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KL: Vi hænger  
iKKe Lærerne ud 
Men chefforhandler i kl Michael Ziegler 
fastholder, at lærerne skal undervise mere.
Side 08
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MOD  

STRESS
de øver sig i at 

ligge under et træ 
og slappe af og 

være i nuet, men
det er ikke let, når 

hjertet banker 
heftigt, og man har 

uro i kroppen.
S i d e  1 6

p01_FS0312_Forside.indd   1 03/02/12   13.19



kritik

78

+1
0+1
0

34

+1
0

+1
0

+1+1+1+1

www.gyldendal-uddannelse.dk
Tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

Matematik

13650

NYHED 
Med i-bog 

 til iwb og pc

”MULTI er virkelighedsnært  
og indeholder de funktioner  

og den interaktivitet, der forlanges  
i en moderne matematik- 

undervisning i dag.”
Skrev Folkeskolen

i-bog til iwb og pc
MULTI er et nyt matematiksystem, som med den  
tilknyttede i-bog tilbyder en ny, intuitiv og motiverende 
måde at integrere interaktivt whiteboard og pc på i  
undervisningen. 
I-bogen er en digital udgave af elevbogen tilført  
resurser som videoklip, lyd og interaktive opgaver.  
Den traditionelle elevbog bliver levende!

Klassisk matematiksystem med fornyelse
MULTI forener traditionelle matematikfaglige færdigheder 
med moderne arbejdsformer og medier.
Kapitlerne veksler mellem teori, aktiviteter, træning og 
vedligeholdelse i et tæt samspil og en gennemtænkt  
progression, som sigter på at skabe matematikforståelse 
og færdigheder og giver mange veje til matematiklæring.

Nyt 
matematik-

system

– MatEMatik i iNDskoliNgEN

MULTI 1. klasse
Elevbog 1A og 1B: Engangsmateriale, 96 sider. Kr. 45,-
i-bog plus 1A og 1B: pr. år, pr. klasse. Kr. 155,-
Kopimappe 1A og 1B: 146 sider (inkl. pdf). Kr. 308,-
Lærervejledning 1A og 1B: 112 sider. Kr. 205,-

MULTI 2. klasse
Elevbog 2A og 2B: Engangsmateriale, 96 sider. Kr. 45,-
i-bog plus 2A: pr. år, pr. klasse. Kr. 155,-
Kopimappe 2A: 128 sider (inkl. pdf). Kr. 308,-
Lærervejledning 2A: 104 sider. Kr. 205,-

MULTI 4. klasse
Grundbog: 176 sider.  Kr. 124,-
Elevbog: 64 sider.  Kr. 45,-
Kopimappe: 174 sider. Kr. 499,-

Se uddrag  
af bogen online
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175.000 læsere 

!Det ville klæde 
både regeringen 
og KL at tale åbent 
og ærligt ud af 
posen som TV 2’s 
lærer Rita.

Forsidefoto: Klaus Holsting

»Forskning viser, at det giver bedre kvalitet for vores børn, når de tilbringer 
mere tid sammen med deres lærere. Jo mere lærertid både til undervisning og 
feedback, jo bedre resultater opnår eleverne«, siger KL’s formand Jan Trøjborg. Jo 
da – heldigvis lærer eleverne mere, når de er sammen med lærerne, end når de 
har fri. Som forældre oplever man igen og igen, at børnene får fri, fordi læreren 
er syg, eller fordi ekskursionen forleden varede til efter klokken 15. Og så bliver 
man let revet med, når undervisningsministeren og kommunerne kræver, at 
lærerne skal undervise mere for at styrke fagligheden.

Men når KL’s topforhandler, borgmester Michael Ziegler, vil have lærerne i sin 
egen kommune til at undervise mere, er det ikke, fordi han vil give skoleeleverne 
i Høje-Taastrup flere af de gode timer sammen med deres lærere. Det indrømmer 
han blankt i interviewet i dette nummer af Folkeskolen. Nej, han står som mange 
af sine kolleger landet over i den situation, at han har flere udgifter end indtæg-
ter, og hvis hver lærer bruger en større del af sin lønnede tid på at undervise, så 
skal han bruge færre lærere og dermed færre lønkroner til at leve op til lovens 
minimumskrav til elevernes timetal. Det ville klæde både regeringen og KL at tale 
åbent og ærligt ud af posen som TV 2’s lærer Rita og gå i dialog om, hvordan vi 
får den bedst mulige folkeskole for de penge, vi har til rådighed. 

Lad os få svesken på disken og tale højt om det, det virkelig handler om. Hvordan 
får vi maksimal kvalitet i undervisningen midt i en økonomisk krise? Skal der 
strammes op på det frie skolevalg, så man får en reel mulighed for at planlægge 
antallet af spor og en fornuftig klassekvotient, man kan regne med? Skal de be-
grænsede efteruddannelseskroner bruges på fælleskommunale projekter eller på 
faglig opdatering? Eller skal der skæres i lærernes tid til at mødes med hinanden, 
med forældrene, med ledelsen og andre, som er noget af det, KL lægger op til?

KL’s kampagne om, at lærerne underviser for lidt, har sammen med fyringsrunde 
på fyringsrunde skabt så meget frustration ude på lærerværelserne, at Danmarks 
Lærerforening har kaldt til ekstraordinær kongres for at få hul på en diskussion 
om, hvem der har ansvaret for kvaliteten af undervisningen i den danske folke-
skole. De 307 frustrerede repræsentanter for lærere over hele landet er samlet i 
Bella Centret den 9. februar om eftermiddagen 
– samtidig med at dette blad udkommer. 
Se på folkeskolen.dk, hvad de taler om 
– og lad os håbe, at det bliver startskud-
det til en ærlig dialog om en folke-
skole, vi kan være bekendt. 

 
 Læs mere side 8 og 28. 

Karen	ravn,		

webredaKtør

Kra@dlf.org
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i-bog til iwb og pc
MULTI er et nyt matematiksystem, som med den  
tilknyttede i-bog tilbyder en ny, intuitiv og motiverende 
måde at integrere interaktivt whiteboard og pc på i  
undervisningen. 
I-bogen er en digital udgave af elevbogen tilført  
resurser som videoklip, lyd og interaktive opgaver.  
Den traditionelle elevbog bliver levende!

Klassisk matematiksystem med fornyelse
MULTI forener traditionelle matematikfaglige færdigheder 
med moderne arbejdsformer og medier.
Kapitlerne veksler mellem teori, aktiviteter, træning og 
vedligeholdelse i et tæt samspil og en gennemtænkt  
progression, som sigter på at skabe matematikforståelse 
og færdigheder og giver mange veje til matematiklæring.

Nyt 
matematik-

system

– MatEMatik i iNDskoliNgEN

MULTI 1. klasse
Elevbog 1A og 1B: Engangsmateriale, 96 sider. Kr. 45,-
i-bog plus 1A og 1B: pr. år, pr. klasse. Kr. 155,-
Kopimappe 1A og 1B: 146 sider (inkl. pdf). Kr. 308,-
Lærervejledning 1A og 1B: 112 sider. Kr. 205,-

MULTI 2. klasse
Elevbog 2A og 2B: Engangsmateriale, 96 sider. Kr. 45,-
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MULTI 4. klasse
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De skal lære at holde pause
Haven og naturen stiller ingen krav, og det er vigtigt, når stressede menne-
sker skal finde ro. To lærere øver sig i terapihave i Sorø.

6

indhold
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33
ansøgninger om dispensation 

har otte frikommuner  
tilsammen sendt til Børne- og 

Undervisningsministeriet.

Arbejdstid 
»Det virker, som om 

arbejdsgiverne ikke tror 
på, vi laver nok. Det er 

en mistænkeliggørelse«, 
siger lærer på Fløng Skole 

Casper Christiansen.

overværet

Undervisningskvalitet 
og læringsUdbytte

konference 24.-25. april 
2012 i aalborg
Hvordan kan vi gennem kvalificeret 
Undervisning Højne elevens læringsUdbytte?

Fokus for konferencen er at skabe et professionelt grundlag 
for, hvordan lærere og elever i skolen og ungdomsuddannel-
serne kan profitere af uddannelsesforskningen.   

kom og Hør:

Stefan Hermann, Andreas Helmke, Stephen Dobson,
Noemi Katznelson og Peter Dahler-Larsen.

Derudover: Lene Tanggaard, Astrid Birgitte Eggen, Preben 
Kirkegaard, Jens Rasmussen, Jeppe Bundsgaard, Dorthe 
Staunæs, Thomas Ryberg, Rune Krumsvik,Tina Bering 
Keiding, Søren Hansen, Lars Qvortrup, Ulla Senger og  
Anne Bilde.

Konferencen retter sig mod ledere, undervisere og lærere 
inden for folkeskoler og ungdomsuddannelse, samt pædago-
giske konsulenter og underviserne ved andre uddannelses-
institutioner.

program og tilmelding
Du kan læse mere og tilmelde dig på: www.ucn.dk/ul

p04-05_FS0312_indhold.indd   4 03/02/12   13.14
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24 dage med ny skole-
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Uskolet
Læs satiren  

med de alt for  
korte nyheder.

De skal lære at holde pause
Haven og naturen stiller ingen krav, og det er vigtigt, når stressede menne-
sker skal finde ro. To lærere øver sig i terapihave i Sorø.
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22

»Det har store 
konsekvenser 

for barnet, 
når en voksen 
vælger ikke at 
lytte eller tro«.

Kronikken:  
Tvivlen som en drivkraft

28

Bramfrie Rita fra TV 2’s nye serie
»Rita har det synspunkt, at forældre forventer helt urimeligt  
meget af læreren, mens hun selv er mor til et barn i skolen. Hun 
har den retfærdige harme, men også noget af det hykleri, der er 
omkring det«. Seriens manuskriptforfatter Christian Torpe. 
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kvantificeret

Otte frikommuner har 
tilsammen sendt 33 
dispensationsansøgnin-
ger til Børne- og Under-
visningsministeriet. 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet

VIBORG

FREDENSBORG

VESTHIMMERLAND

ODSHERRED

GLADSAXE

ODENSE

GENTOFTE

VEJLE

Otte såkaldte frikommuner har bedt om tilsammen 33 dispensationer for regler i folkeskoleloven. Langt over 
halvdelen af landets kommuner har gennem de sidste tre år desuden fået dispensation for regler i folkeskole-
loven under den såkaldte udfordringsret, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Såvel frikommunefor-
søgene – der virker fra 1. januar 2012 – som udfordringsretten har til formål at deregulere den offentlige sektor. 

•  Udvidelse af nærmiljøet – store skoledistrikter

1 OMRÅDER

•  Nye fag og nye tider
•  Styrket udskoling
•  Nye prøveformer
•  Fleksible hold
•  En skolebestyrelse med 
      lokal forankring

5  OMRÅDER

•  Innovative og bæredygtige enheder i nærmiljøet
•  Brug af kommuneresultater i de nationale test 
      til evaluering af læseniveauet hos eleverne
•  Sammenskrivning af kvalitetsrapporten og 
     aftalen vedrørende aftalestyring
•  Mulighed for anderledes holddeling

4 OMRÅDER

•  Uddannelsespligt til det 13. skoleår
•  Inddragelse af omverdenen i skolen
•  Forældrene ind i skolen
•  Obligatorisk SFO fra 0.-3. klasse
•  Øget mulighed for samdrift af skole 
     og dagtilbud
•  Drift af 10. klasse i gymnasieregi

6 OMRÅDER

•  Ny forbedret udskoling
•  Styrke det inkluderende arbejde i folkeskolen

2 OMRÅDER

•  Ny forbedret udskoling
•  Styrke det inkluderende arbejde i 
      folkeskolen

2 OMRÅDER

•  Etablering af ungemiljøer
•  Holddelingsbegrænsning ophæves
•  Udvikling af nye prøveformer i folkeskolen
•  Udvidelse af undervisningsbegrebet
•  Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer
•  Forenkling af registrerings- og indberetningskrav
•  Fælles skoleledelse

7 OMRÅDER

•  Afskaffelse af udtalelse i faget idræt på 8.-9. klassetrin
•  Indførelse af kontaktlærerordning
•  Aldersintegration og fleksibel holddeling
•  Målrettet anvendelse af elevplaner
•  Idræt og fysisk aktivitet på 7.-9. klassetrin
•  Ny prøveform/evalueringsform

6 OMRÅDER

 Grafik: Peter Yde Jensen
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	 Ekstra på folkeskolen.dk: 
 Oversigt over dispensationer  
 på folkeskoleområdet.

Otte frikommuner har 
tilsammen sendt 33 
dispensationsansøgnin-
ger til Børne- og Under-
visningsministeriet. 

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet

VIBORG

FREDENSBORG

VESTHIMMERLAND

ODSHERRED

GLADSAXE

ODENSE

GENTOFTE

VEJLE

Otte såkaldte frikommuner har bedt om tilsammen 33 dispensationer for regler i folkeskoleloven. Langt over 
halvdelen af landets kommuner har gennem de sidste tre år desuden fået dispensation for regler i folkeskole-
loven under den såkaldte udfordringsret, oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Såvel frikommunefor-
søgene – der virker fra 1. januar 2012 – som udfordringsretten har til formål at deregulere den offentlige sektor. 

•  Udvidelse af nærmiljøet – store skoledistrikter

1 OMRÅDER

•  Nye fag og nye tider
•  Styrket udskoling
•  Nye prøveformer
•  Fleksible hold
•  En skolebestyrelse med 
      lokal forankring

5  OMRÅDER

•  Innovative og bæredygtige enheder i nærmiljøet
•  Brug af kommuneresultater i de nationale test 
      til evaluering af læseniveauet hos eleverne
•  Sammenskrivning af kvalitetsrapporten og 
     aftalen vedrørende aftalestyring
•  Mulighed for anderledes holddeling

4 OMRÅDER

•  Uddannelsespligt til det 13. skoleår
•  Inddragelse af omverdenen i skolen
•  Forældrene ind i skolen
•  Obligatorisk SFO fra 0.-3. klasse
•  Øget mulighed for samdrift af skole 
     og dagtilbud
•  Drift af 10. klasse i gymnasieregi

6 OMRÅDER

•  Ny forbedret udskoling
•  Styrke det inkluderende arbejde i folkeskolen

2 OMRÅDER

•  Ny forbedret udskoling
•  Styrke det inkluderende arbejde i 
      folkeskolen

2 OMRÅDER

•  Etablering af ungemiljøer
•  Holddelingsbegrænsning ophæves
•  Udvikling af nye prøveformer i folkeskolen
•  Udvidelse af undervisningsbegrebet
•  Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer
•  Forenkling af registrerings- og indberetningskrav
•  Fælles skoleledelse

7 OMRÅDER

•  Afskaffelse af udtalelse i faget idræt på 8.-9. klassetrin
•  Indførelse af kontaktlærerordning
•  Aldersintegration og fleksibel holddeling
•  Målrettet anvendelse af elevplaner
•  Idræt og fysisk aktivitet på 7.-9. klassetrin
•  Ny prøveform/evalueringsform

6 OMRÅDER

 Grafik: Peter Yde Jensen

Det knager og brager i enhedsskolen
En bølge af dispensationer udfordrer den udelte enhedsskole

TeksT John Villy olsEn

Børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini (Socialdemokraterne) overvejer i øje-
blikket, om hun skal nikke ja til 33 dispensati-
onsansøgninger fra de såkaldte frikommuner 
Odense, Fredensborg, Gladsaxe, Gentofte, 
Vejle, Vesthimmerland, Viborg og Odsher-
red – grafikken på modstående side giver 
overblikket over de mange områder, der har 
ansøgt om dispensationer.

Det er ikke nemt, for mange af ansøgnin-
gerne udfordrer den udelte enhedsskole, som 
blev indført i 1993-skoleloven, og som er en 
hjertesag for Socialdemokraterne. Ideen er, 
at årgangsklassen skal være en social smelte-
digel, hvor snedkerens søn går i klasse med 
bankdirektørens datter, alene fordi de bor i 
samme skoledistrikt og har samme alder.

Seks af kommunerne søger således om lov 
til at bryde årgangsklassen op, så de kan dan-
ne klasser på tværs af årgangene og operere 
frit med store og små hold.

Desuden søger kommunerne om friere 
rammer for fag og fagblokke, så de selv kan 
bestemme, hvor i skoleforløbet fagene bliver 

placeret. Endvidere beder de om at blive 
fritaget fra reglen om, hvor mange elever der 
må gå i en klasse.

Udfordringsretten udløste mange  
dispensationer
Det gør det ikke nemmere for Antorini, at den 
såkaldte udfordringsret, som den borgerlige 
regering satte i søen i 2009, allerede har 
fået det til at knage og brage i enhedssko-
len. Langt over halvdelen af landets skoler i 
langt over halvdelen af landets kommuner er 
således i øjeblikket i gang med et eller flere 
forsøg. Det viser en opgørelse fra Børne- og 
Undervisningsministeriet. 

Ganske vist indtager elevplaner og kvali-
tetsrapporter topscorerpladsen, men lige ef-
ter følger dispensationer fra regler om netop 
holddannelse, klassedannelse og loftet på 
elevantal i klassen.

60 skoler fordelt på fem kommuner har 
således fået dispensation fra reglen om, hvor 
mange elever der må være i klassen. Og 59 
skoler i fire kommuner har fået dispensatio-
ner fra regler om holddannelse, klassedan-
nelse og aldersintegration i klassen.

Spørgsmålet er, om Christine Antorini 
nu vil følge i Bertel Haarders, Troels Lund 

Poulsens og Tina Nedergaards fodspor og give 
dispensation til frikommuneforsøgene, hvis 
formål det er at deregulere den offentlige sek-
tor, herunder folkeskolen.

Hun er presset af kommunerne, der jagter 
rationaliseringsgevinster på grund af lavvande 
i kassen. Og hun er presset af lærerne, der 
gerne vil levere ordentlig undervisning. Som 
lærernes formand Anders Bondo Christensen 
påpeger i en artikel på folkeskolen.dk:

»Processen omkring frikommuneforsøgene 
har været meget uheldig for nu at bruge et 
diplomatisk udtryk. Det var nogle hu-hej vilde 
dyr-ansøgninger, der blev sendt af sted på 
grund af stramme tidsfrister. I en del af kom-
munerne var medarbejderne overhovedet 
ikke inddraget. Jeg kan ikke se den pædago-
giske begrundelse. Der er én grund, og det 
er, at det er billigere. Men det giver altså også 
eleverne en dårligere undervisning, og det 
håber jeg ikke, at kommunerne får dispensa-
tion til«.

Lærerformanden opfordrer Christine 
Antorini til i stedet at sætte det mere gennem-
tænkte forsøgsprogram, hun har annonceret, 
i værk. 
jvo@dlf.org

p06-11_kvanti_aktual 2.indd   7 03/02/12   13.12



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

konfronteret

��KL-konsulenter�og�politikere�har�været�i�
medierne�og�krævet,�at�lærerne�skulle�un-
dervise�mere.�I�Politiken�var�der�en�over-
skrift,�der�hed:�»Lærerne�skal�arbejde�
mere«.�Er�KL�ude�på�at�få�lærerne�til�at�ar-
bejde�mere?
�»Nej.�Der�er�ikke�fra�KL’s�side�et�synspunkt�
om,�at�lærerne�ikke�arbejder�nok.�Det�er�en�
diskussion�om,�hvad�det�er,�lærerne�skal�lave.�
Vi�vil�gerne�have,�at�lærerne�bruger�noget�
mere�af�deres�arbejdstid�på�at�undervise�og�
så�tilsvarende�noget�mindre�tid�på�andre�op-
gaver.�Det�er�på�ingen�måde�et�ønske�om�at�
hænge�lærerne�ud.�For�det�er�lidt�den�reak-
tion,�jeg�har�hørt.�Det�er�måske�noget,�der�er�
blevet�vinklet�skarpt�af�medierne«.

��Hvis�lærerne�skal�bruge�mere�tid�på�under-
visning,�og�de�ikke�skal�arbejde�mere,�hvad�
er�det�så,�de�ikke�skal�lave,�når�de�går�på�
arbejde?
�»Det�kan�man�nok�ikke�svare�helt�konkret�på,�
for�det�er�en�lokal�prioritering.�Det,�der�er�in-

teressant,�er,�at�når�vi�nu�har�indgået�det�her�
partnerskab,�hvor�vi�har�været�ude�at�analy-
sere�samtlige�læreres�arbejdstid�i�en�række�
kommuner,�så�afslører�det�meget�store�for-
skelle.�Men�der�er�ikke�nogle�opgaver,�som�er�
fredet«.

��I�din�egen�kommune�vil�politikerne�også�
have,�at�lærerne�skal�underviser�mere.�
Du�må�kunne�sige�noget�om,�hvilke�op-
gaver�lærerne�ikke�skal�udføre�i�Høje-
Taastrup?
�»Skolerne�skal�lære�af�hinanden.�Når�vi�i�Høje-
Taastrup�har�besluttet,�at�lærerne�skal�under-
vise�mere,�så�tager�det�jo�netop�afsæt�i�en�
analyse,�der�viser,�at�den�skole,�der�bruger�
mest�tid�på�andre�opgaver,�bruger�dobbelt�så�
meget�som�den�skole,�der�bruger�mindst.�Så�
er�vi�nødt�til�at�prøve�at�se,�om�vi�kan�effekti-
visere�den�tid,�der�bliver�brugt�i�denne�kate-
gori,�så�vi�kan�få�mere�af�den�direkte�under-
visning.�Men�hvordan�er�op�til�den�enkelte�in-
stitution«.

��Hvordan�pålægger�kommunen�skoleleder-
ne�den�opgave?
�»Hos�os�er�situationen�den,�at�vi�mangler�
penge.�Så�budskabet�er:�Realiser�et�sparemål�
uden�at�skære�i�undervisningstiden.�Så�har�vi�
opdaget,�at�skolelederne�i�virkeligheden�ikke�
har�snakket�så�meget�sammen�om�sådanne�
ting.�Og�det�er�jo�i�virkeligheden�rigtig�ærger-
ligt.�For�de�kan�lære�rigtig�meget�af�hinanden.�
Effekten�bliver,�at�der�bliver�færre�lærere,�som�
så�til�gengæld�skal�undervise�noget�mere.�Der�
er�også�kommuner,�hvor�det�ikke�er�et�spare-
mål,�men�hvor�man�får�mere�undervisning�
også�for�eleverne«.�

��I�Høje-Taastrup�er�der�nu�kun�én�lektion�
om�dagen�til�servicering�på�skolebibliote-
kerne.�Er�I�klar�til�at�lukke�skolebibliote-
ket?
�»Nej,�og�her�er�der�ikke�mere�at�hente�hos�os.�
På�budgettet�for�2011�skulle�vi�spare�100�
millioner�kroner.�På�budgettet�i�2012�skulle�vi�
spare�yderligere�100�millioner.�Det�er�200�

Maria Becher Trier Spørger         Michael Ziegler Svarer: 

Lærerne skal undervise mere, for jo mere lærerne er sammen med eleverne, jo bedre undervisning får de, 
siger formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg og borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler.

KL: Vi ønsker ikke at hænge lærerne ud

foto: scanpix
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millioner.�Vi�har�faktisk�sparet�hver�tiende�
stilling�væk�i�kommunen.�Det�er�ganske�blo-
digt.�Jeg�var�til�møde�med�lærerne,�og�der�
fyldte�det�med�skolebibliotekerne.�Det�kan�
godt�være,�vi�har�fået�skåret�for�meget�ind�til�
benet�der.�Men�det�må�vi�se,�om�vi�kan�få�la-
vet�om�på«.�

��Mener�du,�at�det�giver�en�bedre�folkeskole,�
hvis�lærerne�underviser�mere?
�»Grundlæggende�vil�jeg�sige,�at�hvis�man�for-
mår�i�folkeskolen�at�stramme�op�og�effektivi-
sere,�så�man�bruger�mindre�tid�på�interne�
møder�og�mindre�tid�på�de�pædagogiske�og�
administrative�områder�og�dermed�mere�tid�
på�undervisning�og�andre�aktiviteter,�der�har�
med�eleverne�at�gøre,�så�betyder�det�jo�i�sig�
selv�et�løft�i�kvaliteten«.�

��Hvad�med�ansvaret?�Lærerne�føler,�at�an-
svaret�for�kvaliteten�bliver�lagt�hos�dem�
–�hvordan�kan�KL�påtage�sig�ansvaret�for�
kvaliteten�i�undervisningen,�når�der�nu�
sker�de�her�besparelser?
�»Jeg�er�en�lille�bitte�smule�irriteret�over�den�
retorik,�der�går�på,�at�det�nu�alene�er�lærer-
ne,�der�tager�ansvaret�for�kvaliteten�i�folke-
skolen.�Jeg�føler�faktisk,�at�KL�og�kommu-
nerne�påtager�sig�ansvaret�for�kvalitet�i�fol-
keskolen.�Vi�har�gjort�det�med�oplægget�
’Nysyn�på�folkeskolen’,�og�vi�kommer�også�i�
denne�uge�ud�med�udspillet�’Det�gode�bør-
neliv’.�Det�er�begge�udspil,�som�handler�om�

kvalitet�i�folkeskolen,�og�så�har�vi�med�det�
her�partnerskab�sat�fokus�på,�hvordan�vi�kan�
bruge�mest�muligt�af�lærernes�tid�på�det,�
som�vi�ved�fra�forskningen�giver�den�største�
effekt�–�nemlig�den�direkte�kontakt�med�
eleverne.�Det�er�der�også�en�kvalitetsdags-
orden�i.�Den�opfattes�selvfølgelig�meget�let�
som�en�sparedagsorden.�Men�det�mener�jeg�
ikke,�den�er«.

��Du�og�Anders�Bondo�har�hele�tiden�været�
enige�om�arbejdstidsaftalen�–�nu�kan�man�
godt�få�den�opfattelse,�at�KL�slet�ikke�er�
glad�for�den�aftale�længere?�Er�det�rig-
tigt?
�»Vi�står�ved�de�aftaler,�vi�indgår.�Og�arbejds-
tidsaftalen�fra�08�indeholder�rigtig�mange�
gode�elementer.�Der�er�også�noget,�der�tyder�
på,�at�de�arbejdstidsaftaler,�vi�har�nu�–�og�det�
gælder�både�05�og�08�–�kan�være�en�hin-
dring�for,�dels�at�vi�kan�effektivisere�folkesko-
len,�hvad�vi�er�nødt�til,�når�vi�har�strammere�
rammer,�dels�at�vi�kan�udvikle�folkeskolen.�
Det�er�vi�nødt�til�på�et�eller�andet�tidspunkt�at�
tale�om«.�

��Hvordan�skal�en�arbejdstidsaftale�se�ud,�
for�at�den�ikke�er�en�hindring?
�»Hvis�KL�når�frem�til,�at�arbejdstidsaftalen�
skal�se�ud�på�en�anden�måde,�så�kommer�vi�
med�et�konkret�udspil�med�det.�Det�vil�vi�i�gi-
vet�fald�gøre�efter�sommerferien«.�
mbt@dlf.org

Læs om  

DLF’s  

ekstraordinære  

kongres på  

folkeskolen.dk,  

dlf.org og i  

Folkeskolen 

nummer 4, der  

udkommer  

23. februar.

Hvis KL når frem til, at arbejds-
tidsaftalen skal se ud på en 
anden måde, så kommer vi med 
et konkret udspil med det. Det 
vil vi i givet fald gøre efter 
sommerferien.
Michael Ziegler
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»Når vi kigger på vores timeplan, så passer 
den. Vi bruger al den tid, vi skal. Jeg kan ikke 
se, hvilke opgaver der kan skæres væk«, siger 
lærer på Fløng Skole i Høje-Taastrup Henrik 
Mandrup.

Egentlig skulle tre lærere fortælle om 
arbejdstiden på skolen, men en voldsom sne-
boldkamp blandt 9.-klasserne i skolegården 
kræver opmærksomhed. Så planerne må 
ændres og interviewet brydes op. Sådan er 
det også med arbejdstiden på Fløng Skole. 
Politikerne i Høje-Taastrup har besluttet, at 
lærerne skal bruge mere tid på undervisning 
næste skoleår, så der er udsigt til, at nogle 
af de andre opgaver, som lærerne varetager, 
skal skæres væk. Lærerne har svært ved at se, 
hvilke opgaver de ikke skal udføre.

»Under den gamle arbejdstidsaftale talte 
man mere timer. For mig virker det, som om 

man er på vej tilbage. Det virker, som om 
arbejdsgiverne ikke tror på, vi laver nok. Det 
er en mistænkeliggørelse«, siger lærer og til-
lidsrepræsentant Casper Christiansen. 

Den tid, lærerne i Høje-Taastrup bruger på 
teamsamarbejdet, blandt andet til fleksible 
skemaer, er vigtig for kvaliteten i undervis-
ningen, mener de.

Lærer Henrik Mandrup mener, at kom-
munerne begår en fejl, hvis de mener, at det 
kun er flere timer, der gør elevers læring suc-
cesfuld. 

»Rigtig meget tid bruges på planlægning 
og udarbejdelse af undervisningsmaterialer. 
Undervisningsdifferentiering, inklusion og 
specielle forhold omkring elever er tidskræ-
vende, men det gør vores arbejde rammende 
og nærværende for den enkelte elev. Men de 
opgaver er sværest at dokumentere og synlig-
gøre over for vores politikere«.  

En undersøgelse fra KL viser, at lærerne 
på skolen i gennemsnit bruger 39,3 procent 
af arbejdstiden på undervisning. Samme 
undersøgelse viser, at lærerne på Charlot-

Lærere i Fløng: Vi arbejder fuld tid
lærerne på Fløng Skole føler sig mistænkeliggjort. De ser gerne, at eleverne får mere undervisning. Men 
det er der ikke udsigt til. Lærerne skal undervise mere, men det giver ikke eleverne mere undervisning  
- snarere ringere undervisning, frygter lærerne.  

TeksT Maria BEchEr TriEr

foTo Bo TornVig 

teskolen, der ligger i et mere udsat område i 
Høje-Taastrup, bruger 42,6 procent af tiden 
på undervisning. Kommunalbestyrelsen har 
besluttet, at lærerne næste år skal undervise 
mere. Der skal spares på skolerne, og den 
enkelte skoleleder skal se på, hvordan pen-
gene kan findes. 

Dorte Tofte er lærer og læsevejleder på 
Fløng Skole og har derfor kun 20 lektioners 
undervisning om ugen. Hun bruger også tid 
på at vejlede sine kolleger og tid med enkelte 
elever. Men hun ville ønske, at der samlet set 
var mere tid til undervisning på skolen. Især 
i overbygningen mangler der tid i fag som 
biologi og kristendom. Men med besparelser 
i sigte ved hun, at det nok ikke kommer til at 
ske. 

»Det er meget vigtigt at få beskrevet de 
ting, som vi ikke skal. Langt de fleste lærere 
sidder i dag til klokken fire og fem på skolen. 
De fleste arbejder mere, end de skal. Nogle 
år arbejder vi mere end andre år, fordi der 
kan være udfordringer det ene år, som ikke er 
der det næste. Men der skal være en grænse, 
for vi kan principielt arbejde hele tiden. Så vi 
skal vide, hvad vi ikke skal lave«, siger hun. 

Henrik Mandrup mener, at det kommer til 
at gå ud over kvaliteten i skolen, når lærerne 
skal bruge en større del af arbejdstiden på 
undervisning. 

»Meget af det, vi laver, som ikke er un-
dervisning, er jo samarbejde med forældre, 
psykologer og socialrådgivere og teamsamar-
bejde. Hvis vi får mindre af det, går det især 
ud over de svage elever«, frygter han. 

Det har ikke været muligt at få en kom-
mentar fra skolens ledelse.  
mbt@dlf.org

Lærer�Henrik�Mandrup�og�tillids-
repræsentant�Casper�Christiansen�
skal�undervise�mere�næste�skoleår,�
men�de�kan�ikke�se,�hvilke�opgaver�
der�kan�skæres�bort�fra�deres��
timeplan.

JANET REID
Bliv skarpere i 
forberedelsen af 
din CL-undervisning

BIRGIT SCHØN
Strukturklubmøder 
- hvordan gør man?

JACquElINE 
MINoR 
Få implementeringen 
af CL til at virke

SPENCER KAGAN
Hvorfor Coorperative 
Learning? Forskning 
og rationale

KoNfERENCE I KØBENHAvN 
v/Dr. Spencer Kagan, Jacqueline Minor, Janet Reid, Birgit Schøn m.fl.  

Danske og udenlandske CL-eksperter sætter fokus på succesrig 
CL – og de udfordringer, man kan møde på vejen derhen. I løbet 
af dagen får du masser af konkrete strukturer, du kan bruge i din 
undervisning – eller i ledelse og kollegialt samarbejde.   

København  ●  24. april 2012  ●  Park Inn, Københavns lufthavn

WoRKSHoP I ÅRHuS 
v/Dr. Spencer Kagan 

En sjælden mulighed for at deltage i en workshop med Dr. Spencer 
Kagan. På basis af mere end 30 års forskning og udvikling sætter 
Dr. Kagan fokus på kompleksiteten og de mange muligheder i Coope-
rative Learning – og som altid er der masser af deltageraktivitet.   

Århus  ●  26. april 2012  ●  Århussalen

oplev manden bag de kendte Cl-strukturer

DR. SPENCER KAGAN  
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alineaakademi.dk · tlf.: 3691 7080

TAG DE NæSTE SKRIDT MED 
CooPERATIvE lEARNING

Scan koden, læs mere om de to arrangementer 
og tilmeld dig på alineaakademi.dk 

Arrangeres i samarbejde med:

Udnyt en enestående mulighed for at komme dybere ind i 
Cooperative Learning og udforske potentialer og udfordringer. 
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Dårlig akustik  
får lærere til at skifte job 

aktualiseret

TeksT Helle lauritsen    

foTo istock

lærernes jobtilfredshed er lavere, og de har mindre energi efter arbejdsdagen, hvis de arbejder i lokaler 
med dårlig akustik, viser ny undersøgelse.

Dårlig akustik på skolen betyder meget for 
lærernes trivsel. En ny undersøgelse viser, at 
støj og dårlig akustik i klasselokalet får lærere 
til at overveje at skifte job. Forskere fra Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
NFA kan dokumentere, at lærerne på skoler 

med dårlig akustik har en lavere jobtilfreds-
hed, et lavere energiniveau efter arbejds-
dagen og i højere grad end andre lærere 
overvejer at forlade deres job.

En tidligere tysk undersøgelse har vist, at 
elever i lokaler med dårlig akustik oplever, at 
lærerne er mere utålmodige, mere uvenlige 
og har mindre tid til at hjælpe dem i under-
visningen.

»Risikoen for at overveje at forlade jobbet 
er forhøjet med en faktor 5-6 for lærere, der 

arbejder i lokaler med lang efterklangstid«, 
siger cand.scient. og ph.d. Jesper Kristiansen, 
der er en af forskerne bag den nyeste under-
søgelse. 

De har undersøgt ti københavnske skoler. 
Tre af skolerne har lokaler med en kort efter-
klangstid, tre skoler har middel efterklangs-
tid, og fire af skolerne har en efterklangstid, 
der er lang - og mere langvarig end Bygnings-
reglementet vil tillade for en nybygget skole i 
dag. Men der findes også skoler, der har loka-
ler med endnu længere efterklangstider end 
de undersøgte.

Åbenplanskoler har ikke været med i un-
dersøgelsen.

Efterklangstiden er vigtig
Efterklangstid er den tid, det tager for en 
lyd at dø ud i et lokale. Jesper Kristiansen 
forklarer, at for eksempel koncertsale har en 
efterklangstid, der er længere end i under-
visningslokaler, fordi lyden fra orkestret skal 
kunne høres helt ned på de bagerste rækker. 

»I et undervisningslokale foregår der – i 
modsætning til en koncertsal – mange akti-
viteter på én gang. Der er gruppearbejde, 
læreren går rundt og giver instruktioner, og 
eleverne taler med hinanden. Der foregår 
meget kommunikation, og derfor er det ikke 
godt med en lang efterklangstid«, fortæller 
Jesper Kristiansen.

Men mange ældre skoler er ikke akustisk 
bygget til denne undervisningsform.

Bygningsreglementet kræver, at efter-
klangstiden i et undervisningslokale er på 
under 0,6. Det betyder, at den tid, det tager 

Støj og dårlig aku-
stik på skolerne 
er en plage for 
mange lærere. Støj 
dræner for energi 
og får lærerne til 
at skifte job.
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Skræddersy  
dit nyhedsbrev fra                             
                            og

vinD!
Læg musen på »log ind« 
for at oprette en profil.

Opret en brugerprofil på folkesko-
len.dk. Så kan du vælge at få en 
mail, når der er nyheder, anmeldel-
ser og debat inden for de fag og 
emner, der interesserer dig, eller 
du kan tilmelde dig det ugentlige 
nyhedsbrev fra redaktionen. I fe-
bruar og marts trækker vi hver fre-
dag lod blandt nyhedsbrevmodta-
gerne om bunker af skønne præ-
mier. Får du allerede nyhedsbrev 
fra folkeskolen.dk er du selvfølge-
lig allerede med i lodtrækningen.

2.  
præmie

1.  
præmie

rejsegavekort til  
team Benns – 15.000 kroner

elvira madigan el-cykel, syv gear  
– værdi: 9.999 kroner 
Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter. Ansatte på fagbladet 
Folkeskolen/folkeskolen.dk og deres pårørende kan ikke deltage i 
konkurrencen.

for en lyd at dø ud i et lokale, skal være under 
0,6 sekunder. Bygningsreglementet gælder, 
hvis man skal bygge en ny skole. Skoler byg-
get før 2008 har ikke dette krav. Tidligere var 
efterklangstiden 0,9 sekunder.

Jesper Kristiansen siger, at den nye under-
søgelse viser, at det er en fordel for lærernes 
arbejdsmiljø, hvis efterklangstiden kommer 
endnu længere ned end 0,6 sekunder. Der er 
dog en nedre grænse, fordi teoretiske bereg-
ninger tyder på, at lærerne skal bruge mere 
stemmekraft, hvis efterklangstiden kommer 
for langt ned.

Svært at lære i dårlig akustik
Mental træthed – at være træt i hovedet – er 
noget, mange lærere fortæller om. Det er en 
af de mest selvrapporterede reaktioner på 
ikke-høreskadende støj, som er dét, der er 
tale om i skolebygninger. Men tidligere har 
man ikke haft forskning, der har understøt-
tet denne oplevelse. Det har man med den 
nye undersøgelse fra Det Nationale Forsk-
ningscenter for Arbejdsmiljø. Resultaterne 
viser tydelig sammenhæng mellem lang 
efterklangstid og manglende jobtilfredshed, 
mental træthed og ønske om at forlade 
arbejdspladsen.

Men ordentlige akustiske forhold har også 
stor betydning for elevernes indlæring. 

»Elever med høreproblemer har sværere 
ved at lære i lokaler med dårlig efterklangstid. 
Også elever med dansk som andetsprog eller 
med indlæringsvanskeligheder er følsomme 
over for dårlig akustik«, siger Jesper Kristian-
sen.

»Det handler både om børnenes indlæring 
og trivsel og om lærernes arbejdsmiljø. Hvis 
lærerne ikke trives, går det jo også ud over 
elevernes indlæring«.

Som et ekstra resultat viser den nye un-
dersøgelse, at de ældste elever i højere grad 
dræner lærerne for energi end de yngre. At 
arbejde med de yngste klassetrin har en po-
sitiv effekt på lærernes energi og motivation, 
mens de lærere, der underviser de ældre klas-
setrin, har et lavere energi- og motiveringsni-
veau. Dette resultat har dog ifølge forskerne 
formodentlig ikke noget med lydniveau og 
støj at gøre.  
hl@dlf.org
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Ny model mod frafald  
i modvind

20/20-modellen fra 2010 gør 
det muligt at forkorte 10. klasse 
ned til et halvt år, så man kan 
fastholde frafaldstruede unge. 
Men loven bliver blandt andet 
kritiseret, fordi gruppen af bogligt 
svage elever skal klare et helt års 
pensum på et halvt skoleår. Flere 
ledere af 10.-klasse-skoler mener, 
at der med den forkortede model 
stadig vil være en stor fare for, at 
de unge vil falde fra. De unge skal 
være klar til en ungdomsuddan-
nelse allerede efter et halvt år.

»Den elevgruppe, man vil ram-
me med den her model, er ikke en 
elevgruppe, der kan navigere i de 
to dele«, siger pædagogisk leder 
på 10.-klasse-skolen Århus High-
school, Helene Andersen.

N Y H E D E R  F R A  N E t t E t

76 færre  
lærere i  
Haderslev
43 lærere skal fyres, mens 33 
frivilligt forlader jobbet. Dermed 
har Haderslev reduceret lærerar-
bejdsstyrken med cirka 20 pro-
cent eller omkring 140 stillinger 
på to år. Yderligere 60 skal flyt-
tes til et nyt job for at få kabalen 
til at gå op.

De mange afskedigelser er 
blevet spredt ud over kommu-
nens skoler, og fremtiden er ikke 
specielt lys for de ledige.

»Der er allerede mange ledige 
i kommunen, så det er en rigtig 
svær situation, de kommer ud 
til«, siger Bent Hansen, kredsfor-
mand i Haderslev Lærerkreds.

De tre Vejle-skoler – Ødsted, Smidstrup-
Skærup og Egtved Skole – arbejder alle uden 
for skoleloven. Alle tre har de søgt om forskel-
lige dispensationer fra folkeskoleloven, og alle 
har de fra august ageret, som om dispensa-
tionerne var i hus, selvom det ikke er tilfældet.

Folkeskolen.dk’s beskrivelser af skolerne har 
fået Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Mini-
steriet for Børn og Undervisning ind i sagen.

»Det er naturligvis ikke i orden at tage fat 
på en række forsøg, uden at der er givet tilla-
delse til det«, siger børne- og undervisnings-
minister Christine Antorini.

Vejle Kommune har godt været klar over, 
at dispensationerne ikke har været i hus. Al-
ligevel kan de tre skolers ledere alle fortælle, 
at politikere og forvaltning bakkede op om 
forsøgene.

Formand for Børne- og Familieudvalget i 
kommunen Dan Skjerning (Socialdemokra-
terne) forsvarer sig med, at den tidligere re-
gering havde givet tilsagn om, at kommunen 
nok skulle få en dispensation.

»Da den tidligere regering var der, fik vi at 
vide, at det skulle vi ikke bekymre os om, det 
så fornuftigt ud«, siger Dan Skjerning.

Der blev bare ikke taget endelig beslut-
ning, tiden gik, og skolen skulle planlægge 
skoleåret 2011/12, så kniven var på struben, 
tilføjer han.

»Derfor sagde vi, at vi har en forventning 
om, at vi får en dispensation«, siger Dan 
Skjerning. Og så gik skolen i gang med om-
strukturering af skolen til aldersintegreret 
skole.

Men det er jo ulovligt?
»Ulovligheden i det er for mig 

ikke så stor. De kunne godt have 
ventet og så drevet skolen lovligt. 
Men så ville de ikke have fået så 

meget undervisning ud af det, som de får i 
øjeblikket. Men jeg vedkender mig, at vi ikke 
havde en blåstempling, da vi startede op i 
august«, siger Dan Skjerning.

»Skulle man have drevet skolerne inden 
for lovens rammer, så havde man leveret et 
meget pauvert skoletilbud. Og derfor glæder 
det mig egentlig, at man fra skolernes side 
rent faktisk har forstået og formået at levere 
en skole med en merværdi inden for den 
økonomi, vi nu har. Det synes jeg faktisk er 
meget prisværdigt, og de erfaringer, de får 
med det, skal vi da tage videre med os i vo-
res skoleudvikling«, tilføjer han.
jvo@dlf.org/esc@dlf.org

I næste nummer af Folkeskolen bringes 
et stort tema om skolerne i Vejle.

TeksT JoHN VillY olsEN & EsbEN cHRistENsEN

foTo JENs pANDuRo

Vejle Kommune driver 
folkeskoler ulovligt
på trods af at dispensationen ikke var i hus, har en række Vejle-
skoler arbejdet uden for skoleloven. »Ikke i orden«, siger Antorini.
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læs flere 
nyheder på:

Odense-læreres  
demonstration bar  
ikke frugt

Ifølge lærer Lene Junker fra 
Fynsk Forår var det en udbredt 
frustration over ikke at blive 
respekteret, der trak de mange 
lærere på gaden i går.

»Man hører tit den her med, 
at lærerne bare brokker sig. Vi 
ønsker ikke at være ofre, men 
håber, at vi med en demonstra-
tion som denne her blandt andet 
kan være med til at generobre 
noget af respekten for lærerne i 
kommunen ved at vise, at vi står 
sammen«, siger Lene Junker.

Selvom det ikke gav ind-
rømmelser, lykkedes det til 
byrådsdebatten at få Social-
demokraterne og Socialistisk 
Folkeparti til at indrømme, at 
den fyringsplan, de selv har sat 
i værk, vil medføre forringelser i 
undervisningen.

Ministeriet for Børn og Undervisning og Danmarks 
Lærerforening søsætter nu en fælles satsning på 
at styrke læsning i folkeskolen. Ministeriet har af-
sat fem millioner kroner til projektet.

Det nye projekt skal færdigdesignes i samar-
bejde med forskere, så den viden, der kommer ud 
af det, kan udbredes til hele landet. Målet er at få 
ny viden om effekten af undervisningen i faglig 
læsning.

»Alt for mange elever forlader folkeskolen med 
for dårlige læsekundskaber. Med det store fælles 
læseprojekt sætter vi netop yderligere fokus på 
læsefagligheden i folkeskolen. Jeg ser derfor me-
get frem til samarbejdet med Danmarks Lærer-
forening«, siger børne- og undervisningsminister 
Christine Antorini.

Ministeriet går sammen med 
DLF om læseprojekt

•    Undervisningspligten 
presset af skilsmis-
sesager

•     Politikere i sexet rund-
kreds på Borgen

•    nyt katalog giver in-
spiration til seksual-
undervisningen

•    130.000 har hentet 
aftensmads-app til 
mobilen

KL vil have fælles  
formålsparagraf for 
alle børn

I udspillet »Det gode børneliv« 
lancerer KL et forslag om, at re-
geringen sætter sig ned sammen 
med KL, lærere, pædagoger, so-
cialrådgivere og sundhedsplejer-
sker og diskuterer sig frem til en 
fælles formålsparagraf for børn 
og unge fra 0 til 18 år.

Formålsparagraffen skal 
være »en ledestjerne i den fag-
lige diskussion om børnenes 
trivsel, udvikling og læring og 
bygge på tankegangen i FN’s 
Børnekonvention og målsæt-
ningen om, at 95 procent af de 
unge skal have en ungdomsud-
dannelse«, står der i udspillet.
Den nye formålsparagraf skal 
erstatte de gældende formåls-
paragraffer, der er i henholdsvis 
folkeskoleloven, dagtilbudsloven, 
sundhedsloven og serviceloven.

DLF opprioriterer  
ledige medlemmer 

Sidste år blev 876 lærere over 
hele landet prikket og bedt om 
at finde et nyt job. Og i år er 
kommunerne allerede begyndt 
at melde nye lærerfyringer ud. I 
januar i år var 3.200 medlem-
mer af Lærernes A-kasse til-
meldt jobcentrene.

»De ledige lærere har det 
svært. Der er ikke mange læ-
rerjob at søge. Vi vil helst ikke 
have, at for mange søger over i 
andre fag, fordi vi sandsynligvis 
har brug for de ledige lærere 
om ganske få år. Vi vil yde en 
ekstra indsats for at forbedre 
deres vilkår«, siger formand for 
overenskomstudvalget i DLF, 
Gordon Ørskov Madsen. Blandt 
andet får ledige lærere kontin-
gentnedsættelse, indtil de igen 
er i arbejde.

Flere indrømmelser til 
lærerne i ny inklusi-
onslov 

Efter høringssvar fra blandt andre 
DLF er et lovforslag om inklusion 
blevet ændret på flere afgørende 
områder. Blandt andet er paragraf 
3 a. blevet ændret, så det er blevet 
specificeret, at børn, der har brug 
for støtte, skal tilbydes suppleren-
de undervisning, hvis de ikke kan 
nøjes med det almindelige tilbud.

»Udgangspunktet lød, som 
om det var et tilbud, og det er 
det ikke. De udsatte børn skal 
tilbydes det, de har behov for«, 
siger Christine Antorini. I alt blev 
lovforslaget ændret fem steder.

»Vi har fået et meget bedre 
resultat. Og vi er glade for, at hø-
ringsfasen bliver taget alvorligt. 
Vi har tidligere tit oplevet, at et 
lovforslag var handlet af i forligs-
kredsen, før det blev fremlagt«, 
siger Anders Bondo Christensen.

foto: Jakob Dall

SNIGPREMIERE
Den 31. januar var Der aDgangskoDe til at se første 

afsnit af tv-serien »rita« i folkeskolen.Dk’s nyheDsbrev.

foto: TV 2/Per Arnesen
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To stressede lærere går til haveterapi i Sorø. Det handler ikke om havearbejde eller in-
teresse for at luge, men om at finde ro og kunne slappe af - at være i nuet. Der er lang vej, 
men det er begyndt at lykkes lidt for Mette Nilsson og Karen Aagaard Dam i haveterapien.

overværet

Naturen kan hele 
et stresset menneske
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 De sidder i carporten på en 
stak halmballer og med varm 
te i krusene. En grå og kold 
januardag. På bordet står en 
tallerken med mandler, rosiner 

og tørrede æbleringe. De sidder i varmt 
tøj på fåreskind og med vattæpper til at 
tage trækken bagfra. Røgen fra bålfadet 
udenfor river en anelse i næsen, og det 
virker måske lidt stædigt at sidde herude, 
når der nu står et dejligt hus ved siden af, 
hvor man kunne snakke og drikke te. Men 

intet af dette er tilfældigt. Det er en del af 
behandlingen. 

De to af dem er lærere, der er gået ned 
med stress, de to andre er terapeuter. Og 
scenen er en meget væsentlig del af et havete-
rapeutisk forløb.

»Lugte sætter minder i gang. Bålrøgen 
minder dig måske om barndommen, teen 
stimulerer smagsløgene, og det samme gør 
æbleringene og mandlerne«, forklarer Jakob 
Bruus Ørtoft, der er psykoterapeut og har en 
uddannelse i haveterapi.

»Hvis man kan få de stressede til at gå tur, 
plukke bær, ligge i en hængekøje, lugte til 
jord og planter, har man fat i både krop og 
sanser, og så kan de – måske – spænde af«.

Det handler om at bruge naturen som et 
helende miljø for stressede mennesker. Om 
ro og omsorg. Om at kunne slappe af. For er 
der noget, stressede mennesker ikke kan, så 
er det at finde ro og hvile.

Vandrede hvileløst rundt
Første gang Mette var i haven, skulle hun 
finde sit eget sted. De to terapeuter havde 
bedt hende om at gå rundt og finde et 
sted, hvor hun kunne opnå ro. Men Mette 
vandrede hvileløst rundt i den store have og 
omliggende natur. Sætte sig kunne hun ikke, 
og at ligge og slappe af under en trækrone, 
som terapeuterne havde foreslået, kunne der 
under ingen omstændigheder blive tale om. 
Mette kunne ikke finde ro.

»Hver gang jeg fandt et muligt sted, kunne 
jeg mærke, at det ikke var okay for mig at 
sidde dér. Jeg fandt ud af, at jeg havde behov 
for at føle tryghed dér, hvor jeg skulle sidde. 
Efter en times tid fandt jeg endelig mit sted. 
Med en dejlig udsigt ud over bakkerne og 
med nogle træer i ryggen. Det er trygheden. 
At ingen kan komme listende bagfra«, fortæl-
ler Mette Nilsson.

Hun har været lærer i tre år i Ringsted. 
Oprindeligt er hun uddannet sygeplejerske, 
men det har altid været arbejdet med børn, 
der har trukket i hende. Derfor arbejdede 
hun som lærervikar og tog så en meritlærer-
uddannelse. 

»Jeg har altid levet i overhalingsbanen. 
Først nu har jeg lært at lytte efter mine be-
hov«, siger Mette Nilsson. Hun har været 

TeksT Helle lauritsen

FoTo klaus Holsting

Lugte sætter minder i gang. Bålrøgen minder dig måske 
om barndommen, teen stimulerer smagsløgene, forklarer 
psykoterapeut Jakob Bruus Ørtoft. Det simple tæller, og 
det er vigtigt, at haven er kravløs. Fra venstre i halmbal-
lerne ses ellers lærerne Mette Nilsson, Karen Aagaard 
Dam og terapeut Ella Hilker, der ejer terapihaven. Jeg arbejdede 

hele tiden, tænkte 
på mit arbejde 
hele tiden og var 
slet ikke nærvæ-
rende, ligegyldigt 
hvor jeg var. Om 
jeg var i skolen  
eller hjemme hos 
min familie.
karen Aagaard Dam 

  stressede mennesker kan ikke sove, slappe af eller 
finde ro. De er rastløse og i ubalance både psykisk og 
fysisk. ofte kan de ikke huske, og deres hjerte hamrer 
voldsomt. stress er en alvorlig sygdom, som man kan 
dø af. ubehandlet stress kan udvikle sig til depres-
sion, blodpropper eller hjerte-kar-sygdomme.

stress påvirker

sygemeldt siden september, hvor hun brød 
sammen på vej til arbejde. Hun kunne plud-
selig ingenting.

Fik blackout 
Haven er Ella Hilkers. Hun er uddannet syge-
plejerske og nu på efterløn. Sammen med Ja-
kob Bruus Ørtoft har hun startet haveterapien.

Flaget er hejst i haven. For gæsternes 
skyld og som signal til naboerne om at holde 
sig væk, mens haveterapien er i gang.

»Vi føler os meget velkomne. Flaget er 
hejst for os. Det gør os glade«, griner Karen 
Aagaard Dam.

Hun er også fra Ringsted, har været lærer 
i 11 år, men så fik hun et piskesmæld i nakken 
for tre år siden.
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overværet

»Jeg tog det ikke alvorligt. Jeg arbejdede 
videre. Jeg ville hen til eleverne. Jeg havde 
en aftale om, at jeg måtte lave øvelser i 
arbejdstiden, men det var ikke nok. Så fik 
jeg en diskusprolaps. Jeg arbejdede på en 
deltidssygemelding, men jeg fik ikke slap-
pet af. Mine kolleger spurgte, hvordan jeg 
havde det, men jeg arbejdede hele tiden, 
tænkte på mit arbejde hele tiden og var 
slet ikke nærværende, ligegyldigt hvor jeg 
var. Om jeg var i skolen eller hjemme hos 
min familie. Min krop slog fra, og jeg fik en 
infektion. Og så en dag fik jeg et blackout. 
Jeg sad i bilen og anede ikke, hvor jeg var 
på vej hen«.

Karen blev afskediget sidste sommer i 
kommunens sparerunde.

Havde glemt at holde pauser
Jakob Bruus Ørtoft fortæller, at den store FTF-
undersøgelse om stress viser, at det ikke er 
lærernes opgaver på skolen, der stresser dem 
allermest. Det er deres egne forventninger 
til egne præstationer, der er det allerværste. 
Derfor er det vigtigt, at haven her er et krav-
løst sted. Et sted, de kan slappe af.

»Det var som at få fri, da vi kom her. Det 
er dejligt befriende, at her skal vi ikke kunne 
leve op til noget. Her kan vi slappe af«, siger 
Karen Aagaard Dam.

Første gang hun var i haven, skulle hun 
også finde sit helt eget sted. 

»Da jeg havde fundet mit sted, sagde 
Jakob, at så skulle jeg have en pause. Jeg kig-
gede undrende på ham, men når man har 
udført en aktivitet, skal man have en pause. 
Det skulle jeg lære. Jeg havde helt glemt at 
holde pauser«.

Karen Aagaard Dam havde taget alt for lidt 
tøj på første gang til at sidde i halmballerne 
og være ude i haven i flere timer.

»Jeg lånte en masse varmt tøj. Det var som 
at være barn igen. Der var nogle, der tog sig 
af mig«.

Ikke mig, der er tosset
De to lærere henvendte sig begge til DLF’s 
rådgivning for psykisk arbejdsmiljø, da de 
var sygemeldte. Det var under visitationen, at 
haveterapi blev foreslået som et muligt tilbud. 

»Jeg var mest spændt på, hvordan det ville 
være at være sammen med andre. Det var jeg 
nervøs over. Hvordan gør man dét? Har jeg 
egentlig lyst til at fortælle flere, hvordan jeg 
har det? Men det var rart at åbne bøtten sam-
men og finde ud af, at jeg ikke er tosset. Det 
er ikke bare mig, der har det sådan. Her er 

flittigt klappet. De tager en runde om, hvor-
dan de har det.

»Man kan ikke spørge dem, hvad de har 
lyst til, for det ved en stresset person ikke. 
Derfor er vi dirigerende. Vi bestemmer, om 
vi skal lave en mindfulness-øvelse, gå en tur 
i skoven eller lave pileflet«, forklarer Jakob 
Bruus Ørtoft.

For eksempel aftalte de engang, at de 
ville sylte grønne tomater. Alle ingredienser 
var skaffet, men først fire gange senere blev 
det til noget, fordi ingen havde overskud 
tidligere.

»Vi arbejder med det følelsesmæssige, 
med kroppen og sanserne. Ofte kommer de 
med klaprende hjerter, de kan have smerter 
og svært ved at få vejret. Man kan både få 
tinnitus og miste smagssansen af stress«, siger 
han.

At ligge under et træ
Karen kan godt lide havearbejde, men er ikke 
så god til at komme ud at bruge naturen. Nu 
har hun lært at ligge under et træ og kigge op 
i trækronen.

»Det er svært, men jeg har da lært at få 
noget ro i kroppen. Jeg har købt mig en hæn-
gekøje, og jeg har ligget i den i min have helt 
frem til november. Jeg har aldrig før givet mig 
selv lov til bare at ligge og kigge op i luften«, 
fortæller Karen Aagaard Dam.

»Naturen er der jo hele tiden. Det har jeg 
heller ikke tænkt på før«.

»Og så er den lige ved hånden«, supplerer 
Mette Nilsson.

Sammen har de ligget under et træ og 
nogle ørnebregner en dag, hvor der først var 
blå himmel og så pludselig faldt store regn-
dråber ned.

»Lad dem bare komme, tænkte vi. Det var 
flot, som de faldt, og træet beskyttede os på 
en måde«, siger Karen.

Nu går de jævnligt ture – også når de ikke 
er i haveterapi.

Tur i skoven mod hjertebanken
»Jeg havde meget uro i kroppen i begyn-
delsen. Men så flyttede jeg noget brænde«, 
griner Mette Nilsson.

Hun har haft voldsom hjertebanken i pe-
rioder, men nu går hun en tur i skoven. Det 
hjælper. Hun har lært at bruge dét, der er ved 
hånden, og hun har altid godt kunnet lide at 
bruge sin krop.

Ella Hilker taler om, at mange med stolt-
hed fortæller, at de er en rigtig blæksprutte, 
der kan klare mange ting samtidigt.

  Haveterapi er forholdsvis nyt i Danmark, mens sve-
rige har benyttet formen i flere år. Det er naturen, der 
her virker helbredende. Haveterapi handler ikke så 
meget om havearbejde som om at lære at finde den 
indre ro, hvilket udelivet kan hjælpe med. Man skal 
kunne slappe af for at blive rask efter stress. Hjernen 
skal have ro. Haven og naturen opleves af mange som 
et kravløst sted. Øvelser i at være i nuet – mindful-
ness – bruges for at lære at skærpe koncentrationen. 
føle-, lugte- og smagssansen er vigtige i arbejdet. 

  svenske undersøgelser viser, at 98 procent oplever 
en forbedret livssituation efter haveterapi, og omkring 
75 procent kommer tilbage i job eller uddannelse.

om haveterapi

Jeg har altid  
levet i over- 
halingsbanen.  
Først nu har  
jeg lært at lytte  
efter mine  
behov. 
Mette Nilsson

nogle, jeg kan dele det med«, fortæller Karen 
Aagaard Dam.

De to lærere er i gruppe med andre i ha-
veterapien. Gruppen er åben, så der er en, 
der er holdt op, og en ny, der er kommet til, 
mens de har været her.

»Jeg troede også, jeg var ved at blive tos-
set. Jeg kunne hverken lave mad eller andre 
ting. Men når man møder andre, der har det 
ligesådan, tror man, at der er en vej frem«, 
siger Mette Nilsson.

krop og sanser
Når grupperporten med te og tørret frugt. 
Katten er også meget velkommen og bliver 
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Naturen findes lige ved hånden. Mette Nilsson og Karen 
Aagaard Dam er begyndt at bruge naturen meget mere 
end tidligere. 

»Alle de velbegavede kvinder, vi ser her, 
som ikke kan finde ud af at holde en pause. 
Man skal huske, at der er en grænse for, hvad 
man kan byde sig. Vi er biologiske menne-
sker, der skal sove, hvile, have pauser. Men 
for lærerne er pauserne i skolen i høj grad 
blevet væk«, siger Ella Hilker.

Hun fortæller, at man ved en scanning 
faktisk kan se de områder af hjernen, der er 
brændt sammen hos en stresset. Der er en 
forandring i de dybereliggende lag i hjernen, 
men det kan repareres.

Hun kender det selv. Hun har også været 
nede med stress i nogle år. En psykiatrisk 
patient slog hende i ansigtet, og det udløste 
hendes stress. 

At være nærværende
De taler om at se træerne, rovfuglene, nyde 
udsigten fra en bakke. En terapihave skal 
blandt andet indeholde noget vildt, udsigt, 
huler, mulighed for nogle aktiviteter.

»Se lige det lys«, lyder det fra Karen, da 
solen endelig bryder igennem skylaget. Hun 
viser sit højbed med vinterafgrøder frem. Her 
er kørvel, lupin og hørfrø, der står godt i den 
lune vinter og skal berige jorden. Hun rører 
ved en hæk af jordskokker.

»Det minder mig om min barndom«.
Ord som livgivende og sindsro flyder imel-

lem de fire i haven. 
»Det handler om at lære at være nærvæ-

rende i dét, man gør. Bager man rugbrød, så 

bager man rugbrød. Man laver mad nærvæ-
rende. Det, de lærer her i haven, skal også 
være omsætteligt derhjemme«, siger Jakob 
Bruus Ørtoft.

Øvelserne i nærvær kan være fantasirejser. 
De har også prøvet at undersøge en rosin i 
flere minutter – har den en lyd? Hvordan føles 
den i fingrene? Hvordan ser den egentlig ud? 
Men det var svært, fortæller Karen og Mette. 
Andre nærværsøvelser har været en større 
succes. At ligge under trækronen virker – også 
Mette har lært det nu og karter ikke længere 
rundt. 

De falder »i hullet« igen og igen, men det 
er okay. Bare de kommer op igen.  
hl@dlf.org
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Projektleder på nørre- 
snede-projektet var Alexander 
Muchenberger, masterstude-

rende i interaktiv design på  
Designskolen og med i  

detours.biz

som led i en innovations- 
projekt på nørre-snede skole 
fik 8.-klasserne sidste år mu-
lighed for at sætte deres eget 

præg på byrummet. 

»Contemporary sløjd« er den fælles 
overskrift på en række projekter sat 
i gang af kunstnere og sløjdlærere i 
fællesskab. 

foto Morten Pedersen / tekst Karen ravn   
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»I stedet for at lave bordskånere  
i sløjd tager vi udgangspunkt i  

elevernes nærmiljø – skolen eller 
byen. De laver noget, der giver me-

ning. Det er entrepreneurship«.
Jens Hyldegaard, sløjdlærer i  

detours.biz

tanken i nørre-snede lukker  
klokken 22. Hvorfor har vi ikke en 

døgnkiosk? spurgte disse fire piger 
– og byggede selv en kiosk. sam-

men med en spand sand udgør  
den nørre-snede »strand« ved  

byens lille andedam. 
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Tvivlen som en drivkraft
Betragt det som en gave, når et barn fortæller dig om seksuelle overgreb eller omsorgssvigt.

I oktober 2011 offentliggjorde Folkeskolen en 
undersøgelse om underretning til de sociale 
myndigheder, hvor en af konklusionerne var, 
at 50 procent af lærerne ikke underretter de 
sociale myndigheder, selvom de har mistan-
ker om omsorgssvigt. 

Samme undersøgelse blev gennemført i 
2007, og resultaterne er sammenholdt, hvor 
data er sammenlignelige. I de fire år er der 
en positiv stigning i forhold til at underrette, 
hvor 60 procent i 2011 svarer ja til, at de har 
prøvet at underrette, mod 52 procent i 2007, 
og på spørgsmålet om, hvorvidt det er deres 
indtryk, at de sociale myndigheder gør noget 
aktivt, svarer 44 procent ja i 2011 mod 53 pro-
cent i 2007. 

Det er interessant, at flere 
lærere indberetter, men til gen-
gæld oplever, at der bliver gjort 
mindre fra kommunal side. Det 
passer med de seneste sager 
om overgreb, og det forklarer 
måske meget godt, hvorfor 
mange lærere føler, at det ikke 
nytter, at der går urimelig lang 
tid, før kommunen reagerer, og 
at det er værre at indberette, 
når der ikke sker noget, end 
helt at lade være.  

Det nytter
Det er vores erfaring i Landsorganisationen 
mod seksuelle overgreb, LMSO, at noget 

af det, der har hjulpet – når de voksne ser 
tilbage – er, at nogen så dem. Formanden for 
Børnerådet, Lisbeth Zornig Andersen, har 
givet et godt eksempel på at blive set. Hendes 
geografilærer Holst inviterede hende til varm 
kakao og franskbrødsmad, og Holst gav 
hende telefonnummeret til kommunen og 
opfordrede hende til at søge hjælp.  

En del af de voksne, som søger hjælp i 
LMSO’s centre, fortæller, at de har forsøgt at 
fortælle en lærer, at de blev misbrugt – enten 
direkte eller indirekte ved at skrive om tema-
et i en danskstil. Desværre oplevede en del, 
at læreren ikke talte med dem om emnet, 
eller at læreren slog det hen med, at »du har 
en livlig fantasi«. 

At blive set giver modstandskraft, og i 
forskningssammenhænge kalder man det 
resiliens: et psykologisk begreb om en særlig 
modstandskraft, der gør, at nogle mennesker 
klarer sig godt, på trods af at deres livsbe-
tingelser udgør en risiko for at udvikle for 
eksempel psykiske skader. 

Det har store konsekvenser for barnet, 
når en voksen vælger ikke at lytte eller tro. 
Det er derfor meget vigtigt for os at pege 
på, at det ikke er korrekt, at det er værre at 
underrette, når der ikke sker noget, end at 
lade være. 

En lærer, som gør noget for barnet, og 
som eventuelt underretter de sociale myndig-
heder, viser barnet: »Jeg har set, du har det 
svært« – og det kan være noget af det, der er 
afgørende for, at man som voksen klarer sig 
bedre. Dermed har vi forhåbentlig demente-
ret, at det vil skade lærerens forhold til ele-
ven at underrette, som var en af flere årsager 
til ikke at underrette.

Tvivlen som en drivkraft
Det er vores erfaring, at børn, som udsæt-
tes for omsorgssvigt eller overgreb, meget 
ofte bliver udelukket af fællesskabet eller 
sætter sig selv uden for. Børn, som ikke får 

morgenmad eller madpakke, som møder 
med blå mærker, eller som er blevet misbrugt 
om natten, vil ikke møde op næste dag med 
sprudlende energi. Børn, som udsættes for 
omsorgssvigt, vil være »de besværlige« børn, 
så derfor er det vores bud, at børnene skal 
hjælpes og ses – uanset hvad. 

Omsorgssvigt og seksuelle overgreb mod 
børn og unge er ofte omgærdet af tavshed og 
hemmeligholdelse og kan foregå gennem læn-
gere tid, uden at omgivelserne får kendskab 
til det. Området er på det nære plan præget 
af tabuisering og berøringsangst, mens det 
ofte behandles sensationspræget i medierne. 

På grund af disse forhold kan det være en 
vanskelig og kompleks opgave at skulle for-
holde sig til de børn og unge, der mistrives, 
og tvivlen er derfor ofte et grundlæggende 
vilkår, når der opstår en mistanke om om-
sorgssvigt eller seksuelle overgreb. 

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

kronik
af psykolog kuno sørensen, red Barnet, 
selvstændig udviklingskonsulent Carsten Borup 
og speCialkonsulent i frederiksBerg kommune, 
Brigitta v. riCk. 
de tre sidder i bestyrelsen for landsorganisationen mod seksuelle 
overgreb, lmso.
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Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

Det er vigtigt, at man deler sin 
tvivl med sine kolleger. Selvom 
den faglige vurdering af en 
given situation også er forbun-
det med personlige normer og 
grænser, er det vigtigt, at tviv-
len ikke forbliver privat. Tvivl 
er en vigtig drivkraft i arbejdet 
med mistanker om omsorgs-
svigt og seksuelle overgreb, og 
den kan være både konstruktiv 
og professionel.

Dialog og åbenhed er redskaber, der kan 
være med til at sætte en professionel ramme 
for fagpersonens spørgsmål og tvivl. Det er 
vigtigt, at fagpersoner er opmærksomme på 
og får mulighed for at registrere de forskel-
lige følelser og reaktioner, som en mistanke 
eller betroelse kan føre med sig. Det er 
afgørende, at fagpersonen får den fornødne 
faglige støtte – og derigennem er klædt bedst 
muligt på til at støtte det barn, der har behov 
for det.

Seksualundervisning og overgreb
Som underviser, der skal undervise eleverne 
i emnet sundheds- og seksualundervisning 
og familiekundskab, har man en vigtig rolle 

i forhold til at fortælle eleverne, at de kan og 
skal sige fra, hvis en voksen begår overgreb. 
Karin Helweg-Larsen har i en trivselsundersø-
gelse fra 2008 dokumenteret, at fem procent 
svarer, at de i alderen mellem 12 og 15 år har 
haft seksuel kontakt med en person, som var 
fem år ældre.  

Som lærer kan det være svært at forestille 
sig, hvordan det er som elev at deltage i 
undervisning om sex, samtidig med at man 
bliver udsat for overgreb enten hjemme eller 
ude. Følgende eksempel fra »Barndom byt-
tes?« illustrerer ret tydeligt, hvordan det er: 

Jeg husker, at det var meget svært for mig 
at have seksualundervisning sammen med min 
klasse. Jeg kunne næsten ikke holde ud at være 
i lokalet, fordi jeg følte mig så fremmedartet og 
beskidt. Jeg så hele tiden min far eller en over-
grebssituation for mig. Jeg havde en stærk fysisk 
oplevelse af, at »nu lige om ét sekund så vælter 
ordene ud af munden på mig, så fortæller jeg 
det hele«. 

Erfaringen viser, at de færreste børn og 
unge kender deres egne grænser og rettig-
heder. Faktisk er der rigtig mange børn og 
unge, som ikke ved, at det er ulovligt, det 
den voksne gør, men først finder ud af det via 
seksualundervisningen. Viden om seksuelle 
overgreb og konsekvenserne heraf kan gøre 
barnet bevidst om, at det er muligt at komme 
ud af et seksuelt misbrug, og at det er muligt 
at få det bedre, hvis man taler om det og får 
den rigtige støtte og hjælp. 

Børn, som fortæller om overgreb – eller 
omsorgssvigt – har levet med det længe, fordi 
de godt ved, at det ikke er noget, man taler 
om. Så når en lærer får sådan en viden af et 
barn, er det faktisk en gave – fordi det er en 
tillidserklæring til den voksne. Det, barnet 
egentlig siger, er: »Jeg stoler så meget på dig, 
at jeg godt tør fortælle dig min grimme histo-
rie«.  

Det er overflødigt at fortælle, hvad der 
sker i barnets bevidsthed, hvis læreren ikke 
gør noget. 

Denne kronik er lagt på folkeskolen.dk i en 
længere version med dybe link.
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Ja, opfordringen er ikke til de lærere og 
børnehaveklasseledere, der hver dag knokler 
for at levere kvalitet i elevernes undervisning. 
De tager deres del af ansvaret. Det gør flere 
kommuner heldigvis også i samarbejdet med 
lærerne.

Den gælder KL, der gennem en uhyrlig 
pressekampagne nedgør arbejdsindsatsen fra 
en af sine største medarbejdergrupper.

KL tolker tilsyneladende forskningsun-
dersøgelser, der peger på, at læreren er den 
vigtigste enkeltfaktor for elevernes udbytte 
af undervisningen, sådan, at bare læreren 
har mere tid sammen med eleverne, så øges 
udbyttet.

Men KL glemmer, at forskningen også 
peger på, at læreren skal kunne beherske 
det undervisningsstof, som skal formidles, 
kunne vælge mellem et bredt repertoire af 
undervisningsformer og viden om deres an-
vendelse i forhold til det faglige stof og den 
enkelte elev.

Vi har en ambitiøs folkeskolelov, der be-
skriver de opgaver, læreren skal varetage om-
kring undervisningen, så alle elever oplever 
kvalitet i undervisningen. 

Det gælder tilrettelæggelsen af alle under-
visningens dele, forberedelsen af forløb og 
fagligt indhold i forhold til fagets Fælles Mål, 
så den enkelte elevs behov og forudsætninger 
bliver udfordret. 

Det gælder evalueringen af undervisnin-
gen i forhold til det videre forløb i klassen 
og til dialogen med forældrene om elevens 
udbytte. 

Det gælder lærerens samarbejde med 
kolleger i klasse- og fagteam samt øvrige 
fagpersoner omkring eleverne, hvor især 

debatteret

Kvalitet i undervisningen. 
Tag nu ansvar! Tommy Jensen:  

»Det er hårrejsende og næsten 
uanstændigt at tale om, at fol-
keskolen ikke er inkluderende 
nok, og i bund og grund handler 
det slet ikke om inklusion, men 
om gamle politiske dogmer 
fremført af såvel venstreflø-
jen som højrefløjen, dog med 
forskelligt ideologisk udgangs-
punkt.
Det er indlysende manipule-
rende, når politikerne ser sig 
sure på specialundervisningen 
og gør denne til genstand for, 
at folkeskolen er for dyr – og i 
samme åndedræt hævder de, 
at folkeskolen skal være mere 
inkluderende, end den er nu, ud 
fra en pædagogisk didaktisk 
diskurs. Det ligner et misbrug 
af folkeskolen som begreb, og 
det værste ved det hele er næ-
sten, at vi ikke har opdaget det.
Når politikerne taler om ’inklu-
sion i folkeskolen’, anvender de 
en anden definition af folke-
skolen, end når de taler om, at 
vores folkeskole er meget dyr 
og hører til en af de dyreste i 
verden. Begrebet inklusion an-
vendes snævert i forhold til den 
del af folkeskolen, der har med 
normalundervisningen at gøre, 
og altså ikke hele folkeskolen. 
Det er ligeledes den del af fol-
keskolen, der beskedent bruger 
to tredjedele af det samlede 
budget, og i så fald kan den 
jo næppe være den dyreste i 
verden.
Folkeskolen bliver først rigtig 
dyr, når man regner special-
skolerne med, og det gør man, 
for ellers ser regnestykket ikke 
så godt ud, i forhold til at man 
gerne vil diskutere inklusion. 
Der er en indbygget modsæt-
ning i dette forhold, og det lig-
ner bevidst manipulation«.

}Uddrag af indlægget  
»Inklusionsaktørerne snyder  
med begreberne«

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

undervisningens indhold, klassens fællesskab 
og de sociale forhold drøftes. Dette bliver ikke 
mindre omfangsrigt fremover med et øget 
antal elever, der har behov for inkluderende 
støtteforanstaltninger.

Men det opleves ikke, som om KL vil give 
lærerne den mulighed – med snak om mindre 
forberedelsestid, færre samarbejdstimer og 
dertil en manglende anerkendelse af arbejds-
indsatsen, der skal være grundlag for flere 
undervisningstimer til læreren – nok ikke til 
eleverne?

Det opleves heller ikke hos de kommuner, 
der med store besparelser ser stort på kvalite-
ten i undervisningen.

Bivirkninger er også, at færre unge når 
en ungdomsuddannelse end de 95 procent, 
som politikerne har som mål, og at det bliver 
sværere at tiltrække unge til uddannelsen 
som lærer.

Derfor er vores ekstraordinære kongres 
et vigtigt signal til både politikere, forældre 
og elever i skolen om, at vi tager vores an-
svar for kvaliteten i undervisningen. Men vil 
politikerne også tage medansvar, så lærerne 
får betingelserne til at kunne udføre deres 
del?  

” Den gælder 
KL, der gennem 
en uhyrlig  
pressekampagne  
nedgør arbejds-
indsatsen fra en 
af sine største 
medarbejder-
grupper!

 DLF mener 
 Af Bjørn HAnsen, formAnd for dLf’s 
 skoLe- og uddAnneLsespoLitiske  
 udvALg
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Inger la Cour, cand.pæd.psych.

Vi skal også hjælpe de ikke-parate børn

Gauss Foto - Møllergade 61 - 5700 Svendborg - www.gaussfoto.dk - jette@gaussfoto.dk - tlf. 62 22 90 57

Forældrene har det største udvalg ved Gauss Foto  
Portrætter med og uden udtoning valgfrit i sort/hvid, farve og bruntoning
4 forskellige udtryk i luxusmappen - foto leveres signeret i kartongavemappe
Fotos kan købes fra kun 60,- kr. incl. fotografering
Store 20x30 cm. klassefotos som standard i alle serier

Vi leverer den servicepakke i ønsker. Se det store udvalg på vores webside 
Fotograferne er gennemrutinerede og i får besøg af den samme hvert år
Vi er godkendt leverandør af KMD, Tea Tabulex og alle elevintrasystemer
Vi producerer selv på vores moderne maskiner - sikrer Jer kvalitet til tiden
40 års erfaring med portrætfoto og 20 år med skolefoto

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet

Deltag i netdebatten 
på folkeskolen.dk

Thomas Skovgaard: 
»Jeg kunne ønske mig, at der 
blev sat krav til, hvordan et lære-
middel er digitalt, for at det kan 
indkøbes med støtte:
- Det skal leveres online. Program-
mer, der skal installeres, er me-
ningsløse at få til at virke/opdatere 
og så videre. Helst i en fremadret-
tet form, så der ikke skal være 
både en webside og en app.
- Det skal leveres i smådele. Pro-
dukter, der forudsætter, at lærere 
i dag vil have en færdigdidakti-
seret pakke at trække eleverne 
fra A til Z i, er utidssvarende.
- Det skal være gennemtænkt, 
så produceret indhold kan an-
vendes andre steder, og så må 
det gerne give mulighed for at 
gøre brugerne klogere på de veje, 
de anvender i læremidlet.
Og naturligvis være: Testet på 
elever, med uni-login og rar bru-
gerflade«.

}Uddrag af indlægget  
»Støttede digitale læremidler« 

Det er velgørende at høre Mette Frederiksens 
kraftige reaktion på oplysningen om, at der er 
80.000 unge, der hverken er i arbejde eller 
under uddannelse. Viljen til at ændre det er 
klart til stede. Men det kan blive svært, fordi så 
mange af disse unge ikke har ret meget gåpå-
mod. Og samtidig med at de bør have hjælp til 
at komme i gang, er det jo lige så vigtigt, at man 
ændrer skolen, så de nye og potentielt svage ele-
ver ikke skal igennem de samme erfaringer med 
dalende selvtillid. 

Så på samme tid som man forsøger at få de 
unge i gang, er det umådelig vigtigt at ændre 
skolen, sådan at vi ikke fra 1. klasse starter med 
en flok, hvor en del små børn allerede er skep-
tiske over for egne muligheder. Hensigten med 
at oprette en børnehaveklasse var jo at gøre de 
små mere parate til indlæring i 1. klasse. Men 
på grund af forskrækkelsen over Pisa-testens 
resultater fik man den dårlige ide at starte læse-
indlæring et år før. Og det lykkedes fint med de 
skoleparate børn, men det er jo de ikke-parate 
børn, man bør hjælpe. Og de skal hjælpes på 
mange forskellige områder, blandt andet med 
motorikken, som man nu har opdaget er dårlig 
hos mange børn.

Der er gode bøger om emnet med masser 
af gode råd. (for eksempel Britta Holles bøger). 
Bare man ville læse lidt i dem og gøre det, der 
egentlig var hensigten med børnehaveklassen, så 
vi ikke starter med en del små rollinger, der er 
usikre på sig selv, fordi de allerede har oplevet 
konkurrencer, som de ikke følte, de klarede godt 
nok. Ved at satse på de skoleparate har man fra 
1. klasse allerede to grupper, som børnene er 
bevidste om, og da kravene øges hele tiden, er 
det svært for de usikre at genvinde troen på sig 
selv. Det kommer der mange forskelligartede 
reaktioner på, så årsagen kan være vanskelig at 
pege på, når man når op til 4.-5. klasse.

” Hensigten med 
at oprette en børne-
haveklasse var jo at 
gøre de små mere 
parate til indlæring 
i 1. klasse.

p22-27_FS0312_debat.indd   25 03/02/12   12.02



debatteret

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

Niels Villefrance Andersen, Køge

lad oS få StatUS I, at  elever SIger: »Jeg vIl lære  noget«
To piger fra 9. klasse, Nanna og Alberte, havde 
et opråb her: »Folkeskolen ifølge eleverne« 
(Folkeskolen nummer 28/2011).

Og tak for det! Et modigt indlæg om uro i 
timerne og manglende disciplin. Og pejlemær-
ker for skolens virke.

Det er rigtigt, at vejen frem er samarbejde 
og ansvar. 

Jeg tror, at langt de fleste elever ønsker ro 
og læring. Hvorfor er der så klasser, der lar-
mer? Hvis undervisningen dag efter dag slet 
ikke giver mening, er det forståeligt, at der 
reageres med uro.

Men ligger en del af problemet ikke i, at 
danske elever ikke må være flittige? Og en rin-
geagt for lærere over en bred kam? 

Der er forældre og elever, der kan blive ved 
med at bore i små problemer, der kunne løses 
med lidt humor. Men man står stejlt på sit og 
bagtaler måske lærerne derhjemme? Og det 
på en måde så »fair play« er sat ud af spillet.

Vi lever i en tid, hvor man vil dykke folk. 
Sproget er blevet groft – og man glemmer hel-
heden (klassen skal samarbejde).

Forudsætningen for et godt resultat er, at 
man giver slip på nogle af de stejle holdninger 

... der skal blødes op, så der tages hensyn til 
alle elever i klassen. Ikke kun fars og mors 
vidunderlige solstråle af et barn!

 Der skal med andre ord en ny holdning til. 
Vi mangler noget optimisme og humor. Og en 
sprogtone med mere værdighed. Samt nogle 
modige folk, der tør skære igennem og sige: I 
kan gøre det bedre!

Mit bud er, at der – som elev – skal være 
status i at sige: »Jeg vil lære noget. Og jeg vil 
bruge tid på det. Lad os få noget ro i klassen!«

 Nanna og Alberte: Skriv igen! I sætter tan-
ker i gang. Og tak for det.

Anders Lervad Thomsen, folkeskolelærer, Jelling

fat anerkendelsen, niels!
At du lider, Niels, bløder med tydelighed 
igennem i »Folkeskolens magtforskrækkelse« 
i forrige nummer af Folkeskolen (Kronikken i 
nummer 1/2012). Jo, der er grænser for fælles-
skab. Ja, som pædagogisk kamp- og anerken-
delseszone er forholdet mellem lærer og elev 
i skolen mere end et etisk forhold; anerken-
delsen må også tilbageholdes. Ja, der er uro 
i klassen. Men der er ikke et kausalt forhold 
mellem lærerens magt, klassen, rummet og 
graden af uro i undervisning. Afmagt er lige 
så vigtig at omgås, i en tid hvor eleverne som 
enkelte insisterer på at være demokratiske 

bevægelser i sig selv. Klasserummet er ikke 
altid den bedste kampplads og støjdæmpende 
lokalitet. Bliver lærerens (af )magtudøvelse 
skinger, basker de (fejl)anbragte indsatte for 
alvor mod ruden. 

Drop nu endelig din kvidrende fuglemetafo-
rik, der sender de (fejl)anbragte vildfugle bort 
fra reservatet og ud i glemsel. Den spærrer for 
det væsentlige: Udvikling af lærerrollen og af 
dens lokaliteter, så relativt varige læringsfælles-
skaber, »der tager bestik af de gennemgribende 
ændringer i børne- og ungdomskulturen«, kan 
vise sig. Vore kolleger i reservaterne er for 

længst i færd med systematisk at udvikle sam-
spillet mellem lærerrollens stil og rum.

Ja, vi skal netop stolte holde øje med, at 
barnet ikke skylles ud med badevandet. Det 
er ikke lærernes værk, der er pointen. Vi må 
nøjes med at nyde den lille glæde ved at få ele-
ven til at dæmpe sig, som om det var af egen 
fri vilje. Her duer respekt for fugletæmmere og 
ensidig klasserumspædagogik ikke! Vi slipper 
ikke for at afprøve læringsfællesskabers dannel-
sespotentiale i og uden for buret i det pædago-
giske udviklingsarbejde. Øer af intensitet på et 
hav af rutine. Come on, Niels.

DE små LÆSER
Konference om læsning i indskolingen

–  er frøen en prins eller en padde?

25. – 26. april 2012            
Comwell Rebild Bakker

Dette års konference sætter fokus 
på læsning af både fi ktionstekster og faktatekster

Tilmelding og yderligere oplysninger: 
www.viacfu.dk /desmaalaeser
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Kære C.C.!
Jeg vil give dig og alle andre skolebibliotekarer, 
læsevejledere, it-vejledere med mere en uforbe-
holden undskyldning, hvis jeg har udtrykt mig 
på en måde, der kan opfattes, som om I ikke 
udfører et fuldtidsjob.

KL har nu i snart to måneder kørt en mas-
siv kampagne for at tegne et billede af, at 
lærerne udfører en række unyttige opgaver 
og i stedet bare kan undervise noget mere. Ad 
flere omgange har KL serveret såkaldte solo-
historier til medierne og er ikke gået af vejen 
for at bygge historier op på direkte forkerte og 
misvisende internationale sammenligninger. 
For mig er det helt uhørt, at en arbejdsgiveror-
ganisation på den måde mistænkeliggør med-
arbejdernes indsats. Kommunikationsopgaven 
i forhold til denne kampagne er ikke helt 
enkel, da de færreste uden for egne rækker 
gør sig begreb om, hvad en lærer udfører af 
funktioner. Derfor har jeg i min kommunika-
tion taget udgangspunkt i A08-aftalens princip 
om, at læreren underviser et maksimalt ti-
metal, der gør det ud for en årsnorm. Jeg kan 
til fulde stå inde for, at en lærer, der har det 
maksimale timetal, udfører et fuldtidsarbejde. 
Min pointe er, at hvis en lærer ikke underviser 
i dette timetal, skyldes det udelukkende, at 
kommunalbestyrelsen eller skolelederen har 

bedt læreren om at udføre et andet arbejde, 
og det har de naturligvis gjort, fordi de har 
vurderet, at det styrker kvaliteten af elevernes 
undervisning. Det har intet med vores arbejds-
tidsaftale at gøre.

I den pågældende artikel siger jeg også: 
»Hvis skolebiblioteket ikke styrker undervis-
ningen, skal det nedlægges. Men når alle kom-
muner har dem, er det, fordi kommunen har 
prioriteret, at det er et væsentligt element for at 
skabe kvalitet«. Mit ønske er at fastholde kom-
munernes ansvar for kvaliteten i elevernes un-
dervisning og dermed også for prioriteringen af 
lærernes arbejdsopgaver.

Jeg har i årevis talt for, at vi skal have fokus 
på lærernes muligheder for at gennemføre god 
undervisning. Det gør vi blandt andet gennem 
velfungerende skolebiblioteker, dygtige læse-
vejledere og så videre. Børnehaveklasseledere, 
lærere (med mange forskellige funktioner) og 
skoleledere påtager sig hver dag ansvaret for 
at skabe størst mulig kvalitet i elevernes un-
dervisning. Lad os i fællesskab fastholde kom-
munerne på deres ansvar for, at lærerne har 
ordentlige muligheder for at påtage sig dette 
ansvar. De skal ikke have lov til at placere aben 
på vores skuldre gennem skatteborgerfinansie-
rede mediekampagner.
Anders Bondo Christensen, formand for DLF

C.C. Rasmussen, formand for Danmarks Skolebibliotekarer

Åbent brev til  
Anders Bondo Christensen

Svar:

Kære Anders!
I debatten om at lærerne underviser for lidt, er 
der ved at danne sig et billede af, at her har vi 
lærerne på fuldtidsjob, og der har vi skolebiblio-
tekarerne og læsevejlederne. 

Jeg bliver nødt til at sige, at du er med til 
at tegne det billede. I Politiken søndag den 22. 
januar udtaler du følgende:

»De lærere, der har 25-26 lektioner om ugen, 
som er udgangspunktet, har et fuldtidsjob. Det 
kan jeg garantere for. Hvis der er nogle lærere, 
der ikke har det, er det, fordi de er blevet bedt 
om at have andre opgaver som læsevejledere 
og skolebibliotekarer. Jeg vil ikke afvise, at man 
skal skære ned for det«. Jeg er målløs!

Du har i øvrigt flere gange i de sidste uger 
foretaget denne skelnen. Politikens journalist 
spørger også: »Lærerne underviser i snit cirka 
19 klokketimer ud af en arbejdsuge på 42 timer. 

Hvad bruger I den resterende tid på – ikke alle 
kan jo være bibliotekarer?« Du retter ham ikke.

Jeg ville ønske, at du her i Folkeskolen vil be-
rolige mine medlemmer af Danmarks Skolebib-
liotekarer. Der gik ikke mange timer den søndag 
formiddag, før jeg fik henvendelser fra medlem-
mer, der spurgte, hvad der går af Anders. 

For, Anders, vi er da stadig enige om
… at skolebibliotekarerne som udgangspunkt 

har et fuldtidsjob på linje med alle øvrige lærere?
… at skolebibliotekarerne i åbningstimer har 

undervisning, når de er sammen med elever?
… at skolebibliotekarerne har brug for forbe-

redelse og administrationstid?
Du siger til slut i Politiken: »Derfor er det 

irriterende, at jeg skal bruge så meget tid på en 
rigid talkamp, som det her har udviklet sig til«.

Jeg kan garantere dig for, at jeg også er ir-
riteret!

Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Kommu-
nelærerforening og medlem af DLF’s hovedstyrelse

der er Så meget, 
kvInder Ikke 
forStår  
– om lærere på 
løntIlSkUd!
I de sidste par år har jeg hørt den ene 
mere kreative forklaring efter den anden 
på, hvorfor arbejdsløse lærere sendes ud i 
løntilskudsjob på skolerne.

»Sara er jo helt nyuddannet og har 
derfor brug for lidt tid til at ’finde sine ben 
som lærer’« eller »Ahmed har ganske vist 
været lærer i nogle år, men hans dansk 
trænger til at blive ’pudset lidt af’«.

Ideen skulle altså være, at når Sara og 
Ahmed efter endt løntilskudsjob er helt 
klar til lærerjobbet, ja, så står der et læ-
rerjob og venter på dem. Et job, hvor de 
overenskomstdækkes på de samme løn- og 
arbejdsvilkår som deres kolleger på skolen.

Det sker bare ikke. Efter endt tilskuds-
periode (typisk et halvt år) sendes løntil-
skudsjobbere ofte tilbage i ledighed. 

Men der er regler for løntilskud. Sara 
og Ahmed må ikke udføre arbejde, som 
de øvrigt ansatte lærere normalt skulle 
varetage. 

Sagen er bare, at Ahmed for tre år si-
den – sammen med adskillige andre kolle-
ger – var ansat som lærer i den kommune, 
hvor han nu er i løntilskudsjob. Men Ah-
med blev fyret på grund af besparelser. 

Nu findes stillingen ikke længere, og så 
kan Jobcenteret jo sagtens sende Ahmed 
ud som »føl« i den selv samme klasse, hvor 
han før var ansat på overenskomstmæssige 
vilkår.

Jeg indrømmer blankt, at der er meget, 
jeg ikke forstår:

Hvorfor kan Sara ikke »finde sine ben« 
som lærer, hvis hun får samme løn som de 
øvrige lærere på skolen? Og hvorfor kan 
Ahmeds dansk ikke blive »pudset af«, hvis 
han er ansat på læreroverenskomst? Hvor-
dan kan Sara og Ahmed undgå at overtage 
lærerjob, når de reelt varetager en tolæ-
rers opgave i klassen?

Ja, jeg forstår det ikke. Men der er jo 
også så meget, kvinder ikke forstår.
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Lærerne får deres egen  tv-serie

Da tv-holdet i juni sidste år flyttede ind i de 
bygninger, der før i tiden husede Statens Pæ-
dagogiske Forsøgscenter i Rødovre, havde de 
fundet den ideelle location til optagelserne af 
deres nye dramaserie. Scenografer forvandle-
de hen over sommeren de forladte gange, kon-
torer og klasseværelser til en flere hundrede 
kvadratmeter stor folkeskolekulisse med alt fra 
toiletgraffiti og årgangsfotografier til lerfigurer 
i billedkunstlokalets vindueskarm.

Manuskriptforfatter Christian Torpe er 
ikke i tvivl om, at folkeskolen kan bære at 
være omdrejningspunktet for et tv-drama.   

»Der er for mig at se meget mere drama i 
folkeskolen, end der er på en politistation eller 
på Christiansborg, hvor mange andre serier 
foregår. I en serie om folkeskolen er man nede 
at pille ved det vigtigste, nemlig hvordan næste 
generation kommer til at opføre sig«, siger han.

rapporteret

TeksT Lise Frank

foTo TV 2/Per arnesen

når TV 2’s nye dramaserie »Rita« 
får premiere i februar, er det med en 
lærer i hovedrollen. Folkeskolen var 
i efteråret med under optagelserne 
til serien og talte med manuskript-
forfatter Christian Torpe om seriens 
kritiske brod.   

Men til forskel fra mange amerikanske 
highschool-serier er hovedrolleindehaveren i 
TV 2’s nye dramaserie ikke elevgruppen, men 
læreren – folkeskolelæreren.  

Hvis Simon Spies var lærer
Rita, der spilles af Mille Dinesen, er bramfri, 
til tider upædagogisk og som oftest politisk 
ukorrekt. Ikke desto mindre har hun et godt 
greb på sine elever, både de store og de små. 
Muligvis fordi hun selv er et stort barn.  

»Oppe i mit hoved har jeg altid set hende, 
lidt som hvis Simon Spies havde været folke-
skolelærer. Typen, der bare siger sin mening 
og bagefter æder konsekvenserne af det. Det 
kommer der selvfølgelig noget sjovt ud af«, 
fortæller Christian Torpe. 

»’Rita’ er en dramaserie, der foregår i et 
realistisk univers. Folk taler hverken i jokes 
eller one-liners som i en sitcom, men derfor 
kan mange situationer alligevel virke humori-
stiske«, tilføjer Torpe. 

I kostumerummet tæt på klasseværelset, 
hvor dagens optagelser foregår, kigger han 

stolt med på den lille skærm, der viser tilblivel-
sen af en af de hundredvis af scener, han har 
forfattet.  

Omkring ham hænger fløjlskjoler, kapper 
og kongeklæder allerede klar til de kommende 
dages optagelser af eventyrundervisningen i 
en 2. klasse.  

Mille Dinesen, der måske er bedre kendt 
som Nynne fra »Nynnes Dagbog«, er i rollen 
som folkeskolelærer trukket i en ternet skjorte. 

»At det lige blev Mille, har ikke noget at 
gøre med, at hun skulle spille lærer. Det blev 
Mille Dinesen, fordi hun kan spille den menne-
sketype, Rita er. Hun har den helt rigtige fan-
denivoldskhed i sig«, fortæller Christian Torpe. 

I rollen som skolens AKT-lærer er Ellen 
Hillingsøe indtrådt, mens Leif Sylvester spiller 
en lærer af den gamle skole.  

Ikke politisk med vilje
Det var ikke Christian Torpes ambition at skrive 
en politisk serie. Alligevel er han klar over, at 
enhver skolelærer og uddannelsespolitiker, der 
ser med på torsdage klokken 20.00, vil være 
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Lærerne får deres egen  tv-serie
opmærksom på, hvordan lærerfaget repræsen-
teres, og hvilke konflikter serien tager op.  

»Jeg håber, lærerne vil synes, at den er fair. 
Serien er ikke designet som et propaganda-
apparat for eller imod lærere. Den skal vise 
lærere på godt og ondt og skabe opmærksom-
hed om, hvor vigtigt lærerfaget er«. 

Det er således lærerfagets tab af prestige 
gennem de seneste år, der interesserer Chri-
stian Torpe. 

»Jeg har stor forståelse for, at det bliver 
sværere og sværere at undervise, jo flere ele-
ver der kommer i en klasse, og jo flere krav 
til nationale test der stilles. Men i sidste ende 
handler det om læreren. Det handler om at 
skabe en stemning og en autoritet omkring 
jobbet, som er værdifuld – både i andre med-
borgeres øjne, i lærernes egne øjne og ikke 
mindst i forældrenes«.

Og ved forældrenes tiltro til folkeskolen er 
vi fremme ved seriens centrale problemstilling. 

Hvorfor blev Rita lærer?
Et afsnit handler om, hvorfor Rita egentlig 

Der er for mig at se 
meget mere drama i 
folkeskolen, end der 
er på en politistation 
eller på Christians-
borg, hvor mange 
andre serier foregår. 
I en serie om folke-
skolen er man nede 
at pille ved det vig-
tigste, nemlig hvor-
dan næste genera-
tion kommer til at 
opføre sig.
Christian Torpe,  
manuskriptforfatter

blev lærer. En anelse kontroversielt konstate-
rer den karismatiske lærerinde, at grunden 
var, at hun måtte beskytte børn fra deres 
forældre.   

»Seriens helt store kamp er Ritas kamp 
mod de forældre, hun møder. Mange af dem 
er forblændede af deres børn. De er opsatte 
på deres eget barns behov i en sådan grad, at 
det forstyrrer resten af klassen«, afslører ma-
nuskriptforfatteren.

I sin research til seriemanuskriptet lyt-
tede Christian Torpe til historier fra lærere, 
der blev ringet op klokken 22.30 af forældre 
med spørgsmål til læseplaner og pædagogiske 
metoder. 

»Det er jo vanvid. Det ville man aldrig til-
lade sig over for nogen andre mennesker i 
andre jobfunktioner«, bemærker Christian 
Torpe.

Den retfærdige harme og hykleriet
Ifølge den 33-årige manuskriptforfatter er 
danske forældre med tiden blevet »forbrugere 
af folkeskolen«. 

»Mange forældre forstår ikke, at skolen 
skal kunne andet end at tilpasse sig lige 
præcis deres barns behov«, mener Torpe, 
der trods alt ikke kunne forsvare at lave 
en serie, hvor forældrene var den eneste 
skurk. 

»Det ville blive enormt ureflekteret«, siger 
han og uddyber sin pointe:  

»Rigtig mange lærere er jo selv forældre 
– og til forældremødet er principperne plud-
selig nogle helt andre end dem, de sad og 
forsvarede til pædagogisk møde«. 

Og med baggrund i den erkendelse blev 
Rita til. 

»Rita har det synspunkt, at forældre for-
venter helt urimeligt meget af læreren, mens 
hun selv er mor til et barn i skolen. Hun har 
den retfærdige harme, men også noget af det 
hykleri, der er omkring det«, afrunder han. 

Christian Torpe har blandt andet skrevet 
manuskriptet til tv-serien »Maj og Charlie« og 
været episodeforfatter til »Store Drømme« og 
»Lærkevej«. 
lif@dlf.org

»Mille Dinesen kan spille den 
mennesketype, Rita er. Fanden-
ivoldsk og bramfri«, lover seriens 
manuskriptforfatter.
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ny viden

Etikken i pædagogikken
Det nye nummer af »KvaN. Tidsskrift for lærerud-
dannelse og skole« har etik og pædagogik på pro-
grammet. Der er overordnede artikler om pædagogik 
og etik. Og artikler om de formelle rammer for arbej-
det med etik i skolen, som også tager spørgsmålet 
om børns udviklingsmæssige forudsætninger for 
etikundervisning op. Og der er artikler, som giver 
praktiske eksempler fra skolehverdagen på, hvordan 
den opdragelsesopgave, som skolen også er forplig-
tet på, bliver løst.

 Drenge vil læse om  

 action og sex 
En gruppe norske forskere har un-
dersøgt drenges læsevaner, og de 
har fundet ud af, at drenge gerne 
læser, men bøgerne skal handle 
om det rigtige. 

I en undersøgelse af drenges 
læselyst har nordmændene set nær-
mere på drenge fra 8.-10. klasse.

Især de mere utrænede læsere 
har brug for at blive ramt på genren.

»Ganske mange drenge er in-
teresserede i at læse humoristiske 
tekster, som får dem til at grine. 
Tekster, som er lidt pirrende, og 
som indeholder action«, siger Trude 
Hoel, der er en af forskerne, til 
Forskning.no

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○  EsbEn ChristEnsEn / esc@dlf.org / John Villy olsEn / jvo@dlf.org

Skriv:    »KvaN 91« i søgefeltet på folkeskolen.dk og læs 
anmeldelsen.

MATEMATIK
Konference torsdag d. 29. marts 2012 · Helnan Marselis Hotel, Århus

Matematik

Program og tilmelding på 
viacfu.dk/mateva

• PISA - PERSPEKTIV og INKLUSION  Niels Egelund, Professor, Århus Universitet
• Rummelighed - er der plads til alle? Jens Andersen, Konsulent, Aalborg Universitet
• Elever i matematikvanskeligheder  Lotte Østergaard, Læsekonsulent, PPR Lemvig
• Nyt fra ministeriet  Klaus Fink, Fagkonsulent, Børne- og Undervisningsministeriet
• Opsamling og perspektiver  Mikael Skånstrøm, adjunkt, VIA Læreruddannelsen, Nørre Nissum 

Arrangør:  Annette Lilholt, CFU-Nordjylland, ael@ucn.dk  -  Ole Haubo Christensen, VIA CFU, oleh@viauc.dk

-hvor sejler vi hen?
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Enker efter  
lærere kan  
søge legater
Enker efter og børn 
af lærere i folkeskolen 
kan frem til 26. marts 
i år søge Københavns 
Stifts ledige legater og 
fonde i den såkaldte 
Understøttelsesfond. 
Legaterne gives til 
enker, der på grund 
af sygdom eller andet 
er vanskeligt stillet 
efter deres mands 
død. Ugifte lærerbørn, 
særligt døtre, der har 
brug for økonomisk 
støtte, kan ligeledes 
ansøge om legaterne. 
Ansøgningsskemaer 
fås enten på koben-
havnsstift.dk eller ved 
at henvende sig til Kø-
benhavns Stiftsadmi-
nistration, Nørregade 
11, 1165 København K, 
telefon 33 47 65 00.           
 

Ved Lise Frank/lif@dlf.org

Vind 25.000 kroner for et godt  
undervisningsmiljø

Har I på jeres skole rykket rundt 
på møblerne, fundet en ny 
måde at tale sammen på el-
ler udsmykket skolen, så det 
er blevet mere inspirerende at 
komme i skole og lære noget? 
I så fald har I mulighed for at 
vinde Dansk Center for Under-

visningsmiljøs pris på 25.000 kroner, der uddeles til fire 
skoler eller studiesteder, der har gjort noget særligt for at 
skabe et godt undervisningsmiljø. Din leder skal ansøge om 
prisen på dcum.dk senest den 15. februar.    

Hvad vil det sige at tro?
HamletScenen i Helsingør tager i fe-
bruar hul på en ny danmarksturné 
med »Prins H« og vil besøge skoler 
over hele landet med en ungdom-
melig teaterforestilling for elever over 
13 år. Forestillingen handler om at have 
brug for at tro på noget større end sig selv, 
og den energifyldte skuespiller Olaf Højgaard, 
alias Prins H., vil agere vært og gå i dialog med de unge om, 
hvad det vil sige at være et menneske – og udfordre dem til, 
som det hedder, »at spille hovedrollen i eget liv med respekt 
for fællesskabet«.  
Læs mere på hamletscenen.dk

Giver øget valgfrihed  
social opdeling?
Hvordan motiverer det eleverne, når de får større 
valgfrihed i udskolingen?

Det spørgsmål skal forskeren Rikke Brown un-
dersøge med sit ph.d.-projekt. Rikke Brown er en af 
en række ph.d.er, der får støtte fra en pulje på 28 
millioner kroner, som er bevilget af Uddannelsesmi-
nisteriet til forskning i uddannelse.

»Jeg vil undersøge, hvorvidt 
de nye udskolingsforløb med 
flere valg allerede i folkeskolen 
er med til at differentiere ele-

verne – og i givet fald om det 
er en hensigtsmæs-

sig udvikling«, siger 
Rikke Brown, der er 

tilknyttet som viden-
skabelig assistent ved 

Center for Ungdomsforsk-
ning, Aarhus Universitet.

»Vi ved, at elevernes evne 
til at administrere valg afhæn-
ger af en række sociale faktorer, 

og man kan derfor godt blive 
bekymret for, om de nye ud-

skolingsforløb i højere grad 
skaber separate veje i ud-
dannelsessystemet for for-

skellige sociale grupper«. 
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Nu kan du igen gratis tilmelde dine elever til Danmarks 
største trafi ksikkerhedskampagne med fokus på børn 
og lastbiler. Målet er fortsat at tilbyde en koncentreret 
undervisning, hvor børn lærer at omgås store lastbiler i 
trafi kken. Programmet henvender sig til børn fra 2.- 4. 
klasse og vil være to–delt. Første del foregår i klas-
selokalet og anden del i skolegården. Én klasse kan 
deltage pr. lektion på max. 50 minutter. 
Et lastvognstog placeres i skolegården. Børnene får 
trafi kundervisning omkring lastbilen og får under be-
tryggende forhold mulighed for at komme helt tæt på 
og bl.a. se udsigten fra chaufførens sæde. Alle del-
tagende børn får til sidst udleveret en gratis trafi ksik-
kerhedsvest samt en pjece til forældre og lærere til 
opfølgning. 
Bag kampagnen står DTL, som er vognmandsbran-
chens brancheorganisation, 3F transportgruppe, som 
er chaufførernes fagforening, partnerne Volvo, Danske 
Fragtmænd, OK a.m.b.a., Bridgestone samt Børne-
ulykkesfonden, som alle har fokus på trafi ksikkerhed.

Tilmelding:
I år har vi valgt primært at fokusere på den nordlige 
del af Jylland – nordpå i en linje fra Struer til Hobro. 
Lastvognstoget vil være til rådighed i ugerne 17 – 22 
og tilmeldingen foregår efter først-til-mølle princippet. 
Tilmeld dig på hjemmesiden, via e-mail eller telefon:

Web: www.trafi ksikkerhed.info
E-mail: trafi ksikkerhed@cjmarketing.dk

Telefon: 61 77 60 18 

Vi har brug for følgende informationer: Skolens navn, 
adresse og telefonnummer, ønsket besøgsuge/-dato 
og tidspunkt (formiddag/eftermiddag), navn, e-mailad-
resse og telefonnummer til kontaktperson samt navn 
og mobilnummer til skolens pedel af hensyn til place-
ring af lastvognen på skolens areal.
Sidste frist for tilmelding er 16. marts 2012.

Trafiksikkerhed i Øjenhøjde 2012
Tilmeld dine 2. – 4. klasses elever nu!

Få mere inspiration til undervisningen i trafi ksikkerhed 
og se mere om andre aktiviteter og trafi ksikkerhedsevents på:

www.trafi ksikkerhed.info

Danske
Fragtmænd
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lærer til lærer

Under lærer til lærer på folkeskolen.dk kan du 
fortælle om gode undervisningsforløb og dele viden, 

råd og billeder. klik ind og anbefal de bedste 
lærer til lærer-artikler.

del din viden!
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4 dage i Neustadt-Glewe, 
Mecklenburg-Vorpommern
Arcadia Hotel Schloss Neustadt-Glewe 
HHHH Det trelængede renæssance-
slot stod færdigt i 1717, hvor det aflø-
ste byens gamle middelalderborg fra 
1300-tallet som adelens hovedresidens. 
Beliggenheden ved floden Elde, der er en 
del af det imponerende kanallandskab 
Lewitz nord for Ludwigslust, kan ikke 
være mere idyllisk.

Ankomst: Valgfri frem til 19.12.2012.

Slotsferie i Nordtyskland
Opholdet inkluderer:
• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
•  1 x 4-retters  

candlelight dinner
• Badekåbe på værelset

Læserpris per person:
1.399,- i dobbeltværelse
(normalpris 1.549,-).

Børnerabat: 1 barn 6-14 år  
½ pris i forældres værelse.

3 dages ferie i Taulov
Best Western Kryb-i-ly HHHH 

Den stråtækte kro på landevejen mel-
lem Fredericia og Kolding fik sit pudsige 
navn i 1737 i forbindelse med, at Chr. VI 
gjorde den kongeligt privilegeret. Alle-
rede dengang havde kroen en lang og 
stolt tradition for krodrift, og i dag går 
den under tilnavne som Jyllands smuk-
keste storkro og kroernes kro.

Best Western Kryb-i-ly

Kryb-i-ly Kro Opholdet inkluderer:
• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
•  Kaffe og chokolade  

efter middagen

Læserpris per person:
999,- i dobbeltværelse
(normalpris 1.149,-).

Ekstranat m. morgenbuffet: 
Kun kr. 399,-. 

Arcadia Hotel Schloss Neustadt-Glewe

Ankomst: Fredage i perioden frem til 15.6.,  
samt valgfri i helligdagsferierne 2012 – ring & hør!

Kør selv-tilbud fra Folkeskolen og Happydays

Info og bestilling: 
Ring til Happydays på tlf. 70 20 34 48 eller tjek folkeskolen.dk
Børnerabat ved to betalende voksne. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr Kr. 69,-.

Husk at oplyse rejsekoden”FOLKESKOLEN” 
for at få opholdet til læserprisen.

MASTERPÅ
UNI

Ansøgningsfrist: 1. maj

DAGTILBUDS- OG INDSKOLINGSDIDAKTIK

GRUNDSKOLEUNDERVISNING

NYE MASTERUDDANNELSER
på Aarhus Universtitet 
i København (Emdrup) og i Aarhus

Få en smagsprøve på informationsmøderne: 
•	13. marts, Campus Aarhus
•	20. marts, Campus Emdrup

www.edu.au.dk/master
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Seniorkurser
for foreningens pensionister og efterlønnere

Danmarks Lærerforening afholder fem kurser med hvert sit 
spændende tema, på et af vores smukke kursuscentre.

Kursusbeskrivelser

Politik og Christiansborg 
Nyd første aften med musik af Johann Sebastian Bach fremført 
af Morten Zeuthen. Næste dag står i det politiske tegn med 
oplevelser og erfaringer omkring politisk spin og intriger på 
Christiansborg. Mød bl.a. tidl. politiker Ritt Bjerregaard, po-
litisk redaktør Kaare R. Skou og pressechef Henrik Kjerrum-
gaard. Efter aftenens fællessang med Jørgen Anker Jørgensen, 
fortsætter det politiske tema på tredje dagen med politiker 

Nanna Westerby.  
Kurset afholdes på Sinatur 
Hotel Frederiksdal ved 
Kgs. Lyngby den 6. – 8. 
juni 2012

Film
Få indblik i filmkunstens 
mange udtryk. Oplev 
Ulrich Breuning, Nils 
Malmros og Carsten 
Berthelsen fra Den 
Danske Filmskole, som 
kæder indslagene sam-
men og selv præsente-
rer den korte filmiske 
fortælling, novellen, 
som ofte fremstår som 
et fatalt punktnedslag i 

et menneskes liv. 
Kurset slutter med at se på film som underholdning. Her ristes 
en rune over populære filmgenrer, som gennem tiderne har 
fyldt biograferne. Nyd en aften med jazz og en sangaften med 
Jørgen Anker Jørgensen.
Kurset afholdes på Sinatur Gl. Avernæs ved Assens den 9. – 
11. juli 2012 

Lokalhistorie og øl
Se og smag ægte dansk øl på et lokalt bryggeri. Hør om de 
autentiske og velsmagende danske øl om formiddagen efter-
fulgt af en ”ølrejse” gennem Europa om eftermiddage. Carsten 
Berthelsen vil være vært gennem kurset. Han vil føre dig 
sikkert igennem en spændende færd i ord og billeder med ud-
gangspunkt i den danske og europæiske ølhistorie. Undervejs 
smager vi syv forskellige grundtyper, der gjorde vort kontinent 
verdensberømt. Aftenerne vil fyldes med musik fra swingende 
jazz og fællessang med Jørgen Anker Jørgensen.
Kurset afholdes på Sinatur Gl. Avernæs ved Assens den 11. – 
13. juli 2012.

Sang, musik og livsglæde
Nyd den skønne musik af Johann Sebastian Bach fremført 
af Morten Zeuthen. Hør om Edith Piafs liv gennem sang og 
fortælling. Glæd jer til at opleve en aften med PH-duoen i 
programmet ”Liva live”. Vi hører om sange i dansk film og 
revy og synger med på et strejftog gennem filmens melodier 
og revyens viser.
Kurset afholdes på Sinatur Skarrildhus ved Herning den 16. – 
18. juli 2012

Kunst og kultur 
En aften med musik af Johan Sebastian Bach spillet af Morten 
Zeuthen. Begynd anden dag med en spændende tur til ’Elia 
på Heden’ – en skulptur af Ingvar Cronhammar og derefter 
rundvisning på HeArt – Herning. Nyd eftermiddagen med 
kunst og kultur fra Herning området v. Kurt H. Jørgensen samt 
se, lyt og debatter med en kunsthistoriker omkring kunstens 
liv og vilkår anno 2012. Få fortalt og mærk selv fællessangens 
betydning for fællesskabet med Mogens Petersen og Lone 
Mygind Møller. 
Kurset afholdes på Sinatur Skarrildhus ved Herning den 18. – 
20. juli 2012 

Alle kurser indeholder også en rundvisning på og historie om 
den kursusejendom, kurset afholdes på samt oplæg og dialog 
om Danmarks Lærerforenings politik og seniorpolitik.

Økonomi
Kurserne er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer er 
kursusafgiften 1.700 kroner. Derudover dækker foreningen 
transportudgifter efter gældende regler for alle.
Ønsker du og din ledsager at blive på hotellet før eller efter 
kurset, kan det - hvis der er ledige værelser - ske til en fordel-
agtig medlemspris.

Frederiksdal
Dobbeltværelse: 799 kroner / enkeltværelse: 599 kroner 
Gl. Avernæs
Dobbeltværelse: 699 kroner / enkeltværelse: 499 kroner 
Skarrildhus
Dobbeltværelse: 699 kroner / enkeltværelse: 499 kroner 

Priserne for for-
længet ophold 
i forbindelse 
med seniorkur-
ser er inklusive 
morgenmad. 
Du kan 
bestille ved 
at kontakte 
hotellet di-
rekte, hvis 
du er blevet 
optaget på et 
kursus.
Bestilling skal ske 
senest 14 dage før kurset starter.

Ansøgning på dlf.org senest 9. marts
Du kan søge om deltagelse, hvis du er medlem af fraktion 4 el-
ler 6. Ledsagere, det vil sige ægtefælle eller samlever, der ikke 
er medlemmer, kan også søge om deltagelse. Medlemmer, der 
ikke tidligere har været på kursus, prioriteres.

Ansøgning om deltagelse i et af kurserne sker via Danmarks 
Lærerforenings hjemmeside www.dlf.org. Tryk på Uddannelse 
i øverste røde menubjælke, vælg derefter Foreningens kurser 
og uddannelser i venstre menu, derefter Medlemmer. Her 
vælger du Seniorkurser inde på siden. Husk at have cpr.nr eller 
medlemsnr. klar.

Besked om optagelse
Du får tidligst besked om evt. optagelse på et af kurserne, fire 
uger efter ansøgningsfristens udløb.
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Flere  
anmeldelser 
på nettet

Der er endnu flere 
nye anmeldelser 
på nettet. Du kan 
for eksempel læse 
en anmeldelse 
af materialet til 
kampagnen Uge 
Sex for elever på 
mellemtrinnet og 
i udskolingen. Vi 
har også nye an-
meldelser af let-
læsningsbøger for 
både de små og de 
lidt større elever og 
en anmeldelse af 
et digitalt under-
visningsmateriale 
til både geografi, 
fysik/kemi og geo-
grafi.

Få anmeldel-
ser direkte i 
din mailboks

Du kan også få et 
dagligt eller ugent-
ligt nyhedsbrev 
med anmeldelser 
af materialer til 
dit fagområde. Gå 
til Folkeskolen.dk 
og opret dig som 
bruger. Så kan du 
samtidig tilmelde 
dig vores mailser-
vice.

Digital Dingo
Letlæsningsserien »Dingo« tager skrid-
tet ind i det 21. århundrede og bliver til 
en app. Elever kan fremover få læst de 
lydrette serier »Jon og Max« og »Sif og 
Søs« højt – eller selv indlæse dem og 
høre deres egen version efterfølgende.

Første app i serien er allerede klar og 
kan hentes gratis i App Store. De efter-
følgende otte kommer til at koste 39 
kroner. I første omgang er app’en forbe-
holdt Apple-brugere, men forlaget over-
vejer også at lave en Android-version.

Nyt til fremmedsprogs-
lærere
Norske Fremmedspråksenteret har lan-
ceret et nyt tidsskrift, »Communicare«, 
som fremover vil formidle centerets 
forskning i fremmedsprogsundervisning. 
I første nummer er temaet sprog og 
kulturforståelse, og under den overskrift 
bliver læseren klogere på blandt andet 
litteraturens rolle i udviklingen af inter-
kulturel kompetence og den amerikan-
ske dansestil The Jerk.

Abonnement på »Communicare« ko-
ster 200 norske kroner om året og kan 
bestilles på fremmedspraksenteret.no

Anmeldelserne afspejler 
anmeldernes personlige og 
faglige mening og er ikke 
udtryk for redaktionens 
holdninger.

Inspirerende og lige til at bruge
○   ANmelDt Af: signe sandager Mikkelsen

Med »Medieeksperimenter – visuel læring og it« får billedkunstlæreren en 
håndbog, der på en virkelig god måde indfører it i billedkunstundervisningen. 
Også i tværfaglige sammenhænge med for eksempel dansk, natur/teknik og 
matematik vil den være anvendelig. Bogens hensigt er at fremme elevernes 
visuelle kompetencer og kvalificere dem til at bruge it i deres skolehverdag 
med læring for øje.

»Medieeksperimenter – visuel læring og it« er beregnet for mellemtrinnet 
og er efterfølgeren til »Billedeksperimenter – visuel læring og undervisning«, 
der er målrettet indskolingen.

Hvorfor så i det hele taget it i billedkunst? Svaret synes at ligge ligefor. 
Eleverne i dag møder billeder alle vegne og i mange sammenhænge. De er 
storforbrugere af it og har en ret naturlig og eksperimenterende tilgang til 
mediet. Denne bog søger gennem de ti meget forskellige og inspirerende un-
dervisningsforløb at fremme elevernes visuelle tænkning. 

Undervisningsforløbene handler blandt andet om påklædningsdukkers 
visuelle udtryk, clip-art som visuelt udtryk og computerspils visuelle udtryk 
og historie. De ti undervisningsforløb er meget forskelligartede, men inddra-
ger alle på bedste vis it i billedkunstundervisningen på en ny og helst sikkert 
for eleverne spændende måde. De emner, der tages op, finder deres afsæt i 
andre fag, hvorfor der også kan indtænkes tværfaglighed. 

Det er altid vigtigt at fange eleverne inden for deres begrebsverden og virke-
lighed, for eksempel i »Hundelortsruten«, hvor der tages afsæt i at kunne læse 
kort, mange forskelligartede kort, for så i eleveksperimentet at arbejde med at 
udarbejde kort eller beskrivelser over ruter, der har betydning for elevernes egen 
hverdag. Denne rute lægges ind på Google Earth ved hjælp af et digitalt fotoal-
bum, Picasa, så eleverne kan sidde og se alle de andre elevers visuelle udtryk.

Billedkunstlæreren har som sagt her en spændende bog med inspirerende 
forløb lige til at gå til. Med et rimeligt godt kendskab til it og de mest kendte 
programmer er det bare om at komme i gang.

den digitale skole
medieeksperimenter     
– visuel læring og it 

n  Billedkunst 
•  Trine Woller Johansson, Marlene Muhlig  
•  243,75 kroner 
•  136 sider 
•  dansklærerforeningen 
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Bevidsthed om sociale medier 
○   ANmelDt Af: krisTian nøhr Jensen

Detdigitalespejl.dk er et vigtigt indspark til en ny problematik, der er interes-
sant for elever og lærere. Omdrejningspunktet, som også ligger i sitets navn, er, 
hvordan vi spejles i de forskellige sociale platforme, der findes på internettet.

Detdigitalespejl.dk består af tre små undervisningsforløb til udskolingen 
om sociale medier. Intentionen er at starte en dialog i klassen om elevernes 
brug af sociale medier. Ud over de tre online-undervisningsforløb er det også 
muligt at få en konsulent ud på skolen, der har et mere indgående kendskab 
til dette emne. I skrivende stund er alle konsulenter desværre booket. 

Selve sitet er visuelt simpelt opbygget med få muligheder, hvilket giver en 
oplevelse af et brugervenligt materiale, der ikke udgiver sig for at være mere, 
end det er. Til trods for små irritationer, er sitet meget intuitivt indrettet.

Indholdet i de tre forskellige Prezi-præsentationer er godt lavet. De stil-
ler vedkommende spørgsmål til elevernes internetvaner, bruger humoristiske 
videoer, for eksempel om Googles digitale fodspor, og illustrerer dilemmaer, 
de fleste unge genkender. Materialet bærer præg af, at de it-didaktiske de-
signere har et godt kendskab til området, og de formår at ramme en tone, der 
appellerer til både lærere og elever. Personligt synes jeg dog, at måden, de 
opstiller dilemmaerne på, hvor en gennemgående figur ved navn Klavs kom-
mer ud for forskellige problemer, er lidt plat. Videoerne er useriøse og fjollede, 
hvilket kan have afsmittende effekt på diskussionen bagefter. 

I valget af Prezi som den primære måde at præsentere materialet på 
tvivler jeg på, at den ikke så it-vante lærer vil kunne bruge dette medie på en 
fornuftig måde. Prezi er en visuelt flot måde at sætte noget op på, men hvis 
man ikke selv har designet materialet, kan det virke rodet. Den tilhørende læ-
rervejledning er til gengæld godt lavet, 

Alt i alt er detdigitalespejl.dk et godt undervisningsmateriale, der kan medvir-
ke til at give såvel elever som lærere en bevidsthed om og værktøjer til at tackle 
de udfordringer, der kommer i kølvandet på web 2.0-bølgen, der er over os.

En håndsrækning i en copy-paste-tid
○   ANmelDt Af: krisTian nøhr Jensen

»Creative Commons for alle« virker ved første øjekast som en »jurabog«, der 
med sine mange paragraffer vil gøre livet surt for læreren, der bruger inter-
nettet i undervisningen. Med ved nærmere bekendtskab viser det sig at være 
en praktisk bog, som bidrager med aktuelle og anvendelige redskaber.

I bogens første kapitler tages der hånd om de lovmæssige omstændighe-
der, der sjældent bliver berørt i undervisningen. Eksempelvis er internetkopie-
ring et område, der accepteres af flere og flere, også i folkeskolen, hvor ikke-
godkendt materiale benyttes flittigt af både lærere og elever. 

Peter Leth beskriver ophavsretten som et problembarn, der hæmmer den 
praktiserende lærer, idet ophavsretten i sidste ende besværliggør vidensde-
ling. Ifølge Leth er der for meget fokus på penge og for lidt fokus på læring. 
Han pointerer vigtigheden af lærerens it-mæssige bevidsthed, nemlig at vi 
som lærere ikke opdrager eleverne til negativ brug og adfærd på internettet.  

Løsningen er ifølge Leth »Creative Commons«, der er en almennyttig organi-
sation, som ved hjælp af nogle simple retningslinjer skaber gode betingelser for 
kunstnere, fotografer og forfattere samt dem, der anvender og genbruger deres 
materialer. Med andre ord handler det om at kunne bruge ting fra internettet 
uden at træde skaberne over tæerne. Det didaktiske mål med bogen bliver der-
med at gøre eleverne såvel som lærerne bevidste om ophavsretproblematikken. 

»Creative Commons« åbner for muligheder og skaber således løsninger 
frem for begrænsninger, og dette gør bogen interessant. På den måde hjæl-
per bogen læreren, idet den på en nem og overskuelig facon præsenterer nye 
veje og funktioner på internettet, der er oplagt at anvende for læreren i under-
visningen. Leth viser for eksempel 30 sites, der inden for forskellige medie-
områder kan være gode redskaber i undervisningen, blandt andet jamendo.
com, flickr.com, calameo.com og skoletube.dk

I overensstemmelse med bogens budskab om større behov for tilgænge-
lighed er bogen lagt til fri afbenyttelse på laerit.dk. »Creative Commons for 
alle« er et nødvendigt onde og et udmærket bidrag i en tid, hvor copy-paste-
mentalitet er blevet hverdag i folkeskolen.

den digitale skole
Vi har samlet nogle anmeldelser af materialer, 
der inspirerer til at bruge it i undervisningen. 

Se mange flere på folkeskolen.dk

Det digitale spejl     

n  It, sociale medier
•  se materialet på detdigitalespejl.dk 
•  gratis 
•  Børns Vilkår, eMU, Medierådet for Børn og Unge, red Barnet 

Creative Commons for alle      
400 millioner nye muligheder for bedre iT-didaktik i folkeskolen 

n  It
•  læs bogen på http://issuu.com/peterleth/docs/creative_commons_for_alle
•  gratis 
•  Peter leth 
•  154 sider

p38-41_FS0312_publiceret.indd   39 03/02/12   13.25



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

publiceret

Nordlys Digte 
○   ANmelDt Af: karen Marie Beklar

»Nordlys«-serien fra Gyldendal har i mange år 
udgjort et væsentligt supplement til danskun-
dervisningens fikserende læsebogssystemer. Fra 
indskoling til udskoling har disse udgivelser væ-
ret en håndsrækning til læreren i bestræbelserne 
på at dække bredt i litteraturudvælgelsen, når 
det gælder både prosa og lyrik.

Denne bog indeholder, som titlen lader vide, 
et rigt udvalg af digte fra 2000-2010 skrevet 
af en bred vifte af nutidige digtere. Den genre-
mæssige spændvidde er stor: fra tekster med 
en yderst stram komposition til mere løsslupne 
prosadigte. Ligeledes er det både lyriske vete-
raner, mellemerfarne digtere og helt ukendte 
kunstnere, der har bidraget til antologien. Af de 
særdeles rutinerede kan for eksempel nævnes 
Klaus Rifbjerg og Pia Tafdrup. Blandt de mindre 
erfarne har vi Mikkel Fossbo (født 1973), hvis 
debutsamling »Vækstlaget« præmieredes af 
Statens Kunstfond i 2008; siden udkom sam-
lingen »Muldvarp og Pelikan«, hvorfra hans bi-
drag til denne antologi er hentet.

Ikke alle digte i bogen er lige tilgængelige. 
Her må man holde sig for øje, at »Nordlys Digte« 
alene tilbyder en tekstudvælgelse og ikke anviser 
nogen fagdidaktisk vej til arbejdet med stof-
fet. Det kræver sit af underviseren, når der skal 
arbejdes med de mange store, eksistentielle 
temaer, som digtene omhandler. Men det brede 
udvalg gør, at der er rige differentieringsmu-
ligheder, og mon ikke udskolingseleverne giver 
bogen en chance, når de opdager, at en anden af 
bidragyderne er selveste rapkongen Jesper Dahl 
alias Jokeren?

Nordlys Digte – Danske digte 2000-2010
 
 
•  redigeret af hanne leth 
•  200 kroner 
•  128 sider 
•  gyldendal

n  dansk  

Nordisk Pensionisttræf 2012 
 

Vasa, Finland 
 

 

Den Nordiske Pensionistkomite indbyder i år til Nordisk Pensio-
nisttræf i Vasa, Finland, i dagene den 11. – 15. juni 2012. 
 
Vasa har ry for at være den mest solrige by i Finland. 
 
Tid og sted 
Træffet starter mandag den 11. juni 2012 med middag kl. 18:00 og slut-
ter fredag den 15. juni 2012 efter morgenmad.  
 
Træffet afholdes på Hotel Radisson Blu Royal, Hovrättsesplanaden 18, 
65100 Vasa, centralt beliggende ved byens torv. Hotellet har sauna og 
swimmingpool. Du kan læse om hotellet på www.radissonblu.com/hotel-
vaasa. 
 
Hvem kan deltage? 
Pensionerede medlemmer af Danmarks Lærerforening samt disses 
ægtefæller/samlevere. Husk at tilmelde ægtefælle/samlever separat. 
Vi gør opmærksom på, at det forekommer en hel del gåture i program-
met, så deltagerne skal være selvhjulpne. 
 
Program 
Træffet byder bl.a. på busrundtur i Vasa og Gamla Vasa, besøg på 
Ôsterbottens Museum og rådhus, besøg på øen Replot – en af de stør-
ste øer i Finland og Björköby, som blev kåret til årets by i år 2000. 
 
Transport 
Du skal selv sørge for transport til og fra træffet. Turen fra lufthavnen 
tager ca. 15. minutter i bil. Der er direkte fly mellem Vasa og Stockholm. 
Flyene er små, så det er nødvendigt at booke i god tid. Fællestransport 
fra Vasa lufthavn arrangeres. Der vil være 2 opsamlinger, afhængig af, 
hvornår deltagerne ankommer.  
Den historiske togstation ligger lige om hjørnet fra hotellet og busholde-
pladsen er også indenfor gåafstand. 
 
Priser for Pensionisttræf 2012 
Enkeltværelse pr. person......................... €   596,- 
Dobbeltværelse pr. person ..................... €    496,- 
 
Prisen dækker indkvartering og selve træffet med udflugter og måltider 
samt transport til/fra Vasa Lufthavn til hotellet. Drikkevarer er for egen 
regning, under festmiddagen vil der dog blive serveret 2 glas vin/øl. 
 
Prisen angives i Euro. Den endelige pris vil først blive fastsat, når der 
sendes regning for deltagelsen. Danmarks Lærerforening yder et tilskud 
på kr. 1.400,- pr. deltagende medlem. Tilskuddet er ikke fratrukket den 
anførte pris.  
 
Ansøgning 
Du kan ansøge om optagelse via Danmarks Lærerforenings hjemme-
side www.dlf.org – tryk på Uddannelse i øverste røde menubjælke, vælg 
derefter Foreningens kurser og uddannelser i venstre menu, derefter 
Medlemmer. Her vælger du Nordisk Pensionisttræf inde på siden. 
Tilmeldingsfrist er fredag den 24. februar 2012. 
 
Har du problemer med tilmelding, eller ønsker du yderligere oplysnin-
ger, er du velkommen til at kontakte Anette Ellesø,  33 69 64 41, e-
mail: ael@dlf.org. 

Historie for 9. klasse

Indblik og udsyn - historie for 9. klasse
Thom

as M
eloni R

ønn

”Indblik og udsyn” er et system, der udfordrer eleverne og hjælper lærere  
i grundskolen til spændende historietimer. Gennem arbejdet med systemet 
indføres eleverne i historie, historiske problemstillinger, historisk metode og 
sammenhængsforståelse, og de lærer at perspektivere historiske begivenheder 
til deres egen hverdag. 

Serien medtænker en række nye teknologier som fx Interactive White Boards 
og netbaserede materialer. På den måde udvides emner og temaer. ”Indblik og udsyn” er opbygget efter Fælles Mål 2009 og har fokus på  kanonpunkterne. Til grundbogen er der en netdel og ”Lærerens håndbog”.  
”Lærerens håndbog” indeholder – ud over metode og en omfattende  baggrundsviden – også en lang række aktivitetsark. 

Indblik og udsyn – historie for 9. klasseDen 28. Juni underskrev Tyskland Versaillestraktaten i spejlsalen på det gamle kongeslot i Versailles uden for Paris. Traktaten afsluttede Den første 
Verdenskrig, men lagde samtidig grundstenen for Den anden Verdenskrig.De 90 år fra Versailles til i dag blev begivenhedsrige. Velfærdstaten blev op-
bygget, parcelhuset blev opfundet og mennesket satte foden på månen. Men 
det var også en tid, der kastede lange skygger med Holocaust og et pigtråds-
delt Europa, der levede i frygten for en atomkrig. 

Indhold i historie for 9. klasse:Nyeste til 1918 - 2010

ISBN  978-87-92505-28-6

www.meloni.dk

Nyeste tid 1918 - 2010

Indblik        og udsyn
Indblik        og udsyn

Historie for 6. klasse

Indblik og udsyn - historie for 6. klasse
Thom

as M
eloni R

ønn

”Indblik og udsyn” er et system, der udfordrer eleverne og hjælper lærere  i grundskolen til spændende historietimer. Gennem arbejdet med systemet indføres eleverne i historie, historiske problemstillinger, historisk metode og sammenhængsforståelse, og de lærer at perspektivere historiske begivenheder til deres egen hverdag. 

Serien medtænker en række nye teknologier som fx Interactive White Boards og netbaserede materialer. På den måde udvides emner og temaer. 
”Indblik og udsyn” er opbygget efter Fælles Mål 2009 og har fokus på  kanonpunkterne. Til grundbogen er der en netdel og ”Lærerens håndbog”.  ”Lærerens håndbog” indeholder – ud over metode og en omfattende  baggrundsviden – også en lang række aktivitetsark. 

Indblik og udsyn – historie for 6. klasseI denne bog kan du læse om, hvad der skete for mange år siden.
Hvornår var Christian den 4. konge?

Hvad var Den westfalske Fred?

Hvem var Danmarks første enevældige konge?
Er det rigtigt, at en svensk hær gik over Storebælt?
Alt dette, og meget mere, ved du, når du har læst denne bog.

Indhold i historie for 6. klasse:
Renæssance
Oplysningstid
 

978-87-92505-19-4

www.meloni.dk

renæssance og oplysningstid stenalder, det gaMle egypten, BronZealder og Jernalder

Indblik        og udsyn
Indblik        og udsyn

Husk 9mm til ryg

Historie for 4. klasse

Indblik og udsyn - historie for 4. klasse
Thom

as M
eloni R

ønn

”Indblik og udsyn” er et system, der udfordrer eleverne og hjælper lærere  

i grundskolen til spændende historietimer. Gennem arbejdet med systemet 

indføres eleverne i historie, historiske problemstillinger, historisk metode og 

sammenhængsforståelse, og de lærer at perspektivere historiske begivenheder 

til deres egen hverdag. 

Serien medtænker en række nye teknologier som fx Interactive White Boards 

og netbaserede materialer. På den måde udvides emner og temaer. 

”Indblik og udsyn” er opbygget efter Fælles Mål 2009 og har fokus på  

kanonpunkterne. Til grundbogen er der en netdel og ”Lærerens håndbog”.  

”Lærerens håndbog” indeholder – ud over metode og en omfattende  

baggrundsviden – også en lang række aktivitetsark. 

Indblik og udsyn – historie for 4. klasse

I denne bog kan du læse om, hvordan man boede og levede for mange år siden.

Hvornår havde man demokrati i Athen?

Hvem var kejser Augustus?

Er det rigtigt, at det var vikingerne, der opdagede Amerika?       

Alt dette, og meget mere, ved du, når du har læst denne bog. 

Indhold i historie for 4. klasse:

Det antikke Grækenland · Romerriget · Vikingetid · Middelalder

ISBN  978-87-92505-09-5

www.meloni.dk

Det antikke GrækenlanD, romerriGet, vikinGetiD oG miDDelalDer

Indblik   
     og udsyn
Indblik   
     og udsyn

Indblik  
     og udsyn

Historie for 3. klasse

Indblik og udsyn - historie for 3. klasse
Thom

as M
eloni R

ønn

”Indblik og udsyn” er et system, der udfordrer eleverne og hjælper lærere  

i grundskolen til spændende historietimer. Gennem arbejdet med systemet 

indføres eleverne i historie, historiske problemstillinger, historisk metode og 

sammenhængsforståelse, og de lærer at perspektivere historiske begivenheder 

til deres egen hverdag. 

Serien medtænker en række nye teknologier som fx Interactive White Boards 

og netbaserede materialer. På den måde udvides emner og temaer. 

”Indblik og udsyn” er opbygget efter Fælles Mål 2009 og har fokus på  

kanonpunkterne. Til grundbogen er der en netdel og ”Lærerens håndbog”.  

”Lærerens håndbog” indeholder – ud over metode og en omfattende  

baggrundsviden – også en lang række aktivitetsark. 

Indblik og udsyn – historie for 3. klasse

I denne bog kan du læse om, hvordan man boede og levede for mange år siden.

Hvordan levede man i stenalderen?

Hvad var en farao?

Hvordan fremstiller man bronze?

Er det rigtigt, at der har boet en konge i Gudme? 

Alt dette ved du, når du har læst denne bog. 

Indhold i historie for 3. klasse:

Stenalder • Det gamle Egypten • Bronzealder • Jernalder

ISBN  978-87-92505-02-6

www.meloni.dk

Historie for 5. klasse

Indblik og udsyn - historie for 5. klasse
Thom

as M
eloni R

ønn

”Indblik og udsyn” er et system, der udfordrer eleverne og hjælper lærere  

i grundskolen til spændende historietimer. Gennem arbejdet med systemet 

indføres eleverne i historie, historiske problemstillinger, historisk metode og 

sammenhængsforståelse, og de lærer at perspektivere historiske begivenheder 

til deres egen hverdag. 

Serien medtænker en række nye teknologier som fx Interactive White Boards 

og netbaserede materialer. På den måde udvides emner og temaer. 

”Indblik og udsyn” er opbygget efter Fælles Mål 2009 og har fokus på  

kanonpunkterne. Til grundbogen er der en netdel og ”Lærerens håndbog”.  

”Lærerens håndbog” indeholder – ud over metode og en omfattende  

baggrundsviden – også en lang række aktivitetsark. 

Indblik og udsyn – historie for 5. klasse

I denne bog kan du læse om, hvordan man levede og boede for mange år siden.

Hvornår faldt Danmarks flag ned fra himlen?

Hvorfor en dansk konge blev sørøver?

Hvem var dronning Margrete den 1.?

Er det rigtigt, at der engang var borgerkrig i Danmark?

Alt dette, og meget mere, ved du, når du har læst denne bog.

Indhold i historie for 5. klasse:
Middelalder • Renæssance

978-87-92505-17-0

www.meloni.dk

Middelalder og renæssance

sTenalder, deT gaMle egYPTen, BronZealder og Jernalder

Indblik   
     og udsyn
Indblik   
     og udsyn

Husk 9mm til ryg

”Indblik og udsyn” er Forlaget Melonis historiesystem. Systemet er 
bygget op omkring Fælles Mål 2009 og historiekanon. Systemet læg-
ger vægt på kronologi og sammenhængsforståelse. Igennem levende 
bøger guides eleverne gennem historien ved hjælp af billeder, fakta-
bokse og kildetekster.

Systemet ”Indblik og udsyn” består af elevbog og Lærerens håndbog 
til hvert klassetrin. I Lærerens håndbog gives en solid baggrundsviden 
og metodiske tips til, hvordan man kan arbejde med elevbøgerne. 
Der er desuden en lang række aktivitetsark, der tjener til, at eleverne 
lettere kan perspektivere og forstå stoffet i grundbogen.

Læs mere og se bøgerne på meloni.dk

www.meloni.dk
gode solide lærebøger til den rigtige pris

Klassesæt bestående af 
25 elevbøger plus Lærerens håndbog

Kun 2.000 kr. 
Pris er eksklusiv moms og forsendelse

Indblik og udsyn
komplet historiesystem

3.-9. klasse
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Historie for 9. klasse

Indblik og udsyn - historie for 9. klasse
Thom

as M
eloni R
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”Indblik og udsyn” er et system, der udfordrer eleverne og hjælper lærere  
i grundskolen til spændende historietimer. Gennem arbejdet med systemet 
indføres eleverne i historie, historiske problemstillinger, historisk metode og 
sammenhængsforståelse, og de lærer at perspektivere historiske begivenheder 
til deres egen hverdag. 

Serien medtænker en række nye teknologier som fx Interactive White Boards 
og netbaserede materialer. På den måde udvides emner og temaer. ”Indblik og udsyn” er opbygget efter Fælles Mål 2009 og har fokus på  kanonpunkterne. Til grundbogen er der en netdel og ”Lærerens håndbog”.  
”Lærerens håndbog” indeholder – ud over metode og en omfattende  baggrundsviden – også en lang række aktivitetsark. 

Indblik og udsyn – historie for 9. klasseDen 28. Juni underskrev Tyskland Versaillestraktaten i spejlsalen på det gamle kongeslot i Versailles uden for Paris. Traktaten afsluttede Den første 
Verdenskrig, men lagde samtidig grundstenen for Den anden Verdenskrig.De 90 år fra Versailles til i dag blev begivenhedsrige. Velfærdstaten blev op-
bygget, parcelhuset blev opfundet og mennesket satte foden på månen. Men 
det var også en tid, der kastede lange skygger med Holocaust og et pigtråds-
delt Europa, der levede i frygten for en atomkrig. 

Indhold i historie for 9. klasse:Nyeste til 1918 - 2010

ISBN  978-87-92505-28-6

www.meloni.dk

Nyeste tid 1918 - 2010

Indblik        og udsyn
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Historie for 6. klasse

Indblik og udsyn - historie for 6. klasse
Thom

as M
eloni R

ønn

”Indblik og udsyn” er et system, der udfordrer eleverne og hjælper lærere  i grundskolen til spændende historietimer. Gennem arbejdet med systemet indføres eleverne i historie, historiske problemstillinger, historisk metode og sammenhængsforståelse, og de lærer at perspektivere historiske begivenheder til deres egen hverdag. 

Serien medtænker en række nye teknologier som fx Interactive White Boards og netbaserede materialer. På den måde udvides emner og temaer. 
”Indblik og udsyn” er opbygget efter Fælles Mål 2009 og har fokus på  kanonpunkterne. Til grundbogen er der en netdel og ”Lærerens håndbog”.  ”Lærerens håndbog” indeholder – ud over metode og en omfattende  baggrundsviden – også en lang række aktivitetsark. 

Indblik og udsyn – historie for 6. klasseI denne bog kan du læse om, hvad der skete for mange år siden.
Hvornår var Christian den 4. konge?

Hvad var Den westfalske Fred?

Hvem var Danmarks første enevældige konge?
Er det rigtigt, at en svensk hær gik over Storebælt?
Alt dette, og meget mere, ved du, når du har læst denne bog.

Indhold i historie for 6. klasse:
Renæssance
Oplysningstid
 

978-87-92505-19-4

www.meloni.dk

renæssance og oplysningstid stenalder, det gaMle egypten, BronZealder og Jernalder
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Historie for 4. klasse

Indblik og udsyn - historie for 4. klasse
Thom

as M
eloni R

ønn

”Indblik og udsyn” er et system, der udfordrer eleverne og hjælper lærere  

i grundskolen til spændende historietimer. Gennem arbejdet med systemet 

indføres eleverne i historie, historiske problemstillinger, historisk metode og 

sammenhængsforståelse, og de lærer at perspektivere historiske begivenheder 

til deres egen hverdag. 

Serien medtænker en række nye teknologier som fx Interactive White Boards 

og netbaserede materialer. På den måde udvides emner og temaer. 

”Indblik og udsyn” er opbygget efter Fælles Mål 2009 og har fokus på  

kanonpunkterne. Til grundbogen er der en netdel og ”Lærerens håndbog”.  

”Lærerens håndbog” indeholder – ud over metode og en omfattende  

baggrundsviden – også en lang række aktivitetsark. 

Indblik og udsyn – historie for 4. klasse

I denne bog kan du læse om, hvordan man boede og levede for mange år siden.

Hvornår havde man demokrati i Athen?

Hvem var kejser Augustus?

Er det rigtigt, at det var vikingerne, der opdagede Amerika?       

Alt dette, og meget mere, ved du, når du har læst denne bog. 

Indhold i historie for 4. klasse:

Det antikke Grækenland · Romerriget · Vikingetid · Middelalder

ISBN  978-87-92505-09-5

www.meloni.dk

Det antikke GrækenlanD, romerriGet, vikinGetiD oG miDDelalDer
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Historie for 3. klasse

Indblik og udsyn - historie for 3. klasse
Thom

as M
eloni R

ønn

”Indblik og udsyn” er et system, der udfordrer eleverne og hjælper lærere  

i grundskolen til spændende historietimer. Gennem arbejdet med systemet 

indføres eleverne i historie, historiske problemstillinger, historisk metode og 

sammenhængsforståelse, og de lærer at perspektivere historiske begivenheder 

til deres egen hverdag. 

Serien medtænker en række nye teknologier som fx Interactive White Boards 

og netbaserede materialer. På den måde udvides emner og temaer. 

”Indblik og udsyn” er opbygget efter Fælles Mål 2009 og har fokus på  

kanonpunkterne. Til grundbogen er der en netdel og ”Lærerens håndbog”.  

”Lærerens håndbog” indeholder – ud over metode og en omfattende  

baggrundsviden – også en lang række aktivitetsark. 

Indblik og udsyn – historie for 3. klasse

I denne bog kan du læse om, hvordan man boede og levede for mange år siden.

Hvordan levede man i stenalderen?

Hvad var en farao?

Hvordan fremstiller man bronze?

Er det rigtigt, at der har boet en konge i Gudme? 

Alt dette ved du, når du har læst denne bog. 

Indhold i historie for 3. klasse:

Stenalder • Det gamle Egypten • Bronzealder • Jernalder

ISBN  978-87-92505-02-6

www.meloni.dk

Historie for 5. klasse

Indblik og udsyn - historie for 5. klasse
Thom

as M
eloni R

ønn

”Indblik og udsyn” er et system, der udfordrer eleverne og hjælper lærere  

i grundskolen til spændende historietimer. Gennem arbejdet med systemet 

indføres eleverne i historie, historiske problemstillinger, historisk metode og 

sammenhængsforståelse, og de lærer at perspektivere historiske begivenheder 

til deres egen hverdag. 

Serien medtænker en række nye teknologier som fx Interactive White Boards 

og netbaserede materialer. På den måde udvides emner og temaer. 

”Indblik og udsyn” er opbygget efter Fælles Mål 2009 og har fokus på  

kanonpunkterne. Til grundbogen er der en netdel og ”Lærerens håndbog”.  

”Lærerens håndbog” indeholder – ud over metode og en omfattende  

baggrundsviden – også en lang række aktivitetsark. 

Indblik og udsyn – historie for 5. klasse

I denne bog kan du læse om, hvordan man levede og boede for mange år siden.

Hvornår faldt Danmarks flag ned fra himlen?

Hvorfor en dansk konge blev sørøver?

Hvem var dronning Margrete den 1.?

Er det rigtigt, at der engang var borgerkrig i Danmark?

Alt dette, og meget mere, ved du, når du har læst denne bog.

Indhold i historie for 5. klasse:
Middelalder • Renæssance

978-87-92505-17-0

www.meloni.dk

Middelalder og renæssance

sTenalder, deT gaMle egYPTen, BronZealder og Jernalder
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     og udsyn

Husk 9mm til ryg

”Indblik og udsyn” er Forlaget Melonis historiesystem. Systemet er 
bygget op omkring Fælles Mål 2009 og historiekanon. Systemet læg-
ger vægt på kronologi og sammenhængsforståelse. Igennem levende 
bøger guides eleverne gennem historien ved hjælp af billeder, fakta-
bokse og kildetekster.

Systemet ”Indblik og udsyn” består af elevbog og Lærerens håndbog 
til hvert klassetrin. I Lærerens håndbog gives en solid baggrundsviden 
og metodiske tips til, hvordan man kan arbejde med elevbøgerne. 
Der er desuden en lang række aktivitetsark, der tjener til, at eleverne 
lettere kan perspektivere og forstå stoffet i grundbogen.

Læs mere og se bøgerne på meloni.dk

www.meloni.dk
gode solide lærebøger til den rigtige pris

Klassesæt bestående af 
25 elevbøger plus Lærerens håndbog

Kun 2.000 kr. 
Pris er eksklusiv moms og forsendelse

Indblik og udsyn
komplet historiesystem

3.-9. klasse
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korte meddelelser

Læg selv arrangementer 
ind på folkeskolen.dk
folkeskolen har flyttet sin kalender fra det trykte blad til folkeskolen.dk. 
Det skyldes, at bladet overgår til at være et magasin, som udkommer hver 
anden uge, og servicestof generelt derfor flyttes til nettet, hvor det altid 
kan være opdateret, og der kan søges på kryds og tværs.
Alle meddelelser om arrangementer, legater og lignende skal derfor lægges 
enten på folkeskolen.dk eller i bazar. Det kan ske ved at gå ind på folkesko-
len.dk’s forside.
Indtil 31. marts 2012 er der dog en overgangsordning, hvor tid og sted for 
generalforsamlinger kan trykkes i bladet. kontakt eventuelt folkeskolens 
redaktion, hvis du er i tvivl. 
Mindeord optages stadig i det trykte blad. De må højst fylde 1.000 en-
heder.

fra kredsene

Kreds 9
�� Vallensbæk lærerkreds

Generalforsamling

Der indkaldes hermed 
til ordinær generalfor-
samling tirsdag den 13. 
marts, klokken 19, på Pi-
lehaveskolen – spisning 
klokken 18. Dagsorden i 
henhold til kredsens ved-
tægter.
Forslag, der ønskes 
optaget på dagsorde-
nen, skal skriftligt være 
kredskontoret i hænde 
senest tirsdag den 28. 
februar.
Medlemmer uden fast 
tjenestested vil kunne 
rekvirere eventuelle bi-
lag fra den 8. marts på 
kredskontoret, telefon-
nummer 43 44 48 18 - 
e-mail: 009@dlf.org

Kreds 12
�� Frederiksberg  

kommunelærerForening

Generalforsamling 

Frederiksberg Kommu-
nelærerforening (FKF) 
afholder generalfor-
samling torsdag den 15. 
marts, klokken 17.30, 
på Ny Hollænderskolen, 
Hollændervej 3, 1855 
Frederiksberg.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretninger

3.  Regnskab for FKF, 
herunder delregnskab 
for understøttelses-
kassen og for FKF’s 
særlige fond for sidste 
regnskabsår

4. Vedtægtsændringer
5. Indkomne forslag
6.  Budget for FKF og 

fastsættelse af al-
mindeligt kontingent 
til FKF og særlige 
kontingenter til FKF til 
de formål, der er be-
skrevet under paragraf 
2, punkt e) og g) i ved-
tægterne

7.  Valg i henhold til para-
graf 10

8.  Valg af to revisorer 
og to suppleanter til 
revision af de i punkt 3 
nævnte regnskaber

9. Eventuelt.
Indkomne forslag mod-
tages til og med 28. fe-
bruar på 012@dlf.org
Generalforsamlingen 
begynder med spisning 
fra klokken 17.

Kreds 16
�� danmarks lærerForening

Generalforsamling

Danmarks Lærerfor-
ening, kreds 16, indkal-
der til ordinær gene-
ralforsamling torsdag 
den 15. marts, klokken 
16.30, i Gadehavesko-
lens kantine, Gadeha-
vegårdsvej 3, 2630 
Taastrup.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab

4. Indkomne forslag
5.  Forslag til budget – 

herunder kontingent-
fastsættelse

6.  Valg i henhold til ved-
tægterne

7. Eventuelt.
I øvrigt henvises til kred-
sens hjemmeside: www.
kreds16.dk
Forslag, der ønskes op-
taget på generalforsam-
lingens dagsorden, skal 
foreligge skriftligt hos 
formanden på adressen: 
Kreds 16, Valbyvej 4, 
2630 Taastrup, senest 
14 dage før generalfor-
samlingens afholdelse 
torsdag den 1. marts 
2012, klokken 12.

Kreds 18
�� ishøj lærerkreds

Generalforsamling

Der indkaldes hermed 
til ordinær generalfor-
samling torsdag den 
22. marts, klokken 
16.15, på Vejlebroskolen. 
Dagsorden i henhold til 
kredsens vedtægter in-
klusive valg af formand, 
næstformand og kas-
serer.
Forslag, der ønskes 
optaget på dagsorde-
nen, skal skriftligt være 
kredskontoret i hænde 
senest den 7. marts.
Medlemmer uden fast 
tjenestested vil kunne 
rekvirere eventuelle bi-
lag fra den 16. marts på 
kredskontoret, telefon-
nummer 43 54 74 03 - 
e-mail: 018@dlf.org

Kreds 19
�� gentoFte kommune- 

lærerForening

Generalforsamling

Ordinær generalforsam-
ling afholdes torsdag 
den 15. marts, klokken 
16.30, på Kommuni-
kationscentret, Region 
Hovedstaden, Mødesalen 
- 3. sal, Rygårds Allé 45, 
2900 Hellerup. Fore-
løbig dagsorden ifølge 
vedtægterne. Forslag til 
punktet Indkomne forslag 
skal skriftligt være for-
manden i hænde senest 
den 5. marts. Sendes til 
Gentofte Kommunelæ-
rerforening, Hellerupvej 
44, 2900 Hellerup, eller 
på mail: jede@dlf.org 

Kreds 23
�� herleV lærerForening

Generalforsamling 

Der indkaldes hermed til 
ordinær generalforsam-
ling torsdag den 8. marts, 
klokken 17, i Herlev Med-
borgerhus, Herlevgårdsvej 
18. Tilmelding til efterføl-
gende spisning til skoler-
nes tillidsrepræsentant 
eller til kredskontoret.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5.  Fastsættelse af even-

tuelle ydelser til styrel-
sesmedlemmer

6.  Budget og fastsæt-
telse af kontingent

7. Valg til alle poster
8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes be-
handlet, skal være for-
manden i hænde senest 
14 dage før generalfor-
samlingen på 023@
dlf.org

Kreds 28
�� Furesø lærerkreds

Generalforsamling 

Vi afholder generalfor-
samling onsdag den 14. 
marts, klokken 16,  på 
Lille Værløse Skole.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab

4. Indkomne forslag
5.  Fastsættelse af ho-

norarer med videre til 
styrelsesmedlemmer 

6.  Forelæggelse af bud-
get og fastsættelse af 
kredskontingent for det 
følgende kalenderår

7.  Valg i henhold til ved-
tægternes paragraf 8

8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes sat 
på dagsordenen, må 
være formanden skrift-
ligt i hænde senest den 
5. marts, klokken 10, på 
028@dlf.org

Kreds 29
�� allerød lærerForening og hørs-

holm lærerForening

Generalforsamling 2012

Under forudsætning af, 
at punktet vedrørende 
sammenlægning bliver 
godkendt på general-
forsamling 2012 i både 
Allerød Lærerforening og 
Hørsholm Lærerforening, 
indkaldes til stiftende 
generalforsamling onsdag 
den 14. marts, klokken 
18.30, på Lillerød Skole, 
Frederiksborgvej 65, 
3450 Allerød.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Fastlæggelse af ved-

tægter
3. Indkomne forslag
4.  Fastlæggelse af ydelser 

til styrelsesmedlemmer 
med videre

5.  Forelæggelse af budget 
og fastlæggelse af kon-
tingent

6.  Valg, jævnfør paragraf 8
7. Eventuelt.
Forslag, der ønskes op-
taget på dagsordenen, 
skal være kredskontoret i 
hænde senest onsdag den 
29. februar. 
Kredsens kontor: Kærvej 
8, 3450 Allerød, 032@
dlf.org
Endelig dagsorden op-
hænges på skolerne se-
nest fem dage før general-
forsamlingen.

Kreds 31
�� hørsholm lærerForening

Generalforsamling 2012

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling ons-
dag den 14. marts, klok-

ken 15.15, på Usserød 
Skole (lærerværelset).
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskaber
4.  Sammenlægning med 

Allerød Lærerforening.
Hvis dette vedtages og 
samtidig vedtages i Al-
lerød Lærerforening, er 
generalforsamling 2012 
afsluttet. Hvis det ikke 
vedtages, gennemføres 
generalforsamlingen ef-
ter dagsorden i henhold til 
vedtægterne.
Forslag, der ønskes opta-
get på dagsordenen, skal 
være kredsformanden i 
hænde senest fredag den 
2. marts 2012. 
Kredsens kontor: Hoved-
gaden 26,1, 2970 Hørs-
holm, 031@dlf.org
Endelig dagsorden op-
hænges på skolerne 
senest fem dage før ge-
neralforsamlingen.

Kreds 32
�� allerød lærerForening

Generalforsamling 2012

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling ons-
dag den 14. marts, klok-
ken 16, på Lillerød Skole, 
Frederiksborgvej 65, 
3450 Allerød.
Foreløbig dagsorden: 
1. Valg af dirigent
2. Beretning 
3. Regnskaber
4.  Sammenlægning med 

Hørsholm Lærerfor-
ening.

Hvis dette vedtages 
og samtidig vedtages 
i Hørsholm Lærerfor-
ening, er generalfor-
samling 2012 afsluttet. 
Hvis det ikke vedtages, 
gennemføres gene-
ralforsamlingen efter 
dagsorden i henhold til 
vedtægterne suppleret 
med punktet vedtægts-
ændringer.
Forslag, der ønskes opta-
get på dagsordenen, skal 
være kredsformanden i 
hænde senest onsdag 
den 29. februar.
Kredsens kontor: Kærvej 
8, 3450 Allerød, 032@
dlf.org
Endelig dagsorden op-
hænges på skolerne 
senest fem dage før ge-
neralforsamlingen.

korte meddelelser

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Til hver tekst stilles samme type spørgsmål:

Hvad står der i teksten?

Tænk over teksten

Tænk over … Skriv en overskrift ...

Tid til 
læseforståelse

Alinea

Lena Bülow-Olsen · Susanne Kjær Harms · Vibeke Skaarup

Tid til læseforståelse er til dig, som ønsker at blive bedre til at læse.

Du skal lære:
• At læse og huske det, som står skrevet tydeligt i teksten.

• At tænke dig godt om for at læse det, som står mellem linjerne.

• At bruge din viden og din erfaring til at forstå teksten.

Hæfterne til Tid til læseforståelse kan bruges fra 3.-6. klasse. 

Hæfte A er lettest, og sværhedsgraden er stigende.

ISBN 978-87-23-02824-2

www.alinea.dk

4. kl.
6. kl.

Alinea

Lena Bülow-Olsen · Susanne Kjær Harms ·Vibeke Skaarup

Tid til læseforståelse er til dig, som ønsker at blive bedre til 
at læse.

Du skal lære:
• At læse og huske det, som står skrevet tydeligt i teksten.
• At tænke dig godt om for at læse det, som står mellem linjerne.
• At bruge din viden og din erfaring til at forstå teksten.

Hæfterne til Tid til læseforståelse kan bruges fra 3.-6. klasse. 
Hæfte  er lettest, og sværhedsgraden er stigende.

Tid til 
læseforståelse

ISBN 978-87-23-03755-8

www.alinea.dk
9 788723 037558

+ slut 3. korr. omslag C Læseforståelse.indd   1-2 9/14/10   2:28 PM

5. kl.
7.-8. kl.

NYHED

Dansk  ·  3.-8. klasse

Forstår de ældste elever 
også, hvad de læser?
Giv også eleverne i 7.-8. klasse mulighed for at arbejde systematisk 
med læseforståel sesstrategier på både fagtekster og skønlitterære 
tekster. Tid til læseforståelse kan inddrages i undervisningen i kor-
tere eller længere forløb med hele klassen, i grupper, parvis eller 
som selvstændigt arbejde.

Se indhold, og læs mere på alinea.dk.
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Til hver tekst stilles samme type spørgsmål:

Hvad står der i teksten?

Tænk over teksten

Tænk over … Skriv en overskrift ...

Tid til 
læseforståelse

Alinea

Lena Bülow-Olsen · Susanne Kjær Harms · Vibeke Skaarup

Tid til læseforståelse er til dig, som ønsker at blive bedre til at læse.

Du skal lære:
• At læse og huske det, som står skrevet tydeligt i teksten.

• At tænke dig godt om for at læse det, som står mellem linjerne.

• At bruge din viden og din erfaring til at forstå teksten.

Hæfterne til Tid til læseforståelse kan bruges fra 3.-6. klasse. 

Hæfte A er lettest, og sværhedsgraden er stigende.

ISBN 978-87-23-02824-2

www.alinea.dk

4. kl.
6. kl.

Alinea

Lena Bülow-Olsen · Susanne Kjær Harms ·Vibeke Skaarup

Tid til læseforståelse er til dig, som ønsker at blive bedre til 
at læse.

Du skal lære:
• At læse og huske det, som står skrevet tydeligt i teksten.
• At tænke dig godt om for at læse det, som står mellem linjerne.
• At bruge din viden og din erfaring til at forstå teksten.

Hæfterne til Tid til læseforståelse kan bruges fra 3.-6. klasse. 
Hæfte  er lettest, og sværhedsgraden er stigende.

Tid til 
læseforståelse
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NYHED

Dansk  ·  3.-8. klasse

Forstår de ældste elever 
også, hvad de læser?
Giv også eleverne i 7.-8. klasse mulighed for at arbejde systematisk 
med læseforståel sesstrategier på både fagtekster og skønlitterære 
tekster. Tid til læseforståelse kan inddrages i undervisningen i kor-
tere eller længere forløb med hele klassen, i grupper, parvis eller 
som selvstændigt arbejde.

Se indhold, og læs mere på alinea.dk.
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korte meddelelser

Kreds 34
�� gribskoV lærerkreds 

Generalforsamling

Vi afholder generalfor-
samling den 23. marts, 
klokken 16 til 18, på 
Sankt Helene Skole.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5.  Fastsættelse af ydel-

ser til kredsstyrelsen
6.  Fastsættelse af kon-

tingent
7.  Valg, jævnfør paragraf 

9 i vedtægterne
8. Eventuelt.
Indkomne forslag, der øn-
skes sat på dagsordenen, 
skal skriftligt foreligge 
hos kredsformanden se-
nest fredag den 9. marts, 
klokken 12. Indkomne 
forslag sendes til Grib- 
skov Lærerkreds, Tjørne-
vej 2A, 3230 Græsted, 
eller på 034@dlf.org
Efter generalforsamlin-
gen vil der være middag 
og fest for medlemmer. 
Særlig invitation med 
tilmelding udsendes 
senere. Pris: 100 kroner 
(middag inklusive vin).

Kreds 35
�� helsingør lærerForening 

Generalforsamling 2012

Vi afholder generalfor-
samling onsdag den 14. 
marts, klokken 19, i kanti-
nen på Borupgårdskolen, 
Smakkevej 2, Snek-
kersten.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3.  Godkendelse af forret-

ningsorden
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7.  Budget, herunder fast-

sættelse af kontingent 
for det kommende ka-
lenderår

8.  Valg til kredsstyrelsen  
9. Eventuelt.
Forslag til dagsordenen 
skal foreligge skriftligt 
på kredskontoret senest 
den 4. marts. Endelig 
dagsorden og revideret 
regnskab slås op på sko-
lerne senest fem dage før 
generalforsamlingen.

Valgoplæg lægges på 
hjemmesiden. Frist for 
aflevering til 035@dlf.
org: 1. marts.

Kreds 36 
�� Fredensborg lærerkreds

Generalforsamling

I henhold til paragraf 5 i 
vedtægterne indkaldes 
hermed til ordinær gene-
ralforsamling tirsdag den 
20. marts, klokken 19, på 
Humlebæk Skole, udsko-
ling, Baunebjergvej 401, 
Humlebæk. Spisning fra 
klokken 18.
Foreløbig dagsorden:
1.  Valg af dirigent og se-

kretær
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5.  Fastsættelse af ydel-

ser
6.  Budget og fastsæt-

telse af kontingent
7. Vedtægtsændringer
8.  Valg ifølge vedtæg-

terne
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes op-
taget på dagsordenen, 
skal udformes skriftligt 
og være kredsformanden 
i hænde senest 14 dage 
inden generalforsam-
lingen.
Kandidatnavne til val-
gene, der ønskes udsendt 
sammen med den en-
delige dagsorden, skal 
foreligge skriftligt hos 
formanden senest 14 
dage inden generalfor-
samlingen.
Endelig dagsorden 
udsendes senest fem 
skoledage før generalfor-
samlingen.

Kreds 45
�� solrød lærerForening

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling tirsdag 
den 20. marts, klokken 
16, på Uglegårdsskolen, 
Tingsryds Allé 25, 2680 
Solrød Strand.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne. Forslag, der 
ønskes på dagsordenen, 
skal foreligge skriftligt 
hos formanden senest 
den 9. marts. E-mail: 
045@dlf.org

Endelig dagsorden læg-
ges på hjemmesiden 
www.srlf.dk og ophæn-
ges på skolerne fem dage 
før generalforsamlingen.

Kreds 54
�� slagelse lærerkreds

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling man-
dag den 19. marts, klok-
ken 17,  på  Nørrevangs-
skolen, Slagelse.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne. Forslag, der 
ønskes sat på den en-
delige dagsorden, skal 
være formanden i hænde 
senest torsdag den 8. 
marts.

Kreds 61
�� næstVed lærerkreds

Ordinær  
generalforsamling

Hermed indkaldes til or-
dinær generalforsamling 
torsdag den 22. marts, 
klokken 16, i Herlufsholm 
Idrætscenter, Herlufs-
holm Allé 233, 4700 
Næstved.
Dagsorden ifølge vedtæg-
terne. Forslag, der ønskes 
behandlet på generalfor-
samlingen, skal være for-
manden i hænde senest 
den 1. marts, klokken 12.
Tilmelding til spisning 
senest den 13. marts 
gennem skolens tillidsre-
præsentant.
Pensionister, arbejdsle-
dige og øvrige uden fast 
tjenestested tilmelder sig 
på telefon 55 73 75 49 
eller på e-mail 061@dlf.
org ligeledes senest den 
13. marts.
Oplysninger og materiale 
om generalforsamlingen 
vil løbende blive lagt på 
kredsens hjemmeside 
www.næstvedlærer-
kreds.dk

Kreds 68
�� lolland-Falsters lærerForening

Generalforsamling

Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 
torsdag den 15. marts, 
klokken 16, i restaurant 

Bangs Have, Maribo.
Dagsorden ifølge kred-
sens vedtægters paragraf 
5. Forslag, der ønskes 
behandlet på generalfor-
samlingen, skal afleveres 
skriftligt til formanden 
senest den 29. februar på 
kredskontoret.
Efter generalforsamlin-
gen er der gratis spisning 
for de fremmødte med-
lemmer. Tilmelding til 
spisning sker via skolens 
tillidsrepræsentant eller 
direkte til kredskontoret.
Se opslag på skolerne.

Kreds 82
�� odense lærerForening 

Generalforsamling 2012

Der indkaldes herved til 
ordinær generalforsamling 
i Odense Lærerforening 
fredag den 
16. marts, klokken 15.30, 
på H.C. Andersen Hotel/
Koncerthuset.
15: Dørene åbnes. Der 
serveres kaffe med brød, 
musikalsk indslag. 
15.30: Start med vel-
komst, fællessang, forma-
lia, valg af dirigent.  
16: Den mundtlige be-
retning.
Efter generalforsamlingen 
er der spisning med efter-
følgende musik og dans 
for tilmeldte.
Festen slutter klokken 01.
Dagsorden ifølge vedtæg-
terne. Dagsordensforslag 
skal være sekretariatet 
i hænde senest fredag 
den 2. marts, klokken 12. 
Send til: 082@dlf.org
Der er deltagerbetaling for 
det arrangement, der er 
efter generalforsamlingen, 
se særskilt opslag i »Læ-
rerBLADET« og på www.
odenselaererforening.dk

Kreds 84
�� VestFyns lærerkreds

Generalforsamling

Vestfyns Lærerkreds 
afholder ordinær gene-
ralforsamling onsdag den 
21. marts, klokken 19, på 
Glamsbjergskolen, Kaj 
Nielsens Vej 10, 5620 
Glamsbjerg. Dagsorden 
ifølge vedtægterne. For-
slag skal være kredsfor-
manden i hænde senest 

ti dage før. Forud for 
generalforsamlingen af-
holdes der medlemsmøde 
om den netop vedtagne 
tilbagetrækningsreform. 
Mødet afholdes klokken 
17 til 18 med efterfølgen-
de spisning. Tilmelding til 
medlemsmøde og/eller 
spisning på telefon 64 72 
10 64 eller mail: 084@
dlf.org senest den 14. 
marts, klokken 12.

Kreds 86
�� øhaVets lærerkreds

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling i Øha-
vets Lærerkreds mandag 
den 12. marts, klokken 
16.30, på Vestermark-
skolen, afdeling Fåborgvej  
60, 5762 Vester Sker-
ninge. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. Forslag, 
der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal 
være kredsen i hænde 
senest den 27. februar.
Man kan tilmelde sig den 
efterfølgende spisning. 
Se nærmere på www.
kredskontoret.dk

Kreds 93 
�� hadersleV lærerkreds

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling i fest-
salen på UC-Syddanmark, 
Lembckesvej, torsdag den 
22. marts, klokken 17.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Beretning
4. Regnskaber
a. Årsregnskab
b.  Regnskab for kredsens 

Særlige Fond
5. Indkomne forslag
6.  Fastsættelse af ydelser 

til kredsstyrelsesmed-
lemmer med flere

7.  Budget og fastsættelse 
af kredskontingent  

8.  Valg i henhold til ved-
tægterne paragraf 9 og 
11

9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes be-
handlet på generalfor-
samlingen, skal foreligge 
skriftligt på kredskontoret, 
Laurids Skaus Gade 12, 
2. sal, 6100 Haderslev, 

senest den 12. marts, 
klokken 12.
Tilmelding til spisning på 
093@dlf.org

Kreds 95 
�� tønder lærerkreds 

Ekstraordinær  
generalforsamling 

Der indkaldes til ekstraor-
dinær generalforsamling 
tirsdag den 13. marts, 
klokken 19, på Hotel Tøn-
derhus, Tønder. 
Dagsorden: Vedtægts-
ændringer. 

Generalforsamling 

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling tirsdag 
den 13. marts, klokken 
19.30, på Hotel Tønder-
hus, Tønder. 
Dagsorden i henhold til 
vedtægterne. Forslag, 
der ønskes optaget på 
dagsordenen, skal fore-
ligge skriftligt (gerne per 
e-mail 095@dlf.org) hos 
kredsformanden senest 
den 24. februar. 

Kreds 103
�� Varde lærerkreds

Generalforsamling

Der indkaldes til general-
forsamling onsdag den 
21. marts, klokken 16, i 
elevkantinen på Sct. Ja-
cobi Skole, Pramstedvej 
10C, 6800 Varde.
Foreløbig dagsorden: 
1.  Valg af dirigent og 

fastsættelse af forret-
ningsorden

2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5.  Budget og fastsæt-

telse af kontingent
6. Valg af 
• Formand
•  Kredsstyrelsesmed-

lemmer
•  Kongresdelegeret og to 

suppleanter
7.  Valg af revisor og revi-

sorsuppleant
8. Eventuelt.
Forslag, som ønskes opta-
get på dagsordenen, skal 
skriftligt være kredsfor-
manden i hænde senest ti 
dage før generalforsam-
lingen. Forslag sendes til 

korte meddelelser
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103@dlf.org eller Stausvej 
30, 6800 Varde.
Der er kaffe/te og kage 
klokken 15.30, og efter 
generalforsamlingen er 
der bespisning og hygge-
ligt samvær.
Tilmelding til spisning via 
tillidsrepræsentant eller 
direkte til kredskontoret.

Kreds 105
�� billund lærerkreds

Ordinær  
generalforsamling

Vi afholder generalfor-
samling torsdag den 15. 
marts, klokken 17, på Ho-
tel Lyngheden.
Foreløbig dagsorden:
1.  Valg af dirigent og fast-

sættelse af forretnings-
orden

2.  Formandens beretning
3. Indkomne forslag
4. Regnskab
5.  Fastsættelse af ydelser 

til styrelsesmedlemmer 
og lønnet kontorhjælp

6.  Budget og fastsættelse 
af kredskontingent

7. Valg af formand
8.  Valg af kredsstyrelses-

medlemmer
9.  Valg af to kritiske revi-

sorer og to revisorsup-
pleanter

10.  Valg af ekstern revisor
11.  Eventuelt.
Forslag til dagsorden skal 
foreligge skriftligt hos 
formanden senest
12 dage før general-
forsamlingen. Endelig 
dagsorden ved opslag på 
skolerne.
Efter generalforsamlingen 
er kredsen vært for mid-
dagen.

Kreds 110
�� horsens lærerForening

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til 
generalforsamling tors-
dag den 22. marts, klok-
ken 17, på ASV, Nørrebro-
gade 38A, Horsens.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Forretningsorden
3. Beretning
4.  Reviderede regnskaber
5. Indkomne forslag
6.  Fastsættelse af 

ydelser til kredssty-
relsesmedlemmer og 

eventuelle ydelser til 
tillidsrepræsentanter

7.  Budget og fastsættel-
se af kredskontingent

8.  Valg, jævnfør Horsens 
Lærerforenings ved-
tægter paragraf 9.

9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes op-
taget på den endelige 
dagsorden, skal foreligge 
hos kredsformanden,
Rubinvej 2, eller på 110@
dlf.org senest mandag 
den 12. marts.
Den endelige dagsorden 
vil blive udsendt til sko-
lerne, ASV, Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning 
og Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning til op-
hængning senest fredag 
den 16. marts 2012.

Kreds 116
�� hedensted lærerkreds

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til 
ordinær generalforsamling 
i Hedensted Lærerkreds 
torsdag den 15. marts, 
klokken 17, på Hedensted 
Sognegård, Bytorvet, 
8722 Hedensted.
Foreløbig dagsorden:
1.  Valg af dirigent og ved-

tagelse af forretnings-
orden

2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5.  Fastsættelse af even-

tuel ydelse til kredssty-
relsesmedlemmer og 
størrelsen af vederlag 
til ansatte i kredsen

6.  Budget og fastsættelse 
af kredskontingent

7.  Valg, jævnfør paragraf 
8 og 9

8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes på 
dagsordenen, skal fore-
ligge skriftligt hos kreds-
formanden, Niels Espes 
Vej 10, 8722 Hedensted, 
senest torsdag den 1. 
marts.
Endelig dagsorden og 
regnskab udsendes til til-
lidsrepræsentanterne se-
nest torsdag den 8. marts 
og offentliggøres samtidig 
på kredsens hjemmeside 
www.dlf116.dk
Tilmelding til generalfor-
samling sker via tillidsre-
præsentant eller ved at 
kontakte kredskontoret 
senest den 12. marts.

Kreds 121
�� herningegnens lærerForening

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling fredag 
den 2. marts, klokken 
17, i MCH-Herning Kon-
grescenter, Østergade i 
Herning.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2.  Kredsstyrelsens beret-

ning
3. Regnskab
4.  Indkomne forslag, 

herunder vedtægtsæn-
dringer

5.  Fastsættelse af med-
lemsbidrag. Herunder 
ydelser til kredsstyrel-
sen med flere

6. Valg af:
 a) Formand
 b) Næstformand 
 c)  Øvrige kredsstyrel-

sesmedlemmer og 
suppleanter

 d)  Revisorer og to sup-
pleanter

 e)  Fanebærer og sup-
pleant

7. Eventuelt.
Forslag skal være kreds-
formanden i hænde se-
nest ti dage før general-
forsamlingens afholdelse.
Efter generalforsamlin-
gen vil der være åbent 
hus på Pontoppidansvej 
4 i Herning.

Kreds 131
�� skanderborg-odder lærerkreds

Generalforsamling

Der indkaldes til gene-
ralforsamling i Skander-
borg-Odder Lærerkreds 
(kreds 131) onsdag den 
14. marts, klokken 17 til 
21.30, på Niels Ebbesen 
Skolen, Højvangens Torv 
4, Skanderborg.
Dagsorden ifølge vedtæg-
terne.
Forslag, der ønskes op-
taget på dagsordenen, 
skal foreligge skriftligt på 
kredskontoret senest ti 
dage før generalforsamlin-
gen (mail: 131@dlf.org).

Kreds 133
�� Århus lærerForening

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær 

generalforsamling fredag 
den 16. marts, klokken 
16 til cirka klokken 20, på 
Radisson Blu Scandina-
via Hotel, Margretheplad-
sen 1, 8000 Aarhus C. 
Foreløbig dagsorden 
(ifølge vedtægternes pa-
ragraf 9): 
1. Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3. Regnskab
4. Vedtægtsændringer
5. Indkomne forslag
6.  Fastsættelse af for-

mandens, næstfor-
mandens og kassere-
rens honorar

7.  Budget og fastsæt-
telse af kontingent

8.  Valg, jævnfør vedtæg-
ternes paragraf 12

9.  Valg, jævnfør vedtæg-
ternes paragraf 13

10. Eventuelt.
Endelig dagsorden udsen-
des til arbejdspladserne 
senest otte dage før af-
holdelse af generalfor-
samlingen.

Kreds 134
�� djurs lærerForening

Generalforsamling 

Vi afholder generalfor-
samling torsdag den 8. 
marts, klokken 15.30, i 
Birkehuset, Skovvænget 
9, Tirstrup.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag 
5.  Fastsættelse af ydelser 

til styrelsesmedlemmer
6.  Budget og fastsættelse 

af kredskontingent for 
2013

7.  Valg, jævnfør paragraf 8 
i vedtægterne

8. Eventuelt.
Forslag, der ønskes opta-
get på den endelige dags-
orden, og kandidatforslag, 
der ønskes udsendt, skal i 
skriftlig form være kreds-
formanden i hænde senest 
den 27. februar, klokken 9. 
Tilmelding til spisning via 
din tillidsrepræsentant se-
nest 2. marts, klokken 12.

Kreds 140
�� Viborg lærerkreds

Generalforsamling

Torsdag den 22. marts, 

klokken 18.15, afholdes 
kredsens ordinære ge-
neralforsamling i Viborg 
Lounge, Tingvej 7, 8800 
Viborg.
Dagsorden i henhold til 
vedtægternes paragraf 
6 og afholdelse af valg i 
henhold til paragraf 8.
Forslag, der ønskes sat på 
dagsordenen, skal frem-
sendes til kredskontoret 
senest fredag den 9. 
marts. Endelig dagsorden 
bekendtgøres mandag 
den 12. marts på skolerne 
og på kredsens hjemme-
side, www.dlfviborg.dk
Fællesspisning fra klok-
ken 17.15 til 18.15.
Tilmelding til tillidsrepræ-
sentanten eller til kreds-
kontoret senest mandag 
den 19. marts.

Kreds 143
�� skiVeegnens lærerForening

Generalforsamling

Der indkaldes til ordi-
nær generalforsamling 
torsdag den 8. marts, 
klokken 17, i kantinen 
på Skive Seminarium, 
Skive.
Generalforsamlingen 
starter med spisning 
klokken 17, og selve 
mødet starter klokken 
18.15.
Foreløbig dagsorden:
1.  Valg af dirigent, her-

under stemmetællere
2. Forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab
5.  Indkomne forslag – 

herunder forslag til 
vedtægtsændringer

6.  Fastsættelse af ydel-
ser/frikøb til kredssty-
relsesmedlemmer og 
størrelsen af vederlag 
til eventuelt lønnet 
medhjælp

7.  Budget og fastsæt-
telse af kontingent 

8. Valg til kredsstyrelse
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes op-
taget på dagsordenen, 
skal foreligge skriftligt 
hos formanden senest 
mandag den 27. februar, 
klokken 12.
Ønsker man at bekendt-
gøre sit kandidatur i ge-
neralforsamlingspjecen, 
skal man henvende sig 
til kredskontoret senest 
den 1. februar, klokken 

12. Der vil også være 
mulighed for at opstille 
kandidater på selve ge-
neralforsamlingen.
Endelig dagsorden op-
slås på skolerne og på 
www.dlfskive.dk fem 
dage før generalforsam-
lingen.
Af hensyn til spisningen 
bedes man tilmelde sig 
hos tillidsrepræsentan-
ten eller kredskontoret 
senest fredag den 2. 
marts, klokken 10.

Kreds 153
�� aalborg lærerForening

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær 
generalforsamling torsdag 
den 15. marts, klokken 
15.30, på UCN Aalborg, 
Mylius Erichsens Vej 131, 
9210 Aalborg SØ.
Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5.  Fremlæggelse af bud-

get og fastsættelse af 
næste års kredskontin-
gent

6. Valg 
7. Eventuelt.
Forslag under punkt 4 
skal i sin fulde ordlyd være 
på kredskontoret, Nytorv 
3, 2., Postboks 1636, 
9100 Aalborg, senest 
torsdag den 1. marts, 
klokken 12.
Endelig dagsorden med 
bilag udsendes senest en 
uge før generalforsamlin-
gens afholdelse.
Tilmelding til spisning, der 
foregår efter generalfor-
samlingen, foretages hos 
tillidsrepræsentanten eller 
til kredskontoret senest 
fredag den 9. marts.

faglige foreninger

 
�� danmarks skolebibliotekarer, 

lokalkreds sydVestjylland 

Generalforsamling

Generalforsamling afhol-
des tirsdag den 20. marts 
på Blåvandshuk Skole, 
Skolevænget 12, 6840 
Oksbøl.

korte meddelelser
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Som optakt til gene-
ralforsamlingen mødes 
vi klokken 16.30 på 
parkeringspladsen ved 
Flygtningekirkegården, 
Præstegaardsvej, Oksbøl  
(hvis der er tvivl om, hvor 
det er, kan henvendelse 
ske til formanden).
Her vil museumsinspek-
tør John Jensen give os 
en guidet rundtur på cir-
ka 1,5 time. Af interesse 
kan nævnes, at stedet 
er med i bogen »Med 
ilden i ryggen« af Martin 
Petersen.
Klokken 18.30: Lille 
traktement i kantinen på 
skolen.
Klokken 19: Generalfor-
samling med dagsorden 
ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes be-
handlet på generalfor-
samlingen, og tilmelding 
(på grund af bespisning) 
sendes til formanden 
per.joergensen17@sko-
lekom.dk senest den 6. 
marts.

personalia

Lærersøn er ny 
praktikant på  
Folkeskolen 

Kasper Stougaard An-
dersen er fra 1. februar 
ansat som Folkeskolens 
nye praktikant. Kasper er 
bachelor i journalistik og 
filosofi fra Roskilde Uni-
versitet. 
»Det er særligt samspillet 
mellem kultur og uddan-
nelse, der interesserer 

mig og er grunden til, at 
jeg søgte praktik på fag-
bladet Folkeskolen«, siger 
den 24-årige Kasper, der 
ikke har interessen fra 
fremmede. 
Kasper er vokset op 
i et lærerhjem i Kol-
ding – »i et hjem med 
klaver«, griner han. Fra 
middagsbordet kender 
han diskussionerne om 
udenadslære, kreative 
fag og dannelsesvær-
dier. 
Diskussioner, der ikke er 
blevet mindre interes-
sante med tiden. Kasper 
har tidligere arbejdet 
som lærervikar på både 
privat- og folkeskoler. I 
dag bor han i København 
og glæder sig til at dykke 
ned i fagstoffet på Folke-
skolens redaktion. 
Kasper Stougaard An-
dersen afløser Christian 
Grunert, der fortsætter 
sine studier på Roskilde 
Universitet. 
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Kreds 181 (Landskredsen)
Der er indkommet følgende kandidatforslag fra medlemmer i kreds 
181 (Landskredsen): Morten Skøtte, 5500 Middelfart

Morten Skøtte er herefter valgt ved fredsvalg.

Fraktion 2 (børnehaveklasseledere)
Der er indkommet følgende 10 kandidatforslag fra medlemmer  
i fraktion 2:
Pia Litte Berg, 8330 Beder, kreds 133
Jeanette R. Calum, 4200 Slagelse, kreds 54
Anna-Mette Frederiksen, 2740 Skovlunde, kreds 23
Marianne Giannini, 4850 Stubbekøbing, kreds 11
Lilian Hvas, 9900 Frederikshavn, kreds 159
Lis Lambertsen Løbner Jeppesen, 5500 Middelfart, kreds 87

Pia Jessen, 6830 Nr. Nebel, kreds 103
Pia Schmehl Nielsen, 2620 Albertslund, kreds 10

Anette Toft Schack, 6051 Almind, kreds 113
Maja Kjeldager Tjørnild, 6990 Ulfborg, kreds 127

Da der netop skulle vælges 10 delegerede fra frak-
tion 2, er disse 10 kandidater valgt ved fredsvalg.

Fraktion 4 (pensionister m.fl.)
Der er indkommet følgende 10 kandidatforslag fra medlemmer  
i fraktion 4:
Birgit Bruun, 4000 Roskilde, kreds 41
Poul Krebs Lange, 6100 Haderslev, kreds 93
Ole N. Pihl Lyngsie, 2750 Ballerup, kreds 21
Ane Lykkegaard, 2300 København S, kreds 11
Lone Mygind Møller, 9000 Aalborg, kreds 153
Monika Stabel Nielsen, 6990 Ulfborg, kreds 127
Børge Pedersen, 2400 København NV, kreds 17
Edmond Pedersen, 5792 Årslev, kreds 82
Johannes Pedersen, 7000 Fredericia, kreds 112
Keld Pedersen, 8990 Fårup, kreds 130

Da der netop skulle vælges 10 delegerede fra fraktion 4, er disse  
10 kandidater valgt ved fredsvalg.

Valg af kongresdelegerede fra  
fraktion 2 og 4 samt kreds 181 (Landskredsen)
I december 2011 blev der i medlemsbladet Folkeskolen udskrevet valg af kongresdelegerede fra fraktion 2 og 4 
samt fra kreds 181 (Landskredsen) for perioden fra den 1. april 2012 til den 31. marts 2014. Fristen for aflevering 
af kandidatlister udløb fredag den 20. januar 2012 kl. 16.00.

foto: stig nielsen

Følg med  
under kommende  
arrangementer på  
folkeskolen.dk

holder åbent 
hele døgnet
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www.naestved.dk/job

Skoleleder til Lille Næstved Skole – en af Danmarks største skoler!

Lille Næstved Skole søger ny skoleleder med tiltræ-
delse 1. august 2012. Har du relevant erfaring med 
ledelse og brænder for et spændende, krævende og 
udfordrende job, er dette måske din ønskestilling.

Skolens mål og ambitioner er høje – med et velfun-
gerende og resultatorienteret uddannelsesmiljø, 
hvor elever og medarbejdere trives og udvikles – 
socialt og fagligt.

Vi tilbyder:
•  en målstyret skole i konstant udvikling
•  en veldrevet skole med gode faglige resultater
•  en engageret forældregruppe, stor forældreopbak-

ning og en aktiv skolebestyrelse
•  kompetente medarbejdere med høj arbejdsmoral 

og godt samarbejdsklima
•  en skole også på forkant med anvendelse af IT i 

undervisningen 
•  et velfungerende ledelsesteam, med synlig  

opgave- og ansvarsfordeling.
 
Vi ønsker/søger en leder, der:
•  har lyst til og evner for at lede en fagligt oriente-

ret skole med traditioner
•  ser sig selv som strategisk og pædagogisk leder af 

skolen i mange år
•  tegner skolens profil og forestår kvalitets- og ud-

viklingsplaner
•  har indsigt i og baggrund for at samarbejde med 

skolens fagprofessionelle
•  er i stand til at omsætte teori og begreber til prak-

sis
•  har erfaring med ledelse - herunder gerne distri-

bueret ledelse - med høj grad af delegation

•  er tydelig, konsekvent, rammesættende, handle-
kraftig og rodfæstet også under pres

•  har gode kommunikative og relationelle kompe-
tencer og kan lede med hjerte og hjerne, ildhu og 
engagement således, at både elever og personale 
trives.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gælden-
de overenskomst. Det forventede lønniveau vil være 
omkring 650.000 kr. pr. år.

Ved ansættelse som leder i Næstved Kommune er 
det obligatorisk, at du har gennemført eller gen-
nemfører Den Offentlige Lederuddannelse eller en 
lignede uddannelse. 

Vil du vide mere
Læs hele stillingsopslaget på www.naestved.dk/job. 
Du er også velkommen til at kontakte viceskoleleder 
Anne Jacobsen på tlf. 5588 4202, skolebestyrelses-
formand Trine Egeberg tlf. 2098 6506 eller skolechef 
Aase Schmidt på telefon 5588 3071.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2012, og an-
sættelsessamtaler forventes holdt i to runder, første 
samtale afholdes 13. marts 2012. 

Ansøgningsfrist
1. marts 2012.

Næstved Kommune behandler kun ansøgninger, der 
er modtaget elektronisk. Du kan søge elektronisk 
via www.naestved.dk/job. Her kan du også se, hvor 
du kan få hjælp til elektronisk ansøgning, hvis du 
har behov for det.

Har du oplyst e-mail-adresse,  
vil du få besked her.
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Svendborg Kommune
Rådhuset, Ramsherred 5
5700 Svendborg
Tlf. 6223 3000

Åbnings- og telefontider:
Mandag-onsdag 9.00-15.00
Torsdag 10.00-16.30
Fredag 9.00-14.00

Social og Sundhed
Svinget 14
Mandag-fredag 9.00-13.00
Torsdag tillige 14.45-16.45

Borgerservice Gudme og 
Vester Skerninge biblioteker:
se: h  p://www.svendborg-bib.dk

www.svendborg.dk

SKOLELEDER
Tåsingeskolen i Svendborg
Tåsingeskolen søger ny skoleleder pr. 1. maj 2012, 
da den nuværende skoleleder går på pension

Tåsingeskolen er distriktsskole for hele Tåsinge. Skolen består af 
afdelingerne Sundhøj, Lundby og Centerafdelingen. Det er Svend-
borg kommunes største skole. Skolen har 820 børn fra børnehave-
klasse - 9. klasse, heraf 70 i Centerafdelingen.
Tåsingeskolen er afdelingsopdelt i 3-4 spor. Der er 180 medarbej-
dere. Det samlede ledelsesteam udgøres af i alt 8 personer.
Skolen ligger på Tåsinge med Sundhøj og Centerafdelingen nord på 
øen og Lundby midt på øen. Centerafdelingen er for normaltbega-
vede børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.
Skolen er a  raktivt beliggende, omgivet af vand, strand og skov i 
både bynært og landligt miljø.
Tåsingeskolen har siden 2008 deltaget i Svendborgprojektet og 
er fortsat idrætsskole på alle 3 afdelinger. Skolens bygninger er 
nybyggede eller totalrenoverede inden for de seneste 6 år.

Vi lægger vægt på at vores nye leder
• er bevidst om skolens kerneopgave
• kan lede gennem ledere i et stort ledelsesteam
• er ambitiøs og har erfaring med at skabe synlige resultater og 

fremdri� 
• kan lide og kan rumme mennesker i al deres mangfoldighed og 

forskellighed

Vi ønsker, at du
- kan identifi cere dig med skolens værdier og vision og selv bidra-

ger med ideer til fortsat udvikling 
- udviser handlekra�  og griber initiativet så vision og ideer imple-

menteres og virkeliggøres
- har overblik og sans for detaljen – og forstår at prioritere
- besidder en ledelseskra� , der kan inspirere, motivere og begej-

stre medarbejdere og ledelsesteam
- kan kommunikere klart og tydeligt og kan føre og fastholde en 

anerkendende og konstruktiv dialog med alle skolens interes-
senter, internt som eksternt

- kan fastholde og videreudvikle skolens brand som innovativ 
og ”langt fremme i skoene”, når det gælder igangsætning og 
markedsføring af nye aktiviteter og initiativer

- ser muligheder frem for begrænsninger… og fi nder løsninger 
når der er begrænsninger

- er et ordentligt og autentisk menneske, som tør - og kan vise det 
i relationer

- er empatisk og rummelig og demonstrerer, at der er ”højt til 
lo� et” i vores skole

Vi kan tilbyde 
En helt særlig ledelsesopgave, hvor skolens størrelse og komplek-
sitet skal ses som en spændende udfordring. 
Som skoleleder på den nye Tåsingeskole får du en unik mulighed 
for at lede den igangsa  e proces, der skal skabe den fremtidige 
organisering, struktur og kultur på skolen.                                                            
Du skal ikke gøre det alene. 
Du får engagerede forældre, udviklingsorienterede medarbejdere 
og glade og livlige børn til at hjælpe dig.
Det bliver dit ansvar at få det til at køre.

I din ansøgning vil vi bede dig beskrive dit billede af Tåsingeskolen 
år 2016, når din ledelsesmæssige vision på et særligt område er 
blevet en del af Tåsingeskolens særkende.

Kontakt: 
Du opfordres til at a� ale besøg på skolen.                      
Kontakt sekretær Anne Skov for a� ale (6223 4711).
For yderligere oplysninger kan du kontakte skolechef Helle Hansen 
(6223 4512/30176512), viceskoleleder Anker Jensen 
(6223 4713/6221 9889) eller skolebestyrelsesformand Susanne 
Linnet Aagaard (2162 6818).
Tåsingeskolens hjemmeside: www.taasingeskolen.dk                                
Svendborg Kommunes hjemmeside: www.svendborg.dk 
Svendborgprojektet: 
www.svendborgelite.dk/svendborgprojektet

Ansøgning:
Ansøgningen skal sendes til Svendborg Kommune, 
Skole og Dagtilbud, Ramsherred 5, 5700 Svendborg, 
eller på mail bu@svendborg.dk. Ansøgningen skal være os i hænde 
senest den 1. marts 2012 kl. 12.00.
Der a� oldes samtaler den 16. marts og den 22. marts 2012.

Ansæ� else: 
Løn- og ansæ  elsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
HR-afdelingen indhenter straff ea  est og børnea  est på den 
ansøger, der bliver ansat. Det er en forudsætning for ansæ  elsen, 
at a  esterne er tilfredsstillende i forhold til stillingen. Vurderin-
gen foretages af juridisk afdeling i samarbejde med direktøren for 
Børn og Unge.

sv
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 Lederstillinger 
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Søndbjerg Efterskole søger 
forstander/forstanderpar ...
... der kan skabe tryghed og arbejdsglæde hos vore fantastiske elever og  
medarbejdere.

Du skal som forstander være visionær, handlekraftig, iderig, synlig og kunne 
fremme et rart og tillidsskabende miljø. Derfor forventes det, at samarbejdet 
og kommunikationen med elever, ansatte samt skolens øvrige relationer er 
åben og positiv.

Det er vigtigt, at du er en smittende kristen med solidt kendskab til og  
engagement i skolens bagland.
Søndbjerg er spændende - her er der liv!
Humor vil derfor være en fordel for en ny forstander, da vi er en munter og 
sprudlende skole.

Se det fulde stillingsopslag på www.soendbjerg.dk

Ansøgningsfrist den 1. marts 2012

I Thisted Kommune 
arbejdes der målrettet 
med ledelse med vær-
dier. I Børne- og Familie-
forvaltningen er nøgle-
ordene anerkendende, 
loyalitet, troværdighed 
og tillid. Vi forventer 
derfor at lederne i det 
daglige arbejde søger 
at skabe en balance 
mellem disse grund-
læggende værdier.

Skoleleder ved Rolighedsskolen 
Vi har brug for en leder med pædagogiske 
visioner og handlekraft, og som kan udvikle 
skolen sammen med medarbejdere og forældre.

Thisted Kommunes skolevæsen er kendetegnet 
af en høj grad af decentralisering, hvor der er vide 
rammer for at udøve ledelse og rig mulighed 
for at præge udviklingen af egen skole. Nye 
ledere får samtidig god opbakning og coaching 
i forhold til ledelsesopgaver.

Har du lyst til at være med til den videre 
spændende udvikling af en skole i et område 

med Nationalpark Thy, Vesterhavet og Lim-
fjorden lige uden for døren, så læs mere på 
www.rolighedsskolen.skoleintra.dk.

Yderligere oplysninger ved undervisnings- og 
fritidschef Jesper Carlsen, telefon 9917 2080.

Læs mere på www.thisted.dk/job

Ansøgningsfrist: den 23. februar 2012,
kl. 12.00.

 Stillinger ved andre institutioner  Lederstillinger 

Videnskabsministeren har i 2011 nedsat et Ph.d.-råd til 
uddeling af ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning 
rettet mod folkeskolen. Rådet har i 2012 40 mio. kr. til 
uddeling af ph.d.-stipendier. Der er ansøgningsfrist 15. juni 
2012 kl. 12.00.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forsk- 
ning i den danske folkeskole og være organiseret i et 
samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter.  
De ph.d.’er, der uddannes, skal både under uddannelsen og 
efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og 
indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende 
specifikke fags didaktik såvel som almene didaktiske og 
pædagogiske emner. I 2012 vil Ph.d.-rådet se med særlig 
interesse på ansøgninger inden for undervisning i skolens 
fag, digitalisering, innovation, inklusion samt ledelse og 
organisering. Ansøgninger inden for andre områder vil også 
være velkomne.

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

Ph.D.-StiPenDier 
inden for uddannelsesforskning 
med fokus på folkeskolen
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www.koege.dk

Søndre Skole søger en læreruddannet medarbejder, der kan 
hjælpe os med at blive en mere inkluderende skole. Vi ser meget 
gerne, at du har konkrete erfaringer med inklusionsarbejdet igen-
nem din egen undervisningspraksis.

Dine arbejdsopgaver vil blive:
•	 	At	hjælpe	de	elever,	som	er	i	fare	for	at	blive	marginaliseret,	

fagligt, adfærdsmæssigt og socialt, så de kan fortsætte i /vende 
tilbage til klassens fællesskab

•	 	At	vejlede	og	hjælpe	lærere	til	at	udvikle	inkluderende	lærings-
miljøer

•	 	At	være	aktiv	i	udarbejdelsen	af	en	inklusionsstrategi	for	skolen

Læs det uddybende stillingsopslag på www.soendre.dk. 

Ansøgning mailes til anni.jensen@koege.dk senest 24. februar.

Inklusion på Søndre Skole

SCR - Specialcenter Roskilde-Ungdom udgøres af STU 
(Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse) og socialpæda-
gogisk klubtilbud.

Vi søger pr. 1. april 2012 en afdelingsleder, da den nuvæ-
rende har valgt at gå på pension.

Der er ca. 70 STU-elever på SCR-Ungdom og ca. 40 med-
arbejdere som er lærere, pædagoger og medhjælpere.

Afdelingslederen varetager den daglige ledelse af 
STU’en i tæt samarbejde med lederen af det socialpæ-
dagogiske klubtilbud. Arbejdsstedet er SCR’s afdeling i 
Gundsømagle og der refereres direkte til centerlederen. 
Afdelingslederen indgår i SCR’s samlede lederteam.

Vi ønsker stillingen besat med en person med:
• pædagogiske visioner 
• overblik 
• stort engagement 

Afdelingslederen skal bidrage til at skabe trivsel, samar-
bejde og udvikling for både elever og ansatte. Vi ønsker 
stillingen besat med en person der er uddannet som 
lærer eller har anden uddannelse, gerne suppleret med 
relevant videreuddannelse. Det vil være en fordel med 
ledelseserfaring samt erfaring fra pædagogisk arbejde 
med personer med særlige behov.

Ansøgningsfristen er 23. februar 2012. Ansøgning samt 
relevante dokumenter sendes til csu@roskilde.dk mrk. 
”STU afdelingsleder” eller på papir til: Specialcenter 
Roskilde, Sognevej 50, Gundsømagle, 4000 Roskilde. 

Samtaler forventes afholdt den 28. februar 2012. Der vil 
blive indhentet referencer.

Løn- og ansættelsesforhold sker efter gældende 
overenskomst. Roskilde kommune indhenter straffe- og 
børneattest i forbindelse med ansættelse.

Yderligere oplysninger kan fås hos Centerleder Eskild 
Petersen på telefon 46 31 72 31 eller hos afdelingsleder 
Bitten Mailund på telefon 46 31 72 75.

SCR søger afdelingsleder til særlig 
tilrettelagt ungdomsuddannelse 

         www.roskilde.dk/meningsfuldtjob

Læs mere på vores hjemmeside
www.friskolenhaldege.dk

Ansøgningsfrist 
mandag den 5. marts 

Videbechs Allé 137 · 8800 Viborg
23 49 42 41

Friskolen Hald Ege søger lærere  
til ansættelse 1. august 2012

Skriv og fortæl, hvad du kan bidrage med  
på en nystartet friskole.

 Lederstillinger  Lærerstillinger 
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 Lærerstillinger 

N. Zahles Gymnasieskole 
Barselsvikar
Ved N. Zahles Gymnasieskole bliver et barselsvikariat ledig 10. april – 28. juni 
2012.

Er du en engageret lærer med interesse for og lyst til at undervise i fagene 
engelsk, kristendom, idræt, historie/samfundsfag og matematik, så har vi et 
vikariat med velfungerende klasser og gode samarbejdspartnere.

N. Zahles Gymnasieskole er en moderne skole med traditioner, der bygger 
på Natalie Zahles pædagogiske ideer og menneskesyn – men også en skole 
»efter hver tids behov«. 

Vi kan tilbyde et godt og positivt arbejdsmiljø med en elevgruppe, der er me-
get interesseret i en faglig og kreativ hverdag. Lærerne underviser fortrinsvis 
i deres liniefag. 

N. Zahles Gymnasieskole er en privat selvejende skole med elever i grundsko-
len fra 0. - 10. klasse (inkl. Læseskolen ved Det Kongelige Teater) og gym-
nasiets 1.g - 3.g. Grundskolen har ca. 740 elever fordelt på to spor i 0. - 6. 
klasse og fire spor fra 7. - 9. klasse samt en 10. klasse.

Yderligere oplysninger kan fås hos  
afdelingsinspektør Gretha Toft på tlf. 33 69 79 15 eller hos  
viceafdelingsinspektør Lis Ingerslev på tlf. 33 69 79 16.

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende bestemmelser.

Ansøgningen stiles til afdelingsinspektør Gretha Toft, N. Zahles Gymna-
sieskole, Nr. Voldgade 5-7, 1358 København K eller mail din ansøgning med 
relevante bilag til gt@zahlesgym.dk senest den 24. februar 2012.

N. Zahles Gymnasieskole
Nr. Voldgade 5-7

1358 København K

Sportsefterskolen 
Sjælsølund søger 
to nye lærere
Sportsefterskolen Sjælsølund har ekspanderet i forhold til sit udbud af sportslinjer 
og oplever derfor en stor efterspørgsel. Til at fastholde denne meget positive 
udvikling på skolen søger vi pr. 1. april 2012 to nye kolleger til henholdsvis en fast 
lærerstilling og et års vikariat med mulighed for efterfølgende fast ansættelse. I 
kombination skal de to lærere varetage den prøveforberedende undervisning i  
matematik, fysik, geografi, biologi og tysk på 9. og 10. klassetrin samt undervise 
på skolens Adventure linje. Det vil desuden også være en fordel, hvis de nye lærere 
er sportsmindet, har erfaring med at stå på ski og eventuelt har kompetencer  
indenfor musik & sang. Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse snarest muligt.  

Vi forventer at du:
•  har undervisningskompetencer i de prøveforberedende fag matematik, fysik, 

geografi, biologi og tysk,
•  har lyst til at arbejde med unge mennesker, såvel fagligt som når der er tilsyn,
•  vil deltage aktivt i efterskolens mangfoldige hverdag, herunder vores årlige 

linje- og skitur,
•  vil indgå i en tilsynsordning med kollegerne, der bl.a. indebærer aften- og  

nattevagter,
• kan undervise på Adventure linjen.
• er sportsmindet.
• har en læreruddannelse eller lignende.

Se også skolens hjemmeside for flere informationer: www.sjaelsoelund.dk. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til souschef Jens Nissen tlf.  
45 86 09 16 eller mob. 61 69 88 28

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Finansministe-
riet og LC.

Ansøgningsfrist for ansøgning pr. mail er fredag d. 24. februar kl. 12.00. 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag d. 27. februar og onsdag d. 
29. februar.

Din ansøgning - mærket ”Ny lærer” – samt relevante bilag med referencer  
sendes på mail: efterskole@sjaelsoelund.dk

Sjælsølund Efterskole
Sømærket 3, 2970 Hørsholm
Tlf. 45-860916, Fax 45-160638  (kontortid  9-12.30 & 13-14)
E-mail: efterskole@sjaelsoelund.dk
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Matematiklærer med stort M
Er du mere end glad for at undervise i matematik og brænder du for at 
se eleverne udvikle sig. – Så er du måske den nye lærer, som vi går og 
venter på.

Vi er en ny og spændende friskole som har været inde i en rivende udvik-
ling. En udvikling, som vi er nået langt med, og som sker i en tæt dialog 
med ledelsen, bestyrelsen og dine kollegaer.

Vi skal, den 1. april bruge en dygtig, kreativ og engageret matematiklæ-
rer, der har lysten til at undervise vores store elever i matematikkens 
forunderlige verden. En lærer, der ikke blot ser undervisningen som et 
pensum, der skal undervises i, men som også tænker i læringsprocesser, 
hvor eleverne lærer at tænke matematisk og ikke bare regner den ud. 

For os er det meget vigtigt, at du brænder for friskoletanken og at du 
både er god til at lytte og aktivt byder ind med dine ideer.  Vi vægter 
også den tværfaglige undervisning, både på tværs af klasser og fag, så 
det må du også meget gerne ville.

Ja, der er så meget, vi gerne vil fortælle om os selv, så hvis du nu er  
blevet nysgerrig, kan du læse mere på vores hjemmeside  
www.spjellerupfriskole.dk 

Du kan her se hele vores stillingsopslag. Du kan også kontakte skolele-
der Jan Glerup på Tlf: 60 40 59 00 eller bestyrelsesformand Jan Høvs-
gaard på Tlf: 21 47 06 68. Ansøgning og CV med relevante bilag mailes 
til skoleleder Jan Glerup, jan.glerup2@skolekom.dk. Ansøgningsfristen 
er søndag, den 19. februar kl. 12.00. Ansættelse sker i henhold til over-
enskomst mellem Finansministeriet og LC.

 Lærerstillinger 

Szczecin International School in 
Poland seeks new Danish teacher
The Danish children from “børnehaveklasse” to “gymnasium” are seeking a 
new Danish teacher to start as of 20th August 2012.

You:
• Majored in Danish (liniefag).
• Are an experienced teacher.
• Are independently able to plan and conduct educational lessons. 
• Are creative.
• Are socially alert and keen to learn new things.
• Are willing to be a focal point for the Danish children.
• Are open minded and flexible.
• Are adaptable and able to work in an international environment.
• Speak and write English fluently.
• Are willing to take part in teaching, in English, in other subjects as needed.

Contact details for further information:
The school:
Szczecin International School
Homepage: www.sis.info.pl 
Email: info@sis.info.pl
Telephone: +48 091 424 0 300

Danish teacher:
Hanne Dornonville de la Cour
dornonville.hanne@jubii.dk
+48 91 483 3825

Danish parents’ representative:
Bjarke Zoffmann Therkildsen
bjarke.zt@ofir.dk
+ 48 603 989 124

The town:
www.szczecin.pl

Applications must be received no later than 16 March 2012. 
Applications including CV must be in English.
Interviews will be conducted in Poland.

Salary, terms of employment and other conditions please contact the school 
head Ms. Maria Sawka on school email.

  Stillinger ved andre institutioner  
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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

 Specialstillinger 

www.furesoe.dk/job

Har du et solidt kendskab til den pædagogiske udvikling inden for it på 
skoleområdet? Og kan du formidle denne viden til medarbejdere og 
ledelse på skolerne samt rådgive forvaltningen omkring anvendelsen 
af it-teknologi i undervisningen?

Furesø Kommune søger  fra 1. april eller snarest derefter en konsulent til 
vores Skole-IT afdeling. Vores nye kollega skal både varetage opgaven 
med den pædagogiske udvikling af it i Furesø Kommunes skolevæsen 
samt varetage den daglige ledelse af Skole-IT afdelingen med fi re 
tekniske medarbejdere. 

Skole-IT i dag og i fremtiden
Skole-IT er en mindre afdeling, der er ansvarlig for drift og vedligehol-
delse af skolernes netværk og it-udstyr.

Furesø Kommune har syv grundskoler med tilhørende fritidsordninger 
samt en 10. klasse skole. Det er tanken, at Skole-IT på sigt ligeledes skal 
være med til at udvikle it-anvendelsen på dagtilbudsområdet således, at 
anvendelsen af informationsteknologi indgår som en naturlig del i hele 
forløbet fra vuggestuen til udskolingen.

Vi søger en konsulent, der:
• har kendskab til en moderne it-infrastruktur
• kan lede it-afdelingen med respekt for de enkelte medarbejderes 

faglighed
• kan koordinere samarbejdet mellem de enkelte skoler/afdelinger
• kan medvirke til at lægge langsigtede strategier og sætte retning 

inden for anvendelsen af it på skole- og dagtilbudsområdet
• kan bidrage med løsninger inden for sit fagområde i forhold til 

aktuelle udfordringer – f.eks. inklusion og større fagligt udbytte for 
alle elevgrupper.

Til gengæld tilbyder vi …
… en arbejdsplads med varierede udfordringer, hvor ikke to dage er ens. 
Du skal ikke være tekniker, men du skal i samarbejde med de tekniske 
medarbejdere prioritere de daglige opgaver og de langsigtede 
udfordringer. Generelt vil samarbejde med mange forskellige mennesker 
på forskellige niveauer være hovedindholdet i jobbet.

Ansøgningsfrist 
Send os din ansøgning senest den 20. februar. Vi regner med at holde to 
runder ansættelsessamtaler henholdsvis den 23. og 27. februar. 

Læs mere, og søg stillingen via furesoe.dk/job.   

Konsulent til Skole-IT i Furesø

Fo
to

: C
ol
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ox

kolt Skole, aarhus kommune

Pædagogisk leder/viceskoleleder

� ansøgningsfristen er den 29/02/12

Net-nr. 8919

Tårnbygårdsskolen, Tårnby kommune

SFO-leder søges til specialskole

� ansøgningsfristen er den 09/02/12

Net-nr. 8856

Vesthimmerlands kommune

Vester Hornum Skole søger ny skoleleder

� ansøgningsfristen er den 10/02/12

Net-nr. 8885

Instituttet for blinde og Svagsynede, Gentofte kommune

Konsulent/underviser til IBOS

� ansøgningsfristen er den 15/02/12

Net-nr. 8913

Toftehøjskolen, egedal kommune

Barselsvikar til Toftehøjskolen i Ølstykke

� ansøgningsfristen er den 23/02/12

Net-nr. 8918

dyhrs Skole, Slagelse kommune

Engelsklærer i udskolingen

� ansøgningsfristen er den 16/02/12

Net-nr. 8908

behandlingsskolerne, ballerup kommune

Heldagsskolen Pilely Gaard søger lærer 

� ansøgningsfristen er den 19/02/12

Net-nr. 8914
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bazar
       Ikke-kommercIelle annoncer 

fra dlf-medlemmer

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

Stuga i Skåne
60 kvm stuga beliggende 
i det naturskønne Bokes-
lund udenfor Höör. Be-
liggende tæt på skånes 
Djurpark, Ringsjön og ...
Telefon: 35857066

Sommerhus i Markaryd 
i Sverige udlejes
Hyggeligt sommerhus i 
det idylliske Markaryd i 
sverige udlejes. Helt uge-
nert grund i skoven med 
smuk natur og et ...
Telefon: 32535329

Sommerhus
Vesterhavet svinkløv/
Jammerbugten skønt 
stort stråtækt sommer-
hus udlejes. Huset ligger i 
lyngklædt natur tæt ved ...
Telefon: 29423726

Ferielejlighed 
centralt i Athen
Hold ferie i skøn 3v lej-
lighed på 85 kvm med to 
store altaner. Tæt på ca-
féliv og nogle af byens 
hotteste spiseres...
Telefon: 20598057
www.athen4u.dk

Sydfrankrig,Languedoc
se billeder af skøn fe-
rielejlighed i lille fransk 
landsby på: cuxac.dk. stor 
ugenert terrasse + have. 
To sovevære...
Telefon: 30267535
www.cuxac.dk

Sommerhus i 1. række
lækkert sommerhus i 1. 
række til en af fyns bed-
ste badestrande, og med 
udsigt over kattegat mod 
fynshoved. I klar...
Telefon: 28552756
www.erikshaab.dk

Forår sommer i kbh Ø
lys dejlig herskabslejlig-
hed på 135 m2. på 5 sal 
på Østerbro kbh. Altan 
med udsigt over fælled-
parken og byens tag...
Telefon: 60484395

Sommerhus i 
vandkanten
Meget charmerende 
sommerhus i vandkan-
ten (10 meter til van-
det) ved børnevenlige 
Havnsø strand, udlejes i 
og uden ...
Telefon: 22166867

Ferie/weekend lejlighed 
ved Dyrehaven
Da jeg er i sommerhus i 
alle weekender og ferier 
udlejer jeg min dejlige 3 
værelses lejlighed på 2. 
sal i Gentoft...
Telefon: 30293363

Corbieres Sydfrankrig
2 huse i landsbyen 
Roquefort des Corbiéres 
udlejes hele året.Begge 
huse har 5 sovepladser og 
terrasser med udsig...
Telefon: 61500644
www.norsoller.dk

Drømmer I om Kroatien
lækker lille lejlighed ved 
split, 30 m fra egen 
strand. 7 km til lufthavn, 
5km til motorvej, 3 km til 
underskoen...
Telefon: 21782870

Ferielejlighed 
Syd Spanien
udlejes , er velegnet til 
familieferie, langtidsfe-
rie for pensionister, eller 
golfspillere. kan lejes he-
le året...
Telefon: 45867505
www.rieaila.com/ 
losclaveles40

Havnsø Strand 
100m til vandet
Bjælkesommerhus som-
merhus ved børnevenlig 
sandstrand. Plads til 4(6) 
pers i 3 soveværelser. stor 
grund med sol/sk...
Telefon: 20662052
www.schultze.dk/sommerhus

Bodrum, Tyrkiet. Ekskl.hus
Tyrkiets svar på skagen. 
fra 1. marts og resten af 
året udlejes lækkert hus 
med have, terrasse og 
600 kvm fælles ...
Telefon: 30287067
www.holm-tyrkiet.dk

Gualchos Costa Tropical
Direkte udsigt til Middel-
havet fra nyrenoveret by-
hus. Indeholder: 3 etager. 
Øverst: 40m2 tagterras-
se med trapperu...
Telefon: 23428367
www.gualchoshus.dk

Tilbring ferien 
i Fyrpasserens 
Villa i Skagen
smukt renoveret hus med 
2 separate lejligheder. 
kan også lejes samlet. 
Centralt beliggende tæt 
på det hvide fyr....
Telefon: 66128146/ 61781041/ 
65981353
www.fyrpasserens-villa.dk

Spanien: Lejlighed 
udlejes i turistfrit område
150 km vest for Madrid 
i Gredosbjergne, der går 
op til 2.600 m, kendt 
som spaniens bedste 
vandreområde. svøm-
memul...
Telefon: 41591042
www.gredos.dk

FERIEHUS I MARSTAL 
PÅ ÆRØ
Dejligt feriehus i Marstal 
på Ærø udlejes. endnu le-
dige uger i sommerferien.
Børnevenligt. Rolig, lukket 
have Tæt...
Telefon: 59430223
www.feriehusimarstal.dk

Hyggeligt sommerhus 
ved Ajstrup
Hold jeres sommerferie i 
vores familiesommerhus i 
kort afstand fra standen.
Dejligt område i nærhe-
den af den lille...
Telefon: 26290069

rubrikannoncer

www.grouptours.dk
-en klasse bedre!

Tlf. 98 17 00 77
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Hjortholm kostskole, næstved kommune

Hjortholm Kostskole søger 2 lærere 

� ansøgningsfristen er den 23/02/12

Net-nr. 8909

byvangskolen, frederikssund kommune

Lærer til Byvangskolen

� ansøgningsfristen er den 17/02/12

Net-nr. 8917

St. magleby Skole, dragør kommune

Lærere til barselsvikariater søges

� ansøgningsfristen er den 20/02/12

Net-nr. 8889

Holbæk kommune

Ungebehandler

� ansøgningsfristen er den 12/03/12

Net-nr. 8915

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Berlin  fra kr.  746
Cesky Raj   fra kr.  1.620
Prag   fra kr.  1.221
London  fra kr. 1.708

Krakow   fra kr.   1.271
Warszawa   fra kr.   1.312
Budapest   fra kr.   1.398

Kontakt os: www.vm-rejser.dk 36 98 19 39 & 75 16 42 15

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.com

Skolerejser
med fagligt indhold
Se de mange rejsemål og priser på

kilroygroups.com
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Huse fra 4-60 pers. Ialt 275 senge. 
Teltcamp, købmand, kro og lystbådehavn.

n   Bilfri og børnevenlig økologisk ø midt 
i Limfjorden

n   Lejrskole og kurser med eller uden 
pension

n   Veludstyret biologisk feltlaboratorium
n   Lejrskolemappe med historie, biologi, 

geografi og opgaver

Åbningsperiode i 2012: 
13. april – 12. oktober

Tlf. åben hele året: 
9867 6362

e-mail: livo@livo.dk
www.livo.dk

Din rejse begynder på

Team-benns.com

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

Inkl. flersengsværelser på hostel i 4 nætter

Top 3 studiebesøg: 
• Etnisk tur med fokus på kultur & religion
 • Skolebesøg på Harrow School
•  Cabinet War Rooms & HMS Belfast

Harrow School

 2.360,-
pr. person

superpris
fra kr.

Med båd 6 dage/3 nætter i 
flersengsværelse på hostel kr. 1.250,-

Studietur til  London, Fly, 5 dage

Skolerejser - 70 22 88 70 - www.alfatravel.dk

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europaAktivrejse Cesky Raj

Kontakt Karen Jette 
Tlf: 65 65 65 69
kaho@team-benns.com

med egen bus 5 dg /3 nT 
Prisen inkluderer: Bus skolen-Cesky Raj/
Prag t/r•3 nt. Pension Raj/Pension Neco 
m. helpension•1 dag i Prag (frokost & 
aftensmad for egen regning). 
Aktiviteter: ½ dag hver med hhv. trekking,
orienteringsløb, klatring/rapelling & bue-
skydning.

1.595,-
pr. person

Fra kr.

Også 7 dg./4 nt. & 6 dg./3 nt.

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

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

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk
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WWW.LPPENSION.DK

Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424,
ll@llnet.dk • www.llnet.dk

Formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Kompagnistræde 22, 1208 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

Formand Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. 
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, løn- 
og arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og Skoleleder-Nyt.

Danmarks LærerForening
Vandkunsten 12 • 1467 københavn k
Telefon 3369 6300 • Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

serViCeLinjen, 
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du kan henven-
de dig med et problem, kan du ringe til service-
linjen. Her kan du få oplyst, om du skal henven-
de dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., 
om kredskontorets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.
Servicelinjen er åben mandag-torsdag fra klok-
ken 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 henven-
de sig om konkrete sager om arbejdsskader og 
psykisk arbejdsmiljø, om medlemsadministra-
tion, låneafdeling, understøttelseskasse og ud-
lejning af foreningens sommerhuse.

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

Lån
Henvendelse om lån kan ske på telefon 3369 
6300, eller der kan ansøges direkte på vores 
hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente og beregne dit lån 
på: www.dlf-laan.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

Hyggelige oplevelser i vinterlandet...

Se også vores andre  
skønne tilbud på 
sinatur.dk/tilbud  

fx en lækker  
winemakers dinner  

på Gl. Avernæs...
 

Find os på Facebook (facebook.com/sinatur) og bliv vores ven, eller skriv dig op til at modtage vores nyhedsbrev på sinatur.dk 

Der venter mange spændende oplevelser på Sinaturs hoteller i vinterferien.  
Blot roen, stilheden og tiden med dem du holder af, kan trække tankerne  
længselsfuldt hen til uge 7 og 8. 

Dato: Tilbuddet gælder i uge 7, og på nogle hoteller i uge 8 (13.-26. februar)
Du får: 2-retters menu, kaffe & lidt sødt, overnatning og lækker morgenbuffet.

DLF Pris fra: kun 504 kr. pr. pers. i mini dobb.vær. på Gl. Avernæs

Se tilbuddet og book her: sinatur.dk/dlf
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uskolet 

Wordfeud-afhængig 
dansklærers tolerance 
over for World of 
Warcraft, Call of Duty 
og Counter Strike 
øget 140 procent på 
to uger.

Lærerstilling endnu 
ikke nedlagt.

Interaktiv tavle hver-
ken inter eller aktiv. 
Knap nok tavle.

Lærer med it-kørekort 
vist ikke ligefrem i 
fare for at indkassere 
it-fartbøde.

Idrætslærer ved ikke, 
at 6.c sagtens kan 
lugte, at han har væ-
ret ude at ryge.

a l t  f o r  k o r t e

NYHEDER

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

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

Så kan de lærer det / 8

for korte NYHeDer

Ministeriet for Børn og Undervisning har netop udsendt kataloget »In-
spiration til bedre seksualundervisning i folkeskolen«, der lægger op til, 
at seksualundervisningen skal integreres mere i undervisningen. »Vi 
kender det jo alle sammen«, hedder det i forordet fra en begejstret mi-
nister. »I begyndelsen tænker man jo nærmest ikke på andet end seksu-
alundervisning, vel? Man kan ikke få nok – og det er jo både det ene og 
det andet sted, det er en herlig tid! Men så efterhånden som tiden går, 
er det helt normalt, at mange lærere oplever, at de har lidt svært ved at 
bevare gnisten. Man får ikke rigtig taget sig den fornødne tid midt mel-
lem alle de andre gøremål, og seksualundervisningen ryger efterhånden 
længere og længere ned på prioriteringsskemaet. Og det er så dér, at 
vores idékatalog forhåbentlig kan tjene til inspiration!«

Det ministerielle oplæg mødes med en del skepsis blandt flere ad-
spurgte lærere, men mange medgiver, at det kan være vanskeligt at 
prioritere tid til seksualundervisningen i en travl hverdag. Som én siger: 
»Måske skulle man bare gå tilbage til den gamle ordning, hvor man har 
lagt det i skema en dag om ugen, så fik man da gjort det. Det kunne for 
min skyld godt være onsdag«.

Såkaldt velfungerende elever uden særlige behov gør 
i en netop offentliggjort erklæring opmærksom på, at 
de også har særlige behov. »Vi finder det problema-
tisk«, hedder det i erklæringen, »at det altid kun er de 
elever med særlige behov, der menes at have særlige 
behov. Hvad med alle os – og vi er altså temmelig 
mange – der ikke har særlige behov? Vi har altså 
også særlige behov«. 

Eleverne bakkes op af flere eksperter, der mener, 
at lærerne i bestræbelsen på at tilgodese kravene 
fra elever med særlige behov ofte kan komme til at 
glemme elever uden særlige behovs særlige behov.

Ministerium vil bringe gnisten 
tilbage i seksualundervisningen

elever uden Særlige behov: Vi har altså også særlige behoV

Ved Morten Riemann

•	 Indholdet	er	i	overensstemmelse	
med	gældende	retskrivning.

•	 Værktøjet	viser	ordklasse,	køn,	bøjning,	
betydning	og	brugseksempler.

•	 Eleven	kan	slå	op	på	bøjningsformen,	og	værktøjet	
finder	grundformen	–	fx	gjorde	->	gør.	

•	 Du	får	vist	de	fulde	bøjningsformer:	
Nem,	nemmere,	nemmest.	

•	 Det	går	hurtigt:	Marker	blot	ordet,	og	klik	
på	Ordbogsværktøjet	for	at	slå	det	op.

Udnyt mulighederne i Ordbogsværktøjet 	
–	du	har	det	sikkert	allerede.	Tjek	på	din	skole!

Mikro Værkstedet mikrov.dk/ordbog

Må	eleverne	bruge	det?	Ja! 
Har	de	allerede	én?	Med stor sandsynlighed!

Gode grunde til at bruge 
Ordbogsværktøjet til prøverne

Næsten	alle	grundskoler	bruger	programmet		
CD-ORD	og	har	dermed	også	Ordbogsværktøjet.

Skan	koden	nedenfor,	og	se	et	video-eksempel	
på,	hvordan	en	skole	i	Odense	bruger	CD-ORD	
og	Ordbogsværktøjet	til	en	prøve	i	retskrivning.

Elektronisk ordbog til prøverne

Get the free mobile app at
http:/ /gettag.mobiHent	gratis	app	til	mobilen

http://gettag.mobi
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 Læs og skriv med 
 Ordbanken

Digitalt læremiddel  ·  Bh.kl.-9. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Ny version 5!

Ordforslag

Oplæsning

Ordbanken er kommet i en ny og forbedret version 5. 
Programmet er et støtteværktøj, som giver ordfor slag, 
når der skrives i Word og læses højt fra pdf’er og på 
nettet. Ordbanken kan frit installeres på alle pc’er på 
skolen – og på elevens derhjemme. Desuden kan pro-
grammet bruges med Open Office. 

 
Nu kan Ordbanken, med den danske stemme Sara, købes 
som selvstændigt produkt til: 15 kr. pr. elev/år. Hvilket 
gør programmet til det billigste alternativ på markedet. 

[Priseksempel: 15 kr. x 400* elever = 6.000 kr. pr. år] 

*) Gennemsnitsantal elever på en skole 
 
Læs mere på ordbanken.dk, og download en  
gratis prøveversion. Se også introduktionsfilm  
med programmet.
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d. 29/2 2012. 
Tilmeld dig på 

alinea.dk.
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