som 
personalet ude i byen har hørt omtalt som 
Vadum-modellen.

»Det er svært med tiden til koordinering af 

de mange aktiviteter«, fortæller tillidsrepræ-
sentant Jens Andreassen.

»Men hvis man har meget understøttende 
undervisning, så har man færre fagtimer«, 
siger skoleleder Kirsten Dall. 

»Vi prøver at skærme personalet og holde 
nogle ting væk fra dem. Det har vi talt om på 
et dialogmøde for ledere og tillidsrepræsen-
tanter«, forklarer hun.

For der er det samme problem med for 
lidt forberedelsestid i Aalborg som i resten af 
landet. Men Kirsten Dall understreger, at un-
dervisningsministerens to timer holder her. 
Lærerne har i gennemsnit fået de to ekstra 
timers undervisning om ugen, som ministe-
ren talte om før folkeskolereformen.

Vadum Skole har også besluttet at arbejde 
med hele klokketimer i stedet for lektioner. 
Det betyder, at der ikke bliver små huller på 
kun 15 minutter til forberedelse. Der bliver 
længere tid ad gangen.

»Men næste hurdle er at planlægge, så 
lærere og pædagoger i team har forberedel-
sestid samtidig«, supplerer Jens Andreassen.

De er enige om, at der justeres hen ad 
vejen, når man opdager, at noget ikke hænger 
sammen. Både små justeringer her og nu og 
så de store på længere sigt.

»Vi prøver at lade være med at bruge med-
arbejdernes forberedelsestid til vikartimer. Vi 
forsøger at dække hinanden ind i nogen grad, 
men ellers køber vi vikarer«, siger Kirsten 
Dall.

»Vi er gode til logistik her, og vi bruger 
meget tid på det«, fortæller Jens Andreassen.

»På andre skoler hives lærere i høj grad ud 
til vikartimer. Så meget er det ikke her, men 
så vidt jeg kan se, så har vi jo stort set brugt 
vikarbudgettet nu. Så det bliver interessant, 
om det holder til foråret også«.

Planterne fra højbedene skal skylles grundigt, når de skal 
plantes i lecasten for overvintring. Plantetårnene vil vin-
teren igennem blive vandet ved hjælp af en cirkulations-
pumpe. Der er 64 elever, der har valgt skolehave, så en 
gruppe elever går tur, mens andre arbejder – ellers kan det 
ikke lade sig gøre.
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»Skolen har købt en del aktiviteter fra ungdomsskolen og 
kulturskolen. Desuden har vi to lærere i rotationsjob uden 
fast skema. De dækker en stor del af vikartimerne«, siger 
tillidsrepræsentant Jens Andreassen.

tematiseret

Har købt aktiviteter udefra
I Aalborg Kommune har politikerne vedta-
get: – At det i understøttende undervisning 
tilstræbes, at timerne fordeles ligeligt mellem 
lærere og andet pædagogisk personale. – At 
mindst ti procent af resursen til understøtten-
de undervisning skal varetages af andre med 
relevant baggrund. – At skolerne forpligtes til 
at søge samarbejde med det lokale erhvervs-
liv og ungdomsuddannelserne.

På Vadum Skole har de ansat to lærere i 
rotationsjob. Ledige lærere, der dækker ind, 
når andre af skolens lærere er på længereva-
rende efteruddannelse. Det betyder, at der er 
to lærere uden fast skema.

»De bliver brugt som vikarer, og hvis for 
eksempel min matematikkollega og jeg skal 
forberede noget større, så kan vi booke en 
vikar«, fortæller tillidsrepræsentant Jens An-
dreassen.

Desuden er mødeaktiviteten på skolen 
generelt droslet ned, ligesom der er mindre 
skole-hjem-samarbejde. To dage om ugen er 
personalet længere tid på skolen.  

I stedet for klasselærere er der kontaktlæ-
rere, så tre lærere deler to klasser. Men det er 
en af de ting, der skal justeres. Fordi lærerne 
ikke kender eleverne godt nok. Desuden har 
forældrene svært ved at finde ud af ordnin-
gen.

Flere aktiviteter fra fritidsdelen og ung-
domsskolen er blevet trukket ind i skolen. 

»Vi har købt omkring ti procent udefra 
og lagt det ind i skolen blandt andet som 
understøttende undervisning. Fra kommu-
nens ungdomsskole og kulturskole. Personale 
derfra står for eksempel for noget musik, 
billedkunst, sang, fransk og drama. Skolen 
har købt en ’i front’-træneruddannelse for 
unge og et projekt ’barske glæder’, der hand-
ler om at bruge naturen – tænde bål og bygge 
bivuak«, fortæller Kirsten Dall.

»Vi har også et godt samarbejde med 
idrætsforeningen og hallen lige over for sko-
len. De har skydning, badminton og tennis. 
Vi forhandler med interessenterne, prøver at 
få det så billigt som muligt til skolen. Noget 
er meget dyrt, men for eksempel kan vi få en 
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hel dag med instruktører i tennis for 500 kro-
ner«, siger viceskoleleder Ulla Loft.

Menighedsrådet kommer forbi en af da-
gene, fordi de gerne vil samarbejde om noget 
musik. Skolen samarbejder også med kirken 
om minikonfirmander. Et andet samarbejde 
er med to børnehaver, hvor de og skolen sam-
men holder olympiade med indmarch, flag og 
det hele. 

Skolen samarbejder med plejehjemmet, 
sådan at 3.-klasserne læser højt for de ældre, 
og i skolesommerferien ser de ældre efter 
skolehaverne, når de alligevel går tur.

»Lokalhistorisk arkiv stiller gerne op til 
emneuge om skolen gennem 200 år, eller 
hvad vi kunne være interesserede i, ligesom 
Lions Club giver os en teaterforestilling til de 
unge om stoffer og alkohol«, siger Ulla Loft.

løb, bad og mad
I Vadum Skoles middagsbånd er der også løb. 
De ældste elever ønskede løb med sved på 
panden, men de ville også gerne have tid til 
at bade bagefter og spise. Så en større gruppe 
løber jævnligt sammen med en lærer ved 
middagstid. Omkring fire kilometer.

»De to første gange løb vi en rute på én 
kilometer for at se, hvor lang ruten skulle 
være. Gennemsnittet blev på fire kilometer«, 
fortæller Lasse og William fra 6.b. De løber 
hver fredag med skolen.

»Jeg var noget skeptisk i starten over den 
lange skoledag, vi skulle have efter reformen, 
men man vænner sig til det«, siger William.

En gruppe 8.-klassedrenge i idrætshallen 
fortæller, at de synes, skoledagene er blevet 
lange.

»Vi kan risikere at arbejde fra klokken 12 
til 15 uden faste pauser, fordi pauserne bliver 
lagt ind, når det passer i undervisningen. Det 

er også et problem, at vi ikke har fast pause, 
når skoleboden har åbent«, fortæller de.

Til gengæld er de glade for bevægelsen i 
middagsbåndet. Så er de mindre ukoncentre-
rede om eftermiddagen. Det samme fortæller 
ledelsen. Det er godt især for de børn, der 
har diagnoser.

er det blevet til valgfag?
Lærere, pædagoger og ledelse reflekterer dog 
jævnligt over, om det reelt er understøttende 
undervisning, de har i middagsbåndet. Eller 
om det mest er blevet til valgfag?

»Jeg har indimellem en ide, som jeg gerne 
ville lave som understøttende undervisning 
i matematik. For eksempel kunne eleverne 
producere en lille film om, hvordan man 
ganger brøker. Men nu ligger vores under-
støttende undervisning jo fast et halvt år ad 
gangen med særlige aktiviteter«, siger Jens 
Andreassen.

»Vi taler om, at vi mere skal have en fordy-
belsesdel i de ældste klasser. Men vi har også 
givet hinanden håndslag på, at hvis det ikke 
fungerer, så retter vi til«, fortæller Kirsten 
Dall.

En af de ting, der bliver ændret for det næ-
ste halve år, er musik i middagsbåndet. Der 
er for stort spænd mellem børnehaveklasse-
elever og mellemtrin, så de bliver splittet op 
i to grupper. Til gengæld virker det fint med 
stort aldersspænd i Lille Nørd. Her hjælper 
de ældste elever blot de yngste, når der skal 
læses og skrives. I »Aktiv ude« er en time ikke 
lang nok tid til at lære at tænde bål, så der er 
behov for justeringer.

Den undersøgende undervisning skal eva-
lueres ligesom alt det andet, der er sat i værk. 
Det er personalet enige om. 
hl@dlf.dk

Lærere, ledere og pædagoger har forberedt 
sig, holdt et utal af planlægningsmøder forrige 
skoleår og besluttet sig for at lægge den un-
derstøttende undervisning i et middagsbånd. 
Fra klokken 10.30-12.00 for de yngste elever 
og fra klokken 11.30-13.00 for eleverne fra 5. 
klasse og opefter.

Middagsbåndet indeholder spisepause 
og aktiviteterne: »Det satser vi på i Vadum«, 

»Motion og bevægelse« og »Vi trives i Va-
dum«. Eleverne har kunnet vælge Lille Nørd 
eller Store Nørd om naturfag eller sprognørd 
eller friluftsliv. De kan også vælge skolehave 
eller middagsløb. 

Om den understøttende undervisning reelt 
er blevet til valgfag, diskuterer man løbende 
på skolen, og projektet bliver hele tiden ju-
steret.

sådan gør vadum skole

Konference for 
historielærere
18. marts 2015

Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu.

Se mere på 
historieogkulturarv.ucl.dk

VIDEO
FOTO
TEGNE
SERIE

Der er 1-2 ugers
sommerkurser

22. juni – 23. august

KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ
www.kunstaeroe.dk
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tættere på faget: matematik

Matematiklærer Kim  
Nikolajsen har fået øjnene op 
for mundtligheden i matematik, 
og for at eleverne forklarer  
begreber for hinanden.

Eleverne skal tale matematik sammen. De skal 
udveksle betydningen af matematiske ord og 
begreber for hinanden, give hinanden superfor-
klaringer, mener Kim Nikolajsen, der er lærer på 
Nyager Skole i Rødovre og i gang med uddan-
nelsen til matematikvejleder.

Som eksamensopgave har han samlet no-
get teori og nogle matematikøvelser, som en 
bekendt så har sat op som websitet »Matema-
tikmundtlighed«. Her er øvelser om de svære 
begreber, henvisninger til, hvor man kan finde 
mere om emnet, og hans egne kommentarer.

»Hvis eleverne kan forklare et matema-
tisk begreb for de andre elever, så har de 
forstået det. For eksempel kan eleverne i 
grupper udforme superforklaringer. Det be-

TeksT og foTo Helle lauritseN

Mundtlighed vigtigt i matematik

TilMeld dig  
neTværkeT MaTeMaTik 

på folkeskolen.dk

tyder, at de taler matematik og hjælper hinan-
den med at forstå begreberne«, fortæller Kim 
Nikolajsen.

Han arbejder med begrebsark. For eksem-
pel ligger et ark med »rumfang« på bordet. 
Først skriver hver elev på en post-it-seddel sin 
forklaring af begrebet rumfang. Sammen skal 
eleverne tale om forklaringerne og placere sed-

lerne, sådan at den bedste forklaring er placeret 
tættest på begrebsarket. 
hl@dlf.org

Læs hele artiklen »Mundtlighed er vigtigt i ma-
tematikundervisningen« på folkeskolen.dk. Her 
er også link til sitet »Matematikmundtlighed«.

»Hvis eleverne kan 
forklare et mate-
matisk begreb for 
de andre elever, 
så har de forstået 
det«, siger Kim 
Nikolajsen (privat-
foto).

Bornholm
Stik tæerne i det kridhvide sand på Dueodde. 
Nyd de knejsende klipper på Nordbornholm. 
Oplev Bornholms skabelse fra glødende lava 
til frodig solskinsø på Naturbornholm. Mærk 
historiens vingesus på Hammershus. 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 de spændende aktiviteter. Glæd jer til 
masser af oplevelser. Vi gør det nemt og billigt – og rejsen til 
Bornholm er endda gratis for jer. Vi har hjulpet over 600 skole-
klasser med dejlige lejrskoledage. Må vi også hjælpe jer?

info@teambornholm.dk
www.lejrskole-bornholm.dk Det bliver en god lejrskole!

Ring nu: 56 95 85 66
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Stop mob med  
mobilen!
Mange elever på mellemtrinnet kan se 
frem til at få besøg af en mobbestopper 
næste år. Det sker under titlen »Bland 
dig ikke udenom«. Her vil eleverne for 
en gangs skyld blive opfordret til at 
sidde klar med deres mobiltelefon, for 
med den kan de sende anonyme sms’er 
om deres oplevelser med mobning op 
til en storskærm. Herfra kan mødets 
facilitator inddrage elevernes anonyme 
beretninger i dia-
logen om, hvad 
man kan gøre, 
når man selv eller 
andre bliver ud-
sat for mobning. 
»Bland dig ikke 
udenom«-mø-
derne skal give 
elever på mel-
lemtrinnet konkrete redskaber til at sige 
fra og hjælpe hinanden, når de selv eller 
andre bliver mobbet eller holdt uden-
for. Projektet er udviklet af foreningen 
YouGlobe med faglig bistand fra Red 
Barnet og med støtte fra TrygFonden. 
Det bygger på den nyeste forskning om 
mobning.

Lægestuderende  
underviser i sex!
Den frivillige forening for lægestuderende, Sexeks-
pressen, tager ud og oplyser udskolingen om sex. 
Sexperternes erfaring er, at eleverne i en ung til 
yngre-formidling har lettere ved at indgå i en dialog 
om sex, pubertet og kærlighed. Foreningen har også 
oprettet en onlinebrevkasse: 6xpressensbrevkasse.
wordpress.com 

Nu kan elever på nettet møde flere af de største danske 
verdensstjerner gennem tiderne. I samarbejde med DR 
har Experimentarium udarbejdet en hjemmeside om 
kendte videnskabsfolk som H.C. Ørsted og Niels Bohr. Der 
er også produceret en tv-serie i seks afsnit – det første 
vises i starten af februar.

Ved simon Brix/sbj@dlf.org

»På Store Heddinge Skole 
har der i december været 
emneuge fra 0.-3. klasse 
med overskriften ’Miniby’. 
Det matematiske indhold 
var der ikke tvivl om. Tabel-
lerne blev lært, der blev 
plusset, minusset, lagt til 
og trukket fra. Det var tyde-
ligt, at strategien med ’at 
tælle op’, når de skulle give 
tilbage, faldt de fleste ele-
ver meget naturligt. Det 
faldt også i øjnene, at der 
ikke blev brugt papir og bly-
ant eller lommeregner«.

Butiksmatematik  
er et hit

Jannie Hoffmann 
blogger på netværket  
Matematik 

Hjemmeside om  
Bohr og Ørsted

Mere info: Kontakt YouGlobes 
projektleder Nicola Boserup på 
telefon 26 83 06 53. 

Sitet hedder videnskabsfolk.dk og lanceres 4. februar.

Mere info på sexekspressen.dk 

Pengeuge 2015 – 9. til 13. marts
Det er både sjovt og spændende at beskæftige sig med penge  
og privatøkonomi. Under Pengeuge 2015 kan dine elever lære de 
grundlæggende færdigheder og værktøjer, til at styre deres egen 
økonomi. 

Indholdet i Pengeuge følger de nye krav til undervisning  
i privatøkonomi.

Pengeuge er arrangeret af Finansrådet i samarbejde med Danmarks 
Matematiklærerforening. Vi tilbyder:
•  Nyt undervisningsmateriale målrettet folkeskolens ældste klasser.
•  Digitalt læringsscenarie, der skaber mulighed for differen- 

tiering og fordybelse.
• Landsdækkende konkurrence for 7. og 8. klasser.

Besøg www.pengeuge.dk og tilmeld din klasse. Du kan også ønske 
gæsteundervisning og finde gratis undervisningsmaterialer.

Pengeuge • Finanssektorens Hus • Amaliegade 7 • 1256 København K • Tlf.: 3370 1000 • mail@pengeuge.dk

Tilmeld din klasse i dag

2015

Danmarks Matematiklærerforening, Forlaget MATEMATIK og Finansrådet inviterer til fagdage 
om planlægning af Pengeugen 2015 og information om nye læremidler til økonomi.

Økonomi i øjenhøjde

Fagdagene afholdes alle steder
fra kl. 12.30-16.00
Du finder Fagdage på følgende datoer 
Roskilde tirsdag den   3. februar 2015
København torsdag den   5. februar 2015
Herning mandag den  23. februar 2015
Odense torsdag den  26. februar 2015

Økonomi- også for unge! 
Hvordan støtter vi de unge, så de bliver 
bedre til at tage ansvar for deres egen økonomi?

Pengeuge 2015 – 9. til 13. marts
Det er både sjovt og spændende at beskæftige sig med penge  
og privatøkonomi. Under Pengeuge 2015 kan dine elever lære de 
grundlæggende færdigheder og værktøjer, til at styre deres egen 
økonomi. 

Indholdet i Pengeuge følger de nye krav til undervisning  
i privatøkonomi.

Pengeuge er arrangeret af Finansrådet i samarbejde med Danmarks 
Matematiklærerforening. Vi tilbyder:
•  Nyt undervisningsmateriale målrettet folkeskolens ældste klasser.
•  Digitalt læringsscenarie, der skaber mulighed for differen- 

tiering og fordybelse.
• Landsdækkende konkurrence for 7. og 8. klasser.

Besøg www.pengeuge.dk og tilmeld din klasse. Du kan også ønske 
gæsteundervisning og finde gratis undervisningsmaterialer.

Pengeuge • Finanssektorens Hus • Amaliegade 7 • 1256 København K • Tlf.: 3370 1000 • mail@pengeuge.dk

Tilmeld din klasse i dag

2015

www.dkmat.dk
Se mere og tilmeld dig på

Fagdage i hele landet

Målgruppen for fagdagene er alle interesserede, men 
specielt samfundsfagslærer og matematiklærere, der 
arbejder med økonomi på ældste trin i skolen.

På fagdagen vil der være en præsentation af Pengeuge 
2015 og dens indhold. Formålet med Pengeugen i 
uge 11 er, at øge elevernes kendskab til vigtige privat-
økonomiske begreber ved brug af forskellige virke-
midler i undervisningen og med virkelighedsnære 
eksempler.
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Som medlem af DLF kan du få Danmarks højeste rente på din  
lønkonto. Med LSBprivat®Løn får du nemlig hele 5% i rente på  
de første 50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. Du betaler ikke 

nogen gebyrer for en lønkonto i Lån & Spar. 

 
Sådan får du 5% på din lønkonto  
– Danmarks højeste rente 
Du skal være medlem af DLF — og have afsluttet din uddannelse. 

LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og  

services. Derfor skal hele din privatøkonomi samles hos os, så  

vi kan kreditvurdere den i forhold til den samlede pakke.

Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye 

lån og evt. ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Total-

kredit. Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. august 2014.

Flere og flere medlemmer får  
allerede mere ud af deres penge

Fokus på det, der er vigtigt for dig
Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

Hvis det er det du kigger efter, så ring til os 
direkte på 3378 1930 – eller gå på lsb.dk/dlf  
og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig. 

Lån & Spar har eksisteret siden 1880. Vi har 
altid sørget for, at helt almindelige mennesker 
kan gøre bankforretninger på ordentlige  
betingelser.

Ring til Lån & Spar: 3378 1930
eller book møde på: lsb.dk/dlf

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H
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Nummer 3: Tirsdag den 27. januar 2015
Nummer 4: Tirsdag den 10. februar 2015
Nummer 5: Tirsdag den 24. februar 2015

DeaDlines for
stillingsannoncer

2015

 Lederstillinger 

korte meddelelser

mindeord

ole Jakobsen
Det var med stor sorg, vi 
modtog meddelelsen om, 
at vores tidligere skole-
leder Ole Jakobsen sov 
stille ind kort før jul.
Oles skolesyn var udvik-
lingsorienteret, og ledel-
sesstilen var anerkenden-
de og baseret på tillid. 
Ole har selv sagt, at in-
spektørens vigtigste op-
gave er at skabe et godt 
pædagogisk klima, hvor 
der er plads til nye tiltag, 
men hvor der også er ro til 
det daglige arbejde. Han 
drømte om at skabe en 
skole med fællesskab og 
højt til loftet, hvor der var 
plads til mange forskellige 
børn – og det lykkedes 
ham.
Han holdt sig ikke tilbage 
i forhold til at italesætte 
vigtige værdier – en om-
sorgsfuld, tryghedsska-
bende og anerkendende 
skole, hvor fagligheden er 

i orden, men med en be-
vidsthed om, at faglighe-
den er betinget af, at der 
også er fokus på de bløde 
værdier.
Sideløbende har Ole været 
fast anmelder på Folke-
skolen. 
For medarbejderne på 
Lundtofte Skole var det 
et privilegium at have en 
leder som Ole.

Trine Petz på vegne af 
medarbejderne på  

Lundtofte Skole,  
Lyngby-Taarbæk

Helle trægård Jacobsen
Lærer ved Sjølundsskolen 
Helle Trægård Jacobsen 
sov stille ind lillejuleaften.
Helle var ansat ved 
Sjølundsskolen fra august 
2012. Inden det var hun 
ansat ved 10’eren, og før 
det var hun ansat på Fug-
lebjerg Skole.
Helle var utrolig vellidt af 
både elever, forældre og 
kollegaer. Helle brændte 
for at undervise de store 
elever, og eleverne satte 

stor pris på Helles umid-
delbarhed og hendes 
ærlighed. Der var ikke tvivl 
om, at Helle ville dem det 
bedste. Hun forlangte, at 
de passede deres ting, og 
hvis de ikke gjorde det, så 
fik de det at vide, så det 
ikke kunne misforstås.
Helle var en meget af-
holdt kollega, som aldrig 
gik af vejen for at give en 
hjælpende hånd. Hun var 
altid i godt humør og var 
altid klar på en frisk be-
mærkning, der kunne løfte 
stemningen.
Helle var med sit lyse 
sind og kampgejst en kol-
lega, som altid gik forrest. 
Dette på trods af at hun 
kæmpede med sygdom i 
de sidste år.  
Helle vil blive savnet af 
såvel elever som forældre 
og kollegaer på Sjølunds-
skolen. 
Vores tanker går til Helles 
familie og hendes nære 
venner.

Søren Fini Christensen, 
skoleleder,  

Sjølundsskolen

MORSØ KOMMUNE
www.morsoe.dk

Skoleleder til M.C. Holms Skolen
Skolen ligger i Nykøbing og har fra august ca. 300 elever 
i 0.-3. klasse, samt ca. 30 elever på en afdeling på Nord-
mors. I dag er der to skoler i byen. Fra august samles 0.-3. 
klasse på M.C. Holms Skole.

Vi søger en leder, der har vilje og evner til at skabe en ny 
kultur på en ny skole.

Fra april 2016 vil bygningerne også rumme en daginstitu-
tion med ca. 180 børn fra 0-5 år.
 
Se hele stillingsopslaget på www.morsoe.dk/job

Morsø Kommune
Jernbanevej 7 . 7900 Nykøbing Mors

Tlf. 9970 7000 . kommunen@morsoe.dk

Faglig  leder  
med souscheffunktion

Mosedeskolen søger faglig leder med souscheffunktion 
pr. 1. april 2015, hvor en del af ansvarsområderne vil være 
planlægning og fordeling af lærernes arbejdstid (TRIO), 
herunder ansvar vedrørende skemalægning og 
 vikardækning. Rette ansøger har udpræget administrativt 
flair, samt solidt indblik i IT som pædagogisk læringsred-
skab.

Skolen ligger centralt i Greve og har i alt 80 dygtige med-
arbejdere, der arbejder engageret på at sikre vores 750 
elever bedst mulig læring. 

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Merete Hytting 
ved spørgsmål eller for aftale om besøg. 

Ansøgningsfrist 9. februar 2015 kl. 10.00.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

GENOPSLAG

Jurist til 
Center for 

Byråd & Ledelse
Vil du være med til at styrke Greve Kommunes udvik-
ling og topledelsens arbejde - så har vi jobbet for dig.

Som jurist i Strategi & Ledelse skal du yde råd og vej-
lidning til kommunens politiske og administrative top-
ledelse, herunder kvalitetssikre de juridiske aspekter i 
den politiske betjening af Byrådet og de stående ud-
valg.

Du skal desuden rådgive bredt i organisationen i for-
hold til juridiske spørgsmål på blandt andet udbuds-
området, ved køb og salg af fast ejendom, forpagtning 
og udlejning.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Greve Kommune

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og 
medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.
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Som medlem af DLF kan du få Danmarks højeste rente på din  
lønkonto. Med LSBprivat®Løn får du nemlig hele 5% i rente på  
de første 50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. Du betaler ikke 

nogen gebyrer for en lønkonto i Lån & Spar. 

 
Sådan får du 5% på din lønkonto  
– Danmarks højeste rente 
Du skal være medlem af DLF — og have afsluttet din uddannelse. 

LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og  

services. Derfor skal hele din privatøkonomi samles hos os, så  

vi kan kreditvurdere den i forhold til den samlede pakke.

Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån, men nye 

lån og evt. ændringer skal formidles gennem Lån & Spar og Total-

kredit. Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. august 2014.

Flere og flere medlemmer får  
allerede mere ud af deres penge

Fokus på det, der er vigtigt for dig
Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

Hvis det er det du kigger efter, så ring til os 
direkte på 3378 1930 – eller gå på lsb.dk/dlf  
og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig. 

Lån & Spar har eksisteret siden 1880. Vi har 
altid sørget for, at helt almindelige mennesker 
kan gøre bankforretninger på ordentlige  
betingelser.

Ring til Lån & Spar: 3378 1930
eller book møde på: lsb.dk/dlf

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H
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 Lederstillinger 

AMBITIØSE SKOLELEDERE
KERTEMINDE BYSKOLE OG HINDSHOLMSKOLEN

GENOPSLAG

FLERE OPLYSNINGER
Du er velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Charlotte Houlberg på telefon 2936 2932 eller konsulent  
Karl-Erik Nielsen, Ramsdal A/S på telefon 7630 0101 for flere oplysninger. Alle henvendelser behandles fortroligt.  
Du kan også læse mere om stillingerne og tidsplanen for begge forløb på www.ramsdalgruppen.dk 

Ansøgningsfristen er onsdag den 11. februar 2015 kl. 12.00.

HØJE KRAV OG STORT LEDELSESMÆSSIGT ANSVAR  
Med afsæt i målsætningen for den nye folkeskolereform ønsker Byrådet i Kerteminde Kommune at skabe Fyns bedste skole-
væsen. De kommunale folkeskoler i Kerteminde Kommune skal fremstå som et naturligt valg for alle forældre, og den enkelte 
skoleleder får en helt afgørende mulighed for at skabe attraktive og nyskabende uddannelsesinstitutioner, som gør skoledagen 
motiverende og levende for den enkelte elev. Kerteminde Kommune søger to ambitiøse skoleledere til hhv. Kerteminde Byskole 
og Hindsholmskolen. På begge skoler har vi brug for ledere, der kan, vil og har modet til at drive en udvikling af skolerne i sam-
skabelse med alle i og omkring folkeskolen. Begge stillinger er ledige til besættelse den 1. april 2015 eller snarest derefter.

KERTEMINDE BYSKOLE
Kerteminde Byskole er beliggende i centrum af Kerteminde 
by – tæt på en levende havn, en attraktiv badestrand,  
velassorterede specialbutikker og smukke naturområder.

Skolen, som netop har gennemgået en omfattende moder-
nisering, er en 2-3 sporet skole. Hertil kommer 3 special-
klasser, 3 modtageklasser samt en velfungerende SFO.  
Det samlede elevtal på skolen er i dag 526 elever. Skolen er 
i dag delt på to matrikler, men skal i løbet af 2015 samles på 
samme adresse.

Kerteminde Byskole arbejder allerede med at skabe en  
ny fælles kultur. Der er et stykke vej endnu til det endelige 
mål, og den nye leder skal derfor kunne lede en proces,  
der sikrer opbygningen af en fælles virksomhedskultur, 
og som samler og forener samtlige medarbejdere om en 
fælles pædagogisk og personalepolitisk retning.

Har du den rette profil til jobbet?
Skolebestyrelsen lægger vægt på, at den nye skoleleder  
er fagligt og pædagogisk velfunderet og besidder stor  
integritet og gode samarbejdsevner. Gennem åbenhed  
og handlekraft er lederen med til at skabe en høj grad  
af tillid og loyalitet på skolen.

Den ideelle kandidat til jobbet er en udadvendt, dynamisk 
og udviklingsorienteret rollemodel med stor personlig 
autoritet og gennemslagskraft. Pågældende skal have 
evnen og lysten til at gå forrest som både personalechef  
og pædagogisk leder og evnen til at skabe det fornødne 
ledelsesrum – samt ikke mindst evnen og viljen til at  
uddelegere med henblik på at kunne fastholde et godt  
strategisk overblik. Lederen skal skabe en klar rolle-
fordeling i ledelsesteamet og dermed samle både ledelse  
og medarbejdere om de nye fælles mål.

HINDSHOLMSKOLEN
Skolen er beliggende i Dalby på det naturskønne Hindsholm, 
og området er kendetegnet ved et stærkt sammenhold og 
en stor opbakning om skolen som et naturligt samlings-
punkt blandt borgerne i hele lokalområdet. Hindsholm skolen 
er en 1-2 sporet skole, og det samlede elevtal på skolen er 
i dag 283 elever jævnt fordelt på 0. til 9. klasse. Skolen har 
desuden en velfungerende SFO.

I Mesinge ligger Kerteminde Kommunes specialskole for 
børn med særlige undervisningsbehov. Skolen, som har  
24 elever fra 0. til 9. klasse, er en del af Hindsholmskolen. 
Det er vigtigt, at lederen også engagerer sig oprigtigt i 
denne del af skolens ansvarsområde.

Der er fra politisk side visioner om, at børnehave/vuggestue 
og skolen på Hindsholm over tid smelter sammen i en 
”landsbyordning”, og at der herigennem skabes et spæn-
dende børnemiljø. Den nye skoleleder vil få en helt særlig 
nøglerolle i forhold til at realisere de politiske visioner.

Har du den rette profil til jobbet?
Det er vigtigt, at den nye skoleleder forstår, hvor vigtig skolen 
– og dermed også skolelederen – er i lokalsamfundet. På 
Hindsholm er der generelt en meget stor opbakning til  
aktiviteter og kulturelle tilbud i lokalsamfundet, og den 
nye skoleleder skal være indstillet på at involvere sig bredt 
i lokalområdet og profilere skolen, samt skabe opmærk-
somhed og gode historier om skolen og hele Hindsholm.

Der lægges endvidere vægt på, at den nye leder er ambitiøs 
i forhold til det faglige niveau, således at den positive udvik-
ling – og dermed elevgrundlaget kan fastholdes.
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 Lærerstillinger 

 Lederstillinger 

www.frederikssund.dk

Lærer til  
Græse Bakkebyskolen 
 

Ansøgning  
sendes til
graesebakkeby-

skolen@ 

frederikssund.dk

Du skal kunne varetage opgaven at 

undervise i dansk og være klasselærer i 

en 2. kl., engelsk og faglig fordybelse på 

2. årgang, samt idræt i indskolingen. 

Stillingen indeholder også AKT på 

mange niveauer. 

Som nyansat vil du komme på en uges 

kursus i Læringskonceptet fra True North.

Hele stillingsopslaget kan læses på  

www.frederikssund.dk og på  

www.graesebakkebyskolen.dk, hvor du 

også kan læse mere om skolen.

Ansøgningsfrist: 27. januar kl. 10.00

Vi er en ny privatskole med opstart august 2015. 
Skolen er til at starte med planlagt til at have 1-2 
spor med SFO placeret midt i Hvidovre. Skolen 
skal kendetegnes ved, at der rettes fokus på læ-
ring i form af tydelige læringsmål, løbende eva-
luering og blik for det enkelte barn. Skolen skal 
bygge på trygge rammer for store og små, hvor 
der er respekt for det enkelte menneske. Skolens 
vision er at sikre høj faglig og social trivsel for alle 
børn. 

•	 Kan du se dig selv som en moderne, 
nytænkende, tydelig og ambitiøs skoleleder

•	 vil du være med til at skabe Hvidovre    
Privatskole? 

•	 kan du lede en personalegruppe, der i 
forvejen ikke kender hinanden, mod fælles 
strategiske mål. 

Så er du måske den rette for os.
Vi ønsker en skoleleder, der kan, vil og har modet 
til at drive en nystartet privatskole, erfaring med 
skoleledelse er ikke et krav. Vi forventer du har 
indsigt i virksomhedsdrift.

Vi forventer, at du:

•	 kan arbejde strategisk og effektivt med 
skolens vision

•	 kan opsætte tydelige mål og motivere 
medarbejderne til at samarbejde og skabe 
resultater

•	 har gode og tydelige kommunikative 
færdigheder

•	 kan opbygge tillid i relationer på alle 
niveauer

•	 er evidensbaseret og kan sikre kvalitet i 
undervisningen

Vi tilbyder

•	 en ny skole

•	 en skole som i store træk skal lægge sig op 
af den nye skolereform

•	 stor indflydelse på rammer og indhold

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse efter nærmere aftale. Ansættelse 
sker i henhold til gældende overenskomst.
 Lønteriffen er Kr. 410.611-492.334

Flere oplysninger
Ansøgningsfristen er mandag den 
16. februar 2015. Indledende samtaler 
afholdes mandag den 2. marts 2015. 
Anden samtalerunde afholdes mandag 
den 9. marts 2015.

Skoleleder!
Skolelærere: 
Da vi er en nystartet skole skal 
vi også bruge skolelærere, 
så hvis du syntes ovenstå-
ende lyder spændende er du 
velkommen til at sende en 
ansøgning. 
For yderligere information 
kontakt bestyrelsen på telefon: 
72301002, vi foreslår dog at korrespondancen 
foregår på mail formand@hvidovre-privatskole.dk. 
Se også skolens hjemmeside 
www.hvidovre-privatskole.dk

Forstander søges 
- til at stå i spidsen For en aF 
danmarks største eFterskoler

Du kan ringe til bestyrelsesformand Bjarne 
Pedersen, 7268 1020 eller konsulent Ulla Bach 
Rosendal, 2991 1521. 

Find mere information og stillingsprofil på 
www.glamsdalen.dk. 

Ansøgningsfrist den 23. februar 2015 kl. 12.00.
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Spådom: Du får længere til arbejde
De fleste forudsigelser skal tages med forbehold, men der er god grund til at tro, at  

lærere, som mange andre faggrupper, får længere mellem hjem og arbejdsplads.

Læs mere på Lærerjob.dk 

Mød os på 
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

Ishøj Skole søger lærer til indskolingen
Vi søger en uddannet lærer med erfaring, hvis primære 
opgave er at undervise skolens første klasse i dansk 
nu og fremover.

Derudover skal du have følgende kompetencer og skal 
kunne indgå i følgende samarbejdeskonstellationer:
 • Være fagligt velfunderet.
 • Have undervisningskompetence i dansk og andre  
  humanistiske fag. 
 • Vant til at indgå i et tæt skole/hjem-samarbejde  
  herunder varetagelse af klasselærerfunktionen.
 • Indgå i et tæt samarbejde med klassens  
  sfo-pædagog.
 • Arbejde i indskolingen.
 • God til at arbejde relationelt.
 • Arbejde med klasserumsledelse
 • Arbejde med inklusion.

Undervisningskompetence i et eller flere af følgende 
fag vil være en fordel: Biologi, madkundskab, hånd-
arbejde og idræt.  

Ishøj skole er en mindre skole på 260 elever fra 0.-9. 
klasse og er beliggende i Ishøj Landsby. Skolen lig-
ger i et naturskønt område, hvor der er mulighed for 
at benytte udelæringsrum, som er etableret. Skolens 
størrelse gør, at det er skabt et trygt miljø for skolens 
elever, hvor både elever og lærere/pædagoger kender 
hinanden på tværs af klasser.  

Arbejdet med indførelse af den ny skolereform foregår 
i en tæt dialog mellem medarbejder og ledelse. I det 
samarbejde indgår bl.a. en evaluering af de tiltag, som 
er sat i værk med henblik på, at vi i fællesskab kan 
skabe en endnu bedre skole fremover. 

Skolen har en naturfaglig profil, som vi arbejder med 
at få implementeret i alle fag. Udvikling af denne profil 
er sket i tæt samarbejde med lærere, ledelse, pæda-
goger, skolebestyrelse og forældre. 

Endvidere arbejder vi med fleksibel planlægning og 
selvstyrende teams. Har du lyst til at arbejde på en 
skole med et fagligt højt niveau, tæt dialog mellem 
ledelse og lærer, engagerede kolleger, elever og foræl-
dre, er det måske dig, vi søger.

Ansættelse sker 1. marts 2015 eller snarest derefter.
Ansøgning med bilag stiles til skolens kontor: 
ishoj_skole@ishoj.dk og skal være skolen i hænde 
senest 27. januar kl. 12. Ansættelsessamtaler vil blive 
afholdt ultimo januar.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende 
overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
skoleleder Lars Halmø eller viceskoleleder Anja Miko-
lajek på telefon 43 99 13 70. 
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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.

 Lærerstillinger  Stillinger ved andre institutioner 

Videnskabsministeren har i 2011 nedsat et 
Ph.d.-råd til uddeling af ph.d.-stipendier inden for 
uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen.  
Rådet har i 2015 31 mio. kr. til uddeling af ph.d.- 
stipendier.  

Der er ansøgningsfrist 4. juni 2015 kl. 12.00.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrele-
vant forskning i den danske folkeskole og være 
organiseret i et samarbejde mellem professions-
højskoler og universiteter. 

De ph.d.’er, der uddannes, skal både under uddan- 
nelsen og efterfølgende kunne undervise på 
professionshøjskolerne og indgå i forskning og 
udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger 
vedrørende specifikke fags didaktik såvel som 
almene didaktiske og pædagogiske emner. I 
2015 vil Ph.d.-rådet se med særlig interesse på 
ansøgninger inden for fagenes didaktik, tvær-
professionelt samarbejde om elevers læring og 
ledelse for læring i en målstyret folkeskole. 
Ansøgninger inden for andre områder er også 
velkomne.

Se hele opslaget på Ph.d.-rådets hjemmeside: 
www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/

PH.D.-STIPENDIER 
INDEN FOR UDDANNELSES-
FORSKNING MED FOKUS PÅ 
FOLKESKOLEN 

Vi søger lærere til faste stillinger med tiltrædelse  
1. marts 2015 eller snarest derefter.

VI MANGLER LÆRERE, DER KAN UNDERVISE I: 
Engelsk, musik, billedkunst, håndværk og design (håndarbejde 
og sløjd), idræt, fransk samt undervisning i modtageklasse.

KRAV TIL ANSØGERENS FAGLIGE  
OG PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
Du skal være læreruddannet. 
Vi lægger vægt på engagement, professionalisme, kvalitet 
og ikke mindst et godt humør og en positiv tilgang til børn, 
forældre og kolleger. 

LØN:
I.h.t overenskomst.

ANSØGNINGSFRIST:
Ansøgninger skal sendes pr. mail til Charlotteskolen@htk.dk 
senest d. 4. februar kl. 12.00.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Kan fås på www.charlotte-skolen.skoleintra.dk
Har du spørgsmål kan du kontakte souschef Erik Dahl på 
tlf. 43 35 23 44.

Ledige lærerstillinger  
på Charlotteskolen  
i Høje-Taastrup Kommune

S K O L E L Æ R E R E

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

Du gør en forskel for kommunens borgere. 
Vi gør en forskel for dig!
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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

faxe kommunale Ungdomsskole, faxe kommune

Afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14330

Højvangskolen, Horsens kommune

Afdelingsleder til Højvangskolen

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14271

faxe kommunale Ungdomsskole, faxe kommune

Afdelingsledere

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14331

Glamsdalens Idrætsefterskole, assens kommune

Forstander 

§ ansøgningsfristen er den 23/02/15

Net-nr. 14334

bredagerskolen, Vejle kommune

Indskolingsleder til Bredagerskolen

§ ansøgningsfristen er den 31/01/15

Net-nr. 14329

Gilbjergskolen, Gribskov kommune

Lærer til Gilbjergskolens udskoling

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14335

Nord-Samsø efterskole, Samsø kommune

Ny forstander

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14216

risbjergskolen, Hvidovre kommune

Risbjergskolen Hvidovre søger tre lærere

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14306

ahlmann-Skolen, Sønderborg kommune

Skoleleder til Ahlmann-Skolen

§ ansøgningsfristen er den 01/02/15

Net-nr. 14262

Silkeborg kommunes Skoleafdeling, Silkeborg kommune

Skoleleder til Gjern Skole – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 25/01/15

Net-nr. 14337

agersted friskole, brønderslev kommune

Skoleleder til ny friskole

§ ansøgningsfristen er den 31/01/15

Net-nr. 14348

kildemarkskolen, Næstved kommune

Viceskoleleder søges til Kildemarkskolen

§ ansøgningsfristen er den 04/02/15

Net-nr. 14343

Isbryderen, københavns kommune

Ny lærer

§ ansøgningsfristen er den 22/01/15

Net-nr. 14326

Vangeboskolen, rudersdal kommune

Lærerstillinger på Vangeboskolen

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14324

bGI akademiet, Hedensted kommune

Tysklærer m.m. til BGI Akademiet

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14352

otterup realskole, Nordfyns kommune

Lærer til dansk, musik, billedkunst og mat.

§ ansøgningsfristen er den 24/01/15

Net-nr. 14308
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Learnmark/Step 10, Horsens kommune

læsevejleder søges til 10. klasse 

§ ansøgningsfristen er den 16/02/15

Net-nr. 14316

Tolstrup-Stenum friskole, brønderslev kommune

Lærer til drengeidræt mv.

§ ansøgningsfristen er den 22/01/15

Net-nr. 14313

Marienlystskolen, frederikssund kommune

Lærer til mellemtrinnet pr. 1. marts 2015

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14333

Copenhagen City School, københavns kommune

Barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 26/01/15

Net-nr. 14339

Sdr. jernløse Lilleskole, Holbæk kommune

Dansk- og billedkunstlærer søges

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14274

espergærde Skole afd. Grydemose, Helsingør kommune

Matematiklærer med vejlederfunktion

§ ansøgningsfristen er den 26/01/15

Net-nr. 14320

Ishøj Skole, Ishøj kommune

Ishøj Skole søger lærer til indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 27/01/15

Net-nr. 14318

jinnah International School, københavns kommune

Lærer søges snarest til friskole i Vanløse

§ ansøgningsfristen er den 02/02/15

Net-nr. 14347

antvorskov Skole, Slagelse kommune

Lærere til Antvorskov Skole

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14336

brøndby kommune

Barselsvikar i dansk og dansk som 2.-sprog

§ ansøgningsfristen er den 30/01/15

Net-nr. 14340

Nr. asmindrup Skole, odsherred kommune

Matematiklærer til indskoling på specialskole

§ ansøgningsfristen er den 25/01/15

Net-nr. 14342

Nivå Skole Syd, fredensborg kommune

Nivå Skole søger lærer til udskolingen 

§ ansøgningsfristen er den 22/01/15

Net-nr. 14315

Skolen på kasernevej 73, Holbæk kommune

Lærer

§ ansøgningsfristen er den 02/03/15

Net-nr. 14228

SkolenSputnik 1, københavns kommune

Lærere og pædagoger til vores skoler

§ ansøgningsfristen er den 27/01/15

Net-nr. 14341

Sportsefterskolen Sjælsølund, Hørsholm kommune

Ny lærer

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14221

Stillinge Skole, Slagelse kommune

Lærer og pædagog til autistklasserække

§ ansøgningsfristen er den 25/01/15

Net-nr. 14317

Hospitalsskolen, Glostrup kommune

Matematik- og samfundsfagslærer

§ ansøgningsfristen er den 05/02/15

Net-nr. 14312

Gildbroskolen, Ishøj kommune

Søger matematiklærer

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14307
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sommerhus - 
Vesterø - læsø
Veludstyret sommerhus 
på lyngklædt grund nær 
strand og smuk læsøna-
tur udlejes
telefon: 40385642 
www.klokkeblomstvej.dk

lejlighed i Kbh. søges
Jeg søger lejl. centralt i 
kbh til min søn på 32 år. 
Han er bankansat og ik-
ke-ryger. evt. møbleret 
fremleje.
telefon: 61 22 93 42

sommerhus i vand-
kanten – sejerøbugten
sortmalet træhus 10 me-
ter fra stranden, belig-
gende ved børnevenlige 
Havnsø strand, udlejes i 
ferier og weekends. 
telefon: 22166867 
www.bricksite.com/sommer-
husihavnsoe

enestående feriebolig 
i København
suverænt beliggende, 
udsigt over havnelø-
bet. Altaner, elevator, fri 
parkering, max. 4 pers., 
3.300/3.500 pr. uge.
telefon: 22569414 
www.pressesiloen.dk

Psykoterapi på 
indre Østerbro
V. ID-psykoterapeut lea 
M. Rasmussen. kontakt 
gerne til en uforpligtende 
samtale. Pris 500,- pr. 
session.
telefon: 40811913 
www.relationogretning.dk.

arrild Ferieby, 
sønderjylland 
Dejligt hus 6-8 pers. med 
opvaskemaskine. Roligt 
beliggende med gåaf-
stand til svm.hal, tennis, 
golf, fiskesø mm.
telefon: 61553215/56286727 
www.draabys.dk

lejlighed i Berlin, 
Prenzlauer Berg.
2 værelses lejlighed 
med altan, plads til 4-6. 
http://sites.google.com/
site/berlinprenzlauerberg/  
mob. 25671484
telefon: 25671484 
sites.google.com/site/berlin-
prenzlauerberg/

italien, amalfikysten
Antikt byhus i bjergbyen 
Ravello udlejes, 100 m2, 
max. 4 pers. 2 dobbelt-
værelser, 2 badeværelser, 
køkken med alt ...
www. ravello.dk

Bjerglandsby direkte 
til Middelhavet
Gualchos Andalusien ra-
bat på 14 dg i højsæson!
telefon: 004523428367 
www.gualchoshus.dk

stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge. se 
www.competa.dk
telefon: 20781416 
www.competa.dk

Ferie i stråtækt gård 
på nyord ved Møn
smuk gård midt i den 
idylliske nyord By udle-
jes som feriebolig. Der er 
plads til 10 personer. Pris 
fra 3750 kr.
telefon: 30744140 
www.nyordgaard.dk

sort sol i tøndermarsken
lej en hyggelig, restaure-
ret marskgård midt i Tøn-
dermarsken og oplev ro, 
fred og natur. 
telefon: 25305891/21416151 
www.marskgaard.dk

Ferier og weekends i 
skønne odsherred
stort velindrettet » som-
merhus« i skønne omgi-
velser.Plads til 8 personer.
Perfekt også om vinteren.
telefon: 30293363 
www.sjodde.wordpress.com

sydspanien, andalusien, 
estepona/Marbella
Dejlig 3.vær.lejighed m. 2 
terrasser i skøn have m/
pool nær alt incl. strand. 
se www.lafuente.dk - lej 
06/07/08.
telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

Monaco/roquebrune/
Menton
storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet, 
og Monaco. To værelses 
lejlighed på den klassiske 
franske riviera.
telefon: 39403935 
www.rivieraen.dk

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

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

bazar
    Ikke-koMMerCIeLLe aNNoNCer 

fra dLf-MedLeMMer

Højelse Skole, køge kommune

Tysk- og dansklærer søges hurtigst muligt

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14332

Lyngby friskole, Lyngby-Taarbæk kommune

Tysklærer søges til skole med overskud

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14327

Nordskovskolen, faxe kommune

Lærere med tiltrædelse pr. 1. marts 2015

§ ansøgningsfristen er den 26/01/15

Net-nr. 14344

Vor frue Skole, Næstved kommune

Lærer til blandt andet samfundsfag

§ ansøgningsfristen er den 06/02/15

Net-nr. 14345

karise Skole, faxe kommune

Lærer til mellemtrinnet

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14328

folkekirkens Skoletjeneste i frederikshavn Provsti

Ny konsulent

§ ansøgningsfristen er den 28/01/15

Net-nr. 14242

ejbyhus skole- og dagbehandling, Glostrup kommune

Lærer på fuld tid til Ejbyhus

§ ansøgningsfristen er den 26/01/15

Net-nr. 14351

børns Vilkår, københavns kommune

Projektkonsulent til Børns Vilkår

§ ansøgningsfristen er den 28/01/15

Net-nr. 14353

distriktsskole Stenløse, egedal kommune

Lærkeskolen søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 29/01/15

Net-nr. 14281
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rubrikannoncer

Hus tæt på rom
Total renoveret hus fra 
1500 tallet. Panorama-
udsigt fra to terrasser. 
120 kwm. Plads til 6. kun 
5-600 kr pr nat. e-mail: 
casanorma.italia@ 
outlook.com
telefon: +45 60226802 
www.casanorma.com

18 personers FerieBolig 
på sydfyn, hele året
Udsigt over det sydfynske 
øhav. Tæt på badestrand. 
265 m² bolig. Børne-
venligt. Dag-, weekend & 
ugebasis.
telefon: 29615005 
sommerhus-horneland.dk

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

www.rejsetip.net 
tlf.: 36 96 47 29

Se efter ledige stillinger samt  
kurser, efteruddannelse,  

supervision m.m. indenfor:
skole, dagbehandling, STU  

og kollegie/botilbud 
på vores hjemmeside  

www.skolensputnik.dk  
eller kontakt  

konsulent Anne Berglund  
tlf. 41 78 31 31 

mail: anb@skolensputnik.dk

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

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

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

“De bedste

grupperejser 

i Europa”

– ring efter gratis katalog

NORDEN – Færøerne, Island, Grønland

STORBRITANNIEN
London og Edinburgh 

samt mindre byer i 

hele Storbritannien

AKTIVITETS-

TURE TIL 

NORGE,  

SVERIGE OG 

TJEKKIET

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

STORBYERNE
Amsterdam, Barcelona, Berlin, 

Bruxelles, Budapest, Dublin,  

Hamburg, Krakow, Madrid, Prag, 

Paris, Rom - stort set hele Europa

NYHEDER
Flodbåde i Holland

Flyrejser til Lissabon og Istanbul

Tag en snak med vores erfarne HAMBORG-eksperter, så er 
jeres skolerejse i de bedste hænder! Ring GRATIS til os på 
8020 8870 og få en snak om mulighederne og måske et godt 
tilbud på jeres skolerejse - også hvis I ikke rejser til Hamborg.

Tommy I.

alfatravel.dk - info@alfatravel.dk - 80 20 88 70

HOTTE
HAMBORG
fRA kR. 798,-

Kirsten Lise 

Førende på Miljø 
Spændende HiStorie 
International miljøorganisation
Energibunkeren Wilhelmsburg  
Energieberg Georgswerder
Lufthansa - Airbus
Hafencity - Speicherstadt   
BallinStadt / udvandrerhistorie
Spion ubåden U434 
  

alfa-folkeskolen_Hamborg_jan15.indd   1 1/9/2015   8:57:05 AM

Forslag til studiebesøg i Krakow: 
• Virksomhedsbesøg • Auschwitz & Birkenau
• Foredrag i Det Nordiske Hus

STUDIEREJSE TIL
KRAKOW
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  1780,-

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

Forslag til andre rejsemål:
London, fly, 5 dg/4 nt  ..................... fra kr.  1.865,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  2.335,-
Paris, egen bus, 6 dg/3 nt  ............. fra kr.  1.765,-
Firenze, fly, 5 dg/4 nt  .................... fra kr.  2.245,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt  ............... fra kr.  795,-
Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

Spar tid
& penge

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.... .

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

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

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside
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Følg med og deltag i debatten på

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse

Hos Team Benns sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. 
Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I kan få mest muligt ud af 
jeres studierejse både fagligt og socialt.
Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske – og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept og vi er med jer hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt fra kr.  1745,-
Paris, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1975,-
Madrid, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2190,-
Athen, fly , 5 dg/4 nt fra kr.  2595,-

Hamborg, bus, 3 dg/2 nt fra kr.  735,-
Budapest, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1675,-
Cesky Raj, bus, 5 dg/3 nt fra kr.  1795,-  
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Top 3 faglige besøg i Dublin:
• Gaelic Games  
• Udflugt til Wicklow & Glendalough 
• Trinity College & Book of Kells

Kontakt Tina 
på tlf: 46 91 02 59
tibr@team-benns.com

Mød os på
facebook.com/TeamBenns
www.team-benns.com

2075,-
 med fly,

5 dg/4 nt.

DUBLIN 
fra kr.

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 
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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. 

151.000 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. 3  20. januar 27. januar 5. februar
folkeskolen nr. 4  3. februar 10. februar 19. februar
folkeskolen nr. 5  17. februar 24. februar 5. marts
folkeskolen nr. 6  3. marts 10. marts 19. marts

»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.

132. årgang, Issn 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på »klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
e-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 københavn k
Telefon: 33 69 64 00  
e-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen 
chefredaktør, ansvarshavende 
hjo@dlf.org
Bente Heger, chefsekretær  
beh@dlf.org  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06 

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
(barsel) 
esben Christensen, esc@dlf.org
simon Brix Justesen, sbj@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
lise frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Mie Borggreen Winther 
mbw@dlf.dk 

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 2014: 82.799  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2014 er  
151.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
engelsk, ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
naturfag, Religion, Tysk og fransk

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

forsideillustration:  
Pernille Mühlbach

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FormanD 
Lærer anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

sekreTariaTsCheF
Bo holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Jørgen Mandrup Nielsen 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. 
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, løn-  
og arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.
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Overlevelse: I en tid med begrænsninger og  
problemer for lærerne besøger folkeskolen en 
række skoler, der arbejder med nye løsninger.

Gode Greb  
i en svær tid

leg med bevægelse
Også de ældste elever motiveres med 
leg og spil på Blicherskolen i Randers.

Side 24

bondo-ziegler  igen
KL vil af med lærernes undervisningstil- 
læg. Forhandlinger om OK 15 er i gang.

Side 12

flydende pauser
Selvom frikvarteret er droppet, holder  
lærerne fast i frie pauser til eleverne.

Side 6
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uskolet 
Ved Morten Riemann

50 /  f o l k e s k o l e n  /  0 2  /  2 0 1 5

a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

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

for korte NYHeDer

Så kan de lærer det / 74

Forældre glade for privat lektiehjælp: 
Nu hader han ikke os 
mere, kun sin mentor

Private lektiehjælpsfirmaer skyder 
op overalt i landet, og særligt siden 
skolereformen trådte i kraft, har ud-
viklingen taget fart. Mange forældre 
er begejstrede for de nye tilbud, som 
nemt kan løbe op i flere tusinde 
kroner om måneden. »Efter at To-
bias startede hos lektiehjælpsfir-
maet DanMentor, har vi oplevet et 
meget positivt skift i stemningen 
herhjemme i køkken-alrummet«, 
fortæller Tobias’ far. »Nu er det 
ikke længere os, han kalder upæ-
dagogiske og åndssvage og beder 
fucke af – nu går det alt sammen 
ud over hans mentor, Malene. Det 
er virkelig alle pengene værd«. 
     DanMentor tager 289 kroner 
per time ved køb af klippekort til 
ti seancer a to timer. Under janu-
arudsalget er der penge at spare 
på et 80-turs kort.
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lektiehjælp
289 kroner per time

Historielærers nye 
træningsbukser fej-
ler ikke blot på farve, 
men også livvidde, 
buksebredde, stof-
kvalitet, logostørrelse, 
socialgruppe.

Monotont smilende 
person med skibriller 
på timelangt dias-
show fra alpeferie 
angiveligt kollega.

Elev opgiver at for-
klare Snapchat for 
ellers ivrig 53-årig 
tysklærer, der stadig 
spiller Wordfeud.

Genopblomstringen 
af interessen for lp-
plader på vinyl giver 
overheadentusiast 
nyt håb. 

Januarslankekur 
kaldet madspild.

alt for lidt  
konstruktivt
Uskolet er … et frikvarter fra alt, hvad der 
handler om nytte, formål, effektivitet og 
hvad-får-jeg-ud-af-det. Ikke specielt kon-
struktivt, slet ikke løsningsanvisende – kan 
knap nok stave til det.  
Hvis det overhovedet kan kaldes journalistik, 
er det fagets svar på klassens bageste ræk-
ke, der ikke rigtig har forberedt sig, ikke rigtig 
hører efter og kun melder sig på banen for at 
høre, hvor længe der er til næste ferie. Der er 
faktisk ikke så længe.

Inspiration til lejrskoleturen er blot et museklik væk
lejrskole.bornholm.info
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