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ALLEZ HOP ! 5 
kan ses nu på
sebogen.dk

Allez hop ! bliver nu komplet fra 5. til 9. kl.  
Systemet lægger vægt på kommunikation  
lige fra begyndelsen.

■	 	Har	fokus	på	hverdagsfransk,	fx	farver,	ugedage	og	vejrudtryk

■	 Indeholder	mange	lytte-	og	udtaleøvelser

■	 Præsenterer	let	basisgrammatik	på	en	indbydende	måde

■	 Hjælper	eleverne	med	at	sætte	mål	for	egen	læring	og	evaluere	dem

■	 Allez hop ! 5	udkommer	til	skolestart	2015

■	 Allez hop ! 6	udkommer	til	skolestart	2016

FRANSK	FOR	5.	KLASSE

Se	Allez hop ! 5 Tekstbog	allerede	nu	på	sebogen.dk
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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

»Er det ikke en pligt at  
tale med dem, man er 

uenige med? OK forplig-
ter jo både KL og DLF til 
at tale sammen. At man 
i DLF så kan være uenige 
med KL i mange ting, be-
tyder vel ikke, at man skal 

undgå den samtale«.
Mads Lund

»Man må stille sig selv 
det spørgsmål, om der 

er opnået et tilfredsstil-
lende resultat i forhold til 
vores krav? Svaret på det 
spørgsmål er for mig at se 
ligetil, og så er der kun ét 

at gøre, og det er at stem-
me forliget ned! Alt andet 

er udtryk for et teknisk 
og taktisk rationale, som 
er både KL og regeringen 

værdigt«. 

Morten refskov

»Skolereformen, der  
vægter elevens præstation 

frem for den personlige,  
alsidige udvikling og  

prioriterer test og tal frem 
for tænkning, kan ikke 

dæmme op for radikalise-
ring, snarere tværtimod«.

Jens raahauge,  
tænketanken sophia
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Ja eller nej. Det er valget ved urafstemningen om overenskomstresultatet, der 
præsenteres i dette blad. 

Men uanset udfaldet af afstemningen er virkeligheden i folkeskolen stadig præget af 
de samme problemer. Det nye er, at det måske er begyndt at gå op for offentligheden. 
Senest har skolelederne på en konference klaget over, at de har svært ved at få deres 
opgave til at hænge sammen: »Vi skal jo det hele – have styr på økonomien, sikre resul-
tater og ordne tagrender«, som en af dem sagde. 

Ugen før var Rådet for Børns Læring, det tidligere Skoleråd, ude med en kritik af, 
at den understøttende undervisning og lektiecafeerne ikke har kvalitet nok. Undervis-
ningsminister Christine Antorini skyndte sig at meddele, at det er tilladt at prioritere 
og ikke indføre alt på én gang.

Alt efter temperament kan man grine eller græde. Det er jo godt, at nogen skifter 
mening, og problemerne begynder at gå op for politikerne. Men man må bide sig selv i 
tungen for ikke at hvæse indædt: Ja, hvad har vi sagt gennem hele dette skoleår!

Der mangler resurser til reformen. Det er bare et faktum. Og det vil der stadig gøre, 
når afstemningen om dette års overenskomstresultat er afsluttet. 

Imens kan man iagttage lærernes imponerende debatkultur for fuld udblæsning. 
Der er et hav af møder i kredse, med tillidsrepræsentanter og på skoler rundtom-

kring i landet. Og så er der hele debatten på de digitale medier. Både på Facebook og 
på folkeskolen.dk, hvor der i februar er rekord i antallet af kommentarer – 1.220 mod 
normalt cirka 600. Og så skal man også huske de 100 gange så mange, som bare læser 
med, men ikke selv skriver. 

Debatten sikrer, at alle, der vil, har mulighed for at følge med i argumenterne og 
tage stilling til resultatet. 

Om ikke andet er lærernes debat et skoleeksempel på, 
hvordan en demokratisk diskussion bør udfolde sig. Det kan 
godt gøre en lidt stolt på standens vegne. Konkurrencestat 
eller ej!

Stemmerne i debatten jonglerer med mange bolde: lov 409, kommunernes økono-
mi, det lange seje træk, vreden. At alle så ikke når til samme resultat, er ikke så under-
ligt. Vil offentligheden bakke op og sikre et bedre resultat, hvis man går i konflikt? Eller 
er det klogere at tage de håndtag, der ligger i forliget, og selv gå i krig med at kæmpe 
sig op? Ja eller nej?

Det må enhver gøre op med sig selv. Men det er i hvert fald sikkert, 
at når resultatet ligger, skal både nejsigere og jasigere igen til at råbe 
i kor. For problemerne forsvinder ikke over night. 
Den enkelte med hatten i hånden har kun få 
muligheder for at blive hørt. Men i samlet 
flok er lærerne godt nok svære at over-
høre. 

 

At råbe i kor
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Hvor mange g påvirkes du med, når du suser 
63 meter ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det 
samme på vej op i Ballongyngen, som du 
vejer på vej ned og hvor meget energi bruger 
forlystelserne? 

Dét og meget andet skal dine elever udforske, 
måle sig til og gøre rede for til Faglige Dage 
i Tivoli. Opgaverne lever op til Fælles Mål 
for folkeskolen. Faglige Dage i Tivoli bliver 
til i samarbejde med Skoletjenesten.

FAGLIGE DAGE I TIVOLI GIVER STEJL LÆRINGSKURVE HOS DINE ELEVER

4. – 6. KLASSE: 13. APRIL – 12. JUNI 2015 
7. – 10. KLASSE: 10. AUGUST – 18. SEPTEMBER 2015

PRIS 60 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS

TILMELD DIN KLASSE OG LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

LÆRINGSKURVE PÅ

5G
I år

allerede fra den 13. april
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Fra skoleåret 2016/17 afløser en fælles faglig afgangs-
prøve i naturfagene den traditionelle fysikprøve i 9. 
klasse. 

Tre stærke digitale portaler binder fagene sammen

Du er fuldt dækket ind til de nye fællesfaglige krav med 
Alineas digitale læremidler fra Fysik-kemifokus, Biologifo-
kus og Geografifokus.

Udover de fagfaglige forløb får du otte fællesfaglige 
forløb. De seks af forløbene tager udgangspunkt i de fæl-
lesfaglige fokusområder, som Undervisningsministeriet 
har beskrevet.

Alle forløbene skaber mulighed for fordybelse, perspekti-
vering, omverdensforståelse samt varieret og anvendel-
sesorienteret undervisning med elementer fra hvert af de 
tre naturfag.

Læs mere på alinea.dk/fokus

BLIV KLAR TIL

NY TVÆRFAGLIG 
PRØVE I NATURFAG

FS
B

5
-2

0
1

5

Mød os på
Danmarks  Læringsfestival d. 3.-4. marts

Big Bang messend. 19.-20. martsSkolemessen i Aarhus d. 22.-23. april

alinea.dk • Telefon 3369 4666
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Mød os på stand 10 på Big Bang 
Konferencen 2015 i Roskilde og stand 39 på Skolemessen 2015 

i Aarhus.

»Vi har lært om hvilke opvarm-

ningsformer, der er gode for  

vores miljø« ELEV I 7. KLASSE

Vil du sætte fjernvarme på 
skemaet?

- et gratis undervisningsmateriale målrettet  
7.-9. klasse.

Energi og forsyning fylder både på den globale 
politiske dagsorden og på undervisningsplanerne 
for folkeskolen. Derfor tilbydes et gratis undervis-
ningsmateriale, der:
 

  Beskriver forskellige energikilder

  Sætter energien i et miljøperspektiv

  Giver indblik i CO
2
 og global opvarmning

  Gør eleverne klogere på, hvad fjernvarme er

  Forklarer, hvordan fjernvarme bliver produceret

  Lærer eleverne at bruge energien fornuftigt

  Opfylder specifikke kompetence-, færdigheds- 
og vidensmål i naturfagene for 7.-9. klasse

 
Materialet kan gennemgås på to måder: et kort 
forløb på 2-4 lektioner; et tværfagligt forløb på 12-
14 lektioner. Alt nødvendigt materiale er inkluderet 
på hjemmesiden og der er indlagt filmklip, øvelser, 
quiz og spil/konkurrence. 

 FIF Marketing, Merkurvej 7, 6000 Kolding,  
tlf. 76308000, fif-marketing.dk

6-15

6 Lærere om  
overenskomstaftaLen

Urafstemning
Dette eksemplar af Folkeskolen indeholder et indstik  

på 12 sider i midten af bladet fra DLF i anledning af  
urafstemningen. Foruden OK 15-aftaleteksten  

kan du læse hovedstyrelsens anbefaling  
og afstemningsvejledningen. 

Aftaleresultatet  

2015

Urafstemning

STEM!
Gå ind på dlf.org

Læs mere på bagsiden

144566 Folkeskolen Indstik overenskomst.indd   1

27/02/15   12.03

 IntervIew med Bondo: 
        derfor         et Ja

144566 p04-05_FS0515_Indhold.indd   4 27/02/15   15.14



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

à   Oversigt5426 34

Fisk
Zieglers stjernetegn  

og andre korte nyheder fra 
Morten Riemann.

Et andet job
sandra Radmer har valgt  
at arbejde som lærer i et 

asylcenter.

Lederen øser op 
se fællesspisning med sund 

mad på skole uden for 
Aarhus. 

30

Spiseligt 
På MADlejr får eleverne gode oplevelser med mad, så de 
får lyst til selv at tage forklædet på.

38

Geometri på  
designmuseum
læs om artikel fra  

Matematik- 
netværket.

Urafstemning
Dette eksemplar af Folkeskolen indeholder et indstik  

på 12 sider i midten af bladet fra DLF i anledning af  
urafstemningen. Foruden OK 15-aftaleteksten  

kan du læse hovedstyrelsens anbefaling  
og afstemningsvejledningen. 
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Dorte Haraldsted og Katrine Krebs 
Bach tror ikke, at arbejdstidspapiret, 
som er en del af lærernes overens-
komstforlig, kommer til at give dem 
bedre vilkår. Men de frygter også en 
konflikt og er derfor splittede omkring, 
hvorvidt de skal stemme ja eller nej. 

reportage: OK 2015

Hensigts- 
erklæringer  
er ikke  
nok

OK 15-snaK  blandt  
FrederiKsberg-lærere:
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TeksT Maria Becher Trier

foTo Lars JusT 

Rugbrødet bliver befriet for sølvpapir. En sand-
wich pakkes knasende ud af det brune papir. 
Tænder sættes i en gulerod. Klokken er 12. 

Det er to et halvt døgn siden, KL’s top-
forhandler, Michael Ziegler, og lærernes 
formand, Anders Bondo Christensen, satte 
underskrifter på et lærerforlig. En del af 

forliget er et papir med flere nye rammer for 
planlægningen af lærernes arbejdstid med 
særligt fokus på forberedelsestiden. Og netop 
rammerne om arbejdstiden er et emne, som 
fylder på lærerværelset på Skolen ved Søerne.

»De skal kunne garantere en ramme, så jeg 
igen kan fordybe mig. Jeg når ikke at fordybe 
mig, når jeg har ned til 45 minutters forbere-
delse her og der og ikke selv kan planlægge 
min arbejdstid, men skal være her fra 8-16«, 
siger Katrine Krebs Bach. 

Hun underviser 26 lektioner om ugen. 20 
af timerne er i 9. klasse i fag, som eleverne 
kan komme til afgangsprøve i. Hun ved ikke, 
om det er arbejdstidsloven, folkeskolerefor-
men eller de fysiske rammer, der har indfly-
delse på hendes stækkede arbejdsglæde.

Pressede lærere
»Jeg har været lærer i 14 år. Det er første år, 
jeg har følt mig presset på min lærergerning. 
Jeg er ikke tilfreds med det arbejde, jeg 
leverer, og jeg har aldrig før følt, at jeg har 
arbejdet så meget«, siger Katrine Krebs Bach. 

Hendes kollega Dorte Haraldsted er på 
besøg fra indskolingen. Hun er enig i, at alle 
løber stærkt. 

»Der er sparet 40 lærerstillinger væk i en 
lille kommune som Frederiksberg. Det bety-
der, at vi, der er tilbage, løber rigtig stærkt. 
På vores skole har vi på grund af lange syge-
meldinger brugt mange penge på vikarer i år. 
Det skal løbes ind til næste år, og med udsigt 
til et stramt budget ser det sløjt ud i forhold 
til indkøb af almindelige materialer og inve-
steringer i fremtiden«.

stemmedilemma
Dorte Haraldsted synes, at det nye arbejds-
tidsforlig bringer hende i et stort dilemma. 

»Jeg har på ingen måde lyst til at sige ja til 
det her. Der er ingen reelle forbedringer i det 
her forlig bortset fra sjette ferieuge, som er 
rar, men som reelt ikke koster kommunerne 
en krone. Vi har ikke set noget som helst po-
sitivt fra KL op til forhandlingerne. Så klinger 
hensigtserklæringer i et forlig hult. Men vi 
er også kommet videre. Vi prøver at udfylde 
vores job hver dag, så godt vi kan. Jeg orker 
ikke mere at diskutere ved hvert et middags-
selskab, om min arbejdstid er rimelig eller ej. 
Hensigter er ikke nok, men jeg har ikke lyst til 
endnu en opslidende konflikt«. 

Begge lærere er enige om, at ledelsen gør, 
hvad den overhovedet kan for at give lærerne 
fleksibilitet. 

»De gør, hvad de kan for at sikre os de 
bedste vilkår, men de har bare ikke ram-
merne til at gøre det. Og det tror jeg heller 

ikke, at de får ved hjælp af forliget«, siger 
Dorte Haraldsted. 

Katrine Krebs Bach mener, at KL’s meldin-
ger med arbejdstidspapiret har ændret sig.

»Jeg er glad for, at de i KL sender signalet 
om, at de lytter til, at rammerne for vores 
arbejde ikke er gode. Jeg tror bare ikke, at det 
kommer til at betyde noget for mig, når det 
kun er hensigter«.  

Hun tror, at hun ender på at trykke på et 
opgivende ja, når hun skal sætte krydset til 
den elektroniske urafstemning.

»Jeg er jo der, hvor jeg kunne finde på at 
stemme ja, fordi jeg vil undgå konflikt. Jeg har 
9. klasse. Skal jeg afbryde deres forberedelse 
til afgangsprøven for at konflikte? Det kan jeg 
ikke leve med. Men et ja er imod alle mine 
principper«. 

Prøv lykken i Forligsen
»I skal stemme nej«, lyder det højt fra 
nabobordet. »Vi vil i Forligsen«, lyder den 
samstemmende forklaring på opfordringen 
fra lærerne Lis Zacho og Dorte Krogsgaard. 

»Jeg tror, forhandlerne har opnået det 
bedste, de kan. Men tænk, hvis bare én af 
hensigterne i arbejdstidspapiret kunne blive 
til ét forpligtende skal i Forligsinstitutionen. 
Så har vi opnået noget«, mener Lis Zacho.

»Jeg kan ikke håndtere at skulle fortsætte 
tre år til på den her måde. Vi bliver nødt til at 
stemme nej. Det kan ikke blive værre af at gå i 
Forligsinstitutionen«, siger Dorte Krogsgaard. 
mbt@dlf.org

Jeg Har været lærer  
i 14 år. Det er første år, 
Jeg Har følt mig  
presset på min lærer-
gerning. Jeg er ikke  
tilfreDs meD Det  
arbeJDe, Jeg leverer, 
og Jeg Har alDrig  
arbeJDet så meget før.
Katrine Krebs Bach,
lærer på Skolen ved Søerne

samlet tid til forberedelse og bedre rammer på skolen står højt på ønskelisten hos lærerne på Skolen  
ved Søerne på Frederiksberg. De tror ikke, at hensigtserklæringerne i forliget mellem KL og Lærernes  
Centralorganisation vil sikre dem bedre vilkår. 

 

  Du skal stemme om forliget på dlf.org.

  Torsdag den 5. marts åbner urafstemningen på 
www.dlf.org. Ved at indtaste dit CPR-nummer 
får du adgang til en elektronisk stemmeseddel, 
hvor du får mulighed for at klikke »Ja« eller »Nej«. 
Stemmen bliver registreret, når du har klikket 
»Bekræft«. 

  Afstemningen lukker den 16. marts klokken 16.

sådan stemmer du

Illustration:Rasmus Juul
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Der er både betænkeligheder og plusser, når 
Jonny Juul Lindgreen, Lisa Mariendal Ander-
sen og Susanne Rasmussen fra Ellekærskolen 
i Aarhus-bydelen Hasle vurderer lærerforliget. 
Men samlet ser de det som et fremskridt.

»Forliget må være et værktøj for de lærere, 
som ikke har en lokalaftale. Det taler for et ja. 
Vi kan kun vinde de arbejdsforhold tilbage, 
som vi mistede efter lockouten, i små skridt, 
og forliget er et lille skridt i den rigtige ret-
ning«, siger Jonny Juul Lindgreen.

Lisa Mariendal er enig.
»Dybest set havde vi ikke regnet med, at 

KL og DLF ville være blevet enige om en over-
enskomst«, siger hun.

Lærerne har læst om aftalen på folkesko-
len.dk, og de to kvinder har desuden læst 
selve aftalen. Alle tre havde foretrukket en 
arbejdstidsaftale med loft over antallet af 
lektioner og fast tilknyttet tid til forbere-
delse.

»Min første reaktion var: ’Hvorfor står der 
ikke noget om, hvordan vores undervisnings- 
og forberedelsestid skal hænge sammen?’ Nu 
skal eleverne stadig blive dygtigere, uden at vi 

får mere tid til at forberede os. Det er frustre-
rende«, siger Susanne Rasmussen.

»Vi har klart fået mere travlt i år, fordi vi 
underviser mere, uden at andre opgaver er 
pillet væk. Det ændrer forliget ikke på«, kon-
staterer Jonny Juul Lindgreen.

Fortolkninger er en svaghed
Det lave undervisningstillæg erstattes af 
et tillæg til alle lærere på 1.400 kroner om 

måneden, mens det høje tillæg hæves, så det 
bliver dyrere for kommunerne at lade lærere 
undervise over 750 timer om året. Det vil få 
en betydning, mener de tre lærere.

»Det vil spille ind, når ledelsen fordeler 
opgaverne. Det er samtidig et plus, at man får 
en belønning, hvis det ikke lykkes at holde 
timetallet nede«, siger Jonny Juul Lindgreen.

Til gengæld er de tre lærere usikre på for-
muleringen om, at ledelsen skal skabe større 
blokke til planlægning og evaluering af under-
visningen.

»Det afhænger af, hvordan man definerer 
en blok. Er det to timer? Det er åbent for for-
tolkning og dermed en svaghed. Vores erfa-
ring med lokalaftalen i Aarhus er, at det, der 
skal fortolkes, kan fortolkes forskelligt«, siger 
Jonny Juul Lindgreen.

Lisa Mariendal hæfter sig ved det samme.
»Vi har heldigvis en ledelse, som passer på 

os og forsøger at holde vores forberedelsestid 
hellig«.

en mere rolig hverdag
Så er lærerne mere begejstrede for, at den 
fastlagte forberedelsestid som udgangspunkt 
ikke må anvendes til andre formål, men bliver 
det nødvendigt, skal skolelederen tage stilling 
til, hvordan læreren så får mulighed for at 
forberede undervisningen.

TeksT heNriK sTaNeK

foTo heLeNe BaGGer

aarhus-lærere: 
forliget et lille 
skriDt i Den  
rigtige retning
Mere i løn er altid godt, men tre lærere fra Ellekærskolen i Aarhus  
ville hellere have haft en arbejdstidsaftale. De er dog overraskede  
over, at det overhovedet lykkedes DLF og KL at blive enige om  
en overenskomst.

vi kan kun vinDe De  
arbeJDsforHolD  
tilbage, som vi misteDe 
efter lockouten, i små 
skriDt, og forliget er 
et lille skriDt i Den  
rigtige  retning.
Jonny Juul Lindgreen,  
lærer på Ellekærskolen

»Dybest set ved vi 
ikke, om vi ender i en 
ny konflikt, men kan 
vi ikke bare få ro?« 
spørger Lisa Marien-
dal Andersen.

reportage: OK 2015
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ONDT 
I RYG ELLER 

NAKKE?

KOM 
HURTIGERE

PÅ HØJKANT 
MED 

BEVÆGELSE

Hvis du har ondt i ryg eller nakke, 
har du måske mest lyst til at ligge 
ned. Men du kommer hurtigere 
på højkant, når du holder kroppen 
i gang. For muskler og led har 
bedst af at bevæge sig. Og du kan 
faktisk godt gå på job, bare du af-
taler med leder og kolleger, hvor-
dan I sammen tilpasser arbejdet. 
Se hvordan på jobogkrop.dk

»Det vil give en mere rolig hverdag. For os 
kan den del af forliget aldrig blive en svæk-
kelse«, siger Jonny Juul Lindgreen.

Ifølge lokalaftalen i Aarhus skal lærerne 
være på skolen i 35 timer om ugen, og når 
de skal til møde, betragtes det som tilstede-
værelse.

»Når vi kommer over 35 tilstedeværel-
sestimer på grund af møder, er vi nødt til at 
afspadsere i forberedelsestiden. Med forliget 
bliver det nemmere at afspadsere på andre 
tidspunkter, gør det ikke?« spørger Susanne 
Rasmussen sine kolleger.

»Jo, for vores forberedelsestid må ikke 
anvendes til andre formål«, svarer Jonny Juul 
Lindgreen.

Lærerne er også godt tilfredse med, at 
lederen skal sætte tid på opgaverne og også 
skal drøfte eventuelle justeringer og priorite-
ringer med læreren.

»Det må gøre det mere gennemskueligt, 
hvor meget tid vi får tilbage til forberedelse, 
når der bliver sat tid på de andre opgaver«, 
siger Susanne Rasmussen.

Tvivler på ny aftale
DLF har efterlyst et fælles billede af, hvordan 
det går med lærernes arbejdsvilkår. I forliget 
er der afsat tre millioner kroner til allerede 
i næste skoleår at evaluere, hvordan det går 

med lærernes muligheder for at leve op til 
kravene i folkeskoleloven.

»Det er altid fornuftigt at evaluere. Det 
gør vi selv hele tiden, men selv om KL og 
DLF bliver enige om, at resultatet af deres 
undersøgelse er ugunstigt, tror jeg ikke på, 
at KL vil sige, at så indgår vi en ny aftale. Det 
vil højst føre til justeringer«, siger Jonny Juul 
Lindgreen.

»Hvis KL havde villet noget, var de gået 
mere ind i det nu. Det havde været oplagt 
oven på en stor lockout«, tilføjer Susanne 
Rasmussen.

Lisa Mariendal og Susanne Rasmussen 
tillægger ikke forligets lønstigning den store 
betydning. De ville hellere have haft et loft 
over undervisningen, mens Jonny Juul Lind-
green ikke er helt afklaret på det punkt.

»Løn giver prestige og er med til at gøre 
lærerjobbet attraktivt. Men spørgsmålet er, 
hvor meget sikkerhed i arbejdstiden vi kunne 
have finansieret med lønstigningen«, funderer 
han.

Trods sin skepsis er Lisa Mariendal glad 
for, at DLF og KL har indgået et forlig.

»Dybest set ved vi ikke, om vi ender i en 
ny konflikt, men kan vi ikke bare få ro? Vi vil 
gerne i gang med reformen og se, hvad der 
virker«, siger hun. 
freelance@dlf.org

»Hvis KL havde villet 
noget, var de gået mere 
ind i det nu. Det havde 
været oplagt oven på en 
stor lockout«, siger  
Susanne Rasmussen.

»Vi har klart fået mere 
travlt i år, fordi vi under-
viser mere, uden at andre 
opgaver er pillet væk. Det 
ændrer forliget ikke på«, 
konstaterer Jonny Juul 
Lindgreen.
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onsdag 18. februar 2015 kl. 06.34

Kredsformænd ser muligheder  
i forlig om arbejdstid

Flere formænd for DLF’s kredse kan se mulig-
heder i lærerforliget, og flere af dem er klar 
til at anbefale lærerforliget til medlemmerne. 
Men enkelte er mere forbeholdne. 

Formændene for DLF’s 79 kredse mødtes, 
dagen efter at lærernes formand, Anders 
Bondo Christensen, og KL-forhandler Michael 
Ziegler var blevet enige om en ny lærerover-
enskomst. Efter mødet spurgte Folkeskolen 
et par kredsformænd om deres holdning til 
forliget.  

Formand for Silkeborg Lærerforening 
Johnny Specht mener, at resultatet er det 
bedst mulige.

 »Jeg er positiv over for, at vi ikke tager 
stilling til lov 409, men alligevel får nogle ting 
med, der præciserer, hvordan planlægningen 

af skoleåret, arbejdstidens tilrettelæggelse og 
arbejdstidens opgørelse skal udmøntes«.

 Han vil umiddelbart anbefale medlem-
merne at stemme ja til forliget. 

»Jeg ser ikke en udsigtsløs konflikt som et 
alternativ«.

i tænkeboks
Formand for Frederiksberg Lærerforening 
Ane Søegaard er mere forbeholden.

»Jeg er i tænkeboks. Jeg har tillid til, at vo-
res forhandlere har gjort det optimale. Spørgs-
målet er, om resultatet er godt nok. Jeg tvivler 
på, at de har fået sikret kollegerne de værn, 
som er nødvendige for at skabe bedre vilkår 
for vores arbejdsliv«, siger Ane Søegaard.

Kolding: Tilbage ved bordet
Formand for Kolding Lærerkreds Anders Pe-
tersen mener, at arbejdstidspapiret ud fra den 

politiske situation er det bedste, forhandlerne 
kan komme tilbage med. 

»Det her papir kan jeg godt bruge som 
afsæt for en fortsat konstruktiv forhandling 
med kommunen og forvaltningen«, siger 
Anders Petersen. Han er klar til at anbefale 
medlemmerne at stemme ja til forliget. 
mbt@dlf.org

Efter deadline på denne artikel har flere kreds-
formænd meldt ud, hvad de vil anbefale medlem-
merne at stemme. Læs mere på folkeskolen.dk

TeksT Maria  Becher  Trier

foto: Thom
as Arnbo

»Der findes ikke et alter-
nativ. Så det ender formo-
dentlig med, at jeg anbefa-
ler det«, siger formand for 
Herningegnens Lærerkreds 
Helen Sørensen om lærer-
nes overenskomstforlig.

Læs
hele artiklen »Kredsformænd ser  
muligheder i forlig om arbejdstid«  
på folkeskolen.dk

fra folkeskolen.dk: OK 2015
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Kommunalt  
ansattes realløn  
er sikret

Mandag 16. februar 2015 kl. 09.45 Mandag 23. februar 2015 kl. 08.51

Mandag 23. februar 2015 kl. 08.48

Forlig yder 
hjælp til glemte 
børnehave-
klasseledere
Anciennitetslønnede børnehaveklasseledere 
er tidligere blevet »glemt« ved overenskomst-
forhandlinger. Det bliver der nu rettet op på 
med et årligt løntillæg på godt 6.000 kroner. 
Formanden for Børnehaveklasseforeningen 
anbefaler sine medlemmer at stemme ja til 
det samlede overenskomstforlig.

»Det betyder, at de børnehaveklassele-
dere, der var gået i stå på lønnen, nu bliver 
løftet. Det kan vi godt være tilfredse med«, 
siger formand for Børnehaveklasseforeningen 
Pia Jessen.

En generel lønstigning på 5,42 procent over tre år inklusive udmøntning fra regule-
ringsordningen giver kommunalt ansatte udsigt til en reallønsstigning. Derudover 
blev forhandlerne enige om blandt andet et projekt for bedre psykisk arbejdsmiljø 
og en uges barsel til faren som en del af overenskomstforliget på det kommunale 
område.

 »Resultatet kan vi godt være bekendt, uden at det er prangende. Vi har aftalt en 
fornuftig lønudvikling, hvor de generelle lønstigninger sikrer reallønnen i perioden 
og endda forbedrer den en smule«, lyder det fra Anders Bondo Christensen, som 
er formand for Forhandlingsfællesskabet, der forhandler overenskomst for cirka 
500.000 ansatte i kommunerne. 

Det generelle forlig på det regionale område ligner meget det kommunale forlig. 
Her er aftalt generelle lønstigninger på 5,39 procent. 

Fredag 20. februar klokken 15.27

Skolepsykologer  
og konsulenter får  
forbedret grundlønnen

Følg med
Læs flere artikler 
om OK 15-forliget 
og kommentarer på 
folkeskolen.dk

Nogle kommuner har indgået lokale aftaler for skolepsykologer 
og konsulenter, der har sikret dem en pæn lønudvikling, mens 
andre sakker bagefter, fordi det ikke har været muligt at indgå 
lokale aftaler. Det har DLF ved flere overenskomster forsøgt at 
rette op på. Nu er det lykkedes at sikre lønforbedringer til hele 
gruppen. Men ikke sådan, at de, der halter længst efter lønmæs-
sigt, får flest lønkroner.

»Vi ville hellere have brugt pengene på dem, der ikke via 
en lokalaftale har opnået lønforbedringer. Men det er ikke lyk-
kedes«, siger formand for overenskomstudvalget i DLF Gordon 
Ørskov Madsen.

Læs også på de næste sider interview med lærerformand Anders 
Bondo Christensen.

Tillæg til  
speciallærere  
forsvinder med  
nyt forlig 
Øget inklusion betyder færre elever i specialundervis-
ning, og det koster nu et tillæg til lærere henholdsvis i 
specialklasser og for enkeltintegrerede elever. I stedet 
bruges pengene til at give samtlige lærere et lønløft. 

Lærere, der underviser i en specialklasse, får i dag 
et tillæg på 32,43 kroner per time. Det fortsætter de 
med, så længe de har opgaven, men når andre lærere 
kommer til fra næste skoleår, må de undervise uden til-
lægget. I stedet får de en højere grundløn.

»Vi har valgt at have en overgangsordning, hvor de, 
der har tillægget, beholder det. Vi vil ikke tage en så stor 
lønandel fra den enkelte fra den ene dag til den anden«, 
siger Gordon Ørskov Madsen, formand for overens-
komstudvalget i DLF.

Illustration:Rasmus Juul
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båDe vi og kl mener Det   alvorligt

»Jeg ved godt, at der er nogle, der synes, at bare det, at jeg overhovedet er i dialog med KL, er forfærdeligt. Men man kan holde fanen så højt op i luften, at man ikke når fødderne med jorden«, mener          lærerformand Anders Bondo Christensen.

Anders Bondo:

interview: OK 2015
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båDe vi og kl mener Det   alvorligt

TeksT KareN ravN OG  
haNNe BirGiTTe JørGeNseN

foTo Lars JusT

Varm luft og vage hensigtserklæringer.
Sådan lød mange læreres umiddelbare 

reaktion på folkeskolen.dk og de sociale 
medier, da KL’s og Lærerforeningens fæl-
les overenskomstpapir om arbejdstid blev 
præsenteret. Folkeskolen har stillet en stribe 
af læsernes spørgsmål videre til den, der har 
forhandlet resultatet hjem for lærersiden, 
DLF-formand Anders Bondo Christensen.

Er det ikke bare varm luft?
»Jeg synes faktisk, det er meget konkret 

og ikke spor fluffy«, siger Anders Bondo om 
papiret med i alt 15 punkter.

»Når der står, at forberedelsestiden ikke 
kan bruges til andet, så synes jeg, det er 
utrolig konkret. Når der henvises til nogle 
paragraffer i folkeskoleloven, man skal tjekke, 
at man kan leve op til, så synes jeg, det er 
meget konkret«, siger han.

»Det fremgår af papiret, at det her er 
noget, KL og Danmarks Lærerforening er 
enige om. Det tror jeg er vigtigt. Men endnu 
vigtigere er det jo nok, at vi har sikret, at der 
er en systematisk opfølgning. Der får tillidsre-
præsentanten en helt anden og central rolle. 
I papiret er vi enige om, at tillidsrepræsen-
tant og skoleleder skal følge op på, om man 
lykkes med de her initiativer på den enkelte 
skole, og senere skal der ske opfølgning i 
kommunen og mellem KL og DLF. Så man 

kan jo bruge det grimme ord ’kontrol’, men 
der er en kontrolmekanisme i det her«, påpe-
ger Anders Bondo. Men han tror faktisk ikke, 
at det bliver nødvendigt at tage kontrolhatten 
på ret mange steder.

»Jeg tror, at langt de fleste steder vil man 
gå positivt ind i det – jeg har hørt om de før-
ste kommuner, der har kontaktet lærerkred-
sen, inden vi overhovedet har stemt. Men 
hvis man ikke kan eller vil leve op til det her, 
så er der som sagt en kontrolforanstaltning 
i form af en opfølgning. Her ligger der en 
mulighed for kreds og kommune til at gå ind 
at prøve at hjælpe til med at få tingene til 
at fungere, og det kan også ske på centralt 
plan, hvis man sidder i en kommune, som 
er fuldstændig ligeglad. Danmarks Lærer-
forening får langt bedre muligheder på alle 
niveauer. For at understrege, at vi mener 
det alvorligt, så har vi afsat ikke mindre end 
tre millioner kroner til at sikre, at det her 
opfølgningssystem, det bliver effektueret«, 
siger Anders Bondo. 

Hvordan kan du anbefale noget, der ikke 
rummer et loft over undervisningstiden? Er 
du ikke klar over, hvor stressede dine med-
lemmer er?

»Jo, det er jeg godt klar over fra mange 
møder overalt i landet! Og derfor har vi også 
gjort ledelsespligten langt tydeligere, så man 
ikke kan skubbe ansvaret ned på den enkelte 
lærer, men skolelederen forpligtes til at for-
holde sig til, at læreren skal kunne lykkes 
med sin opgave. Og vi har også en formule-
ring, som sikrer, at kommunalbestyrelsen skal 

anders Bondo oplever, at Michael Ziegler virkelig har skiftet  
standpunkt siden 2013. Men den forsikring behøver lærerne ikke at 
nøjes med – for parterne har afsat tre millioner til at følge op på,  
at det virker.

»Jeg ved godt, at der er nogle, der synes, at bare det, at jeg overhovedet er i dialog med KL, er forfærdeligt. Men man kan holde fanen så højt op i luften, at man ikke når fødderne med jorden«, mener          lærerformand Anders Bondo Christensen.

Illustration:Rasmus Juul
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tage ansvar, når økonomien fordeles, så skole-
lederen heller ikke står alene med det«.

»Der var den rammebetingelse – er jeg ikke 
i tvivl om – at der fra Finansministeriet lå en 
besked om, at der ikke kunne indgås nogen 
arbejdstidsaftale, der binder resurser. Og så 
betyder den økonomiske virkelighed, at selv-
om jeg med djævelens vold og magt ville indgå 
en aftale, så kunne den kun blive på så lousy 
et niveau, at det var der ikke nogen medlem-
mer, der ville have ønsket. Jeg tror ikke, det 
var muligt, men hvis jeg var kommet ud med 
en aftale med et maksimum på 30 undervis-
ningstimer om ugen, så tror jeg ikke, det ville 
have glædet nogen«, siger Anders Bondo og 
vurderer, at der mangler fire-fem milliarder 
kroner på landsplan, hvis undervisningstiden 
i folkeskolereformen skulle være ordentligt 
finansieret – og de penge kan ikke skaffes ved 
en overenskomstforhandling. Det skal ske ved 
økonomiforhandlingerne mellem kommuner-
ne og Finansministeriet, forklarer han.

Hvorfor ikke sige nej og så havne i Forligsen? Så 
bliver de jo nødt til at finde på noget bedre …

»Jeg kan godt følge tanken. Men nu har 
jeg jo siddet i et forhandlingsforløb, hvor 
alene de afsluttende forhandlinger strakte sig 
fra tirsdag til søndag aften, så jeg ved, hvor 
svært det var at slæbe hjem. Det er vist en 
offentlig hemmelighed, at vi ikke ligefrem fik 
hjælp af Finansministeriet. Jeg tror, at hvis 
forhandlingerne åbnes igen, kunne der også 
være andre, der havde ønsker til resultatet. 
I Forligsen sidder man jo ikke og forhandler 
– der taler forligsmanden med parterne på 
skift. Det betyder, at vi kan får fremlagt en 
mæglingsskitse, som vi skal sige ja eller nej 
til – og så ligger presset lige pludselig på os. 
Derfor har jeg aldrig syntes, at Forligsinstitu-
tionen var attraktiv«.

Er et ja til det her en blåstempling af lov 409?
»Vi blåstempler ikke lov 409 – og det vil 

KL også bekræfte. Det har været vores helt 
klare forudsætning«, siger Anders Bondo og 
påpeger, at papiret konstaterer, at lov 409 
gælder – men det er ikke en del af aftalen. 

»Jeg kan ikke, og jeg vil ikke skrive under 
på lov 409«.

»Men jeg synes, at man skal vurdere det 
her ud fra, om man tror på, at vi kan få no-
get, der er bedre, ved at stemme nej. Og al-
lerhelst vil jeg have, at man læser det en gang 
til og ser, om man ikke kan se, at der faktisk 
er muligheder i det, vi har forhandlet hjem«, 
siger Anders Bondo og glæder sig over, at det 
har langt de fleste kredsformænd og mange 
tillidsrepræsentanter også givet udtryk for. 
»Og man skal bare vide, at jo større opbak-
ning der er bag, jo større styrke står vi også 
med, når vi skal bruge de muligheder«.

Det er jo valgår – så er det ikke nu, vi skal slå til? 
Hvis lærerne strejker, så er regeringen vel nødt til 
at gribe ind med noget, der er bedre end lov 409?

»Jeg deler ikke den analyse. Det, jeg ople-
vede i det ufatteligt lange forhandlingsforløb, 
giver mig ingen forhåbninger om, at der sid-
der en regering med julegaver klar til os«.

Hvorfor skulle vi stole på, at KL og Michael 
Ziegler har skiftet mening, når Ziegler for kun 
en måned siden stod på KL’s børnetopmøde 
og sagde blankt nej til aftaler?

»Jeg skal ikke være formand 
for Danmarks Lærerfor-
ening, hvis jeg ikke har med-
lemmernes opbakning. Det 
har jeg aldrig nogensinde 
ønsket at være – sådan er 
det«, siger Anders Bondo.

interview:  OK 2015
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»KL har – ligesom vi – en forhandlings-
strategi, hvor man positionerer sig forud 
for forhandlingerne. Men vi havde faktisk 

et ganske positivt forhandlingsforløb, hvor 
hvert eneste punkt i det her papir er blevet 
gennemgået og drøftet. Det er der to grunde 
til. For det første kan KL godt se, at der skal 
ske noget, fordi den stigende lærermangel er 
et kæmpe problem for KL. Den anden grund 
er en erkendelse af, at der skal være kvalitet 
i undervisningen. Der gav de klart udtryk 
for, at det er nødvendigt at beskytte forbe-
redelsestiden. Jeg har jo oplevet, hvordan 
Michael Ziegler i løbet af weekenden i den 
grad stod på mål for den her aftale, da den 
pludselig kom under pres fra forskellig side. 
Jeg har i forhandlingssituationen oplevet en 
ægte vilje«.

»Jeg ved godt, at der er nogle, der synes, 
at bare det, at jeg overhovedet er i dialog med 
KL, er forfærdeligt. Men man kan holde fanen 
så højt op i luften, at man ikke når jorden 
mere. Jeg har altid kæmpet for at nå nogle 
resultater, medlemmerne har gavn af, frem 
for at stå på en ideologisk platform«.

Hvordan kan vi være sikre på, at KL ikke har 
snydt dig og løber fra det hele bagefter?

Læs indstik på midtersiderne om OK 15:  
Aftaleresultatet og hovedstyrelsens anbefaling.

Se også
En kort video, hvor Anders Bondo  
svarer på et par af de centrale spørgs-
mål i aftalen.

vi blåstempler ikke   
lov 409 – og Det vil kl 
også bekræfte. Det Har 
været vores Helt klare 
foruDsætning.
Anders Bondo Christensen

Følg med på Folkeskolen.dk

   JA eller NeJ?

»Det er lige præcis dér, vi kan bruge Ar-
bejdsretten. Med den her aftale har vi forplig-
tet hinanden på at gøre noget. Der står, at vi 
har et fælles ansvar for realiseringen. Det er 
KL arbejdsretsligt forpligtet på, men jeg har 
ingen grund til at tro, at KL ikke vil vedgå sig 
aftalen«.

Er det tid til udskiftning i toppen af DLF?
»Jeg skal ikke være formand i Danmarks 

Lærerforening, hvis jeg ikke har medlemmer-
nes opbakning. Det har jeg aldrig nogensinde 
ønsket at være – sådan er det«, svarer Anders 
Bondo og tilføjer:

»Jeg vil garantere for, at vi har gjort alt, 
hvad vi kunne, for at skabe et resultat, der 
var så godt som muligt og forholdt sig til med-
lemmernes helt konkrete situation«. 
kra@dlf.org, hjo@dlf.org

Urafstemningen om OK 15-aftalen  
slutter 16. marts klokken 16. 

Illustration:Rasmus Juul
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Stedet hvor sjov

   er en videnskab
Skoledage i Universe – en verden af muligheder

Klar til at lege hjernen større?
En skoledag i Universe indeholder engagerende 
undervisningsforløb og fri leg i parken. Uanset om I bygger 
robotter, udforsker vulkaner indefra eller blæser lunger op med 
et sugerør, garanterer vi lige dele grineflip og voksehjerne. Både 
hjernen og kroppen udfordres på helt nye måder, og eleverne 
lærer at omsætte teori til praksis inden for naturfag, innovation 
og meget mere.

Spændende forløb til alle klassetrin
Tag din klasse med til en forunderlig verden, hvor børn er raket-
ingeniører, og voksne er legebørn. Alle vores 14 forløb lever op til 
Fælles Mål og er integrerede i ét dagsprogram, som er tilpasset 
til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Læs mere om alle vores skoleforløb på universe.dk/skoler  
eller ring til os på 8881 9500

2.800,-
Hele klassen 
hele dagen

Pris for skoleåret  
2015 – 2016

Sådan kunne  
jeres dag se ud

10:00 Undervisningsforløb/ 
 oplevelsesbånd 
12:00 Frokostpause

12:30 Fri leg

14:00 Undervisningsforløb/ 
 oplevelsesbånd

16:00 Tak for i dag

 Hvad vil I blive klogere på?
Her er 4 af de 14 forløb, vi udbyder. Se mere på universe.dk/skoler

Universe  ·  Mads Patent Vej 1  ·   6430 Nordborg  ·  info@universe.dk  ·  universe.dk
...hvor sjov er en videnskab

Alt det praktiske

•  Prisen for en hel dag inkl. 1 undervisningsforløb er 2.800 kr. inkl. moms.  
•  Prisen er for skoleåret 2015-2016 med max 28 elever og 2 lærere.
•  Skoledage skal bookes min. 14 dage i forvejen.
•  På skoledage vil der være begrænset adgang til attraktionerne.
•   Skoledage ligger på udvalgte hverdage (man-fre) i følgende perioder: 

7. april - 29. maj og 31. august - 9. oktober 2015.
•  På parkdage kan undervisningsforløb bookes for 1.695 kr. (ekskl. entré).

Fremtiden har brug for kloge og kreative naturvidenskabelige og teknologiske 
hoveder, der kan tænke opfindsomt og ud af boksen. Forløbene er designet til at 
udfordre elevernes evne til at tænke innovativt og problemløsende i en legende 
og inspirerende ramme.

Opfinderuniverset

Eleverne bliver stillet over 
for en udfordring, der tager 
udgangspunkt i deres egen 
hverdag. De bliver tilbudt 
forskellige værktøjer og 
materialer, og resultatet er 
en konkret opfindelse, der 
til sidst skal præsenteres. 
Hvem har den bedste idé, 
der kan løse problemet? 

Innovations 
specialisten

Gennem en narrativ ramme 
bliver eleverne ansat i en 
innovations-virksomhed, 
der har til hovedformål at 
opfinde nye geniale ideer. 
Eleverne skal via WeDo og 
deres evne til at samarbejde 
konstruere deres eget 
produkt.

Organspecialisten 

Alle organer er vigtige, 
men vi vil se lidt nærmere 
på f. eks hjerte, øje og 
lunger. Hvad er et organ 
og hvad kan det? Kan man 
finde pupillen? Og hvor 
lille er stigbøjlen egentlig? 
Organerne undersøges i det 
nye naturfagslokale FUF ved 
hjælp af diverse redskaber 
som skalpel, sav og hvad der 
ellers er brug for.

Mærk 
Matematikken 

Forløbet er et stjerneløb, hvor 
eleverne er på en undersøgende 
og eksperimenterende 
opdagelse i parken. Vi skal 
bl.a. finde højden på Blå Kube, 
finde omkredsen på parkens 
store hamsterhjul, give 
ordrer ved gravemaskinerne 
og meget mere. Parkens 
unikke design gør det muligt 
at arbejde med anvendt 
matematik på en inspirerende 
og nærværende måde. 

Overnat i vores hyggelige lejrskole med fuld 
forplejning og gør jeres skoledag til en lærerig 
lejrtur.

LEJRSKOLEUNIVERSE 
universe.dk/lejrskole
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Partnerskabet for folkeskolen mødtes i for-
rige uge. Dlf’s repræsentant, Bjørn Hansen, 
fortæller, at der var skepsis var flere sider: 

»Mødet var det første, hvor der var en 
udtalt bekymring for og kritik af rigtig mange 
elementer af reformen og reformens imple-
mentering. Det er logisk, at det først kommer 
nu, for nu er der gået et halvt år, hvor man 
har kunnet se, hvordan det, man har sat i 
værk, fungerer«.

folkeskolen.dk har fra Undervisnings-
ministeriet fået tilsendt statusnotater fra 
de foreninger, der deltager i partnerskabet. 
Blandt andet skriver pædagogernes fagfor-
bund, BUPl:

»Mange kommuner har endnu ikke fået 
rammesat implementeringen ordentligt eller 
støttet skoleledelsesteamene nok. Den for-
virring, der derved opstår på skolerne, med-
fører blandt andet øget sygefravær, aflyst 
undervisning og aflyste fritidsaktiviteter, flere 

jobskift og forringet psykisk arbejdsmiljø. Det 
forringer børnenes læring og trivsel«, skriver 
BUPl.

Understøttende undervisning
Det nye begreb understøttende undervisning 
var en af de ting, partnerskabet skulle forhol-
de sig til. I sit skriftlige notat skriver Dlf:

»De steder, hvor det fungerer bedst, skel-
ner lærerne ikke mellem den understøttende 
undervisning og den øvrige undervisning. 
Blandt de lærere – som har fuldt overlap 
mellem de elever, de har i deres klasser, og 
de elever, de har i den understøttende under-
visning – er der således væsentligt flere, der 
vurderer, at den understøttende undervisning 
styrker elevernes faglige udbytte«.

Børne- og kulturchefforeningen skriver, 
at det er en udfordring at få skabt rammer, så 
lærere og pædagoger kan mødes.   
esc@dlf.org

Mandag. 23. februar 2015 kl. 15.29

Antorini: Alt i reformen behøver  
ikke at være i gang samtidig

Fredag 20. februar 2015 kl. 14.41

Rådet for Børns lærings formand-
skab anbefaler i forhold til folkesko-
lereformen en klar strategi – mål og 
opfølgning, forandringsagenter, der 
kan bidrage til at løfte strategien i 
hverdagen, opbakning fra de centrale 
nøgleaktører og prioritering i hverda-
gen. Undervisningsministeren kvitte-

rede for rådene: »Jeg er meget enig i 
den lokale prioritering. Der er jo noget, 
man skal, men der er også noget, hvor 
man kan beslutte, hvordan man gri-
ber det an. Det er i orden, at det ikke 
er alting på én gang. Men man er til 
gengæld forpligtet til at fortælle for-
ældrene, hvad man gør og hvornår«.

 
»skal man ud at samarbejde med pædagoger om 
understøttende undervisning, er der ofte ikke tid til 
det – så tiden bliver ikke brugt fornuftigt i forhold til 
elevernes udbytte af det«, siger Dlf-repræsentant 
Bjørn Hansen.

reformstatus:  
Bekymring og kritik af 
mange dele af reformen

Rådet for Børns læring fremlagde sin beretning for ministeren på et 
møde i ministeriet.

For første gang er der udtalt bekymring blandt deltagerne i undervisningsministerens partnerskab 
for folkeskolen. Organisationerne melder om manglende rammer og forringet psykisk arbejdsmiljø. 

foto: stig nielsen

foto: P ernille Aisinger

pai@dlf.org
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Tirsdag 24. februar 2015 kl. 14.32

Mariagerfjord har  
opsagt aftale med  
kommunen

Mariagerfjord lærerkreds 
indgik sidste år en samar-
bejdsaftale med kommunen 
som supplement til lov 409. 
I torsdags opsagde kredsfor-
mand Gert Willems aftalen. 
»Vi opsagde aftalen i en er-
kendelse af, at der sker noget 
nyt, hvis overenskomstfor-
liget bliver vedtaget. så er 
der ting, der skal skrives ind. 
og så vil vi hellere begynde 
på en frisk. Hvis vi kan blive 
enige om at overholde en af-
tale på begge sider af bordet, 
så vil vi gerne være med til 
en ny aftale«, siger Gert Wil-
lems.

Fredag 20. februar 2015 kl. 13.21

Sløjdlærer udvikler nye 
håndværk og design- 
forløb for DR
Byg en kattehule eller en solfan-
ger. DR har lanceret et site med 
13 praktisk to do-videoer og ti un-
dervisningsforløb til håndværk og 
design i forbindelse med tv-serien 
»Hulebyg«. »Jeg vil gerne have, at 
børn bliver mere kreative og bruger 
deres hænder. Alt skal ikke være 
teoretisk, der kan også være læ-
ring i at bygge en hule i sin have«, 
fortæller sløjdlærer Rasmus Ricky 
Christensen, som har udviklet un-
dervisningsforløbene.

Forsker: flipped learning har 
intet med video at gøre.

Mandag 23. februar 2015 kl. 13.41

Syv kommuner  
vil oprette  
aldersintegrerede 
klasser

syv af landets 98 kommuner 
har søgt om dispensation til 
at etablere aldersintegrerede 
klasser, oplyser Undervis-
ningsministeriet, der lige efter 
jul sendte et brev ud til samt-
lige landets rådhuse, hvori 
ministeriet inviterer kom-
munerne til at gennemføre 
forsøg med aldersintegrerede 
klasser på mellemtrinnet og i 
udskolingen »med henblik på 
at opnå så sikker viden som 
muligt«. Ministeriet er i gang 
med at gennemgå ansøgnin-
gerne.

Tirsdag 17. februar 2015 kl. 16.59

Sneak peek: tekster  
klar til kompetenceløft  
i engelsk

systematisering, styrketræning 
og integrering af grammatik i 
hele sprogundervisningen – det 
er opskriften på engelsklærernes 
kompetenceløft, når Danmarks 
lærerforening afholder de to 
første A.P. Møller-fonds-kurser i 
marts. forud for kurserne er der 
blevet udarbejdet et review – en 
oversigt over teksterne, deres 
indhold og anvendelse. I reviewet 
præsenteres, hvilke emner kom-
petenceløftkurserne kommer 
omkring: sproglig opmærksom-
hed og sproglig bevidsthed, focus 
on-form – grammatik og ordfor-
råd, taskbasering og kommuni-
kativ sprogundervisning og tidlig 
sprogstart.

 
nyheder på:

  

Tirsdag 24. februar 2015 kl. 20.50

fagbladet folkeskolen har vundet o-prisen 
for bladets redaktionelle årsregnskab. »Be-
grundelsen for at tildele folkeskolen årets 
o-pris er, at det redaktionelle regnskab er 
nytænkende, demokratisk, gennemarbejdet 
og et utroligt veleksekveret organisati-
onsjournalistisk projekt. Det viser respekt 
for målgruppen ved at stå til regnskab for 
redaktionens journalistiske gøren og laden 
– succeser, synder og undladelser gennem 
det redaktionelle år«, lød det fra formanden 
for priskomiteen, Jon Arskog. »Udviklingen 
af det redaktionelle regnskab har ført til en 
del diskussioner om vores indhold; hvad vi 
er stolte af, og hvad vi kan blive bedre til. 
Det er en selvransagelse, jeg egentlig tror er 
meget sund«, sagde chefredaktør Hanne Birgitte 
Jørgensen. Prisen uddeles af Dansk Journalistfor-
bunds organisationsgruppe, et fællesskab for jour-

nalister, der arbejder for medier udgivet af arbejds-
markeds- og interesseorganisationer.   
mbw@dlf.org

folkeskolen modtog o-prisen for det redaktionelle regnskab. se det dug-
friske 2014-regnskab på www.folkeskolen.dk/redaktioneltaarsregnskab14

Mest læste:
 
•   Debat: Man skal tage  

kampen, når den er  
nødvendig at tage

•   Mariagerfjord har opsagt  
aftale med kommunen

•   ny rapport: Understøttende 
undervisning motiverer  
ikke eleverne

 
Mest debatterede:

•   lærerforliget: et ekstra  
løntrin og fokus på  
forberedelsen

•   Blog: Hold krudtet tørt

•   Debat: Havde jeg  
misforstået noget ?

Folkeskolen vinder pris for 
redaktionelt regnskab

Foto: Jørn Albertus.

Fik du  
læst: 
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kronik

For nogle år siden udkom rapporten »The 
Google generation«. Rapporten, som er 
udgivet af en gruppe engelske bibliotekarer, 
kortlægger både skoleelevers og studerendes 
søgeadfærd på nettet. »The Google genera-
tion« beskrives i rapporten på følgende måde:  
»… a shorthand way of referring to a gene-
ration whose first port of call for knowledge 
is the internet and a search engine, Google 
being the most popular«. Vi har altså at gøre 
med en ny generation, der anser internettet, 
og især Google, som sin primære adgang til 
information. 

Er skoleelever klædt tilstrækkeligt på?
For lærere er dette ikke nogen nyhed. Vi har 
ofte oplevet, at vores elever, når de skal lave 
projektarbejde og lignende, i stedet for at gå 
på biblioteket og finde en fagbog om emnet 
skriver deres emne ind i Googles søgefelt og 
på den måde finder frem til information om 
emnet. Men det rejser en række spørgsmål. 
Er skoleelever i dag tilstrækkeligt klædt på i 
relation til at søge viden og information på 
denne måde? Er de i stand til at forholde sig 
kritisk til de kilder, de finder? Behersker de i 
tilstrækkelig grad de nye læsestrategier, nettet 
kræver af os? Og er de i det hele taget rustet 

til at få et fagligt udbytte af de tekster, de 
finder på nettet, som er af meget varierende 
sværhedsgrad og kvalitet?

Unges informationskompetencer halter
Rapporten når frem til nogle foruroligende 
konklusioner, når det gælder unge menne-
skers informationskompetencer. Her er et par 
eksempler:
1)   De unge menneskers informationskompe-

tencer er ikke blevet større af den øgede 
tilgang til teknologi. 

2)   Internetforskning viser, at hastigheden på 
de unges websøgninger betyder, at der 
kun bliver brugt lidt tid på at vurdere de 
oplysninger, de finder på nettet. 

Googlerapporten konkluderer altså, at det 
halter med de unges informationskompeten-
cer, når det gælder søgning efter information 
på nettet. Hvis man sammenholder rappor-
tens konklusioner med det faktum, at nettet, 
og især Google, er gået hen og blevet de 
unges foretrukne kilde til information, så er 
der ingen tvivl om, at vi som lærere her står 
med en gevaldig udfordring: 

De unge er ikke klædt til-
strækkeligt på med hensyn til 
informationssøgning på nettet, 
men det er tilsyneladende ikke 
noget, de hverken bekymrer sig 
synderligt om eller er særligt 
bevidste omkring. 

Min egen undersøgelse
Den undersøgelse, jeg foretog i forbindelse 
med specialeskrivning under Aarhus Univer-

sitet om emnet (2014), bekræfter desværre de 
konklusioner, rapporten »The Google genera-
tion« når frem til. Jeg foretog to casestudier 
på en friskole i Skovlunde af henholdsvis 
nogle 6.-klassepiger og nogle 8.-klassedrenge. 
Opgaven var, at de skulle søge information og 
viden på nettet om et bestemt fagligt emne. 
Den søgeproces, pigerne i 6. klasse foretog, 
viste, at de tilhørte gruppen af »typiske 
fuldtekstsøgere« (ph.d. og lektor ved Aarhus 
Universitet Jeppe Bundsgaards definition), 
hvilket vil sige, at de ikke var informations-
kompetente og defineres på følgende måde:

Den typiske fuldtekstsøger er blandt andet 
kendetegnet ved, at han/hun …
• Ikke forbereder sin søgning
• Søger med ét eller to søgeord
•  Vælger et af de første søgeresultater uden at 

undersøge det nærmere
•  Læser mere eller mindre mekanisk fra en 

ende af
•  Ikke forholder sig til producentens forud-

sætninger, interesser og mål.
Med hensyn til drengene i 8. klasse forholdt 
det sig lidt anderledes. De besad i højere grad 
end pigerne i 6. klasse informationskompe-
tencer. Men det var også tydeligt, at også 
disse drenge stod over for nogle udfordringer, 
de ikke kunne håndtere. De manglede for 
eksempel en kildekritisk bevidsthed i forhold 
til det, de søgte om. De skulle for eksempel 
finde oplysninger om Gandhi i forbindelse 
med et emnearbejde i kristendom. På et tids-
punkt klikker de på et link med følgende titel: 
»Gandhi-Rasputin Astro-Service«. Gandhi er 
godt nok nævnt som det første. Men hjemme-

Internettet er blevet de unges foretrukne kilde til information, men  samtidig står det skidt til med  
skoleelevers informationskompetencer, skriver Ken Dolva på baggrund af sit speciale  

»Googlegenerationen i klasserummet«.

Googlegenerationen  
søger i blinde 

KronIK
Af Ken DolvA
lærer og pæDAgogisK it-vejleDer 
på thomAssKolen i sKovlunDe 
og cAnD.pæD. i DiDAKtiK (DAnsK). 
forfAtter til flere bøger om 
musiKDiDAKtisKe emner
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Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

KronIKKEn
fagbladet folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens 
opfordring. hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi bede 
dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens 
hovedpointe og hovedargumentation, som redaktionen kan tage 
stilling til. skriv til folkeskolen@dlf.org

siden er udarbejdet af et astrologisk selskab. 
Gandhis horoskop optræder som noget af 
det første på hjemmesiden, men det ænser 
drengene ikke. De scroller ned og læser noget 
af teksten om Gandhi og anvender denne 
»viden« direkte i deres opgave uden at ænse, 
hvilke »interesser« der ligger bag. Og det er 
netop en af de store udfordringer ved at finde 
viden på nettet. Nettet er en samlingsplads 
for en række interesser og diskurser af både 
kommerciel, religiøs, ideologisk og saglig art. 
Kunsten er at skelne skidt fra kanel. 

Faglig læsning af nettekster
En anden udfordring, drengene stod over 
for, handlede om det, jeg vil kalde for faglig 
læsning af nettekster. De skal være i stand til 
både at udøve kildekritik og at foretage en 
vurdering af det faglige indhold med hensyn 
til både kvalitet/lødighed og sværhedsgrad. 
Hvad det sidste angår, var det for drengenes 
vedkommende tydeligt, at de, i mange af de 
faglige webtekster de fandt, ikke selv havde 
en tilstrækkelig basisviden (indre skemaer) 
til at forstå og få et fagligt udbytte af de 
tekster, de læste. Der var simpelthen for 
mange vanskelige ord og termer, som de ikke 
kendte til. Derfor blev den viden, de sammen 

konstruerede sig frem til, ofte sporadisk 
og usammenhængende og nogle gange 
direkte fejlagtig. Drengene havde i dette 
tilfælde sandsynligvis været bedre tjent 
med at læse en faglig tekst fra en bog på 
biblioteket, som i sværhedsgrad passede til 
deres niveau, og som levede op til de kva-
litetskrav, man kan stille til en god faglig tekst. 

Løsningsmuligheder
Det er som sagt et lidt dystert billede, der 
tegner sig, når det gælder skoleelevers mang-
lende informationskompetencer. Jeg vil derfor 
afslutte med at pege på nogle løsningsmulig-
heder. For det første er begrebet informati-
onskompetence noget, vi er nødt til at sætte 
et meget større fokus på i grundskolen blandt 
både lærere og elever. 

Lærerne må holde op med 
at være benovede over alt det, 
eleverne kan med en computer 
(som ofte overstiger lærernes 
kompetencer), og skabe rum 
for en udvikling af elevernes 
kritiske kompetencer, når de 
søger på nettet. 

Hvad de kritiske kompetencer angår, så er 
Jeppe Bundsgaard nok den forsker herhjem-

me, der med sin ph.d.-afhandling, 
»Bidrag til danskfagets it-didaktik«, 
har gennemført den mest solide 
grundforskning om emnet. Herudover 
vil jeg plædere for, at man på alle 

skoler tilgodeser dette område, når man i 
lyset af den ny skolereform fastlægger en it-
strategi for skolen. 

Om forfatteren/projektet:
Cand.pæd. i didaktik med særligt henblik på 
dansk. Speciale om Googlegenerationen i klas-
serummet, som udkom foråret 2014. Lærer. Pæ-
dagogisk it-vejleder. Forfatter og kursusholder. 
Forfatter til følgende bøger: »Googlegeneratio-
nen i klasserummet« (speciale udgivet på saxo.
com). 
Udgivelser på Dansk Sangs forlag: »Sammenspil 
med rotation – med brug af elevinstruktører« 
2009 (for mellemtrinnet). »Sammenspil med 
rotation – med brug af elevinstruktører« 2013 
(for indskolingen). »Sammenspil med QR-koder 
– med links til instruktionsfilm« 2014. 
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Lov til tid  
– tid til loven?

Med et ja til Overenskomst 2015 vil vi få trådt 
hegnet ned ind til kernen af lov 409 – og 
kommer derind, hvor man kan drøfte opga-
ver og indhold af lærernes arbejde. Mange 
lokale lærerkredse og tillidsrepræsentanter 
har været sat ud af spillet i forhold til drøftel-
ser af lærernes arbejdsforhold som kendt fra 
arbejdstidsaftalerne før. Nu kan de igen være 
med i det nødvendige samarbejde i kom-
munen, der vil kunne give lærerne rammer 
for at levere den professionelle kvalitet, som 
gavner elevernes undervisning bedst. De har 
nu lov til at diskutere tid til opgaverne – men 
giver det også tid til, at folkeskoleloven kan 
implementeres?

»Det er helt i orden, at kommuner og 
skoler prioriterer i reformens indhold og ikke 
indfører alt med det samme« er nyt fra un-
dervisningsministeren. Det blev udtrykt både 
ved mødet i partnerskabet om folkeskolen 
og ved offentliggørelsen af årsberetningen 
fra Rådet for Børns Læring. Begge steder har 
foreningen i statuspapir – og jeg i min frem-
læggelse – fremhævet problematikken, at der 
faktisk ikke var hjemmel i loven til at foretage 
de prioriteringer, som nogle kommuner og 
skoler gjorde. Vi kan se det nødvendige i at 
udarbejde handleplaner og prioriteringer 
for indførelsen af loven, hvilket vi fra star-
ten også har anbefalet. Det ændres ikke i 
loven, men ministeren har lyttet og set det 
fornuftige i at prioritere opgaverne. Med den 
udmelding kan der nu drøftes fornuftige im-
plementeringer af elementerne i kommuner 
og på skoler.

Næste skridt i påvirkningen fra foreningen 

er at få ændret synet på, at målstyring og test 
skal gennemsyre skolen, så formålsparagraf-
fens ord om dannelse og demokrati ikke får 
plads. Det er nok en sværere kamp, men vi 
vil prøve.

Rådet peger i sin beretning på mange pro-
blemer med implementeringen af elementer 
af reformen – lektiehjælpen og (manglende) 
faglig fordybelse, den understøttende under-
visning med mere. Men det er især et resultat 
af en underfinansieret folkeskolelov, som vil 
medføre problemer i kommunerne i forhold 
til at få gennemført reformens indhold og 
intentioner. 

Kommunernes økonomi er presset. Her er 
det op til KL, at fortsætte kampen for en fol-
keskole, der kan levere undervisning, der vil 
gavne alle elever, og herunder få ordentlige 
forhold for den øgede inklusion også.

Det arbejde må KL gøre færdigt ved de 
kommende forhandlinger med regeringen 
om aftalen for udviklingen af den kommunale 
økonomi.

Overenskomsten kan ikke ændre ved 
økonomien, men give muligheder for tid og 
prioritering af lærernes opgaver. 

 Næste skridt i 
påvirkningen fra 
foreningen er at 
få ændret synet 
på, at målstyring 
og test skal gen-
nemsyre skolen.

DLF mener
af Bjørn Hansen 
formand for  
skole- og uddannelsespolitisk  
udvalg i dlf 

Skriv kort og 
send dit indlæg 
som e-mail til 
folkeskolen@
dlf.org.  
Maksimalt 
1.750 enhe-
der inklusive 
mellemrum. 
Redaktionen 
forbeholder sig 
altid ret til at 
forkorte yder-
ligere. Læser-
indlæg til  
Folkeskolen 
nummer 7 skal 
være redak-
tionen i hænde 
senest tirsdag 
den 17. marts 
klokken 9.00.
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En tynd kop tE  EllEr …
Udsnit af de flere hundrede kommentarer til 
lærerforliget på folkeskolen.dk
Karsten Bräuner: 
»om jeg stemmer ja eller nej til forliget, afgøres i første omgang af et enkelt 
spørgsmål:

reformen/lov nummer 409 har smadret mit virke som lærer med util-
strækkelig tid til forberedelse og ingen tid til faglig ajourføring. Hvis dette ikke 
med garanti – her tæller ingen hensigtserklæringer – genoprettes, bliver det 
et klart nej«.

Vagn Olsen:
»jeg har læst papiret igennem. det er (ikke) interessant læsning. det er luf-
tige hensigtserklæringer uden substans; og så – ja, så skal vi lige lokkes med 
et ekstra løntrin og et (måske) lidt bedre undervisningstillæg.

min vurdering er, at man nu 
flytter konflikten fra at være 
centralt mellem kl og lærer-
foreningen (Ziegler og Bondo) 
til at være en lokal konflikt i 
kommunerne. og vi ved, at der 
findes rige og fattige kommuner. 
kommuner, som prioriterer fol-
keskolen, og andre, som gør det i 
mindre grad.

nu skal de lokale lærerkredse 
tage konflikten, og det bliver med svingende held. og nogle (mange?) steder 
vil konflikten flytte helt ud på den enkelte skole; og i værste fald mellem den 
enkelte lærer og skoleleder.

samtidig er der åbnet mulighed for, »at de lokale parter vurderer mulighe-
den for at indgå flekstidsaftaler«. oversat til dansk: der bliver åbnet mulighed 
for usynligt gratis arbejde.

med den indgåede »forståelse« er der nu åbnet mulighed for, at proble-
merne i lov 409 effektivt fejes ind under gulvtæppet. det er en ommer«.

 Nu skal de 
lokale lærer-
kredse tage 
konflikten.

Per Sand:
»… når jeg har anbefalet et ja til 
denne aftale, så skyldes det blandt 
andet, at vi er tilbage på et forhand-
lingsspor frem for udsigten til endnu 
et lovindgreb. desværre har jeg ikke 
tiltro til forligsmandens muligheder 
på nuværende tidspunkt. jeg ser 
faktisk nogle afsætsmuligheder i 
papiret. vi er langtfra i mål, men det 
er skridt i en rigtig retning.

uanset hvordan vi stemmer her, 
så har vi ikke mulighed for at ændre 
på hverken finanslov eller de kom-

munale budgetter. det er andre ste-
der, det foregår.

Hvis medlemmerne stemmer nej, 
så er det jo et klart signal til ledelsen 
om, at den har taget fejl. det har 
vi så efterfølgende et ansvar for at 
omsætte på en konstruktiv måde, så 
foreningen stadig kan vise sammen-
hængskraft. men jeg håber bestemt 
ikke, at det er det, der sker.

i sidste ende er det klart, at vi må 
vurdere, om vi er de rette til at udgø-
re en del af ledelsen, og sætte vores 
mandat til rådighed«.

 Brug rejsekoden SKOLEN for at få din ferie til specialprisen.

Børnerabat gælder ved 2 voksne. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.

Bestil på  
www.happydays.nu 
eller ring 70 20 34 48

Åbent hverdage kl. 8-17.

Family Hotel Schloss Rosenegg ����

Det bliver en helt særlig sommer i 
år, når I først tjekker ind til det store 
ferieeventyr på den gamle middelal-
derborg i Tyrol. Slotshotellet er gen-
nemført hyggeligt med sit rustikke 
borgmiljø, der er ført nænsomt up 
to date med lækker wellness, swim-
mingpool og stilfulde detaljer. Og 
her er desuden gjort rigtigt meget 
ud af, at alle føler sig hjemme – 
unge som gamle: Der arrangeres 
aktiviteter, køkkenet har ry for at 
gøre alle dagens serveringer til små 
festmåltider, og så er der ingen for-
budte zoner mellem de metertykke 
mure. Oplev f.eks. den legendariske 
panorama Grossglockner Hochalpen-
strasse (53 km) eller verdens største 
ishule Eisriesenwelt (80 km).

• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
•  7 x let frokostbuffet 
   med suppe, brød 
   og salat
• 7 x kaffe med kage
•  7 x 4-retters valgmenu/temabuffet inkl. 

salatbar og saft/vand ad libitum
•  Rabat på entre til Swarovski Kristallwelten 
•  10 % rabat på entre til Salzbergwerk 

Berchtesgaden 
•  10 % rabat på aktiviteter i oplevelses-

parken Area 47 

Pris med rejsekode

2.849,-
pr. person i dbl.vær.

Pristillæg 28.6.-12.9.: 500,-

Ankomst: Søndage i perioden 17.5.-27.9.2015.

Kurafgift EUR 2,50 
pr. person over 15 
år pr. døgn. 

Rejseklubben
®

.nu

®

.nu
Rejseklubben

Rejseklubben
®

.nu
Rejser med

glæ
de

Rejser med
glæ

de

®

.nu
Rejseklubben

Rejseklubben
®

.nu
Rejser med

glæ
de

Rejser med
glæ

de

®

.nu
Rejseklubben

Rejser med glæ
de

Kør selv-ferie med

Family Hotel Schloss Rosenegg ���� Pris med rejsekode

Familieferie på slottet

1 barn 0-2 år gratis.
2 børn 3-14 år ½ pris.

2 børn 15-17 år 25 % rabat.
Maks. 2 ekstraopredninger 

pr. værelse. 

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 velkomstdrink
• 2 x 3-retters middag/buffet
• Rabat på greenfee på tre golfbaner
• 10 % rabat i Designer Outlet Neumünster

Schleswig-Holsteins midtpunkt

Ankomst: Tors- og fredage frem til 11.6. og 20.8.-18.12.2015. Valgfri i 
påsken 2.-4.4., pinsen 21.-23.5. og 28.5.-7.6., 22.6.-14.8. og 8.-16.10.2015. 

Pris med rejsekode

1.099,-
pr. person i dbl.vær. 

Pristillæg fra 22.6.: 50,-

Best Western Hotel Prisma ���

Oplevelserne ligger i bogstaveligste forstand i 
en perlerække omkring Neumünster. Her bor 
I tæt på Vadehavet og østersøkysten, hanse-
stæderne, golfbanerne og storbyeventyrene. 
Besøg f.eks. kulturperlerne Lübeck (62 km) 
og Hamburg (68 km). 

2 nætter 
899,-

1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris. 

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
•  Velkomstkurv med 
   mousserende vin, frugt og chokolade

Luksus på Hotel Amerika

Ankomst: Man-fredag frem til 27.3. og i perio-
den 24.8.-14.12., man-torsdag i perioden 30.3.-
18.6. samt valgfri i perioden 21.6.-21.8.2015. 

Pris med rejsekode

999,-
pr. person i dbl.vær. 

Hotel Amerika ����

Midt i bøgeskoven ned til Mariager Fjord lig-
ger der en lille oase, der kan gøre noget sær-
ligt ved dine næste fridage. Hotel Amerika 
er en oplevelse af topkvalitet fra ankomst til 
afrejse, hvor alt fra den klassiske, rustikke ind-
retning til køkkenets ønske om at give dig en 
god overraskelse, skaber en luksuriøs ramme 
om et par dage langt væk fra hverdagen. 

3 nætter 
fra 1.249,-

1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-14 år ½ pris. 

Brug rejsekoden SKOLEN på 
www.happydays.nu. 

og se flere opholdsmuligheder 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev med ferier til 
specialpris og deltag automatisk i lodtrækningen.

Læs mere på www.happydays.nu/medlem

Vind din næste ferie

Børnemenu til aften 
samt børneklub 3-10 år
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SKOLEMESSEN
Din fagmesse for læremidler 

Scandinavian Congress Center · Aarhus
22. og 23. april 2015 ·  Begge dage kl. 9 - 17

James Nottingham Jens Rasmussen Sara Ejersbo Frederiksen

Mette E. Bruun
Jens Blendstrup

Hella Joof

Følg med på
skolemessen.dk

Gyldendal      ·      Alinea      ·      Landbrug & Fødevarer     ·      Ordbogen.com   
Solutors      ·      FUI      ·       Protac A/S      ·     Centre for Undervisningsmidler

Registrerer dig online inden den 1. april på 
skolemessen.dk
Print din billet, kom gratis og let ind på messen og 
deltag samtidig i konkurrencen om � ne hotelophold

Let og gratis adgang

Gratis foredrag
Gratis kurser 
- og mere end 
                           udstillere

120
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Tomas Hansen:
»jeg forstår ikke helt, hvad det er, 
man forventede, at dlf skulle gøre 
– vi kunne alternativt have strejket, 
det havde vi stensikkert ikke fået 
noget ud af.

pilen peger på forløbet i 13, hvor 
kl fik alt, hvad den ønskede sig, og 
fik det gjort helt klart, at dlf ikke 
behøvede at komme med noget.

uanset hvem der er i ledelsen, 
ville det her have været resultatet. 
desværre«.

Karsten Bräuner:
»… tror man virkelig, at vores mod-
part vil sætte en aftaletekst over en 
lov? kl forhandler med samme tro-
værdighed i forhold til lærerne som 
fanden selv i teologiske spørgsmål, 
så ingen nok så klart formuleret hen-
sigtserklæring får mig til at tro på 
noget som helst fra den kant«.

Bent Nørgaard:
»… en måneds lockout – og så dette 
’forlig’. forliget er varm luft i me-
termål, som ingen burde kunne leve 
med! der er smukke hensigtserklæ-
ringer – men lur mig, de er ikke det 
papir værd, som de er skrevet på …«.

Richard H. Sørensen:
»… Ærgerligt at lærerne er dømt til 
at tabe på forhånd. det er et men-
talt dilemma, om en konflikt er at 
foretrække alligevel …«.

Bjarne Kent Nielsen:
»… kunne det ikke tænkes, at rege-
ring og folketing ved en længereva-
rende konflikt vil lave et lovindgreb 
410, der ville imødekomme lærerne i 
forhold til forberedelsen?«

 Med  
denne aftale 
har vi fået 
vendt det til 
ledelsespligt.

Bo Nielsen:
»vil ikke engang gå så langt som at kalde overenskomst 2015 en tynd kop te. 
der er vist mere snak om en lunken kop vand ...

jeg er tillidsrepræsentant og har været det i snart ni år, men vil ikke spilde 
min tid på at tage til stormøde for at få at vide, hvad hensigten med denne 
aftale er ...«.

Anders Bondo Christensen:
»kære Bo nielsen. jeg vil da meget opfordre dig til at deltage i et af de regio-
nale tillidsrepræsentantmøder, som foreningen afholder i øjeblikket. jeg mener, 
at vi samlet som organisation i høj grad kan bruge dette resultat til noget, og 
de tanker vil jeg gerne præsen-
tere for dig og alle de andre til-
lidsrepræsentanter.

vi har med denne aftale sikret, 
at tillidsrepræsentanterne og 
kredsene får nogle helt andre og 
styrkede muligheder. forstår vi i 
fællesskab at bruge dem rigtigt, 
er jeg overbevist om, at vi sam-
men kan være med til at sikre 
bedre arbejdsforhold for med-
lemmerne. vi har hørt kl tale 
rigtig meget om ledelsesret. med 
denne aftale har vi fået vendt det til ledelsespligt, og vi har sikret os, at vi kan 
følge op på, om ledelsespligten bliver efterlevet …«.

kommentarer til lærerforliget på folkeskolen.dk

dEbatindlæg på folkeskolen.dk i februar1.220
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Tiden pulserer
  – og mørket 
     vandrer ind

Der sker mærkelige ting i den lille by Mariefred. Overnaturlige 
væsner vækkes til live. Brødrene Alrik og Viggo bliver af de gamle  
vogtere udvalgt til at beskytte det hemmelige bibliotek under 
kirken – men først skal de bestå en højst usædvanlig prøve ...

· Nordisk fantasy af høj  
 kvalitet for 10-13-årige

· 10 bøger i serien 
 udkommer over 3 år

· Se trailer for serien her: 

 www.alvilda.dk/
 paxtrailer

· Vind 3 klassesæt – se 
 nærmere her: 

 www.alvilda.dk/
 paxkonkurrence

· Hent gratis undervis-
 ningsmateriale her: 

 www.alvilda.dk/
 paxundervisning

Af Åsa Larsson, prisbelønnet 
og meget populær svensk krimi-
forfatter, Ingela Korsell, forsker 
i pædagogik med en baggrund 
som lærer, og Henrik Jonsson, 
illustrator af bl.a. 
Batman for 
DC Comics

Alvilda
www.alvilda.dk

“Skamløst spændende 
og meget dygtigt 

fortalt.”
– Dagens Nyheter

“Sammenligning med 
danske forfattere som 

Lene Kaaberbøl og 
Josefine Ottesen 

ligger lige for. 
Anbefales varmt.”
– Anders Christian 

Sivebæk, lektør

Folkeskolen Alvilda februar 2015.indd   1 05/02/15   11.37

kommentarer til lærerforliget på folkeskolen.dk

Regitze Flannov:
»… et stort flertal af folketinget 
står bag den nuværende folke-
skolereform, som er finansieret af 
lærerne. en sådan udfordring kan 
ikke løses ved overenskomstbor-
det, og jeg tror ikke på, at vi kan 
konflikte os til et bedre resultat.

derfor vurderer jeg resultatet 
som tilfredsstillende under den 
givne politiske virkelighed. ikke 
prangende – men tilfredsstil-
lende og et skridt i den rigtige 
retning …«.

dEbatindlæg på folkeskolen.dk i februar

Per Baltzer:
»jeg synes, at det er bedrøveligt, 
at dlf har solgt den historisk 
enestående forhandlingsposition, 
der har været i år, for en gang varm 
luft om samarbejde, anerkendelse 
og gode ønsker til forberedelsen 
plus 0,45 procent ekstra …«.

Pernille Jensen: 
»’Historisk enestående forhand-
lingsposition’. det er nok årets 
største overdrivelse – vi har aldrig 
haft en chance – og vi ved det 
godt inderst inde. Årsagen skal 
findes i ’egen barm’ og ikke hos 
modparten. mon ikke tiden er mo-
den til et ledelsesmæssigt genera-
tionsskifte i dlf?«

Christian Nikolajsen:
»… jeg er skræmt fra vid og sans 
over at skulle sige ja til en ikkeaf-
tale. lige så skræmt er jeg over at 
skulle sige nej til en ikkeaftale.
det har altid været ideen bag 
forhandlinger at få enderne til at 
mødes, men sagen er, at der ikke 
længere er ender, vi alle kan se, og 
alle kan kæmpe for. der er kommu-
ner, hvis kommunalpolitikere har 
indset behovet for at anerkende 
lærernes komplekse arbejde ved at 
indgå lokalaftaler. der findes kom-
muner, hvor kommunalpolitikere 
så rigidt og hensynsløst tromler 
folkeskolen over uden overhovedet 
at vide, hvad de har med at gøre. 
det går ikke kun ud over eleverne. 
det går også ud over lærerne. det 
er en katastrofal udvikling for hele 
skolen og en urimelig position at 
være fagforening i …«.

 Det er 
en kata-
strofal ud-
vikling for 
hele sko-
len og en 
urimelig 
position at 
være fag-
forening i.
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fotograferet

K y l l i n g e l å r  –  y e s !
Menuen udløser jubel blandt 

eleverne. Kyllingelår med sprød 
salat, Thousand Island-dressing 
og havrebolle. Eleverne får kun 

ét kyllingelår, men alt det  
salat, de kan spise. 

p æ d a g o g  K o n t r o l l e r e r
Brian Klitgaard foretager i dag 
stikprøvekontrol på betalingen. 

Af 870 elever spiser de 600 fast 
som abonnenter. Det koster 17 

kroner per måltid. 

26 /  f o l K E s K o l E n  /  0 5  /  2 0 1 5

Sunde måltider på Skift 
siden august 2013 har eleverne på skæring skole uden for Aarhus 
spist frokost sammen i skolens festsal. Måltidet er tilberedt i skolens 
køkken. Initiativet er inspireret af fællesmåltider på sydeuropæiske 
skoler. Målet er at styrke fællesskabet, desuden får mætte og glade 
elever mere ud af undervisningen. Der spises i fire skift. Her er det  
3.-, 4.- og 5.-klasserne, der spiser.

foTo og TEKsT: Simon JeppSen

s K o l e l e d e r  s e r v e r e r
for at få det til at hænge sam-
men deltager skolens ledelse i 
uddelingen af mad. skoleleder 

Anne schwartz deler ud én gang 
om ugen. Måltiderne er 50  

procent økologiske.

144566 p26-28_FS0515_Fotograferet.indd   26 27/02/15   10.52



M e d  5 . a  t i l  b o r d s
lærer Anja sejerup og elever  
fra hendes klasse, 5.a, som  

hun har i blandt andet dansk  
og historie.

b o r d  d æ K  d i g !
De 27 borde og 180 stole bliver 
sat op hver dag efter morgen-

sang. Det tager én mand én 
time. 8.-klasserne hjælper med 

nedtagning og fejning.

K u n  é n  p o r t i o n  t i l  h v e r
nogle elever kommer tilbage 

med tom tallerken og et sultent 
blik i øjnene for at snyde sig til 

et ekstra kyllingelår. Men Jørgen 
lemming fra teknisk service 

kender alle tricks.

f o l K E s K o l E n  /  0 5  /  2 0 1 5  /  27
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Børn og unge kan få støtte af en bisidder fra Børns Vilkår 
i kontakten med de sociale myndigheder

Er du bekymret 
for et barn?

Børns Vilkårs bisiddere: 

> Har en børnefaglig uddannelse som f.eks. socialrådgiver 

> Kender systemet og barnets rettigheder

> Kan hjælpe barnet med at tage kontakt til de sociale myndigheder

> Støtter barnet før, under og efter møder med kommunen og Statsforvaltningen

> Taler kun med barnet om sagen – ikke med forældrene eller de sociale myndigheder

> Hjælper barnet til at få sagt det, barnet ønsker at sige til møderne

> Oversætter svært voksensprog, så barnet forstår, hvad der sker til møderne

Hvad kan du gøre?
Du kan hjælpe barnet med at kontakte 
Børns Vilkårs BørneTelefon på 116 111 
og spørge efter en bisidder.

Hvis du ønsker at høre mere, er du altid 
velkommen til at kontakte Børns Vilkårs 
FagTelefon på 35 55 55 58 eller 
bv@bornsvilkar.dk.

Min bisidder respekterede 
mig. Hun kunne forklare 
mig om systemet, og hun var 
på min side. Det er jeg pænt 
taknemmelig for. Jeg ved sgu 
ikke, hvad jeg ellers ville have 
gjort.

“

Anonymt barn

116
111

Min bisidder respekterede 
mig. Hun kunne forklare 
mig om systemet, og hun var 
på min side. Det er jeg pænt 
taknemmelig for. Jeg ved sgu 
ikke, hvad jeg ellers ville have 
gjort.

“

Anonymt barn

28 /  f o l k e s k o l e n  /  0 5  /  2 0 1 5
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Aftaleresultatet  
2015

Urafstemning

STEM!
Gå ind på dlf.org

Læs mere på bagsiden
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Overenskomsten er 
forhandlet på plads

Kære kollega

Nu skal der stemmes om overenskomstresultatet, og 
jeg vil gerne understrege, at det er vigtigt, at så mange 
som overhovedet muligt bruger deres mulighed for at 
stemme. Uanset resultatet af afstemningen er det altid 
en styrke for foreningen, at der er en høj stemmepro-
cent.

Hovedstyrelsen har valgt i fællesskab at beskrive 
indholdet af aftalen og begrunde, hvorfor vi i enighed 
anbefaler et JA til resultatet. Det vil jeg ikke gentage 
her.

For mig har målet været klart fra starten. Vi skulle 
nå et ordentligt lønresultat, og så skulle vi ikke mindst 
arbejde for det bedst mulige udgangspunkt for at sikre 
ordentlige arbejdsbetingelser. Når jeg har skrevet under 
på aftalen, er det fordi jeg mener, at vi har nået nogle 
værdifulde resultater i forhold til disse målsætninger 
– vel vidende at vi ikke hermed har løst de mange ud-
fordringer, du og dine kollegaer står med i dagligdagen. 
Der ligger et stort arbejde foran os. Med aftalen har vi 
fået et godt afsæt for dette arbejde.

Ved politikernes overgreb i OK-forhandlingerne i 
2013 blev vi ikke blot slået tilbage til start. Vi blev 
sendt langt tilbage på den anden side af startstregen. 
Jeg tror ikke, at nogen havde forventet, at vi kunne 
rette op på det på én gang ved disse forhandlinger, 
men vi skal stædigt og vedholdende arbejde på dette, 
og det har vi forsøgt med denne aftale.

Folkeskoleloven er underfinansieret med minimum 
3 – 5 mia. kr. Det forhold kan vi ikke ændre gennem en 
overenskomstaftale, hvor end vi gerne ville. Et skridt 
på vejen er imidlertid at forlange/tvinge politikerne til 
at tage ansvar for, at vi i dagligdagen kan lykkes med 
vores opgave, og her er den aftale, vi nu stemmer om, 
et vigtigt redskab.

Mange har efter 2013 mistet al tillid til KL og ar-
bejdsgiverne. Det kan jeg om nogen godt forstå. Det 
har affødt manglende tiltro til, at KL og kommunerne 
vil efterleve den aftale, som vi har indgået, og affødt 
kritik af, at jeg overhovedet er gået i dialog med KL. 

Jeg har været igennem et langstrakt og intenst for-

handlingsforløb. Jeg har ikke ladet mig besnakke eller 
sagt ja til et ligegyldigt resultat, fordi vi ikke orker en 
ny konfrontation. Jeg har brugt mine mangeårige erfa-
ringer fra forhandlinger lokalt og centralt til at sikre, at 
der bliver fulgt op på, at den aftale begge parter har 
forpligtet sig på, også bliver realiseret.

Der er efter min mening intet alternativ til at gen-
oprette aftalesystemet. Ingen af os ønsker overens-
komsten reguleret af lovgivning. Jeg har indgået denne 
aftale i tiltro til, at KL vil leve op til den forpligtigelse, 
der ligger i aftalen, men jeg har også sikret mig, at vi 
kan følge op på det, hvis det ikke sker.

Jeg ser bestemt muligheder i den aftale vi har ind-
gået med en klar styrkelse af tillidsrepræsentantens og 
kredsenes rolle. Vi kan nu igen via forhandlinger cen-
tralt og lokalt arbejde for at sikre vores medlemmers 
mulighed for at løse deres opgaver ordentligt. Et nyt 
lovindgreb i vores overenskomst er i den sammenhæng 
et skræmmende perspektiv.

Jeg kan bestemt godt forstå, at nogen kan føle, at de 
bliver nødt til at stemme nej for at markere utilfreds-
heden med den nuværende situation. En situation vi 
som nævnt bestemt ikke med et trylleslag ændrer med 
denne aftale. Min tilgang er imidlertid, at vi skal bruge 
enhver mulighed for at bringe os nærmere vores fælles 
mål om at skabe ordentlige arbejdsbetingelser for alle. 
Det mener jeg, at vi gør med denne aftale, og jeg har 
svært ved at se, at en afvisning gør det samme.

Jeg anbefaler klart et JA, men jeg vil gerne under-
strege, at uanset udfaldet af afstemningen er det helt 
afgørende, at vi respekterer hinandens synspunkter. Vi 
har alle en interesse i, at Danmarks Lærerforening også 
efter 16. marts 2015 fremstår som en stærk og samlet 
forening med medlemmernes opbakning.

Med det ønske og ønsket om en høj stemmeprocent – 
venlig hilsen

Anders Bondo Christensen

Af Anders Bondo 
Christensen,  
formand for  
Danmarks  
Lærerforening

Stem – Jeg anbefaler et ja
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Aftaleresultatet  
2015
Dette afstemningsnummer af Folkeskolen indeholder 
oplysninger om forliget på det kommunale område, 
og informationer om den generelle aftale på statens 
område. Gennem nyhedsbreve og information til tillids-
repræsentanten vender vi tilbage med yderligere infor-
mationer om resultatet af organisationsforhandlingerne 
på statens område, når de er afsluttet. Det generelle 
resultat på regionernes område ligner det kommunale 
til forveksling, og vi forventer, at der også vil være stor 
lighed med det kommunale område, når det gælder 
resultatet af organisationsforhandlingerne. Her vil vi 
ligeledes vende tilbage med yderligere informationer, 
når resultatet foreligger.

De generelle lønstigninger i overenskomstperioden er 
aftalt til 5,42 % incl. forventet udmøntning fra regu-
leringsordningen. Hertil skal lægges 0,4 %, som er 
anvendt ved forhandlingerne mellem Lærernes Central-
organisation (LC) og KL, og 0,05 %, som er  
anvendt til andet, herunder en ATP-forhøjelse.

Prisudviklingen vurderes i perioden til at blive  
4,77 %. Der er dermed udsigt til en reallønsfremgang.

Sådan kommer lønforbedringerne mm.
Lønforbedringerne kommer drypvis gennem hele 
overenskomstperioden. I skemaet ses hvornår og hvor 
meget. Se også eksemplerne på lønstigningerne i hele 
perioden for udvalgte medlemsgrupper senere i indstik-
ket. 

1. april 2015 0,96 % som generel lønstigning

1. august 2015
Undervisningstillægget mm. for 
lærere og børnehaveklasseledere 
ændres – se nedenfor. 

1. oktober 2015 0,35 % som generel lønstigning

1. oktober 2015 0,29 % (skøn) fra regulerings-
ordningen

1. januar 2016 0,50 % som generel lønstigning

1. januar 2016 ATP-satsen forhøjes

1. april 2016 Omklassificeringerne mm. træ-
der i kraft – se nedenfor 

1. oktober 2016 1,00 % som generel lønstigning

1. januar 2017 1,20 % som generel lønstigning

1. oktober 2017 0,80 % som generel lønstigning

1. oktober 2017 0,32 % (skøn) fra regulerings-
ordningen

Omklassificeringer mm. pr. 1. april 2016
Lærere og børnehaveklasseledere stiger ét løntrin pr. 
1. april 2016. Løntrinnet ydes til både overenskomst-
ansatte og tjenestemænd og er pensionsgivende for 
begge grupper. Hvis læreren på grund af lokalløn er 
på løntrin 45 eller højere, ydes lønstigningen dog som 
et tillæg på 9241 kr. årligt i stedet for et løntrin. Alle 
lokale løndele bevares. Samtidig bortfalder kompensa-
tionstillægget for aldersreduktionen.

Til børnehaveklasseledere på anciennitetsløn ydes 
der desuden et tillæg på 6073 kr. årligt. Dermed er den 
tidligere skævhed i forhold til børnehaveklaseledere på 
grundløn rettet op.

UU-vejledere får også et løntrin – eller et tillæg på 
9241 kr. årligt, hvis man er aflønnet på løntrin 45 eller 
højere. 

Skolepsykologer og (skole)konsulenter omklassifi-
ceres fra løntrin 44 + 10.000 kr. i årligt grundbeløb til 
løntrin 45 + 10.000 kr. Alle lokale kronetillæg bevares. 
Hvis skolepsykologen eller (skole)konsulenten på grund 
af lokalløn er på løntrin 45 eller højere, ydes lønstig-
ningen dog som et tillæg på 7261 kr. årligt i stedet for 
et løntrin. Forskellen på tillægsstørrelsen i forhold til 
lærerne skyldes, at lærerne skulle have opvejet det 
bortfaldne kompensationstillæg for aldersreduktionen. 

OK-kravet vedrørende denne gruppe var et garan-
tilønssystem, som ville løfte de skolepsykologer og 
(skole)konsulenter, der ikke i kraft af lokalløn havde 
nået et vist lønniveau efter fx 4, 8 eller 12 år. Det 
kunne der desværre ikke opnås enighed om. 

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed 
har hidtil ikke haft en centralt aftalt grundløn. Det har 
været med på foreningens kravsliste ved de seneste 
mange overenskomstforhandlinger uden succes. Nu 
er det lykkedes. Professionsbachelorer i ernæring og 
sundhed indplaceres på en central grundløn på løntrin 
28 + 2000 kr. årligt. Dvs. at alle hæves til dette lønni-
veau. Professionsbachelorer, som er indplaceret højere 
i kraft af den lokale aftale, fortsætter med den løn, der 
ligger over grundlønnen. Desuden videreføres det cen-
tralt aftalte funktionstillæg på 12.930 kr. årligt.

Overenskomstperioden er aftalt til 3 år 
løbende fra 1. april 2015 til 31. marts 2018

KOMMUNERNE

Løn
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Undervisningstillægget for lærere og børne
haveklasseledere ændres pr. 1. august 2015
Fra næste skoleår indføres i et nyt fast ”underviser-
tillæg”. 

Det nye undervisertillæg udgør pr. måned:

Lærere i folkeskolen med grundløn 1.414 kr.

Lærere i folkeskolen med anciennitetsløn 598 kr.

Børnehaveklasseledere med grundløn 1.675 kr.

Børnehaveklasseledere med ancienni-
tetsløn 859 kr.

Tillægget er lidt højere end det nuværende timetillæg, 
der ydes, når lærere underviser op til 750 timer og bør-
nehaveklasseledere op til 835 timer årligt. Disse time-
tillæg afskaffes med udgangen af dette skoleår.

Det nuværende timetillæg er kun pensionsgivende 
for overenskomstansatte. Det nye undervisertillæg er 
pensionsgivende for både overenskomstansatte og 
tjenestemænd. 

Det høje timetillæg over 750 undervisningstimer 
årligt for lærere i folkeskolen og over 835 undervis-
ningstimer årligt for børnehaveklasseledere videreføres. 
Satsen hæves fra ca. 109 kr. til ca. 117 kr. pr. time. 

Undervisningstillægget for lærere ved voksenspe-
cialundervisningen på ca. 129 kr. pr. undervisningstime 
over 680 timer årligt er ikke ændret.

Specialundervisningstillæg
Det nuværende specialklassetillæg på ca. 42 kr. pr. 
time for lærere, børnehaveklasseledere og konsulen-
ter konverteres pr. 1. august 2015 til et personligt fast 
årligt tillæg for dem, der underviser i specialklasser i 
både skoleåret 2014/15 og i skoleåret 2015/16. 

Det personlige årlige tillæg vil få en størrelse sva-
rende til udbetalingerne i skoleåret 2014/15. Man be-
holder det personlige tillæg, så længe man underviser i 
specialklasser.

Samtidig (pr. 1. august 2015) bortfalder det nuvæ-
rende timetillæg. 

Også tillægget på ca. 19 kr. pr. time for undervisning 
af elever, der modtager specialundervisning som støtte 
i den almindelige undervisning, bortfalder pr. 1. august 
2015. 

Midlerne fra de bortfaldne specialundervisningstil-
læg er brugt i finansieringen af omklassificeringerne 
mv. 

Timetillæggene for tale-/høreundervisning, bistand 
til småbørn med sprog- og talevanskeligheder og un-
dervisning i dansk som andetsprog ændres ikke. LC og 
KL har aftalt at kortlægge disse tillæg i overenskomst-
perioden.

Fritvalgstillægget hæves pr. 1 april 2016
Det eksisterende fritvalgstillæg, som du selv kan kon-
vertere til pensionsbidrag, videreføres. Det hæves fra 
0,6 % til ca. 0,65 %.

Hvor meget stiger lønnen?

Her kan du se, hvor meget månedsløn-
nen stiger fra nu og indtil udgangen 
af OK15-perioden (31. marts 2018): 
Beregnet i kommune gruppe  
(områdetillægsområde) 2.  
Fx Århus, Roskilde og Køge.
Eventuel anciennitetstigning i  
perioden er ikke medregnet.

På DLFs hjemmeside dlf.org kan man se lønstigninger for flere medlemsgrupper.

Børnehaveklasse
leder, 1 års erfaring, 

780 unv.timer:

1.629 kr.

Lærer
anciennitetsløn, 
780 unv.timer

2.329 kr.

UUvejleder 
med 12 års erfaring,
skaltillæg: 10.000

2.243 kr.

Skolepsykolog 
m autorisation 
+ 3 lokale trin

2.724 kr.

UUvejleder 
på anciennitetsløn, 
skaltillæg: 10.000

2.562 kr.

Konsulent 
med grundløn

2.615 kr. Konsulent 
med grundløn 
+ 3 lokale trin 

2.582 kr.

Skolepsykolog 
på grundløn

2.526 kr.

Pber i ernæring  
og sundhed 

med grundløn løntrin 27

2.023 kr.

Pber i ernæring  
og sundhed 

med løntrin 32

1.505 kr.

UUvejleder 
med 1 års erfaring, 
Skaltillæg: 10.000

1.900 kr.

Lærer ved voksen-
specialundervisningen

2.072 kr.

Børnehaveklasse
leder, 12 års erfaing, 

860 unv.timer

1.829 kr.

Børnehaveklasse
leder, anciennitetsløn, 

860 unv.timer

2.337 kr.

Lærer
1 års erfaring, 
720 unv.timer

1.788 kr.

Lærer
12 års erfaring, 
780 unv.timer

2.079 kr.

Skolepsykolog 
på grundløn 

m autorisation

2.731 kr.
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ATP forhøjelse

Som på det private område har parterne aftalt at løfte 
ATP-indbetalingen pr. 1. januar 2016 til i alt 3408 kr. 
fra 3240 kr. ATP-indbetalingerne betales med 2/3 af 
arbejdsgiver og 1/3 af medarbejder.

Arbejdstid – Folkeskolen

Danmarks Lærerforening behandlede på sin kongres i 
efteråret 2014 kravene til OK15. Det skete på baggrund 
af de tilbagemeldinger, der kom fra kredse, tillidsrepræ-
sentanter og medlemmer.

Kravet om arbejdstid lød: ”Der skal være aftalte 
rammer for arbejdstiden, der sikrer lærerne mulighed 
for professionelt at forberede, gennemføre og evaluere 
undervisningen samt at løse øvrige opgaver i tilknyt-
ning til undervisningen.” Foreningen har stadig denne 
målsætning.

Det lykkedes ikke at opnå enighed om en ny arbejds-
tidsaftale, så Lov 409 – som er vedtaget af et flertal i 
Folketinget, og som foreningen ikke har del i – er fort-
sat gældende. 

KL og Danmarks Lærerforening/Lærernes Central-
organisation (DLF/LC) er enige om, at det er væsentligt 
med fokus på skolernes og lærernes mulighed for at 
løse opgaven, så eleverne kan modtage god under-
visning, og så lærerarbejdet bliver attraktivt. Arbejds-
tidspapiret yder et væsentligt bidrag til at styrke disse 
muligheder. Arbejdstidspapiret kan læses i sin helhed 
på foreningens hjemmeside dlf.org.

KL og DLF/LC vedkender sig deres ansvar for at 
bidrage til at understøtte positiv og konstruktiv dialog 
om folkeskolen og ønsker at bidrage til, at folkeskolen 
og lærerarbejdet fremstår med den respekt og anerken-
delse, som det fortjener.

KL og DLF/LC er enige om, at de enkelte kommu-
nalbestyrelsers beslutninger om de budgetmæssige 
udmeldinger til – og de efterfølgende politiske priorite-
ringer på – folkeskoleområdet tager højde for, at det er 
muligt for ledelserne at leve op til de lovgivningsmæs-
sige krav, der stilles i folkeskoleloven. 

KL og DLF/LC er enige om, at tilrettelæggelse af ar-
bejdstid bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid 
også har betydning i forhold til opgaveløsningen, orga-
niseringen, arbejdsmiljøet og muligheden for at fast-
holde og rekruttere personale.

KL og DLF/LC blev derfor enige om 15 initiativer, 
der skal bidrage til, at lærere og ledere får en arbejds-
situation, der gør, at de kan lykkes med deres vigtige 
opgave. KL og DLF/LC har et fælles ansvar for, at initia-
tiverne bliver realiseret og vil følge op på, om de mål, 
der er enighed om, nås.

De 15 punkter er ikke regler men netop initiativer, 
der kan bidrage til at forbedre lærernes arbejds-
situation. Initiativerne er således redskaber til at løse 
nogle af de mange problemer, som medlemmer, TR 

og kredse oplever i hverdagen. De 15 punkter står ikke 
alene. Parterne er på alle niveauer forpligtet til at følge 
op på og evaluere, om initiativerne tages, og om de er 
med til at løse nogle af problemerne.

Målet er at skabe størst mulig kvalitet i undervisnin-
gen, støtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale 
kapital.

 
De 15 initiativer er opdelt i 3 hovedområder: 
• Planlægning af skoleåret 
• Arbejdstilrettelæggelse 
• Arbejdstidens opgørelse

Dertil kommer den løbende opfølgning på initiativerne.

Inden for hvert af de 15 initiativer er det væsentligt, at 
der sker en drøftelse på skolerne og i kommunerne. 

Det fastslås, at der er mulighed for at indgå lokale 
arbejdstidsaftaler om hele eller dele af arbejdstiden. 
Aftaler indgås mellem kredsen og kommunen og mel-
lem skoleledelsen og TR.

Du kan nedenfor læse, hvordan arbejdstidspapiret 
kan anvendes i forhold til udfordringerne.

Planlægning af skoleåret – om 
opgavefordelingen og opgaveoversigten

Udfordring: Kredse, TR og medlemmer har beskre-
vet, at der er uklarhed om vurderingen af opgaverne 
og indholdet i opgaveoversigten, at dialogen ofte 
er fraværende eller begrænset, eller at der mangler 
kriterier for opgaveoversigtens indhold. Principper for 
skolernes opgavefordeling og arbejdet med opgave-
oversigterne er alt for ofte uafklarede.

Ledelsen skal for den enkelte lærer sikre, at han/hun 
har reelle muligheder for at leve op til folkeskolelovens 
bestemmelser om forberedelse af undervisningen. Ved 
vurderingen af omfanget af opgaverne skal ledelsen 
inddrage lærerens forudsætninger, klassens sammen-
sætning, fagets udfordringer mv. 

Derudover skal ledelsen tage højde for de mange 
samarbejdsopgaver, læreren løser. Både i forhold til 
den samlede undervisningsopgave og øvrige samar-
bejdsopgaver, som læreren løser. Det skal planlægnin-
gen tage højde for.

Når ledelsen og læreren drøfter opgaveoversigten, 
skal det forventede tidsforbrug til forberedelsen og til 
de øvrige opgaver indgå. Opgaveoversigterne skal være 
udtryk for retfærdighed og være udarbejdet ud fra for-
ståelige, gennemskuelige og saglige kriterier. 

Forud for ledelsens arbejde med lærernes opgave-
oversigter er det ledelsens ansvar i forbindelse med op-
gavefordelingen at sikre, at lærerne også i fællesskab 
har reelle muligheder for at leve op til folkeskolelovens 
bestemmelser om forberedelse af undervisningen.
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Arbejdstidens tilrettelæggelse – (I) om 
forberedelsen og øvrige opgaver 

Udfordring: Organiseringen af arbejdsdagen er ofte 
uigennemtænkt. Der er ikke taget højde for, at opga-
verne ikke kan løses effektivt, og at der er for meget 
spildtid. Blandt andet derfor kan arbejdsopgaverne 
ikke løses tilfredsstillende. Mange oplever, at det ikke 
er muligt at mødes i team og andre samarbejdsrela-
tioner. 

Den enkelte lærer skal have fastlagt sammenhæn-
gende og effektiv tid til både individuel og fælles 
forberedelse. Effektiv tid til forberedelse betyder, at 
forberedelsen kan finde sted på lærerens arbejdssted 
i ro, uden at andre elementer end forberedelse indgår. 
Det skal være muligt at følge op på undervisningen i 
forhold til planlægningen af de kommende lektioner 
i faget. Udover dag-til-dag-forberedelsen skal der 
planlægges med større, sammenhængende blokke til 
den langsigtede planlægning og evaluering af under-
visningen. 

Som udgangspunkt kan den fastlagte forberedel-
sestid ikke anvendes til andre formål. Sker det, så skal 
ledelsen forholde sig til, hvordan læreren får mulighed 
for at forberede undervisningen.

Planlægningen skal sikre, at lærerne reelt har mu-
lighed for at mødes om planlægning, tilrettelæggelse, 
forberedelse og efterbehandling af undervisningen 
både i fag og i tværfaglige sammenhænge samt iøvrigt 
om sammenhængen mellem den faglige undervisning 
og den understøttende undervisning. 

Der kan ske ændringer i arbejdsopgaverne. I så fald 
skal eventuelle justeringer af opgaver og prioriteringer 
drøftes med læreren, herunder skal omlægningens 
konsekvenser for mængden af forberedelse indgå. 
Lærerne skal have mulighed for at løse opgaverne 
kvalificeret i overensstemmelse med folkeskolelovens 
bestemmelser.

Endelig skal ledelsen ved planlægningen af hensyn 
til det gode arbejdsmiljø tilstræbe, at arbejdsopgaverne 
kan fordeles jævnt hen over normperioden.

Arbejdstiden tilrettelæggelse – (II) konkrete 
emner til eksempler på lokale aftaler

Udfordring: Arbejdet tilrettelægges rigidt i forhold 
til et start- og sluttidspunkt i stedet for at tage ud-
gangspunkt i opgavernes indhold. 

Der kan opnås større smidighed og fleksibilitet i det 
daglige arbejde ved flextids-aftaler. Flextid er den del 
af arbejdstiden på arbejdsstedet, hvor den tidsmæssige 
placering af arbejdet kan fastlægges af den enkelte læ-
rer inden for de fælles aftalte rammer. 

Der kan også indgås aftale om at afsætte en pulje 
af tid til særlige opgaver. Læreren kan inden for denne 
aftalte ramme beslutte, hvor og hvornår opgaverne 

løses mest hensigtsmæssigt. Puljen er lederstyret, og 
lærerne kan registrere tidsforbruget.

På baggrund af Folketingets beslutning om kompe-
tenceløft for lærere og børnehaveklasseledere lægges 
op til, at parterne lokalt vurderer muligheden for at 
indgå aftale om rammerne for lærernes deltagelse i 
kommunens/skolens kompetenceudvikling.

Arbejdstidens opgørelse 

Udfordring: Mange lærere er usikre på, om ledelsen 
har registreret alle lærerens præsterede arbejdstimer. 

I dag fastlægger loven, at arbejdstiden skal gøres op, 
når skoleåret er slut. Fremover skal ledelsen løbende 
være opmærksom på lærernes præsterede tid, så 
læreren/børnehaveklasselederen fx ved udgangen af 
en måned har mulighed for at få en opgørelse af den 
præsterede tid.

I den forbindelse drøfter ledelse og lærer eventuelle 
behov for justeringer af opgaver/prioriteringer. Ud-
gangspunktet er, at læreren har mulighed for at løse 
opgaverne kvalificeret, og ledelsen skal have særlig fo-
kus på, at læreren har mulighed for at leve op til folke-
skolelovens bestemmelser i forhold til undervisningen 
og opgaver i relation hertil.

Ulempegodtgørelser udbetales efter de enkelte 
begivenheders afvikling ved førstkommende lønudbe-
taling efter registrering og ikke – som nu – først ved 
skoleårets afslutning.

Opfølgning

Udfordring: At initiativerne ikke bringes i anven-
delse lokalt, og/eller at initiativerne ikke har nogen 
effekt.

Med udgangspunkt i målet om at skabe størst mulig 
kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og at 
styrke den sociale kapital gennemføres fælles opfølg-
ning og evaluering af effekten af både den centrale og 
lokale indsats. På baggrund af opfølgningen vurderer 
de centrale parter løbende behovet for at følge op med 
andre initiativer herunder aftalebaserede løsninger.

Der gennemføres en evaluering af KL og DLF/
LC – første gang i skoleåret 15/16 – for at følge op på, 
hvordan de 15 initiativer har styrket det overordnede 
mål. KL og DLF/LC vurderer på den baggrund, om der 
skal følges op med andre indsatser fx aftalebaserede 
løsninger.

På samme måde drøfter TR og ledelsen initiativer-
nes implementering på skolen og effekten i forhold til 
målsætningerne.

Kommunen skal over for kredsen redegøre for over-
vejelserne vedrørende de udmeldte budgetter og prio-
riteringer for folkeskoleområdet, og på den baggrund 
følger de lokale parter udviklingen på skolerne med 
henblik på at kunne understøtte de 15 initiativer. 
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KL og DLF/LC følger op på initiativernes effekt og 
understøtter det lokale arbejde blandt andet på bag-
grund af de kommunale parters vurdering af effekten 
i kommunerne. KL og DLF/LC vil endvidere vurdere 
behovet for at gennemføre fælles, kvantitative under-
søgelser. 

Arbejdstid  
– Special undervisning for voksne

Selvom arbejdstidspapiret er lavet med udgangspunkt i 
folkeskolen, gælder det for alle undervisningsområder. 
Der må derfor lokalt tages stilling til, hvordan det om-
sættes til voksen- og STU-områderne.

6. ferieuge

Med forliget er 6. ferieuge langt om længe blevet nor-
maliseret for lærere og børnehaveklasseledere. Fra det 
kommende ferieår (1. maj 2015 til 30. april 2016) bliver 
der ret til at afholde 6. ferieuge på hele dage, dvs. også 
på skoledage. 

Feriedagene placeres efter den ansattes eget øn-
ske, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette. Den 
ansatte skal give besked om ferieafholdelsen så tidligt 
som muligt. 

Det er fortsat muligt at få udbetalt den 6. ferieuge, 
hvis den ansatte ønsker det. Det er også stadig mu-
ligt at få indregnet 6. ferieuge som en nedsættelse af 
årsnormen, hvis den ansatte ønsker det. Det gøres ved 
at placere feriedagene på dage, hvor der ellers ikke er 
planlagt arbejde.

Hvordan den 6. ferieuge anvendes, besluttes frem-
over af den enkelte. 

Mere barsel med løn til far og 
mere frihed fra arbejdet ved barns 
indlæggelse 

I dag er der øremærket seks ugers orlov med sædvanlig 
løn til far/medmor i forældreorlovsperioden. 

Der øremærkes en uges orlov mere til faren/med-
moren, så der i alt kan holdes syv ugers øremærket 
orlov af far/medmor med sædvanlig løn i forældreor-
lovsperioden. Ændringen gælder også for den mandlige 
adoptant.

Hvis et barn under 14 år indlægges på hospital, kan 
forældrene i dag holde fri med sædvanlig løn i fem 
dage pr. år. Fremover vil der være ret til 10 dages frihed 
pr. år med sædvanlig løn.

Overenskomstdækning af STU/USB

Personer, der ansættes eller er ansat til at undervise i 
henhold til ”Lov om ungdomsuddannelse for unge med 

særlige behov” på folkeskoler, døgninstitutioner med 
intern skole og voksenspecialundervisningsinstitutioner, 
omfattes af ”Overenskomst for lærere m.fl. i folkesko-
len og ved specialundervisning for voksne”.

Desuden er det aftalt, at KL og LC/DLF i overens-
komstperioden undersøger omfanget af selvstændige 
STUer for at vurdere behovet for yderligere overens-
komstdækning.

Nyansatte

LC havde rejst krav om initiativer, der hjælper nyansatte 
i deres arbejdssituation.

Resultatet blev, at parterne ønsker at understøtte 
initiativer, der medvirker til rekruttering og fastholdelse 
af nyansatte på undervisningsområderne.

Formålet er, at ledere og medarbejdere på skolerne 
bevidst arbejder med at lette overgangen til selvstæn-
dig varetagelse af undervisningsopgaver som nyuddan-
net lærer eller som lærer, der ansættes med en anden 
kvalificerende uddannelsesbaggrund.

Der er enighed om, at det er vigtigt at have fokus på 
dette og drøfte eventuelle initiativer lokalt. Forliget op-
lister fem eksempler, der kan inspirere de lokale parter. 
Se forliget på hjemmesiden dlf.org.

Børnehaveklasseledernes 
opgavepapir

Opgavepapiret for børnehaveklasseledere beskriver, 
hvilke undervisningsopgaver og andre opgaver en bør-
nehaveklasseleder kan varetage. Det reviderede opga-
vepapir er – i forhold til det nugældende – forenklet og 
tilpasset den gældende lovgivning. 

I forhold til folkeskolereformen er understøttende 
undervisningsopgaver indskrevet under afsnittet ”Un-
dervisning”, og henvisningerne til de nævnte bekendt-
gørelser er opdaterede.

Forenklingen i opgavepapiret består i, at det ikke 
længere fremgår af teksten, at en børnehaveklasse-
leder eksempelvis kan varetage ”Pædagogiske støt-
teforanstaltninger og andre særlige hjælpefunktioner”. 
Denne opgave indgår i det reviderede opgavepapir un-
der et nyt afsnit: ”Varetage opgaver, som i henhold til 
Lov om folkeskolen kan varetages af pædagoguddan-
nede.” De opgaver, som børnehaveklasselederne kan 
varetage efter det nugældende opgavepapir, kan bør-
nehaveklasselederen fortsat varetage. Hvis folkeskole-
loven på et senere tidspunkt ændres således, at der er 
nye opgaver for pædagoguddannede i folkeskolen, vil 
sidstnævnte kategori opfange disse opgaver.

Praktik i læreruddannelsen

Ved forhandlingerne søgte foreningen at opnå et re-
sultat, der sikrede resurserne til faget praktik, gav et 
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professionelt råderum til varetagelse af opgaverne, og 
som var enkelt at administrere.

Det lykkedes imidlertid ikke, hvorfor den hidtidige 
aftale om timebaserede tillæg inkl. lokalaftalemulighe-
den videreføres. 

Lærere, der har lærerstuderende i praktik, skal såle-
des fortsat have et tillæg for praktiktimer på 36,90 kr. 
pr. lærerstuderende pr. lektion af 45 minutters varig-
hed. Ved praktiktimer forstås alle undervisningstimer, 
hvor lærerstuderende deltager som led i uddannelsen.

I den nye læreruddannelse skal en praktiklærer med-
virke ved praktikprøven efter det enkelte praktikmodul. 
Med overenskomstfornyelsen er vilkårene for medvir-
ken ved praktikprøven aftalt. Vilkårene svarer til det, 
der gælder for samarbejde med læreruddannelsen og 
vejledning af de studerende.

Arbejdstimer, der således bruges til deltagelse ved 
praktikprøven, samarbejde med læreruddannelsen og 
vejledning af lærerstuderende, giver et tillæg eller et 
honorar pr. medgået time. 

Der skal betales et honorar på 352,45 kr. pr. time, 
hvis arbejdstimerne holdes uden for opgørelsen af læ-
rerens øvrige arbejdstid.

Hvis arbejdstimerne indgår i arbejdstidsopgørelsen 
som øvrige arbejdstimer, betales et tillæg pr. medgået 
time. Dette tillæg beregnes konkret på grundlag af læ-

rerens aktuelle timelønsats, som fremgår af lønsedlen. 
Tillægget udgør forskellen mellem denne timeløn og 
231,88 kr. (statens sats II for timelønnet undervisning) 
– eksempelvis 231,88 kr. minus 196,13 kr. = 35,75 kr.

Der skal fortsat beregnes et konkret tillæg for koor-
dineringsopgaver.

Aftalen omfatter alene faget praktik på grundlag af 
bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. Anden praktikvirksomhed, som 
kommunen ved partnerskabsaftalen med professions-
højskolen kan have udvidet den kommunale praktikop-
gave med, er således ikke omfattet. Her gælder den 
lokale aftalemulighed.

Arbejdspladsrettet indsats om 
psykisk arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt. Der er aftalt en 
fælles indsats om psykisk arbejdsmiljø. Udgangspunk-
tet er samarbejdet mellem ledere og medarbejdere, 
hvor alle tager ansvar og bidrager, der kan understøt-
tes af et rejsehold. Der iværksættes endvidere en 
formidlingsindsats om gevinsterne ved et godt psykisk 
arbejdsmiljø.

CFU-forliget

Der er aftalt generelle procentvise lønstigninger, som det fremgår af skemaet

2015 2016 2017 OK i alt

Generelle lønstigninger 0,22 0,80 2,50 3,52

Andre formål 0,05 0,05

Skøn for udmøntning af reguleringsordning 0,23 - 0,70 0,93

Generelle lønstigninger og eventuelle andre formål inkl.  
reguleringsordning 0,50 0,80 3,20 4,50

Skøn for lokal lønudvikling 0,70 0,70 0,70 2,10

Total 1,20 1,50 3,90 6,60

”Andre formål” rummer forhøjelse af ATP, fædreorlov, psykisk arbejdsmiljø etc.
Udover de generelle lønstigninger forventes der lokal løndannelse mv. på skønsmæssigt 0,7 % årligt. Dvs. i alt 
2,1 %. I alt skønnes den økonomiske ramme til 6,60 %.

STATEN
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Reguleringsordningen og indførelse 
af et privatlønsværn

Reguleringsordningen fortsætter uændret, når de stats-
ansattes lønudvikling er bagud i forhold til de privatan-
satte. Her udmønter reguleringsordningen som hidtil 
80 % af forskellen til de privatansattes lønudvikling. 
Der er aftalt udmøntning 1. april 2015 og 1. april 2017.

Kommer de statsansattes lønudvikling derimod 
forud for de privatansattes, så udmøntes et privat-
lønsværn. Her udmøntes 100 % af forskellen til de pri-
vatansatte. Der er aftalt udmøntning 1. april 2016 og 1. 
april samt 1. december 2017.

Desuden skal de centrale parter se på potentielle 
forskelle i lønudviklingen. En potentiel forskel i lønud-
viklingen skal bringes til ophør i OK18-perioden.

Styrket fælles indsats for at 
understøtte samarbejde og psykisk 
arbejdsmiljø på arbejdspladserne

Styrkelse af samarbejde og psykisk arbejdsmiljø på de 
statslige arbejdspladser forudsætter et bredt funderet 
samarbejde, en fokuseret og helhedsorienteret ledel-
sesindsats, en velfungerende tillidsrepræsentant- 
funktion og et velfungerende samarbejdsudvalg.

Derfor vil parterne i fællesskab i OK-perioden un-
derstøtte, at der på de statslige arbejdspladser er et 
tillidsfuldt samarbejde og et godt arbejdsmiljø blandt 
andet ved at:

•  Etablere partsrådgivning, hvor de centrale parter 
efter nærmere aftale med de enkelte arbejdspladser 
besøger disse med henblik på at understøtte det 
lokale arbejde med et godt samarbejde og psykisk 
arbejdsmiljø

•  Afholde partsfælles informationsmøder, herunder 
formidle erfaringer på tværs af de statslige arbejds-
pladser

•  Stille fælles uddannelse til rådighed for ledere og til-
lidsrepræsentanter mv.

En uges ekstra lønnet forældreorlov 
til fædre

Forældre har ret til 32 ugers forældreorlov ved fødsel 
og adoption. Heraf har moderen ret til løn i seks af 
ugerne. Fædre og medmødre har med CFU-forliget nu 
ret til løn i syv af ugerne. Tilsvarende gælder for mand-
lige adoptanter. I seks af ugerne beslutter forældrene, 
hvordan de deler lønretten mellem sig. Ændringen træ-
der i kraft fra 1. april 2015.

Opsparingsdage

Den ansatte kan vælge, at tilgodehavende afspadse-
ring, der ikke er afviklet inden afspadseringsfristens 
udløb, konverteres til opsparingstimer/dage. Det vil sige 
afspadsering, som alternativt skulle have været udbe-
talt til den ansatte. 

Ændringen omhandler ikke omsorgsdage, der i hen-
hold til barselsaftalen ydes til forældre med mindre 
børn.

ATP-forhøjelse

Som på det private område har parterne aftalt at løfte 
ATP-indbetalingen pr. 1. januar 2016 til i alt 3408 kr. 
fra 3240 kr. ATP-indbetalingerne betales med 2/3 af 
arbejdsgiver og 1/3 af medarbejder.

Tidsplan for organisationsaftaler

På det statslige område er forhandlingerne i skrivende 
stund endnu ikke afsluttet. Der er i forbindelse med 
CFU-forliget ikke afsat midler til de enkelte fagområder. 
Det forventes, at de statslige forhandlinger vil være 
tilendebragt 9. marts.

Når forhandlingerne er afsluttet, vil resultatet blive 
sendt ud med et nyhedsbrev direkte til alle statsansatte 
medlemmer. Resultatet vil også kunne læses på hjem-
mesiden dlf.org

REGIONERNE

Regionale skoler og institutioner 
med specialundervisning for børn og 
voksne

På det regionale område er forhandlingerne i skrivende 
stund endnu ikke afsluttet.

Det forventes, at de regionale forhandlinger vil være 
tilendebragt 28. februar. 

På det første forhandlingsmøde blev LC og Danske 
Regioner enige om, at det regionale resultat skal svare 
til det kommunale resultat med de nødvendige ændrin-
ger i forhold til de særlige bestemmelser, der er i den 
regionale overenskomst.

Når forhandlingerne er afsluttet, kan resultatet læ-
ses på hjemmesiden dlf.org.

144566 Folkeskolen Indstik overenskomst.indd   9 27/02/15   12.04



10

I øjeblikket er situationen på mange skoler, at der sim-
pelthen hen er for mange opgaver og for lidt tid. Det 
tærer og frustrerer. For som lærer har man et indædt 
ønske om at kunne levere spændende og inspirerende 
undervisning for eleverne. Det er derfor, man har valgt 
lærerfaget. Og når man oplever, at rammerne modar-
bejder ens engagement og ambitioner, så gør det ondt. 

Med den nye OK-aftale, som vi nu lægger frem til 
afstemning, får vi bestemt ikke alle problemer til at for-
svinde. Men vi sætter gang i 15 konkrete initiativer, som 
skal understøtte, at lærerne får mulighed for at løse 
de mange opgaver. Eleverne skal modtage god under-
visning, og lærerarbejdet skal være attraktivt. Aftalen 
er et vigtigt skridt fremad, og det er en enig hovedsty-
relse, som anbefaler et ja til aftalen. 

Skriver ikke under på Lov 409
Det har også været altafgørende for os i hovedstyrel-
sen, at vi med dette overenskomstforlig ikke skriver 
under på Lov 409. Med aftalen konstaterer LC og KL, 
at det denne gang ikke lykkedes at nå til enighed om en 
arbejdstidsaftale. Derfor er det fortsat Folketingets an-
svar, at lærernes arbejdstid reguleres af Lov 409, som 
vi på ingen måde finder hensigtsmæssig. Vi vil fortsat 
arbejde indædt på at få lavet en central arbejdstidsaf-
tale, da vi mener, at det skaber de klart bedste rammer 
for skolen og lærernes arbejde. Det lykkedes ikke denne 
gang. Det må vi erkende. Men troen og håbet er be-
stemt ikke væk. Tværtimod. 

Tid til forberedelse
Tiden til forberedelse er helt afgørende, hvis vi som 
lærere skal have mulighed for at lykkes. Og alt for 
mange oplever, at der ikke er tilstrækkelig tid. I den nye 
OK-aftale kommer forberedelse på dagsordenen både 
i kommunen og på den enkelte skole. Det har været 
et kardinalpunkt for os at sikre, at du som lærer rent 
faktisk får tid til forberedelse, så det ikke bare bliver et 
flygtigt begreb, som hverken kommune eller leder tager 
ansvar for.

Med aftalen mellem LC og KL er parterne blandt 
andet blevet enige om, at tidsforbrug til forberedelse 
og øvrige opgaver skal drøftes mellem lærer og leder i 
forbindelse med opgaveoversigten. Opgaveoversigterne 
skal være et udtryk for retfærdighed og saglige krite-
rier. Planlægningen skal sikre, at der er fastlagt sam-

menhængende og effektiv tid til forberedelse. Der skal 
være både individuel og fælles forberedelse til rådighed 
for læreren. Derudover må den fastlagte forberedelses-
tid som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål 
som for eksempel vikardækning. Hvis der gøres undta-
gelser, så skal lederen forholde sig til, hvordan læreren 
får mulighed for at forberede sin undervisning. Alle 
disse konkrete initiativer skal være med til at styrke, 
at du som lærer får reel tid til forberedelse og øvrige 
opgaver. 

Lokale aftaler og lønforbedringer 
I den nye aftale er LC og KL også enige om muligheden 
for lokale aftaler, der fraviger eller supplerer de cen-
trale arbejdstidsbestemmelser i Lov 409. Lokalt er der 
mulighed for at anvende rammeaftaler om decentrale 
arbejdstidsaftaler. Det åbner op for, at kredsene i langt 
højere grad kan indgå et samarbejde med kommu-
nerne, som understøtter, at lærerne får reel mulighed 
for at lykkes. Der er allerede flere kommuner, som har 
meldt positivt tilbage på den mulighed, så det arbejde 
vil vi naturligvis lægge mange kræfter i. 

Med OK15-forliget kommer der også en række 
kontante fordele i form af lønforbedringer, den sjette 
ferieuge, bedre pensionsvilkår, øremærket barsel til 
mænd samt en forbedring af børnehaveklasseledernes 
lønforløb.

Medlemsgrupper, der ikke arbejder som lærere eller 
børnehaveklasseledere i folkeskolen, har fået procent-
vise lønstigninger, der ligger pænt over de gennem-
snitlige 0,4% fra organisationsforhandlingerne. Der er 
stadig plads til forbedringer, men vi nåede et stykke vej. 
Der er sikret en grundløn for PB’ere i ernæring og sund-
hed, og aftaleretten på STU hører også til de resultater, 
vi stræbte efter.

Vi kom ikke i mål med forslaget om et garantiløns-
projekt (eller lønforløb) for psykologer og konsulenter, 
men begge grupper får også lønstigninger der ligger 
over de 0,4 %, der var afsat til organisationsforhand-
lingerne.

Lønforbedringerne er måske ikke prangende, men 
de er til at få øje på, og samlet set giver de mere end 
en reallønssikring. Og etableringen af et helt nyt løntrin 
vil komme alle medlemmer til gode også i tiden efter 
OK15, hvilket er med til at styrke lærernes livsløn. KL’s 
krav om fjernelse af undervisningstillægget er imøde-

Vi anbefaler et JA
– OK-aftale er et vigtigt skridt fremad
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gået med en ændring af tillægget op til 750 timer til 
et fast tillæg. Her sikrer forliget, at elevatorløn undgås, 
hvis du i en periode beskæftiger dig med andet end un-
dervisning. Tillægget for det høje antal undervisnings-
timer er yderligere forbedret og får formentlig i disse 
økonomisk betrængte tider en adfærdsregulerende 
virkning, således at færre lærere vil blive belastet med 
mange ugentlige undervisningstimer.

Løbende opfølgning på om initiativerne virker
For at sikre, at initiativerne i OK-aftalen ikke ender som 
tom snak og løse hensigtserklæringer, er LC og KL 
enige om, at der løbende i overenskomstperioden skal 
laves opfølgninger og evalueringer. Den første opfølg-
ning skal ske i det kommende skoleår. 

Parterne er forpligtet til at følge op på skoleniveau 
(TR og skoleleder), på kommunalt niveau (kommune og 
kreds) samt på centralt niveau (KL og DLF/LC). Forplig-
telsen er helt reel. Vi har i aftalen beskrevet, hvordan 
de tre niveauer skal inddrages, og vi har fastslået, at 
tillidsrepræsentanten også skal have tid til samarbejdet 
med kolleger og lærerkredsen. Vi vil sammen yderligere 
beskrive, hvordan denne opfølgning skal finde sted, og 
vi har afsat ikke mindre end 3 mio. kr. til formålet. For-
eningen vil gøre alt, hvad vi kan, for, at denne aftale får 
positiv effekt på alle skoler.

Vi har ikke overgivet os 
Der er måske nogen, som vil mene, at vi har givet os 
for let ved disse overenskomstforhandlinger. Til det er 
svaret, nej. Det er selvfølgelig i orden at være skuffet 
og utilfreds med det endelige resultat. Men vi vil gerne 
gøre det helt klart, at den aftale, som I nu skal stemme 
om, er skabt via hårde og intense forhandlinger, hvor 
begge parter har givet og taget. 

I hovedstyrelsen har vi været samtlige scenarier 
igennem og analyseret, hvad der vil give det bedst mu-
lige resultat for den enkelte lærer. Vores vurdering er, 
at hverken forligsmanden eller et regeringsindgreb vil 
forbedre lærernes arbejdsvilkår. 

Vi bliver nødt til realistisk at vurdere, om en konflikt 
kan bringe os tættere på målet. En konflikt kan give 
afløb for frustration og manifestere en holdning, men 
det resultat, vi nu har, bliver også sat i spil. Tror vi på, 
at der er en reel mulighed for at rokke ved KL eller det 
store flertal i Folketinget ved, at landets lærere går i 

strejke? Med KL’s underskrift på aftalen kan vi holde 
dem fast på deres forpligtigelse. Derfor anbefaler vi 
resultatet frem for en konflikt.

Vi vil opfordre medlemmerne til at stemme JA til 
overenskomstaftalen. Vi er ikke i mål. Men vi har med 
de 15 konkrete initiativer sikret afsæt og håndtag til 
komme videre. Med denne aftale kommer vi som din 
forening igen helt ind i maskinrummet, så vi kan ar-
bejde hårdt på at forbedre den enkelte lærers mulighed 
for at lykkes.

Din stemme er vigtig – både for organisationens 
legitimitet og for opbakningen til det danske aftalesy-
stem.

Hovedstyrelsen i  
Danmarks Lærerforening

Anders Bondo Christensen 
Dorte Lange 
Bjørn Hansen
Gordon Ørskov Madsen
Per Sand Pedersen 
Thomas Andreasen
Birgitte Baktoft
Jane Bodilsen
Flemming Ernst
Regitze Flannov 
Lars Busk Hansen 
Niels Lynnerup
Dan Løwe 
Kenneth Nielsen
Henrik Poulsen
Niels Munkholm Rasmussen
Niels Christian Sauer 
Jens Skovmand
Jeanette Sjøberg
Lars Sørensen
Ulla Koch Sørensen
Jan Trojaborg
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Sådan stemmer du

Fra foreningens hjemmeside dlf.org kan 
du klikke dig ind til urafstemningen. Hvis 
Danmarks Lærerforening er bekendt med 
din mailadresse, modtager du desuden en 
mail med et link direkte til den elektroni-
ske afstemning. 

Stem via Internettet
  Gå ind på Danmarks Lærerforenings 

hjemmeside dlf.org og klik på ”OK 
2015 – Urafstemning STEM HER”. 
Som ansat efter en kommunal over-
enskomst vælger du herefter at klikke 
på ”STEM HER OM DET KOMMU-
NALE AFTALERESULTAT”. Hvis 
du er ansat efter en statslig overens-
komst, vælger du at klikke på ”STEM 
HER OM DET STATSLIGE AFTALE-
RESULTAT”.

  Indtast dit CPR-nr. Ved godkendt log 
in får du adgang til den elektroniske 
stemmeseddel.

  Klik på ”JA” eller ”NEJ”, og klik heref-
ter på ”AFGIV STEMME”

  Når du har afgivet din stemme, skal 
du bekræfte dit valg ved at klikke 
på ”BEKRÆFT”. Hvis du ikke kan 
bekræfte dit valg, vender du til-
bage til stemmesedlen ved at klikke 
”FORTRYD”. Din stemme er først 
registreret, når du har klikket på ”BE-
KRÆFT”.

Hvis du ikke bliver logget ind
Hvis du mener, at du er stemmeberettiget 
men ikke bliver logget ind til afstemningen 
ved anvendelse af korrekt CPR-nr., kan 
det skyldes, at vores medlemssystems 
oplysninger om din ansættelse ikke er kor-
rekte. Kontakt foreningen i åbningstiden 
kl. 8.30-16.00 (fredag kl. 8.30-15.00) på 
tlf. 33 69 63 00, mellem kl. 16 (fredag kl. 
15) og kl. 20 på tlf. 33 69 62 28.

Afslutning af 
afstemningen

Der kan stemmes om aftaleresultatet 
vedrørende overenskomst- og aftalefor-
nyelsen indtil mandag den 16. marts 2015 
kl. 16.00, hvor der bliver lukket for stem-
meafgivning.

Urafstemning – det 
kommunale område

I henhold til Danmarks Lærerforenings 
vedtægters § 23 sendes aftaleresultatet 
vedrørende overenskomst- og aftaleforny-
elsen på det kommunale og regionale om-
råde til urafstemning blandt foreningens 
kommunalt ansatte medlemmer.

Hvem har stemmeret?
Stemmeberettigede ved afstemning er 
kommunalt og regionalt ansatte medlem-
mer i fraktionerne 1 og 2 m.fl., der på 
afstemningstidspunktet er optaget som 
almindelige medlemmer.

Hvem har ikke stemmeret?
a)  Medlemmer af IMAK – kreds 161
b) Medlemmer i fraktion 5 (studerende)
c)  Statstjenestemandspensionister og 

overenskomstpensionister
d)  Kommunale chefer
e)  Særlige medlemmer i fraktion 6
f)  Medlemmer ansat efter statslige over-

enskomster og aftaler
g)  Medlemmer, som arbejder under sær-

lig aftale, som er indgået mellem DLF 
og arbejdsgiveren (typisk henført til 
kreds 181).

Skoleledere
Medlemmer af Skolelederforeningen skal 
afgive stemme via Skolelederforeningens 
hjemmeside skolelederne.org.

Vejledende urafstemning – 
det statslige område 

Hovedstyrelsen har besluttet, at der 
denne gang gives de statsansatte med-
lemmer adgang til at stemme om det 
statslige forhandlingsresultat. Urafstem-
ningen er vejledende for hovedstyrelsen, 
der ifølge foreningens vedtægter har 
kompetencen til at tage endelig stilling 
til det statslige aftaleresultat. Afstem-
ningsperioden for denne vejledende 
urafstemning vil være sammenfaldende 
med afstemningsperioden for den kom-
munale urafstemning. Da forhandlingerne 
om organisationsaftalerne for de enkelte 
ansættelsesområder i skrivende stund 
endnu ikke er afsluttede, kan der blive tale 
om at ændre afstemningsperioden for den 
vejledende urafstemning om det statslige 
forhandlingsresultat. Følg med på dlf.org. 

Hvem har stemmeret?
Stemmeberettigede ved den vejledende 
urafstemning er statsansatte medlemmer 
i fraktionerne 1 og 2 der på afstemnings-
tidspunktet er optaget som almindelige 
medlemmer. Det gælder f.eks. medlem-
mer ved de private gymnasiers grundsko-
leafdelinger, medlemmer ved SoSu-skoler 
og medlemmer ved Røde Kors.

Information om 
aftaleresultatet

Du finder information om aftaleresul-
taterne her i bladet, på Danmarks Læ-
rerforenings hjemmeside dlf.org og på 
Folkeskolens hjemmeside folkeskolen.dk. 
Du kan også få information fra din tillids-
repræsentant på dit arbejdssted.

Urafstemning OK 2015

1

2

3

4
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Vold og trusler om vold skal forebygges 
og håndteres i fællesskab.

Se hvordan på forebygvold.dk

Oplever du trusler 
eller vold på jobbet?

forebygvold.dk
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Bitte små fjerfnug svæver stille rundt i luften og 
blander sig med den syrnede lugt, der allerede 
har bredt sig i lokalet. Det ser ud, som om fje-
rene ikke ved, hvor de skal lande. »Ej, jeg har jo 
fået et fjer i næsen«, udbryder en af de 12-årige. 
Han står og hænger ind over bordet, mens han 
basker med armene foran ansigtet. De fine fjer 
tilhører en høne, der for få minutter siden har 
ladet livet og nu bliver sprættet op.  

6. klasse fra Brattingsborgskolen i Klejtrup, 
Viborg Kommune, er taget på MADlejr på 
Helnæs på Vestfyn, og i dag skal de lære, hvor 
lørdagsoverlårene fra Fakta-køledisken kom-
mer fra. Trine Heilmann Hansen er madfaglig 
underviser på lejrskolen, også kaldet MAD-
guide, og det er hende, der fører kniven. 

På lejrskolen er målet, at eleverne får gode 
madoplevelser, som giver dem lyst til at gå i 
køkkenet, og en følelse af, at de godt kan lave 
mad, når de først har svunget forklædet om 
livet. Elevernes maddannelse handler om, 
at de skal blive klogere på, hvad de putter i 
munden, og hvor maden kommer fra. 

Derfor bliver de også undervist i 
grundsmagning, som går ud på at smage, 
hvornår noget er sødt, surt, bittert, umami 
eller salt, for at kunne sætte andre ord på end 
»det kan jeg godt lide« eller »det kan jeg ikke 
lide«, når de bliver præsenteret for nye retter. 
Det sanselige aspekt har en central rolle, og 
det kommer også til udtryk, ved at eleverne 
skal bruge hele tre kvarter på at spise et æble 
og beskrive dets smag, tekstur, duft, lyd og 
udseende.

TeksT Anette SolgAArd

foTo Heidi lundSgAArd

Sanserne skal i brug 
Den hovedløse høne har dryppet små blod-
perler på sin vej hen til køkkenbordet, og lige 
midt i døråbningen har hønen smidt en grøn, 
knytnævestor hønselort. Eleverne rynker 
på næsen og krøller brynene sammen. »Den 
har nok skidt, fordi den var bange for at dø«, 
siger en af drengene, og overraskende nok 
giver MADguiden ham ret, for når høns bliver 
bange, tømmer de tarmene for at kunne løbe 
hurtigere. 

Birthe Engberg Laursen er 6.-klassens mad-
kundskabs- og klasselærer, og hun er begejstret 
for MADlejren. Hun oplever, at hendes elever 
lærer meget om mad og måltidskultur, og at de 
får mod på både at smage og lave mad. 

»På MADlejr får eleverne mulighed for at 
se, røre og lugte maden, og de synes, at det 
er sjovt. I går skulle de filetere fisk. Alle gjor-
de det, og alle smagte — det er ret fantastisk. 

Når de bliver udfordret og selv står med fing-
rene i det og på den måde har indflydelse på 
det færdige produkt, får de lyst til at smage 
maden«, siger Birthe Engberg Laursen.  

naturen er en vigtig ingrediens 
MADlejren er placeret på den fynske halvø 
Helnæs, og rammerne er den tidligere Helnæs 
Højskole, trelænget og hvidkalket, som sidste 
år blev gennemrenoveret og indrettet som lejr-
skole. Haven har bålplads og urteplanter, som 
begge bruges i madlavningen om sommeren. 

Nærområdet er fyldt med natur. På na-
bomarken stritter stubbe op under et ganske 
tyndt lag sne, og som taget ud af en Morten 
Korch-film lister fire rådyr over marken. For 
første gang i februar har solen gennemslags-
kraft nok til at kaste skygger og D-vitamin fra 
sig, og det er slet ikke en dårlig dag at befinde 
sig på Helnæs. 

Hvis man trækker i en sene, løfter foden sig til stor morskab. »Giv mig high five«, siger drengen til pigen. 

ElEvErnE skal plukkE høns, filEtErE fisk og spisE æblEr i 45 minuttEr,  
når madforståElsE og skærpEdE smagsløg Er på lEjrskolEmEnuEn. 

OPSKRIFT PÅ MADGLÆDE

Klassens lærere, Ole Juul og Birthe Engberg Laursen, der 
ses i baggrunden, er lige så optaget af dissekeringen som 
eleverne.
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Beliggenheden er ikke tilfældig, for sam-
menspillet med naturen er en vigtig del af 
lejrskolen. Der har været en naturvejleder på 
besøg, som har guidet en tur til stranden, og 
for at lære børnene om råvarers jord til bord-
vej har de været ude at se køer blive malket 
med malkerobotter på en gård i nærheden. 
Ifølge børnene gav en af køerne 13,1 liter 
mælk ved en enkelt malkning. 

I pausen er der, i ægte lejrskolestil, bare 
arme, gadedrengeløb og hvem er kærester 
med hvem-råb på gårdspladsen. I dagligstuen 
er der saftevandsforsyninger, og her brager »6 
liter« ud af højtaleren, mens hynder, puder og 
børn i strømpesokker bliver kastet rundt mel-
lem hinanden fra sofa til sofa. Det er alle mod 
alle, og børnene er enige om, at TopGunns 
popnummer er yndlingspudekampssangen. 

Birthe Engberg Laursen fortæller, at 
selvom det aktivitetsfyldte program på lejren 
er »hårdt«, og eleverne er trætte om aftenen, 
har de det sjovt og har også tid til at være 
sammen med hinanden. Dog havde nogle af 
dem måske regnet med, at turen ville minde 
lidt mere om en tidligere lejrskoletur til Born-
holm, hvor der ikke var helt så meget under-
visning på programmet. 

Mad uden opskrifter er sjovest 
Tilbage i køkkenet bliver lunger, hjerte, kråse 
og andre genkendelige dele skåret ud af hønen 
og sendt rundt mellem eleverne, som tryk-
ker og klemmer på organerne. Det er »ad«, 
synes nogle af eleverne, og da kniven rammer 
gumpen, begynder de at lave pruttelyde. 
MADguiden Trine Hansen klipper hønens 
fødepose op, og en halvvarm blanding af korn 
og gårsdagens spinatrester vælter ud. Eleverne 
kan godt kende spinaten, for hønen er blevet 
fodret med grøntsagsrester fra køkkenet. 

Til frokost har eleverne lavet hele tre for-
skellige slags lasagner af rester fra mandagens 
kødboller, for når man er på MADlejr, er 
det ikke nok at høre om resurseforbrug og 
vigtigheden af at bruge rester – der skal også 
bruges rester. 

Lasagnerne er lavet uden opskrifter, for 
når eleverne er i køkkenet, skal der være 
plads til at eksperimentere. Ida Bjerregaard 
Pedersen, 12 år, synes, at det har været sjovt 
at bruge tid i køkkenet på MADlejr. 

»Det er det sjoveste at lave mad uden 
opskrifter, for så kan man bruge sin fantasi. 
Og hvis der er noget, man ikke kan lide, kan 
man bare bytte det ud med noget andet. Der 
var også nogle grøntsager, jeg ikke kan lide, 
men sammen med lasagnen var det okay. MADguiden piller et æg ud af hønen og fortæller, at det kun er et par dage fra at være læggeklar.

  MADlejr er en lejrskole for 6.-7.-klasser, hvor et alternativt læringsforløb med masser af køkkentid skal hjælpe  
eleverne til at finde glæde ved madlavning og få en holdning til det, de spiser. I løbet af de fem dage, MADlejren  
varer, får eleverne undervisning i råvarer, sundhed og bæredygtighed.

  MADlejr er udviklet og drives af Arla Fonden. Tilmelding til næste skoleår åbner 9. marts og slutter 15. maj.  
På www.madlejr.dk kan du tilmelde dig og læse mere om lejrskolen og konceptet bag. 

tag på MAdlejr
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Jeg synes, MADlejr er noget, alle klasser skal 
prøve«, siger hun.

At eleverne er glade for en mere praktisk 
og undersøgende tilgang til madlavning, 
er Birthe Engberg Laursen ikke i tvivl om. 

Derfor vil hun også fremover give eleverne 
mulighed for at eksperimentere mere i sko-
lekøkkenet, for »det handler om at give dem 
gode madoplevelser«.

Før og efter MAdlejren
Birthe Engberg Laursen valgte at melde 
eleverne til lejren, fordi hun tidligere havde 
oplevet, at klassen var meget engageret i 
madlavning. Timemæssigt kunne klassen 
spare op til lejrskoleugen ved kun at bruge tre 
af de fire madkundskabstimer, der var sat på 
skemaet i år. 

Som en del af forløbet er eleverne blevet 
undervist i mad- og måltidsråd i madkund-
skabstimerne op til lejrskoleugen. Klassen har 
i grupper udvalgt de vigtigste råd om mad 
til at være: drik vand, spis fuldkorn, og spis 
grøntsager, mens de vigtigste råd om måltider 
blandt andet er: spis sammen med andre, spis 
efter årstider og højtider, og sørg for, at der 
snakkes og er en god stemning ved bordet. 

Efter MADlejren får klassen en udfordring 
med hjem; de skal invitere gæster på skolen, 
og ved hjælp af film, sketch eller lignende skal 
de fortælle om deres oplevelser på MADlejren 
for på den måde at få evalueret turen. 

»Wow, jeg står med et lillebitte æg i hånden«
De fleste indvolde er nu pillet ud af hønen, 
og nu er det kommet til æggenes tur. Nogle 
er bittesmå, andre har næsten skal på, og 
eleverne læner sig længere og længere ind 
over bordet, mens MADguiden viser, hvordan 
æggene sidder fast på en lang streng, og for-
klarer, at de er i forskellige udviklingsstadier. 
»Trine, jeg vidste ikke, at vi også havde natur/
teknik på MADlejr«, afbryder en dreng med 
et grin. 

Æggene er helt gule og gummiagtige at 
røre ved, og da de bliver sendt rundt, bliver 
mobilerne hurtigt hevet op af lommerne. 
»Wow, jeg står med et lillebitte æg i hånden. 
Det er lidt ligesom en hoppebold«, siger en af 
pigerne og triller ægget mellem hænderne. 

Ida Bjerregaard Pedersen kommer fra 
landet og har otte høns derhjemme, men 
hun havde ikke tænkt over, at der lå æg inde 
i hønen. Det er mærkeligt, men sjovt at se, 
synes hun.

På turen hjem til Brattingsborgskolen skal 
eleverne have hønsesalat med i madpakken. 
Resten af hønen koges der suppe på, så der 
er hønsefond til den næste klasse, der skal på 
MADlejr og øve sig i at blive glade for at lave 
og spise mad. 
ans@dlf.org

På MADlejr skal eleverne lære at skære grøntsager.  
Marcus synes, det svier, når han skal pille rødløg.

På MADlejr får  
eleverne mulighed 
for at se, røre og lugte 
maden, og de synes,  
at det er sjovt. I går 
skulle de filetere fisk. 
Alle gjorde det, og 
alle smagte – det er 
ret fantastisk. 
Birthe engberg laursen
Lærer, Brattingsborgskolen
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TeksT Mie Borggreen Winther

foTo Lars Just

Gentagne slag blandes med latter og tilråb, 
mens indianere og dødninge forsøger at 
komme to fastelavnstønder til livs. Børnene 
taler ivrigt sammen, mens de voksne forsøger 
at gelejde dem tilbage i lige rækker. Hvis man 
lytter efter, går det op for én, at børnene ikke 
taler dansk. I stedet taler de fleste arabisk, 
nogle urdu og andre noget helt tredje. Denne 
fastelavnsformation er nemlig for børn, der 
søger asyl i Danmark. 

Det er ikke til at se på børnene, når de 
griner og pjatter, at de til daglig bor på Røde 
Kors’ asylcentre i Avnstrup og Jægerspris og  
hver dag tager bussen til Dianalund, hvor de 
går i asylskolen Stormly. De venter både på 
en afgørelse i deres asylsag og på at lære at 
tale så godt dansk, at de kan komme ud på 
almindelige danske folkeskoler og starte et liv, 
der ikke længere består af politisk forfølgelse, 
krig og sult. 

Det er blandt andet her, at 30-årige Sandra 
Radmers job adskiller sig synligt fra folkesko-
len, hvor hun begyndte som nyuddannet læ-
rer for fem år siden. Jobbet som lærer på asyl-
skolen har hun haft i fire år, og her er intet 

sandra radmer er lærer for 
nogle af de mange børn, der  
flygter til et bedre liv i Danmark. 
Det giver et klasseværelse med 
stor udskiftning og mange farvel-
ler, men også en følelse af at gøre  
en forskel. 

Lærer på asyLcenter: 
»Relationerne til børnene er både det  

bedste og det sværeste«
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s = struktur
t = tid – tale – tegne – tillid
r = ritualer
O = Organiserede lege og aktiviteter
F = Forældresamarbejde og støtte.
 
Modellen er et pædagogisk redskab til arbejdet med 
traumatiserede børn udviklet af den svenske børnelæge 
Lars Gustafsson. en screening foretaget af røde Kors 
viser, at cirka halvdelen af de asylbørn, der kommer til 
landet, er belastede af de traumer, de har fået. 

strof-modellen

Jeg lod på et tids-
punkt, som om jeg 
havde glemt at skrive 
elevernes dagsplan 
på tavlen – bare for 
at se, hvad der skete. 
De kunne slet ikke 
holde fokus, fordi 
de hele tiden skulle 
tænke over, hvad vi 
mon skulle lave lige 
om lidt.
sandra radmer

for evigt. Hver uge er der ny klassedannelse, 
og lige nu har hun seks elever i sin klasse. 
Den er en fortsætterklasse for indskolingen, 
så hun modtager elever lige fra 1. til 3. klasse. 
Og Sandra underviser i alle fag.

»Jeg er ikke linjefagsuddannet i matematik, 
og jeg har derfor måttet lægge mig meget op 
ad Fælles Mål for matematik for at sikre, at 
undervisningen rummer alle emnerne i faget. 
Fordi min klasse indeholder, hvad der svarer 
til en hel indskoling, har børnene deres egne 
individuelle bøger for at opnå den nødven-
dige differentiering«, siger Sandra Radmer.

struktur betyder alt 
»Det er nok meget sigende om mig, at jeg er 
endt i det her job. De, der kender mig, var 
på ingen måde overraskede over, at jeg har 
valgt denne vej«, fortæller Sandra om sit 
karrierevalg. Hun har linjefag i dansk som 
andetsprog, og det er her, hendes faglige 
motivation bor. 

Sandras elever har med hendes egne ord 
»rigtig meget bagage«, selvom det ved første 
øjekast ikke virker sådan, når Sandra sidder 
på en lillebitte stol og spiser frokost med 
sin klasse. Hendes elever virker nøjagtig lige 
så glade og frække som alle andre indsko-
lingselever, sådan som flere af dem tager hul 
på slikposen fra fastelavnstønden i stedet for 
at dykke ned i madkassen først. Men skindet 
bedrager, og børnene har nogle meget vold-
somme historier med sig. 

Det er et meget lille klasselokale, der nogle 
gange skal huse op mod 12 indskolingselever. 
Men der mangler intet. Der er både white- 
og smartboard, legetøj, en postkasse, æsker 
med puslespil og farvet karton på væggene 
med hjemmelavede undervisningsmaterialer. 
Tavlen har en udførlig to do-liste over dagens 
aktiviteter med tilhørende billeder. Og der er 
sat hak ved de ting, der er blevet eksekveret. 

»Struktur er for disse børn alfa og omega. 
Det er virkelig vigtigt, at jeg overholder da-
gens rutiner, da det sænker børnenes stress-
niveau. Jeg lod på et tidspunkt, som om jeg 
havde glemt at skrive elevernes dagsplan 

på tavlen – bare for at se, hvad der skete. De 
kunne slet ikke holde fokus, fordi de hele ti-
den skulle tænke over, hvad vi mon skulle lave 
lige om lidt«. 

Børnenes baggrund gør blandt andet, at 
deres stressniveau meget let øges og er meget 
svært at sænke igen. Derfor går al Sandras 
pædagogik ud på at skabe nogle rammer, hvor 
børnene er trygge nok til at kunne lære. På 
skolen benytter lærerne et pædagogisk redskab 
kaldet Strof-modellen, der netop har fokus på 
struktur og ritualer, som børnene har brug for. 

»Det eneste fællessprog, vi i begyndelsen 
har, er kropssprog, og elevernes traumatiske 
baggrund gør, at jobbet er en meget stor om-
sorgsopgave. En stor del af undervisningen 
handler om at opbygge deres selvværd og 
troen på, at de faktisk kan løse de opgaver, jeg 
stiller dem. Derfor skal en opgave også helst 
være lidt for let end lidt for svær. Det står 
meget i kontrast til det arbejde, ’almindelige’ 
lærere har«. 

Det bedste og det sværeste
I sin tid som lærer på en asylskole har Sandra 
oplevet hundredvis af børn komme og gå på 
skolen. I indskolingen er der en målsætning 
om, at udslusningen til folkeskolen højst skal 
tage et år. For mange elever sker det allerede 
efter et halvt år, når de skal videre til en helt 
almindelig dansk klasse. 

»De er som små svampe, de suger bare 
sproget til sig. Det er lidt sværere at tilegne 

»Denne her skole er nok det eneste trygge, faste element 
for eleverne. Det er stort at være en del af det, og det er 
ekstremt givende«, siger sandra radmer. Her er hun ved 
at forevige klassens kattekonge og kattedronning.
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sig et nyt sprog, når de bliver ældre«. Smilet 
er bredt hos Sandra. Hun er tydeligvis stolt 
af, hvor meget hendes elever rykker sig på så 
kort tid. Lige nu er omkring 20 børn blevet 
udsluset til skoler i de omkringliggende kom-
muner. Turen for andre går til andre dele af 
Danmark. Eller hjem til deres fødeland igen, 
hvis ikke de opnår status som flygtninge. 
Derfor er det også et job, hvor man tit siger 
farvel. 

»Relationerne til børnene er både det 
bedste og det sværeste ved det her job, fordi 
der bliver knyttet nogle meget tætte bånd. 
Deres barndom er sat på hold, og at komme 
i skole er for mange det eneste lyspunkt i de-
res dag. Det påvirker mig meget, når jeg skal 
sige farvel til dem. Sorgen er et vilkår for mig 
i det her arbejde. Den dag, det ikke længere 
rører mig, når jeg skal tage afsked med et 
barn – den dag skal jeg ikke længere have det 
her job«. 

På læreruddannelsen bliver de studerende 
ikke klædt på til at håndtere børn som dem, 
Sandra hver dag møder i sit klasseværelse og 
på skolen. Derfor har det også taget hende 
lang tid at få opbygget det, hun kalder »pro-
fessionelle følelser« – der, hvor hun har lært at 
håndtere både sorgen og den dårlige samvit-
tighed over ikke at kunne hjælpe hele tiden. 

Både følelsen af at gøre en forskel og det 
at lære nogle et helt nyt sprog er virkelig det, 
der driver Sandra. Derfor kan hun heller ikke 
se sig selv i en almindelig folkeskole igen. 

»Denne her skole er nok det eneste trygge, 
faste element for eleverne. Det er menings-
fuldt at være en del af det, og det er ekstremt 
givende. Da jeg var i folkeskolen, var det ikke 
altid, at jeg følte mig som det bedste i mine 
elevers dag. Det er blevet vigtigt for mig, at 
jeg kan gøre en forskel for de asylbørn, der 
kommer hertil«, slutter Sandra Radmer. 
mbw@dlf.org

  stormly er røde Kors’ skole for asylsøgende børn.
  skolen ligger i Dianalund på Vestsjælland og har 

elever fra asylcentrene i avnstrup og Jægerspris.
  For tiden går der 80 elever på skolen.
  Der er otte lærere til otte klasser. Lærerne har kun 

én klasse hver, hvor de varetager alle fag. 
  Der er børnehaveklasse, indskoling, mellemtrin, 

udskoling og 10. klasse på stormly. Der er både be-
gynder- og fortsætterhold i indskoling, mellemtrin 
og udskoling. 

  eleverne på stormly er for tiden fra syrien, eritrea, 
palæstina, albanien, Makedonien, afghanistan og 
serbien

Børneskolen stormly

sandra og eleverne synger 
»Hoved, skulder, knæ og tå«. på 
tavlen hænger sandra billeder 
op, der visualiserer sangene, 
de synger. sandra udvikler det 
meste af sit materiale selv, da 
der ikke er udviklet så meget til 
hendes type elever. 

Understøttelsesfonden for 
enker og børn af lærere
i den danske folkeskole

I ovenstående fond er der nogle legat-
portioner ledige, som kan søges af:

a) Enker efter lærere i folkeskolen, som ved
 sygdom eller på anden måde er vanske-
 ligt stillede.

b) Ugifte børn, fortrinsvis døtre, af lærere i
 folkeskolen, når den af forældrene, der er 
 lærer, er død, og børnene har behov for  
 økonomisk støtte.

Ansøgningsskemaer er obligatoriske og fås 
enten på Københavns Stifts hjemmeside 

www.kirkenikbh.dk under ”Legater” eller ved 
henvendelse til Københavns 

Stiftsadministration, Nørregade 11,
1165 København K, tlf. 3347 6500.

Det må oplyses, til hvilken gruppe ansøgeren 
hører, og det er kun ansøgninger der er 

korrekt udfyldt og bilagt dokumentation, der 
kommer i betragtning.

Ansøgningsfrist: 30. april 2015

Ved Det Grønne Bord

Folkeskolens
afgangsprøve
på video
Autentiske prøver 
og voteringer

Prøvefag 9. kl.:
• Dansk
• Matematik gruppeprøve
• Historie
• Tysk
• Fransk
• Samfundsfag
• Engelsk
• Fysik/Kemi
• Kristendomskundskab
• Idræt 2015

Ny prøve
IDRÆT

Information og eksempler
www.vdgb.dk

PTV film
Tlf. 8626 2288
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Læs mere på efterbilleder.dk

Sidste frist for at indstille et barn til Den Gyldne Sofus er 1. 
april, og nomineringen sker via falck.dk/gyldensofus

Ansøgningsfristen er den 1. marts – søg på  
friluftsraadet.dk/tilskud

Efter billeder kommer snak
Copenhagen Photo festival har 
skabt undervisningsportalen »ef-
terbilleder« til fagene dansk, sam-
fundsfag og billedkunst. Portalen 
indeholder lærervejledninger, op-
gaver og fotografier, der skal lære 
eleverne i 4.-10. klasse at forholde 
sig kritisk til de billeder, de møder 
hver dag. fotografierne kredser om 
emner som eksempelvis identitet, 
samfund, politik, mobning og ven-
skaber. eleverne kan selv uploade 
deres egne billeder til portalen, 
hvor Copenhagen Photo festival 
vil udvælge de bedste, som vil blive 
udstillet på festivalen i juni. Mate-
rialet er udviklet i samarbejde med 
en skolelærer og opfylder desuden 
fælles Mål.

Knaster til friluftslivet
friluftsrådet brænder inde med intet mindre end 60 millioner 
kroner, som alle skal uddeles til friluftsliv og friluftsprojekter. 
Både store og små projekter kan søge en del af pengene, men 
der lægges vægt på, at de skal komme mange mennesker til 
gode – som for eksempel en skoleklasse. Hvis det halter med 
inspirationen til, hvad den slags penge kan bruges på, så har 
friluftsrådet allerede ideer til nye projekter på sin hjemmeside. 
I 2014 fik 65 procent af alle ansøgere tildelt pengene, hvilket 
er meget bedre odds end lotto. 

Helte søges!
falck og Børneulykkesfonden efterlyser heltemodige børn og 
unge mellem tre og 15 år til deres årlige prisuddeling af Den 
Gyldne sofus. Prisen får man for at have gjort noget godt, hjul-
pet mennesker eller dyr eller ved at have gjort en forskel. sidste 
års vinder, freja, fik prisen for at have samlet bamser ind til af-
ghanske børn. Alle kan indstille modige børn, også deres lærere, 
venner, bedsteforældre og søskende. Den Gyldne sofus vil blive 
uddelt ved et stort falck-arrangement i legoland 30. maj, og 
vinderen findes blandt fem finalister.

LyrikforLøb med beatpoesi
Trænger forårets dansk- eller musikundervisning til at blive 
peppet op? så er der godt nyt til de københavnske skoler. Dig-
ter Claus Høxbroe og rapper stik op Jakob har sammen med 
Gyldendal Uddannelse og københavns kommune strikket ly-
rikforløbet »Rapbeatpoesi« sammen. Her står de to ordsmede 
for en workshop over to dage, hvor eleverne skal skrive og 
fremføre deres egne digte og raptekster. Tilbuddet er gratis og 
løber fra mandag 2. marts til fredag 29. maj 2015.

Ved Mie Borggreen Winther/mbw@dlf.org

Coaching Stresshåndtering

Nye 
måder?
God coaching giver dig energi til at skabe 
for andringer og styrke til at tage ud-
fordringerne op. Du får metoder, der 
passer til de udfordringer, du står med. 
Du træffer dine valg på et mere sikkert 
grundlag. Løsningerne kommer fra dig 
selv. Men de skal ud. 
Se mere på kursustrappen.dk

Coaching

SundhedstjekMindfulness

Tilmelding og informationer: rapbeatpoesi.dk

Foto: Anders Nydam

Foto: Uffe Clemmensen

Foto: Falck

Foto: Joost Vandebrug
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Tilmeld dig  
neTværkeT maTemaTik 

på folkeskolen.dktættere på faget: matematik

Rundt på museet står elever og roder med skyde-
lære, målestok og tommestok. De måler hinanden 
med tommestokken, for de skal udregne gennem-
snitshøjden i gruppen. 

»Hvordan er det, I regner gennemsnittet ud?« 
spørger lærer Magle Nydal.

»Jeg skal plusse vores højder og så dividere 
med vores antal – tre«, svarer en elev.

En lille klump rød modellervoks bliver så lidt 
senere til gennemsnitspersonen i størrelsesfor-
holdet 1:50. De røde klumper placeres for foden 
af modellen af en vindmølle, så alle kan se et 
menneske i forhold til møllens størrelse. Vind-
møllen er nemlig en model i størrelsesforholdet 
1:50.

Det er skolekonsulent Gitte Kopenhagen 
fra Designmuseum Danmark i København, der 
placerer de små lerklumper i udstillingen og 
giver eleverne et billede af størrelsesforhold. 
De er pilotgruppe for skolekonsulenten, der er 
ved at teste et undervisningsforløb om ma-
tematik i design, som museet har udviklet til 
elever i 7.-10. klasse.

Selvoppustelig stol fra 1969
7.-klassen fra Utterslev Skole går videre til næste 
rum, hvor de får brug for en skydelære. Sådan en 
har de aldrig set før. Det kræver lidt forklaring, og 
eleverne piller ved værktøjet fra de muleposer, 
som hver gruppe har fået udleveret.

Her står en kæmpestor rød stol i skum. Faktisk 
har den – eller snarere en magen til – været med 
i en James Bond-film. Den var ypperste design i 
1969, hedder UP5 og er designet af italieneren 
Gaetano Pesce. Eleverne får historien – om at 

Geometri  
på museum
Kasser, vinkler, romber og pyramider kommer i spil på Design
museum Danmark, når eleverne går i gang med at regne på emballage
forbrug til en skumstol fra 1969.

Matematik-netværket på fol-
keskolen.dk er for alle, der inte-
resserer sig for og underviser i 
matematik, og dækker alle klas-
setrin. I samarbejde med Dan-
marks Matematiklærerforening. 
På netværket skriver bloggere 
om matematik, ligesom der er 
redaktionelle artikler om fagene 
og anmeldelser af undervis-
ningsmidler.

Tilmeld dig netværket, og få en 
mail, når der kommer nye indlæg 
om dine fag.

Fagligt netværk: 
matematik
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erFx 100.000 kr. over 6 år

ti l 1.694,- pr. måned

TeksT Helle lauritSen

foTo KlauS HolStinG
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90 procent af stolen er luft. Når man åbnede den 
vakuumpakkede stol, pustede den sig automatisk 
op. Nu skal eleverne så regne på emballageforbrug. 
Stolen var oprindeligt pakket i en firkantet papkar-
ton, men spørgsmålet er, om man kan bruge min-
dre pap ved at pakke stolen ned i en anden form. 

I gruppernes mulepose er en plasticpakke, der 
ligner den oprindelige stol. Eleverne ruller, folder 
og bøjer pakken på alle mulige måder og måler. 

Læs
Læs, hvordan eleverne designer en ny 
Margretheskål og beregner skabsplads 
til køkkengrej, i »Matematik på De-
signmuseet« på folkeskolen.dk

Den digitale Historiebog

Prøv den nye version

Få gratis prøvelogin på 
meloni.dk/historie

meloni.dk | post@meloni.dk | Prisen ex moms 

Historieportalen til 3.-9. klasse indeholder tekster, lyd, fi lm, 

billeder, undervisningsforløb, kildekursus, metodeværksted, 

materiale til historiekanon med opgaver, tidslinjer og mange 

andre aktiviteter.

Skoleabonnement: kr 2.000 for 12 måneder

Den digitale Historiebog er tilskudsberettiget

Skolekonsulent Gitte Kopen-
hagen viser mulige former 
for papemballage til den 
oppustelige stol UP5. Den 
røde stol, der anes bagerst i 
billedet, er designet i 1969 
af italieneren Gaetano Pesce.

Eleverne måler hinanden for 
at udregne gruppens gen-
nemsnitshøjde. De former 
en klump rød modellervoks 
til en person i størrelsesfor-
holdet 1:50, så de kan se et 
menneske i forhold til mo-
dellen af en vindmølle i ud-
stillingen på Designmuseum 
Danmark.

»Jeg tror, en cylinder vil give mindre forbrug 
af pap«, siger en pige og refererer til undervis-
ningen dagen før. De andre elever har lange ører, 
og pludselig er alle i gang med at regne på en 
cylinder. Men hvad så når pakkerne skal fragtes 
i lastbil, lyder et spørgsmål fra Magle Nydal. Vil 
der så ikke blive en del spildplads? 
hl@dlf.org
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anmeldelser

Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

På folkeskolen.dk finder 
du hele tiden nye anmel-
delser af undervisnings-
materiale og pædago-
gisk faglitteratur.  Du kan 
for eksempel læse en 
anmeldelse af apps, som 
elever med ADHD og 
autisme kan bruge til at 
få overblik over dagen og 
styre deres tid.
Må man lege og have det 
sjovt i skolen? spørger 
vores anmelder i forbin-
delse med læsningen 
af bogen »Inklusion, leg 
og empati«. Ja, det må 
man meget gerne ifølge 
bogen, som anmelderen 
betegner som både vig-
tig og vægtig.
og så er John Hattie 
igen bogaktuel med 
bogen »synlig læring 
og læringens anatomi«. 
Men denne gang er han 
ikke så overbevisende, 
som han plejer, mener 
folkeskolens anmelder.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser.

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

Rost skrive-app  
bliver en del af Alineas 
danskportal
»Det er specielt i forhold til differentie
ringsaspektet, at »WriteReader« viser 
sit værd. Til den usikre begynderskriver, 
der ikke har udviklet et skriftsprog, er 
der en indbygget mulighed for, at han 
eller hun kan indtale sin historie og 
dermed skabe en fortælling ud fra eget 
niveau. Barnet får derved mulighed for 
at eksperimentere med rollen som for
fatter – uanset evner inden for læsning 
og skrivning«.

Sådan skrev Folkeskolens anmel
der om appen »Skriv og Læs – Write
Reader«, som giver de helt små mu
lighed for at skrive deres egne bøger 
– selvom de endnu ikke har lært at 
stave. Nu får endnu flere skoler gavn af 
den populære app, som bliver en del af 
undervisningsforlaget Alineas udbud af 
digitale læremidler.

Frem til 1. august har skoler, der 
abonnerer på forlagets indskolingsportal 
i danskfaget, gratis adgang til »Skriv og 
Læs«appen.

En del af bogens indhold er måske nok 
kendt stof, men bogen er alligevel en god 
inspirationskilde til at få 45 minutters  
bevægelse ind i skoledagen.

n  Idræt, motion/bevægelse, skolestart

○   Anmeldt Af:  InGer Ubbesen

Her er en god og alsidig samling lege, og med 
denne bog i skuffen er man altid beredt til 
mindst 45 minutters bevægelse hver dag.

Bogen henvender sig til børnehaver og sko
lens yngste klassetrin og er opdelt i to afsnit. 
Første afsnit, langt det største, er selve legene, 
og andet afsnit er mere teoretisk med overve
jelser om bevægelsens og legens betydning for 
barnets udvikling, en kort oversigt over børns 
udvikling og en oplistning af, hvad børn på for
skellige alderstrin kan. Det er selvfølgelig en 
kortfattet generalisering.

Selve legene er inddelt i temaer som for 
eksempel navnelege, sanglege, boldlege, fan
gelege, massage, og for hver leg er der angivet, 
hvilket alderstrin legen passer til. De mange 
temaer afspejler, hvor varieret et indholdsfelt 
legene repræsenterer – fra den stille massage 
til den vilde fangeleg og udfordrende gymna
stikleg.

Layoutet er overskueligt og inspirerende for
klaret i tekst og illustration eller fotografi med 
én side til hver leg, så det kræver ikke lang tid 
at sætte sig ind i ideen.

En del af legene kender man måske i forve
jen, men her er en god og broget, alsidig sam
ling, og med denne bog i skuffen eller tasken er 
man altid beredt til mindst 45 minutters be
vægelse hver dag. 

100 ideer til bevægelseslege

Leg – både praktisk 
og teoretisk

•   Helle lindahl
•   498,75 kroner
•   128 sider
•   Gyldendal

Se mere på alinea.dk/
butik?c=Catalog&category=5950

Se mere på fagliglæsning.dk

Læs hele Folkeskolens anmeldelse 
af »Skriv og Læs« her: folkeskolen.
dk/526489 

forfatterportræt  
for mindre børn
Selv om man lige har lært at læse, skal 
man ikke snydes for at lære om forfat
teren til sine yndlingsbøger. Det synes 
at være tanken bag en ny udgivelse i 
serien »Faktisk!«, som skal støtte den 
første faglige læsning. Forfatteren, som 
man kan læse om denne gang, er Flem
ming Quist Møller, der har børneklas
sikere som »Cykelmyggen Egon« og 
»Snuden« på samvittigheden. I serien 
findes også bøger om Astrid Lindgren 
og Jakob Martin Strid.

Bogen er 32 sider lang og koster 
151,25 kroner. 
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○   Anmeldt Af:  brIttA VesterGAArD

Dette er en idrætsbog anno 2015. Bogen inde
holder en række artikler, der med hver sin ind
faldsvinkel giver et kalejdoskopisk rids af fagets 
kerne og mulighederne i formidlingen af faget. 
Dette set i lyset af fagets tidsaktuelle status, 
skolereformen og hermed idrætsfagets opgra
dering til prøvefag. Der er fokus på idrætsfagets 
skabende og dannende værdier.

Bogen behandler idrættens værdier set 
fra flere vinkler, og den er inddelt i fire dele: 
»Idrætsfagets fundament som basisfag og 
kendetegn som undervisningsfag«, »Dannelse 
og identitet i idrættens univers«, »Idræt som 
læringsfag« og »Didaktiske redskaber i under
visningen«. Efter hvert indlæg er der en littera
turliste til inspiration og dokumentation.

Bogen tager sit afsæt i det overordnede 
idrætsfaglige fundament og undervisningsfa
gets kerne og værdier. Herefter bevæger den 

sig gennem dannelsesteoretiske problemstil
linger og over følelsesmæssige kompetencer i 
idrættens rum til refleksioner over kulturer og 
værdier i friluftsliv og omkring mulighederne i 
urbane idrætsmiljøer. »For også følelser smitter 
og skaber resonans og fællesskab«. Det hand
ler om relationskompetence og om at navigere 
og gro i kaos under struktureret klasseledelse.

Afsnittet »Idræt som læringsfag« handler 
om målsætning. Jesper von Seelen kommer 
på baggrund af SPIFrapporten (SPIF står for 
Status på IdrætsFaget) ind på praksis omkring 
tydelige målsætninger og evaluering af læring. 
Målsætning og evaluering er ud fra undersø
gelsen i rapporten et forsømt område, som 
idrætspraksis burde implementere og sætte 
fokus på. Herudover handler dette afsnit om 
idræt som mål og middel og om motivation.

I afsnittet om didaktiske redskaber giver 
Bodil Borg Høj et bud på fremtidens idrætsun
dervisning, hvor der skal arbejdes med innova

tionsdidaktik og entreprenørskabsundervisning, 
sådan som det er beskrevet i flere strategier fra 
Undervisningsministeriet, 2012, og Ministeriet 
for Forskning, Innovation og Videregående Ud
dannelser, 2013.

Lars Elbæk kommer ind på brugen af it i 
undervisningen, og hvordan de digitale medier 
og apps tilfører ekstra kvalitet i idrætsundervis
ningen ved at synliggøre bevægelser og fysio
logiske parametre. Børge Kock giver i sit indlæg 
bud på forskellige didaktiske rammer og plan
lægningsmodeller. Der er fokus på indholdet i 
undervisningen og undervisningsdifferentiering.

Bogen giver anledning til refleksion og fag
lig nuancering og nytænkning. Bogen er oplagt 
til undervisningen af kommende idrætslærere 
og til debat og ajourføring af idrætslærere, der 
gerne vil opgradere egen praksis. Det er en bog, 
som man ikke kan komme uden om.  

n  Idræt, motion/bevægelse

Gaven til alle idrætslærere
Idræt er mere end pausegymnastik for »de store fag«. Denne dejlige bog er oplagt til  
at skabe nytænkning i fagudvalget og på læreruddannelsen.

Idrættens værdier 
og kultur 

•   191 kroner
•   208 sider
•   serie: teori og praksis
•   kvan
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Nummer 6: Tirsdag den 10. marts 2015
Nummer 7: Mandag den 23. marts 2015
Nummer 8: Mandag den 14. april 2015

DeaDlines for
stillingsannoncer

2015

korte meddelelser

personalia

På pension som ja-siger
Den 17. marts fylder 
Niels Christian Sauer 
65 år. Ved årets ud-
gang stopper han som 
lærer på Kalbyrisskolen 
i Næstved, og han reg-
ner heller ikke med at 
genopstille til Danmarks 
Lærerforenings hoved-
styrelse, når der er valg 
sidst på året. Men at han 
skulle slutte sin karriere 
som DLF-politiker som 

ja-siger, havde han aldrig 
forestillet sig.
»Det er godt nok en 
underlig følelse«, siger 
han selv. »Men jeg ser i 
ånden, at vi slider os selv 
i stykker ved en konflikt, 
som vi ikke har en kina-
mands chance for at 
vinde«.
Niels Christian Sauer har 
de seneste dage måttet 
tage rigtig mange virtu-
elle tæv i netdebatten på 
folkeskolen.dk, fordi han 
ikke har stået fast på sit 
rungende nej. Men han 
tror simpelthen ikke på, 
at lærerne har en chance 
for at få en ordentlig ar-
bejdsaftale på nuværende 
tidspunkt.
»Om tre år vil det også 
for andre end lærerne stå 
lysende klart, at det ikke 
hænger sammen med lov 
409 og reformen, og så 
vil vi ikke længere stå over 
for dem, der har stået fad-
der til lov 409, fordi der vil 
være sket en personud-

skiftning på den anden 
side af bordet«.
Han ser også nogle mulig-
heder i det papir om læ-
rernes arbejdstid, som KL 
og DLF er nået til enighed 
om. »Man har rakt os en 
lillefinger og lovet bod og 
bedring. Det har KL nu tre 
år til at bevise, at de fak-
tisk mener«.
Før skæbneåret 2013 
havde Niels Christian 
Sauer heller ikke drømt 
om at gå på pension som 
noget som helst andet 
end socialdemokrat:
»Jeg havde ikke i min 
vildeste fantasi forestil-
let mig, at den undervis-
ningsminister, jeg havde 
kæmpet for i fem år, kunne 
stå i spidsen for sådan en 
massakre på det skolesyn, 
der har været bærende i 
det her land. Jeg føler mig 
i den grad snydt!« siger 
ekssocialdemokraten om 
Christine Antorini og hen-
des folkeskolereform.

kra@dlf.org

Blokade mod UCplus’  
sprogcentervirksomhed
Lærernes Centralorganisation 
har iværksat blokade over for 
UCplus’ sprogcentervirksomhed. 
Uddannelsesforbundet har siden 
primo 2012 forsøgt at opnå over-
enskomstdækning af undervis-
ningen med UCplus, men hidtil 
uden held.

Blokaden omfatter samtlige 
medlemmer af LC’s medlems-
organisationer – herunder Dan-

marks Lærerforening – og inde-
bærer, at intet medlem må søge 
eller lade sig ansætte i stillinger 
ved UCplus. Blokaden trådte i 
kraft ved døgnets begyndelse 
den 10. juni 2014.

Dansk Magisterforening og 
Gymnasieskolernes Lærerfor-
ening har iværksat sympatiblo-
kade, så deres medlemmer også 
er omfattet.

 Lederstillinger 

Tingstrup Skole 
søger en skoleleder
pr. 1 maj 2015

Tingstrup Skole er en folkeskole med overbygning og ca. 650 
elever og 80 medarbejdere. Desuden er der på Tingstrup 
Skole sprogklasser for overbygningselever. 

Tingstrup Skole er en del af Thisted Kommunes skolevæsen, 
som består af 17 folkeskoler. Som fælles fokuspunkter for skol-
erne har vi:
• Forandringsprocessen i forbindelse med folkeskolereformen
• Inklusion
• LP-modellen som en fælles platform for alle skoler

Vi tilbyder mulighed for at stå i spidsen for:
• En skole med fokus på det enkelte barns faglige og   
 sociale kompetencer
• En udviklingsorienteret skole med engagerede
 medarbejdere og forældre

Se mere på www.thisted.dk

Yderligere oplysninger: Kan fås ved henvendelse til under-
visningschef Hanne Toft Andersen på tlf. 20 92 08 58

Ansøgningsfrist: 19. marts 2015

Vi er i gang med en spændende udvikling på Børn og 
Ungeområdet, som skal give et fagligt løft på tværs af 
skole og dagtilbud. Derfor søger vi en engageret og 
dynamisk distriktsleder, som har lyst til at stå i spidsen 
for udviklingen i distrikt Syd. 
Ansøgningsfrist er 18. marts 2015 
Se mere om stillingen på 
www.vallensbaek.dk/job

Vallensbæk Kommune søger erfaren 
distriktsleder til 0 -18 års området
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 Lederstillinger 

ADMINISTRATIV AFDELINGSLEDER 
med pædagogisk indsigt søges til Sejergaardsskolen
Sejergaardsskolen i Tølløse søger en administrativ 
afdelingsleder pr. 1. maj 2015.
Sejergaardsskolen består af en to sporet privat 
grundskole fra 0. - 9. klasse med omkring 470 
elever, en musikefterskole med 70 elever, en SFO 
(0. – 4. klasse) og en musikskole med skolens egne 
elever som brugere.

Skolens daglige ledelse består pt. af skoleleder, 
viceskoleleder (pædagogisk leder af privatskolen), 
afdelingsleder for musikefterskolen og afdelings-
leder for musikskolen. 

Du vil komme til at varetage den daglige drift og 
udvikling i forhold til skolens økonomiske, byg-
ningsmæssige og administrative aktiviteter. Vare-
tagelsen heraf foregår i tæt samarbejde med hele 
ledelsesteamet, bestyrelsen og medarbejderne.
For at du kan komme i betragtning, skal du have 
en relevant teoretisk og faglig uddannelse samt 
ledelseserfaring. Som administrativ afdelingsled-
er på Sejergaardsskolen skal du kunne sætte dig 
ind i det, der kendetegner en pædagogisk institu-
tion og den kontekst, vi arbejder i.

Du vil komme til at referere direkte til skolelederen 
og have følgende overordnede ansvarsområder:

ØKONOMISK ANSVAR…
• Budget, regnskab og løbende økonomistyring
• Cost-benefit-analyser
• Arbejdstidsaftaler og lønninger
• Indkøbsprocesser og indkøb
• Forsikringer

ADMINISTRATIVT ANSVAR…
• Dagligt organisationsansvar i relation til tek-
 nisk-, administrativt- og køkkenpersonale
• Sekretariatsopgaver i forhold til bestyrelse og  
 skoleleder

• Vikardækning ved lærere, hvis vikardækker er  
 syg/fraværende
• Indgå i samarbejde om udvikling og indkøb af
 IT-hard- og software samt opdatering af hjem- 
 meside

BYGNINGSMÆSSIGT ANSVAR…
• Prioritering, igangsætning og ledelse af bygge 
 projekter
• Drift og vedligeholdelse af inventar, bygninger  
 og arealer
• Indhentning af tilbud
• Sikkerhed og miljø

Du kan læse mere om Sejergaardsskolen på vores 
hjemmeside www.sejergaardsskolen.dk; her kan 
du også finde en mere udførlig job- og person-
profil.

Ansættelsen er på fuld tid og sker i henhold til 
den gældende overenskomst og organisations-
aftale mellem Finansministeriet og Lærernes 
Centralorganisation. Lønintervallet ligger mellem 
357.285 – 445.674 kr. Hertil kommer pension. 
Den rette person tilbydes løn i den øverste ende 
af lønintervallet.

Yderligere oplysninger kan fås hos skoleleder 
Kasper Greve Sørensen på tlf. 59 18 51 24 eller 
30 89 62 73.

Ansøgningsfrit er søndag den 8. marts 2015.

Ansøgningen sendes til: ansoegning@sejer-
gaardsskolen.dk

Første ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 
11. Hvis nødvendigt, vil der blive en anden sam-
talerunde.

Sejergaardsskolen
Sejergårdsvej 2

4340 Tølløse
Tlf.: 59 18 51 24

www.sejergaardsskolen.dk
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 Lederstillinger 

Skoleleder ti l Lagoniskolen, Vojens
Har du visioner for folkeskolen? Kan du moti vere og ud-
vise pædagogisk lederskab for medarbejderne i en foran-
dringsti d? 

Så har vi en skole med en vanvitti  gt spændende lederop-
gave, i en nytænkende organisati on, der kalder på et stort 
pædagogisk overblik og organisatoriske kompetencer.

Læs om skolen på www.lagoniskolen.dk

Få fl ere oplysninger hos distriktschef Peter Rymann, tele-
fon 51 28 55 45 eller hos skolebestyrelsesformand Jens
Friis Felber, telefon 21 38 17 99. 

Tiltrædelse 1. juni 2015.

Læs hele opslaget på www.haderslev.dk/job hvorfra 
du kan sende din ansøgning elektronisk, senest den 10. 
april 2015.

Vi afh older første ansætt elsessamtaler den 16. april 2015.

Haderslev Kommune
Gåskærgade 24-26
6100 Haderslev

Tlf.: 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Ind
skolingsleder  

til Krogårdskolen
Krogårdskolen i Greve søger indskolingsleder  

pr. 1. maj 2015

Kan du lede forandringen fra undervisningsmål til mål

styret læring? Kan du udvikle skolens fritidstilbud,  

så SFO’en bliver et naturligt valg for elever og forældre? 

Så kan du være den nye indskolingsleder på Krogård

skolen. Skolen er en af 10 folkeskoler i Greve,  

og skolen rummer 550 dygtige elever. Skolen profiterer a 

f en engageret medarbejderstab og aktive forældre. 

Som indskolingsleder får du ansvar for hele indskolings

afdelingen (0.3. klasse) – dvs. både undervisningen og 

fritiden i SFO. I samarbejde med det øvrige ledelsesteam 

skal du være med til at udvikle en praksis, hvor syste

matisk opfølgning, evaluering og feedback er med til at 

udvikle medarbejderne og sikre en positiv progression i 

elevernes læring og trivsel. Samtidig skal du være med til 

at sikre en stærk fritidskultur i skolens SFOtilbud, hvor 

du, sammen med medarbejderne, fortsat formår at skabe 

et attraktivt fritidstilbud, som vælges til. 

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

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.

Kig skolelederen i kortene
Tjek, hvad skolelederne læser, før de skal ansætte nye  

medarbejdere, og kom tættere på jobbet.

Læs mere på Lærerjob.dk 
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 Lærerstillinger 

Har du lyst til at være lærer på en skole i den Nordligste bygd Si-
orapaluk med få elever, fine bygninger og en fornuftig økonomi, 
så er chancen der til 1. august 2015.

Eva-p Atuarfia søger en lærer til at undervise på yngstetrinnet, 
mellemtrinnet, vidtgående specialundervisning. Vi har brug for 
en dygtig og engagerede lærer, samarbejdsvillige som kan un-
dervise i almindelige skolefag. Kan du undervise i et eller flere 
af fagene, grønlandsk, dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, 
vil det være en stor fordel.
Du kan finde flere informationer på skolens hjemmeside

www.avanersuupatuarfia.gl & www.avanersuup.skoleintra.gl

Vil du vide mere, er du velkommen til at henvende dig til
ledende skoleinspektør Dan D. Normann på tlf: 00299 972817.
Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Land-
styre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat, 
IMAK. Ansøgere, der kommer fra tjenestemandstilling i Grøn-
land, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles 
bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de gældende 
regler. Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelses-
rejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelses-
tidspunktet gældende aftale mellem Grønlands Landsstyre og 
Ilinniartitsisut Atuarfianeersut Kattuffiat, IMAK.

Tiltrædelse 1. august 2015
Vi anvender et ansøgningsskema og hvis du har personlig an-
søgning med relevante bilag er du meget velkommen til at tage 
dem med. 

Ansøgningen sendes til Avanersuup Atuarfia senest 23. marts 
2015.

Email: dano@qaasuitsup.gl

Imaluunniit allakkatigut:
Avanersuup Atuarfia
B-117, Box 96
3971 Qaanaaq 
Fax: 00299 971290

Lærer TiL grønLand

eva-p

Har du lyst til at være lærer på en skole i bygden Savissivik med 
næsten få elever, fine bygninger og en fornuftig økonomi, så er 
chancen der til 1. september 2015.

Piitaaqqap Atuarfia søger en lærer til at undervise på yngstetrin-
net, mellemtrinnet. Vi har brug for en dygtig og engagerede 
lærer, samarbejdsvillige som kan undervise i almindelige 
skolefag. Kan du undervise i et eller flere af fagene, grønlandsk, 
dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, vil det være en stor 
fordel.
Du kan finde flere informationer på skolens hjemmeside

www.avanersuupatuarfia.gl & www.avanersuup.skoleintra.gl

Vil du vide mere, er du velkommen til at henvende dig til 
ledende skoleinspektør Dan D. Normann på tlf: 00299 972817
Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Land-
styre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat, 
IMAK. Ansøgere, der kommer fra tjenestemandstilling i Grøn-
land, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles 
bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de gældende 
regler. Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelses-
rejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelses-
tidspunktet gældende aftale mellem Grønlands Landsstyre og 
Ilinniartitsisut Atuarfianeersut Kattuffiat, IMAK.

Tiltrædelse 1. september 2015
Vi anvender et ansøgningsskema og hvis du har personlig an-
søgning med relevante bilag er du meget velkommen til at tage 
dem med. 

Ansøgningen sendes til Avanersuup Atuarfia senest 23. marts 
2015.

Email: dano@qaasuitsup.gl

Imaluunniit allakkatigut:
Avanersuup Atuarfia
B-117, Box 96
3971 Qaanaaq 
Fax: 00299 971290

Lærer TiL grønLand

Piitaaqqap
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 Lærerstillinger 

Sct. IbS Skole I HorSenS Søger
2 lærere tIl børneHaveklaSSe 

og IndSkolIngSafdelIngen

Da Sct. Ibs Skole omstrukturerer i personaledelen i dette 
skoleår, og da vi samtidig ekstraordinært opretter en tredje 
børnehaveklasse, søger vi 2 nye medarbejdere. Med virkning 
fra 1. maj  2015 søges 2 engagerede ansatte til børnehave-
klasse og indskolingsafdelingen. Vi forventer, at du er lærer-
uddannet, eller tilsvarende, har indskolings dansk, samt klas-
seledelse som dine spidskompetencer, og har lyst til at arbej-
de på en yderst dynamisk privatskole. 

Sct. Ibs Skole 
• er en 142 år gammel katolsk privatskole, der bygger   
 på det kristne livs- og menneskesyn.

• har 729 elever fra Børnehave til 10. klassetrin samt SFO.

• beskæftiger 110 dygtige og engagerede medarbejdere.

• sætter samarbejde, faglighed og kreativ tænkning højt.

• har en omfattende musikafdeling med individuel musik-
 undervisning, kor og big band.

Stillingerne kan både være deltids- og heltidsstillinger.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos skoleleder 
Dan Ingemann Jensen på tlf. 7566 6701. 

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende aftale mellem 
Finansministeriet og LC.

Ansøgningen sendes pr. mail til dj@sctib.dk, senest den 9.3. 
2015, og samtaler vil finde sted sidst i marts måned.  

Kildegade 18 • 8700  Horsens • www.sctib.dk

Hindholm Privatskole i Fuglebjerg søger til 1. august 2015 en 
uddannet, faglig dygtig og engageret musiklærer, der kan 
videreføre og udvikle skolens musikkultur.

Udover musikundervisning i ca. 8 lektioner pr. uge og diverse 
musikaktiviteter vil vi gerne have dækket et eller flere af 
fagene dansk, engelsk, tysk og idræt.

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

Der er tale om en fast lærerstilling på fuld tid. 
Ansættelsen sker i henhold til overenskomsten mellem
Finansministeriet og LC.

Ansøgningsfrist: 19. marts 2015 kl. 14
Ansøgning sendes til privatskole@hindholm.dk

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 13.

Hindholm Privatskole
Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg

Hindholm Privatskole 
søger lærer, der brænder 
for musikken 

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

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

Der er tale om en fast lærerstilling på fuld tid.

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

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

Hindholm Privatskole, Hindholmvej 21,  
4250 Fuglebjerg

Hindholm Privatskole 
søger uddannet lærer

Læs resten på www.helsingor.dk
Ansøgningsfrist: Mandag den 16. marts 2015 kl. 12.00.

Lærer og lærervikar til

Borupgårdskolen 
Vil du være med til faglig, inddragende og inspirerende 
undervisning – og skabe gode rammer for læring?

Vi søger lærere som evner:
· At arbejde selvstændigt og i teams · At undervise med 
positivitet, høj faglighed og humør i en travl hverdag · At  
undervise i tæt kontakt med eleverne, forældrene og kolle- 
gaerne. 
Vi søger specifikt lærere med en naturfaglig profil til skolens 
mellemtrinsfase. Derfor skal fagene matematik og natur 
og teknik ligge højt på din ønskeliste. 
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 Lærerstillinger 

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Dalmose Skole søger 

passioneret lærer pr. 1. maj

Dalmose Skole er en landsbyskole i udvikling med ca. 210 elever 
fordelt på et spor fra 0. – 9. klasse. Derudover har vi tilknyttet en 
førskolegruppe til skolen, i samarbejde med byens børnehave. 

På Dalmose Skole har vi altid elevernes læring i fokus, ligesom 
det er vigtigt for os at eleverne trives. Vi tror på, at faglig trivsel 
giver social trivsel. Derfor deltager alle lærere og pædagoger i et 
Visible Learning uddannelsesforløb, der bygger på John Hatties 
forskning. Uddannelsesforløbet sker i samarbejde med Challenging 
Learning. 

Vi forventer af dig, at
• Du har undervisningsfagskompetencer i dansk på mellemtrin 

samt mindst et af følgende fag; tysk, engelsk, sløjd eller musik.
• Du ser muligheder i såvel Folkeskolereform som rammerne i 

Lov 409.
• Du vil opstille synlige mål og succeskriterier for og med 

eleverne og give feedback på disse.
• Du ser inklusion som en mulighed for mangfoldighed.
• Du vil bidrage kompetent og positivt i egen og kollegers 

faglige udvikling.

Vi kan tilbyde dig
• Elever som alle bidrager til fællesskabet og er i gang med at 

øve sig på at være synligt lærende.
• En engageret forældregruppe og skolebestyrelse.
• En skole hvor vi er kommet godt fra start med at implementere 

folkeskolereformen samtidig med, at vi fortsat udvikler vores 
idéer og gør disse til virkelighed.

• En udviklingsorienteret medarbejdergruppe, hvor videndeling 
er naturlig.

• Et formaliseret teamsamarbejde omkring enheder, klasser og 
fag.

• En hverdag som bærer præg af åbenhed og ofte med en snert 
af humor.

• Arbejdstilsynets grønne smiley, fordi vi alle bidrager til et 
godt arbejdsmiljø.

• Egen arbejdsplads i mindre kontormiljø.

Ønskes yderligere oplysninger om skolen henvises du til skolens 
hjemmeside dalmoseskole.slagelse.dk/ 

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Pia Gabel for at aftale 
et besøg på skolen, telefon 58 11 15 10.

Ansøgningsfrist er den 20. marts 2015 kl. 9.00. 

Ansøgning samt relevante bilag sendes til dalmsko@slagelse.dk 

Samtaler forventes afholdt den 24. og 26. marts 2015. 
Sammen med evt. indkaldelse til samtalen 
vil du blive bedt om at arbejde med en 
given case, som skal fremlægges ved 
samtalen. 

Har du lyst til at være lærer på en velfungerende skole med 
næsten 100 elever, 10 uddannet lærere, fine bygninger og en 
fornuftig økonomi, så er chancen der til 1. august.

Avanersuup Atuarfia søger et antal lærere til at undervise på 
yngstetrinnet, mellemtrinnet, ældstetrinnet og vidtgående spe-
cialundervisning. Vi har brug for dygtige og engagerede lærere, 
samarbejdsvillige som kan undervise i almindelige skolefag. 
Kan du undervise i et eller flere af fagene, grønlandsk, dansk, 
engelsk, samfundsfag, idræt eller fysik/kemi, vil det være en stor 
fordel. Du kan finde flere informationer på skolens hjemmeside

www.avanersuupatuarfia.gl & www.avanersuup.skoleintra.gl

Vil du vide mere, er du velkommen til at henvende dig til 
ledende skoleinspektør Dan D. Normann på tlf: 00299 972817
Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Land-
styre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat, 
IMAK. Ansøgere, der kommer fra tjenestemandstilling i Grøn-
land, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles 
bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de gældende 
regler. Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelses-
rejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelses-
tidspunktet gældende aftale mellem Grønlands Landsstyre og 
Ilinniartitsisut Atuarfianeersut Kattuffiat, IMAK.

Tiltrædelse 1. august 2015
Vi anvender et ansøgningsskema og hvis du har personlig an-
søgning med relevante bilag er du meget velkommen til at tage 
dem med. 

Ansøgningen sendes til Avanersuup Atuarfia senest 20. marts 
2015.

Email: dano@qaasuitsup.gl

Imaluunniit allakkatigut:
Avanersuup Atuarfia
B-117, Box 96
3971 Qaanaaq 
Fax: 00299 971290

LÆRERE TIL GRØNLAND

Avanersuup
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 Lærerstillinger  Stillinger ved andre institutioner 

 Stillinger ved andre institutioner 

Har du erfaring med skoleområdet og lyst til at prøve kræfter 
med projektledelse i feltet mellem læring og it? Har du lyst til 
at arbejde med virkeliggørelse af den nye Folkeskolereforms 
mål om fokus på elevernes læring og øget faglighed? Så er du 
måske vores nye implementeringskonsulent.

Som implementeringskonsulent deltager du i KMD´s nye 
satsningsområde, hvor du er med til at gøre en forskel for 
fremtidens folkeskole i Danmark. Dine primære arbejdsop-
gaver vil være at designe og drive implementeringsforløb i 
samarbejde med skoleledelse, forvaltning, lærere, og ikke 
mindst dine kolleger.

Dine primære arbejdsopgaver bliver:
• At varetage ledelsen af implementeringsforløb i forbind- 
 else med implementeringen KMD Education og VOKAL hos  
 vores kunder

• Fungere som sparringspartner med skoleledelse og forvalt-
 ning, så der sikres en overensstemmelse mellem kundernes
 fokusområder og værktøjernes potentiale

• Salg af konsulentydelser og værktøjer til eksisterende  
 kunder

• At deltage i udvikling af vores konsulentydelser i samarbej- 
 de med teamet

Ansøgningsfrist: 12. marts 2015

Vil du vide mere?
Har du uddybende spørgsmål til stillingen, så kontakt 
implementeringschef Christina Thenning Hansen på mail
cih@kmd.dk.

Senior implementeringskonsulent
til KMD Education og Vokal 
– Ballerup eller Aarhus

Vestegnen HF & VUC søger ny 
direktør pr. 1. august 2015

Albertslund
Gymnasievej 10
2620 Albertslund
Telefon 4511 4250

kontakt@vucv.dk

Rødovre
Højnæsvej 75
2610 Rødovre
Telefon 4511 4251

www.vestegnenhfvuc.dk

Vestegnen HF & VUC er et veldrevet VUC med afde-
linger i Albertslund og Rødovre. Vi udbyder en række 
uddannelser: FVU, AVU, HF-enkeltfag, 2-årigt HF og 
ordblindeundervisning. 22 procent af skolens aktivitet 
er it-baseret fjernundervisning.

Skolen har 3000 kursister og knap 200 ansatte og 
stillingen som direktør er et spændende job i en sektor 
præget af stor dynamik og udvikling.

Vi søger en direktør, der tænder på opgaven at løfte 
uddannelsesniveauet på Vestegnen, og som har gejsten 
og evnen til at gøre dette. 

Læs hele opslaget på www.vestegnenhfvuc.dk 
Ansøgningsfrist: 7. april kl. 12.00. 

www.frederikssund.dk

Lærer til  
Lindegårdskolen
 

Ansøgning  
sendes til
lmort@ 

frederikssund.dk

Vi søger en lærer primært til 2. årgang. 

Skemaet består af dansk, matematik, 

engelsk og natur og teknik. Vi arbejder 

i årgangsteam bl.a. med LP modellen, 

læringsmål, CL og True North.

Stillingen er på fuld tid og tidsbe-

grænset fra 7. april 2015 til 31. juli 2016.

Du kan læse mere om os og se  

det fulde stillingsopslag på  

www.lindegaardskolen.skoleintra.dk 

eller www.frederikssund.dk

Frist den 18. marts kl. 12.00.
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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

roskilde kommune

2 teamledere til Børn og Unge

§ ansøgningsfristen er den 06/03/15

Net-nr. 14444

Storebæltskolen, Slagelse kommune

Afdelingsleder til Storebæltskolen Korsør

§ ansøgningsfristen er den 19/03/15

Net-nr. 14474

Vallerødskolen, Hørsholm kommune

Ambitiøs afdelingsleder til mellemtrinnet

§ ansøgningsfristen er den 12/03/15

Net-nr. 14442

Gilbjergskolen, Gribskov kommune

Gilbjergskolen søger afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 12/03/15

Net-nr. 14449

Vadgård Skole, Gladsaxe kommune

Kompetent og handlekraftig faglig leder

§ ansøgningsfristen er den 18/03/15

Net-nr. 14475

Herfølge Skole, køge kommune

Skoleleder til Herfølge Skole

§ ansøgningsfristen er den 10/03/15

Net-nr. 14467

Tranegårdskolen, Gentofte kommune

Skoleleder til Tranegårdskolen

§ ansøgningsfristen er den 06/03/15

Net-nr. 14441

Tønder kommune

Vicefilialleder på Tønder Distriktsskole

§ ansøgningsfristen er den 06/03/15

Net-nr. 14426

blåvandshuk Skole, Varde kommune

Viceskoleleder søges til Blåvandshuk Skole

§ ansøgningsfristen er den 20/03/15

Net-nr. 14472

fenskær efterskole, Lemvig kommune

Vikar til billedkunst/kontaktlærer

§ ansøgningsfristen er den 17/03/15

Net-nr. 14464

bGI akademiet, Hedensted kommune

Flere nye lærerjob på efterskolen 

§ ansøgningsfristen er den 13/03/15

Net-nr. 14462

børn og Unge, Pædagogik og Intergration, aarhus kommune

Konsulent til arbejdet med skolereformen

§ ansøgningsfristen er den 09/03/15

Net-nr. 14447

Maribo Skole, Lolland kommune

Afdelingsskoleleder til Borgerskoleafdelingen

§ ansøgningsfristen er den 19/03/15

Net-nr. 14482

Samsø Skole, Samsø kommune

Viceskoleleder til Samsø Skole

§ ansøgningsfristen er den 11/03/15

Net-nr. 14480

fagsekretariatet Undervisning, faaborg-Midtfyn kommune

Lærere og pædagoger til asyl- og modtagekl.

§ ansøgningsfristen er den 09/03/15

Net-nr. 14461

arenaskolen, Greve kommune

 Faglig leder med souscheffunktion 

§ ansøgningsfristen er den 11/03/15

Net-nr. 14451
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Berlin med 
superbeliggenhed og 
panoramaudsigt
Lækker lejlighed, 1-6 pers 
udlejes. Supercentral be-
liggenhed, Rosenthaler Pl. 
i Mitte/Prenzlauer Berg
telefon: 20410785 
www.berlinferie.org 

København K, city. 
Forår og sommer
Lejl., 81m2, Kgs. Nytorv/
Have. Påsken/som-
merferien 3000/uge. 
Weekends 450/nat. 3-4 
sovepl., 2 vær, stue, ba-
devær.
telefon: 4081 3118

12 pers. idyl midt i 
nationalpark Vadehavet
Stråtækt idyl tæt på Ribe 
Mandø og Rømø. Masser 
af plads til 12 pers. Stor 
dejlig grund. Se hjem-
meside
telefon: 60199482 - 40811133 
www.rahede.mono.net

arrild Ferieby i 
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

Vesterhavet og badeland
Ved Nymindegab ligger 
vores Skipperhus ved 
skov, strand og fjord.
Der er plads til 4+2 per-
soner. Spar 20%.
telefon: 28604071

Masia ved Priorat 
vinområde i catalonien
8 værelser med bad (op 
til 22 pers), sø- og hav-
udsigt, opvarmet jacuzzi, 
legefaciliter, strande 15 
min. væk.
telefon: 0034-678866588 

andalusien/ gualchos
Charmerende byhus med 
internet og klimaanlæg.
Solterrasse. centralt be-
liggende i byen. Se mere 
på hjemmesiden.
telefon: 0045 21754774/ 
0034 679083510 
www.gualchos.net/www.
sydspanien.eu

sommerhus i det skønne 
odsherred,sejerøbugten
Velholdt sommerhus lig-
gende på dejlig lukket 
naturgrund med plads til 
8 personer. Børnevenlig 
strand og kultur.
telefon: 25747601 
https://sommerhustengsle-
mark.wordpress.com/

sommerhus 
nordvestsjælland
Hyggeligt sommerhus 
69 m2 fordelt på to huse 
til 6. pers. kr. 2950,00 i 
alle skoleferie ex. forbr. tlf. 
23688671
telefon: 23688671

Påske og sommer 
i København
Hyggelig taglejlighed ved 
Østerport station. 94 m2. 
3.500 kr pr. uge i påsken 
og maj-september.
telefon: 20162426

Hyggeligt sortmalet 
træhus til 4 pers på Bøtø
Overdækket/solbeskinnet 
terrasse. 800 m til Øster-
søen. 1  km til supermar-
ked. 2km til golf etc. 
telefon: 40492151

sommerferie på 
Balka, Bornholm
I uge 30 udlejes 170 m2 
helårshus på Balka, Born-
holm. 6 pers. Husdyr til-
ladt. Cykler mm. 
telefon: 23269104

Påskeferie uge 14 
nær skagen
110 m2. Stue, køkken, 3 
vær. og badevær. Bræn-
deovn, kabeltv, opvaske-/
vaskemaskine. 2.500 kr. 
+ forbrug. 
telefon: 23352196 
www.feriehuse-i-nordjylland.dk

oplev Krakow - 
lejlighed i centrum
Skøn lejlighed i stille gade 
midt i pragtfuld by. 2 stu-
er, 6 sovepl., Fra 200 kr/
dag. Billige fly fra Kbh
telefon: 59471766 
www.krakowcity.dk

Vesterhavs 
Poolsommerhus
12 pers 5 soverum pool, 
spa, sauna.  Pris udenfor 
ferier pr ug kr 3.500,-. 
Week-end kr 2.500,-. Tlf. 
86 22 67 00.
telefon: 86226700

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

Saksild Skole og børnehus, odder kommune

Lærere søges til Saksild Skole og Børnehus

§ ansøgningsfristen er den 20/03/15

Net-nr. 14453

copenhagen International School, Gentofte kommune

Danish teacher (mother tongue) grades 6 to 8 

§ ansøgningsfristen er den 06/03/15

Net-nr. 14469

den dansk-franske Skole, københavns kommune

Engageret og frisindet lærer

§ ansøgningsfristen er den 15/03/15

Net-nr. 14460

kvikmarkens Privatskole, Gladsaxe kommune

Ledig lærerstilling i udskolingen 

§ ansøgningsfristen er den 13/03/15

Net-nr. 14473

Sjælsøskolen, rudersdal kommune

Sjælsøskolen søger lærer til mellemtrinnet

§ ansøgningsfristen er den 20/03/15

Net-nr. 14470

kullorsuup atuarfissua, Grønland

Kullorsuup Atuarfissua søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 13/03/15

Net-nr. 14458

folkekirkens Skoletjeneste, aalborg kommune

Konsulent til Folkekirkens Skoletjeneste

§ ansøgningsfristen er den 30/03/15

Net-nr. 14452

UU Vest region Hovedstaden, frederikssund kommune

UU-vejleder søges til UU Vest

§ ansøgningsfristen er den 06/03/15

Net-nr. 14435

folkekirken - Skoletjenesten, Solrød kommune

2 deltidsmedarbejdere

§ ansøgningsfristen er den 20/03/15

Net-nr. 14478
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rubrikannoncer
Feriehus Provence v. Mt. 
Ventoux m. egen pool
Doblhus m 2 sep boliger, 
4/5 pers, al komfort, ud-
sigt, terrasse, friareal, ad-
gang t. flod, roligt, 450-
850 €/u.
telefon: 30234399 
cadefrene.free.fr

Fantastisk feriehus i 
småland, året rundt
Udlejes i påsken, og i al-
le andre ferier, weeken-
der, og hverdage. Smukt, 
charmerende, velindret-
tet og rummeligt.
telefon: +4528704209 / 
+4528704299 
www.linnerydhus.dk

italien: Unik feriebolig 
50 km syd for rom
Beliggende i den smukke 
bjergby Cori. Veludstyret 
med en fantastiske pa-
noramaudsigt. Plads til 6 
personer. 
telefon: 61376860 
www.close2rome.com

småland, op til 
15 personer
Stort og hyggeligt hus 
med plads til 15 personer 
i lille landsby ved skov.
telefon: 26243452 
www.triabo.dk

syd for Barcelona i 
Hasselnøddebjergene
Herskabsvilla 4-13 per-
soner. Smuk bjerglands-
by, 25 min. fra strand, 
flot udsigt og udgang til 
have med svømmepøl. 
telefon: 0034-678866588 
www.casaargentera.com

sommerhus i 
strandkanten, ebeltoft
Huset ligger på Egsmark 
Strand i Ebeltoft. Se le-
dige uger, alle detaljer og 
fotos på www.kystve-
jen121.dk 
telefon: 21643506 
www.kystvejen121.dk

KLAG!  
hvis du ikke 

får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk  

og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående  
videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s  
medlemsafdeling på  

33 69 63 00,  
hvis det er nemmere for dig.

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

Tommy Iversen

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

BERLIN INKL. PROGRAM:
-4 overnatninger på hostel 
-Busrejse med rutebus t/r
-Guidet cykeltur ved Berlin Muren 
-Guidet rundvisning Hohenschönhausen
-Entré ved Museum am Check Point C. 

 
FULDT PROGRAM

BERLIN 
FRA 1.298,-

Lise Sloth Pedersen

alfa-folkeskolen_Berlin_febr15.indd   1 2/20/2015   9:15:32 AM

Forslag til studiebesøg i Dublin: 
• Gaelic Games • Trinity College & Book of Kells
• Udflugt til Glendalough og Wicklow

STUDIEREJSE TIL
DUBLIN
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  2.075,-

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

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

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

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Paris, fly, 5 dg/4 nt  ....................... fra kr.  1.975,-
Madrid, fly, 5 dg/4 nt  ...................... fra kr.  2.190,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt  ......................... fra kr.  1.990,-
Wien, fly, 5 dg/4 nt  ........................ fra kr.  1.880,-
Budapest, egen bus, 6 dg/3 nt  ...... fra kr.  1.570,-

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

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
 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 
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Følg med  
og deltag i  

debatten på

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

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

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse

Hos 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

Bruxelles, bus , 5 dg/3 nt fra kr.  1.490,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt fra kr.  795,-
Prag, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1.525,- 
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Top 3 faglige besøg i Istanbul:
• Møde med Imam  
• skolebesøg 
• Foredrag m. dansk journalist

Dit personlige
rejsebureau

Kontakt Mette 
på tlf: 46 91 02 49
meeb@benns.dk

2.225,-
 med fly,

6 dg/5 nt.

ISTANBUL 
fra kr. MØD OS PÅ MESSE

Besøg os på Skolemessen i 
Århus 22. - 23. april og få en 
snak om jeres næste studietur

London, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1.865,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1.980,-
NU fra Billund

www.benns.dk

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer

og start egen køreskole
Velegnet deltidsjob

Dag- og aftenhold
Stjernqvist Trafikskole • Finsensvej 45 • 2000 Frederiksberg

www.stjernqvist.dk • info@stjernqvist.dk • 38 88 00 46

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

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

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

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

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

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg  
info@berlinspecialisten.dk • Tlf. 8646 1060 

www.berlinspecialisten.dk

Folkeskolen 59x30.indd   1 18-12-2014   09:38:41

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
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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. 6  3. marts 10. marts 19. marts
folkeskolen nr. 7  16. marts 23. marts 9. april
folkeskolen nr. 8  7. april 14. april 23. april
folkeskolen nr. 9  20. april 27. april 7. maj

»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

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
esben Christensen, esc@dlf.org
Anette solgaard, ans@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@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: Rasmus Juul

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+.

F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e
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med lærer på arbejde i asylskole
Redaktionen anbefaleR også side 34: 

Stem om oK 15
L æ s  f r a  s i d e  6

 JA  
eller  
NeJ?

AftAleresultAtetIndstIk frA dlf

OK 15
1 2  s i d e r

i n t e r v i e w  s i d e  1 2 - 1 5

Både vi og KL  
mener det  
alvorligt

Anders BOndO Om OK 15:

144566 p01_FS0515_Forsiden.indd   1 27/02/15   14.56

144566 p42-53_FS0515_Lukkestof.indd   53 27/02/15   15.03



uskolet 
Ved Morten Riemann
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a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

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

Skole dropper under-
visning – vil fremover 
satse 100 procent 
på lektiecafeer.

Kollega ivrig efter at 
kommunikere, hvor ke-
delig »Fifty  Shades 
of Grey« er. Uklart i 
forhold til hvad. 

Historielærer, der øn-
sker at føre historiefa-
get up to date, træt 
af vittigheder om dét.

Siger da bare alt, at 
Michael Zieglers 
stjerntegn er fisk, 
mener kollega i tung 
brugskunstnederdel.

Matematiklærer fløj-
ter? Forår på vej?

Reklamemand imponeret: 
»I har flot fat 
i en vanskelig 
målgruppe« 
For reklamefolk er børn og unge i al-
deren 6-16 år en af de vanskeligste 
målgrupper at få i tale, og samtidig er 
det den målgruppe, alle bejler til. Der-
for er en branchemand »overordentlig 
imponeret« over, at den danske fol-
keskole har formået at tiltrække mere 
end 80 procent af de unge. »I må 
altså have et godt produkt«, siger han. 
»Med en søgemaskineoptimering og 
en lidt friskere flavour kunne det blive 
rigtig godt«,

Så kan de lærer det / 77

Hvor mange g påvirkes du med, når du suser 
63 meter ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det 
samme på vej op i Ballongyngen, som du 
vejer på vej ned og hvor meget energi bruger 
forlystelserne? 

Dét og meget andet skal dine elever udforske, 
måle sig til og gøre rede for til Faglige Dage 
i Tivoli. Opgaverne lever op til Fælles Mål 
for folkeskolen. Faglige Dage i Tivoli bliver 
til i samarbejde med Skoletjenesten.

FAGLIGE DAGE I TIVOLI GIVER STEJL LÆRINGSKURVE HOS DINE ELEVER

4. – 6. KLASSE: 13. APRIL – 12. JUNI 2015 
7. – 10. KLASSE: 10. AUGUST – 18. SEPTEMBER 2015

PRIS 60 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS

TILMELD DIN KLASSE OG LÆS MERE PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

LÆRINGSKURVE PÅ

5G
I år

allerede fra den 13. april

punkter: 

1.  Luk internettet.
2.  Bekæmp den menneskelige naturs 

tilbøjelighed til altid at sammen-
ligne sig med andre.

3.  Begræns adgangen til dameblade, 
mandeblade, ungdomsblade. Alle 
blade med billeder i. Også busrekla-
mer. Og dem ved stoppestederne, 
her burde kun være ting fra kommu-
nen, bibliotekets åbningstider, præ-
dikantlisten fra kirken, sådan noget.

4.  Aflys puberteten. I forvejen alt for 
besværlig.

5. Information og oplysning. Mere af 
det. Lidt op ad bakke, denne her, 
men vi bliver nødt til at have en op-
lysningskampagne, andet kan ikke 
forsvares, det hører sig til. Hvad skal 
vi ellers gøre? Noget om, at vi alle 
sammen er forskellige, den slags. 
Måske ministeriet vil spæde lidt til.

6.  Omlæg faget idræt til fjernundervis-
ning, så eleverne kan få det overstå-
et hjemmefra. Og bade for sig selv.

7.  Seksualundervisning. Mere af det. 
Jævnfør dog punkt 5.

8.  Gør op med den vestlige verdens 
skønhedsideal. 

9.  Og resten af verdens skønhedsidea-
ler.

10.  Hvordan vi kommer elevernes krops-
forskrækkelse til livs? Start med at 
bruge et mindre tåbeligt ord. Prøv 
for eksempel at kalde det almindelig 
generthed. 

Børn lider af stigende kropsforskrækkel-
se. Vi hører det hele tiden, og påstanden 
bakkes op af opgørelser over skoleelevers 
henvendelser til forskellige rådgivnings-
centre og børnetelefoner. 
Her kommer ti punkter, der kan hjælpe til 
at få udryddet elevernes kropsforskræk-
kelse:

Sådan kommer  
vi eleverneS  
kropSforSkrækkelSe  
til livS
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