
En overløber
Søren Aakjær tog springet fra kredsformand til 
kommunal forvaltningschef i Aarhus. »Hvis du 

ikke kan lide kandidaten, må du tilbyde dig selv«. 
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liberal Alliance efterlyser forskning.  
regeringen forsvarer lovgrundlaget.
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lærerprofession.dk har kåret  
vinderne blandt de bedste opgaver.

Side  6

FynSK Og FinSK
finske og fynske lærere mødes  
hver uge og udveksler erfaringer.

Side  26

sidE 14side 14

139316 p01_FS2013_Forside.indd   1 18/11/13   15.06



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

FAGPORTALER 

TIL MATEMATIK

– indskoling og mellemtrin

MATEMATIK

Færdige forløb og fleksibilitet
Fagportalerne til matematik 0.-3. og 4.-6. klasse er undervis-

ningsmaterialer til indskolingen og mellemtrinnet. Begge fag-

portaler indeholder fagligt funderede undervisningsforløb, 

der lever op til Fælles Mål. Materialet er fleksibelt opbygget 

og giver god mulighed for også at sammensætte egne forløb.

Interaktive opgaver og differentiering
Fagportalerne tager de nye medier i brug og inde- 

holder læringselementer i form af lyd, film og interaktive op-

gaver. Opgaverne vil give rigelige muligheder for at tilpasse 

en undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs behov.

Skoleabonnement pr. år pr. klasse pr. portal 

kr. 700,- ex moms

Fagportalerne udkommer december.

8915

Få et smugkig på betaversionen 
– bestil prøvelogin

Se mere på matematik.gyldendal.dk

få
tilskud
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Spindebat  
om reform 

»Denne folkeskolereform er en katastrofe, der venter på at indtræffe«. 
Citat Merete Riisager, Liberal Alliance, i debatten under førstebehandlingen af den nye 

folkeskolereform i sidste uge. Partiet er sammen med Enhedslisten det eneste parti, som 
ikke bakker op omkring reformen. 

Hun gør opmærksom på, at hverken befolkningen, lærerne eller forskerne har krævet en 
reform – alligevel gennemføres den. 

Også det andet oppositionsparti, Enhedslisten, fremhævede det paradoksale i processen:
»Undervisningsudvalget tog til Canada, og der så man en vellykket reform, og man fik det 

gode råd, at man skulle gøre det i samarbejde med lærerne. Så tog man hjem, og så indledte 
man en krig med lærerne«, sagde Lars Dohn.

For alle, som hørte Antorini begejstret tale om Ny Nordisk 
Skole – og hvordan den skulle gro op fra det lokale engagement 
og nogle få overordnede mål – var det helt ubegribeligt, at  
folkeskolereformen pludselig materialiserede sig ud af det blå. 

Politikerne har sikkert i bedste mening ønsket at løse nogle problemer. Beregningerne 
kunne se sådan ud:

Problem: Der er for mange, som forlader folkeskolen uden at kunne læse godt nok. Løs-
ning: Flere timer.

Problem: Emil keder sig og holder op med at læse: Løsning: Flere timer.
Problem: Skolen udfordrer ikke de fagligt dygtigste elever. Løsning: Flere timer.
Problem: Vi har ikke råd til flere timer. Løsning: Den skal lærerne klare. 
Flere timer er nok den løsning, flest vælgere kan forstå. Men flere ikke-gode-nok-timer 

har ingen effekt. Det har forskerne råbt rigtig højt om undervejs. Gad vide, hvorfor ingen 
lytter – i hvert fald til forskere? 

Antorini var selv inde på, da hun lancerede Ny Nordisk Skole, at skoleudvikling er en 
kompliceret proces med rigtig mange aktører. Måske viste det sig at tage for lang tid?

Ingen i offentligheden kender svaret, for de præfabrikerede spin-formuleringer, som 
bliver gentaget til hudløshed, og som man ikke kan diskutere, lukker ned for en eventuel 
debat. Antorini sagde for eksempel under debatten: »Vi bruger den bedst tilgængelige viden, 
der er på området«. 

Såh?
Og Troels Ravn: »Jeg er helt tryg ved den dokumentation, den forskning, der ligger til 

grund for vores skolereform«. Jamen, jeg er ligeglad med, om han føler sig tryg. 
Jeg vil bare gerne vide, hvad han bygger på.
Hvor er det ærgerligt, at en så omfattende reform af vor alle sammens 

folkeskole ikke hviler på en bred demokratisk debat 
af problemer og mulige løsninger. Det ville give 
den legitimitet og den opbakning, som er 
nødvendig, hvis den skal leve i praksis  

»… viser jeg dem, hvordan 
man kan lægge stykkerne, 

så man sparer træ, men 
for deres vedkommende 
endnu vigtigere, hvordan 
man slipper for at save 

mere end højst nødvendigt 
– altså læg lige kanter ud 

til kanten af træet eller  
direkte op ad hinanden«.
shamirra Aisinger i blogindlæg på netværket

Håndværk og Design

»En lærer fra Egedal  
Kommunes 10.-klasse-

center – Eva Christensen 
– har taget initiativ til at 
oprette et CoderDojo, et 

sted, hvor unge kan lære at 
programmere«.

johan jacoben i blogindlæg på netværket

it i undervisningen

»Naturfaglige talenthold er 
en lille brik blandt mange, 

som har skabt den positive 
udvikling, vi ser i unges  
interesse for naturfag.   

Det er kun og skal  
vedblive med at være et 

supplement til talenternes 
normale skolegang«.

lisser rye ejersbo i blogindlæg på netværket

Matematik
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Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

Tjen 2.500,- 
Til klassen

 – og hjælp samtidigt børn i nød

alle klasser tjener 
2.500,- 

for hver kasse kort
 der sælges
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Bedst på lærerprofession.dk 
og vinderen er ... se, hvem der blev  
hædret for de bedste opgaver.

41 eller 42 
timer, far?

længere arbejdstid på 
skolen er et problem for 

lærerforældre.

KREDS- 
FORMAND

SKiFtER SiDE 
I Aarhus har søren  

Aakjær skiftet formands- 
posten i lærerkredsen ud  

med et job som  
forvaltningschef. 

pORtRæt

Reformbehandling
liberal Alliance savner 

forskningsresultater, der 
taler for at gennemføre 

folkeskolereformen.
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fem metoder til mere 
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22

KREDS- 
FORMAND

SKiFtER SiDE 
I Aarhus har søren  

Aakjær skiftet formands- 
posten i lærerkredsen ud  

med et job som  
forvaltningschef. 

Den finske forbindelse
Hver uge mødes elever og lærere 

fra byerne oulu og Middelfart.
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Chefen for DLF stopper
som ung lærer såvel som 

sekretariatschef i Danmarks 
lærerforening har Hans ole 

frostholm forsvaret lærernes 
arbejdsvilkår. Den 28.  

november går han på pension. 
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Det er i år anden gang, at vidensportalen læ-
rerprofession.dk uddeler priser til årets bedste 
lærerprojekter. Ni lærerstuderende har været 
nomineret til prisen for den bedste bachelor-
opgave, og ti lærere, der har skrevet pæda-
gogiske diplomafhandlinger, har tilsvarende 
været indstillet til diplomprisen. En priskomité 
bestående af forskere og praktikere med 
forstand på skole har efterfølgende udpeget 
tre projekter i hver kategori som de allerbed-
ste, men ikke før i eftermiddag stod det klart, 
hvem der ville indtage førstepladserne. 

Sally Dorff Hansen fra Læreruddannelsen 
Zahle i København blev den ene. Hun har 
skrevet et bachelorprojekt om vigtigheden af, 
at udskolingseleverne ikke læser af pligt, men 
af lyst. 

»I en konsekvent og klar anvendelse af sit 
teoretiske afsæt formidler hun interessante 
pointer i et tydeligt sprog, som i den grad 

giver lyst til læsning«, hed det i dommerko-
miteens begrundelse for, at netop hun skulle 
have førsteprisen for bachelorprojektet. Sally 
Dorffs argumentation for, hvordan skolen og 
andre institutioner kan fremme lystlæsning 
og bidrage til elevers generelle læring og dan-
nelse, kaldte komiteen desuden for overbe-
visende.

Overbevisende fremstod Sally Dorff Han-
sen da også, da hun til prisoverrækkelsen 
blev bedt om at fortælle den menneskefyldte 
sal om sit projekts konklusioner og brugbar-
hed: 

»Jo mere man læser, desto bedre bliver 
man til det, så simpelt kan det siges. Jeg har 
dog skrevet en 40-45 sider om det«, sagde 
hun og fik salen til at grine. Men der var 

Danmarks bedste bachelor-
projekt fra læreruddannelsen 
og det bedste pædagogiske di-
plomprojekt er nu kåret. Begge 
projekter handler om elevernes 
lyst – lysten til at læse og elever-
nes lyst til at arbejde med inter-
nationale forhold. 

TeksT Lise  Frank

foTo kLaus  HoLsting

Christine Antorini overrækker Marianne Vincent Ancher 
førsteprisen for sit diplomprojekt. »Hendes herligt uærbø-
dige tilgang virker forfriskende og inspirerende, i en tid hvor 
forskningsresultater ofte reproduceres uden kritisk stilling-
tagen«, mente dommerkomiteen. I baggrunden står Thor-
kild Thejsen, projektansvarlig for lærerprofession.dk

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Vinderprojekter handler om    
lyst til læring
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For god formidling og sans for sproglige detaljer modtog 
Janni Lybech (til venstre) og Dorte Halberg Jacobsen (til 
højre) fagbladet Folkeskolens ekstrapris. Chefredaktør 
Hanne Birgitte Jørgensen (midten) overrakte dem hver et 
weekendophold for to. 

også alvor at spore i den unge prismodtagers 
forberedte ord. »Der er fokus på læsning i 
skolen, ja. Aldrig er læsningen blevet testet 
mere, end den gør nu. Men hvad betyder te-
stene for motivationen for at læse mere? Med 
lyst kommer man længst, mener jeg«, sagde 
hun højt og tydeligt, så også undervisnings-
minister Christine Antorini, der netop havde 
overrakt hende prisen, kunne høre det. Men 

ministeren havde nu talt varmt for elevernes 
motivation i sin tale kort forinden.

Lyst til at være verdensborger
Også Marianne Vincent Ancher kunne mod-
tage lærerprofession.dk’s førstepris. Den fik 
hun for sit diplomprojekt med titlen »Effektiv 
tilgang til interkulturel kompetence«, der 
handler om, hvordan skolen bør prioritere 
en international dimension i undervisningen. 
Eleverne har allerede lysten, lyder påstanden 
i projektets indledning. Ved prisoverræk-
kelsen læste undervisningsministeren op fra 
komiteens begrundelse:  

 »Projektet formår at bringe et måske lidt 
luftigt emne ned på jorden med spændende 
undersøgelser og diskussioner om interkul-
turel pædagogisk praksis. Projektet er stærkt 
anvendelsesorienteret og peger på en væsent-
lig tematik, som bør give anledning til reflek-
sion blandt lærere og ledere i folkeskolen«. 

Marianne Vincent Ancher indrømmede, da 
hun fik prisen og ordet, at hendes emne rig-
tigt nok var lidt luftigt, »men det bliver jo ikke 
mindre vigtigt af den grund«, sagde hun.

Årets særpriser
I år havde lærerprofession.dk også valgt at 
hædre et projekt, der diskuterer lærernes 
muligheder og udfordringer ved it-støttet 
undervisning og digitale læremidler. Ligeledes 
uddelte fagbladet Folkeskolen en ekstrapris til 
to projekter, hvis skribenter havde gjort noget 
særligt ud af formidlingen. 

Også til næste år vil lærerprofession.dk 
uddele priser til de bedste opgaver med den 
hensigt at få alle de gode opgaver op fra skuf-
fer og ud af harddiske, så de kan inspirere 
andre studerende og undervisere.  
lif@dlf.org 

�Bachelorprojekter: 
1.   »Lyst til læsning – et projekt om lystlæsning i ud-

skolingen« af Sally Dorff Hansen, Læreruddannel-
sen Zahle i København, UCC 

2.   »Inquiry Based Learning i matematikundervisningen 
og skolen som vitaliseringsmiljø« af Helle Rosen-
kvist Volsgaard, Læreruddannelsen i Haderslev, Uni-
versity College Syddanmark.  

3.   »Litteraturundervisning i det senmoderne samfund« 
af Janni Lybech, Læreruddannelsen i Aarhus, Via 
University College. 

Diplomprojekter: 
1.   »Effektiv tilgang til interkulturel kompetence« af 

Marianne Vincent Ancher, Via University College. 
2.   »Niveaudeling, vejen til inklusion?« af Ellen Ahrens-

back Roesgaard, Via University College.
3.   »Science-talenter i Hvidovre« af Søren Peter Dalby 

Andersen, UCC.

særpris til et projekt om it-støttet undervisning 
1.   »Engelskfaget i videnssamfundet« af Dorte Halberg 

Jacobsen, Via University College. 

Fagbladet Folkeskolens ekstrapris  
for fornem formidling
Janni Lybech og Dorte Halberg Jacobsen

Vinderne

Førsteprisen: 10.000 kroner, boggavekort på 4.000 
kroner fra Hans Reitzels Forlag og vase fra Kähler Design. 

andenprisen: 4.000 kroner, boggavekort på 3.000 
kroner fra Akademisk Forlag og vase fra Kähler Design.

tredjeprisen: 2.000 kroner, boggavekort på 3.000 
kroner fra Akademisk Forlag og vase fra Kähler Design.

it-prisen: 10.000 kroner fra forlagene Alinea, Clio On-
line, ConDidact og Gyldendal og vase fra Kähler Design.

Fagbladet Folkeskolens pris til den gode formidling:  
Et weekendophold.  

Priserne 

P
R
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T
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P
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O
G Tidsskrift for undervisere 

i fremmedsprog
 
26. årgang
oktober 2013

7/2013

PS

Med et abonnement på PS Praktisk Sprog får du massevis af opgaver til at give et ekstra krydderi i timerne 
til engelsk, tysk og fransk. Fra jan. 2014 er IWB-opgaver inkluderet i skoleabonnementet.  

Du får:

+ +

Over 600 opgaver på 
pspraktisksprog.dk         

3 blade med nye opgaver og  
inspiration fra fagfolk 8 gange pr. årOver 200 opgaver til IWB

Se mere om abonnementstyper og priser på pspraktisksprog.dk.

Der er i alt 15 temaer 
til IWB-opgaver. Se 
dem her:

Sæt krydderi på din undervisning i fremmedsprog!
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Liberal Alliance i angreb på  
folkeskolereformens vidensgrundlag
Under førstebehandlingen af de to lovforslag, der fører til folkeskolereformen, stillede Liberal Alliances 
undervisningsordfører, Merete Riisager, spørgsmål til reformens forskningsmæssige fundament. Ministeren 
og regeringspartiernes ordførere forsvarer massivt grundlaget. 

TeksT HAnne  HeLLisen

»John Hattie, som er en af de fremmeste 
forskere i verden, har undsagt lige præcis det 
her forlig. Han siger, at det er en absurd måde 
at forandre uddannelsessystemet på«.
Under den næsten tre timer lange førstebe-
handling i Folketinget tirsdag 12. november af 
ændringerne af folkeskoleloven forsøgte Me-
rete Riisager (Liberal Alliance) at få ordfører-
ne fra regeringspartierne til at indrømme, at 
folkeskolereformen ikke er forskningsmæssigt 
funderet. Folkeskolen bringer her et uddrag af 
debatten.

»Regeringen sagde inden reformen, at 
John Hattie er en fremragende forsker, men 
jeg har ikke hørt så mange citater af John 
Hattie på det seneste, efter at han har været i 
Danmark og er kommet med denne udtalelse 
om reformen. Vil ordføreren kommentere 
dette?« spurgte Merete Riisager Socialdemo-
kraternes undervisningsordfører, Troels Ravn.

»Hvorvidt det forskningsbaserede kan do-

kumenteres, om det bygger på evidens og så 
videre, vil jeg sige, at jeg er helt sikker på, at 
det gør det. Når fru Merete Riisager nævner 
John Hattie, vil jeg bare sige, at John Hattie, 
Timss, Pirls og så videre kan tolkes, måske 
også mistolkes. Jeg er helt tryg ved den doku-
mentation, den forskning, der ligger til grund 
for vores skolereform, og de utallige skolefor-
søg, som i løbet af de senere år er blevet afvik-
let i den danske folkeskole. Jeg har selv erfa-
ring derudefra, og jeg ved, at det her peger i 
den rigtige retning«, svarede Troels Ravn.

Vi bruger den bedst tilgængelige viden
Hverken Troels Ravn, Pernille Vigsø Bagge 
(Socialistisk Folkeparti) eller Lotte Rod (Radi-
kale) kunne dog nævne de konkrete forsk-
ningsmæssige grundlag for reformen trods 
flere spørgsmål fra Merete Riisager. Lotte Rod 
forsøgte dog at komme med et svar.

»Vi har rigtig gode erfaringer med de ind-
skolingsforsøg, vi har lavet, hvor lærere og 
pædagoger arbejder tæt sammen; vi har mas-
ser af forskningsbelæg for, at når man ind-
tænker bevægelse i skoledagen, kan eleverne 

koncentrere sig bedre, og så lærer de mere; vi 
har undersøgelser, der peger på, at veluddan-
nede lærere er det allervigtigste, for at børn 
lærer noget i skolen, og derfor afsætter vi en 
milliard kroner til efteruddannelse«, sagde 
hun til Merete Riisager.

Merete Riisager spurgte ikke undervis-
ningsministeren om hendes holdning til 
reformens forskningsmæssige belæg, men 
Christine Antorini (Socialdemokraterne) kom 
selv ind på det i sin tale. Her sagde hun, at de 
ting, som reformen indeholder, ikke bare er 
noget, som politikerne tror, der virker.

»Vi bruger den bedst tilgængelige viden, 
der er på området, og så følger vi det år for 
år, at eleverne bliver dygtige i de grundlæg-
gende fag, dansk og matematik«. Antorini 
tilføjede dog, at det er en stor reform, og der 
vil muligvis komme justeringer undervejs. 
hbh@dlf.org

Regeringen har sammen med Venstre, De 
Konservative og Dansk Folkeparti indgået en 
aftale i juni om en folkeskolereform. Det er nu 
blevet til to lovforslag, fordi De Konservative 
ikke ville gå med til at indføre obligatorisk 
lektiehjælp. Lovforslag L51 er den store pak-
ke, der skal give en længere og mere varieret 
skoledag. Dette kommer til at gælde fra 1. 
august 2014. Lovforslag L52 er indførelse af 
tvungen lektiehjælp, og det bliver først gæl-
dende efter næste folketingsvalg. Efter pla-
nen skal lovforslagene til endelig afstemning 
20. december.

Om reformen

Følg med på folkeskolen.dk

»Der skulle også gerne være forskning bag, når man gennemfører noget«, siger Merete Riisager (Liberal Alliance) og antyder, 
at det er der ikke med folkeskolereformen. Troels Ravn (Socialdemokraterne) er derimod helt tryg ved den dokumentation, 
der foreligger.  

i A

En ny portal for lærere er i luften. 

Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med Trygfonden 
udviklet nye digitale læremidler til færdselsundervisningen. 
Alt på ét sted og med skræddersyede forløb til 0. -9. klasse.

sikkertrafik.dk/SKOLE indeholder:
- Nye gratis interaktive forløb til 0.-9. klasse
- Tværfaglige forløb til dansk, idræt, naturfag og samfundsfag
- Opgaver og konkrete aktiviteter 
- Trin for trin-guides til læreren
- Korte præsentationsfilm

Færdsel er mere end regler og 
færdigheder. Især i udskolingen 
handler det om ansvar,
holdninger og ricisi i trafikken.

sikkertrafik.dk/SKOLE
Velkommen til
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K L I P  F R A  n e t t e t

Mandag 11. november 2013 kl. 11.26

Med lov 409 er der lagt op til, at 
lærerne – medmindre kommune 
eller skoleleder beslutter noget 
andet – skal tilbringe al deres 
arbejdstid på skolen. 

Casper Zolon, der er lærer 
på Auning skole på Djurs, men 

bor i Aarhus, er en af dem, der er 
nervøs ved udsigten til at skulle 
være på skolen til klokken fire, 
halv fem eller i værste fald fem, 
som han siger.  

»Jeg har 35 minutter til og 
fra arbejde. Det er ikke i sig selv 

Onsdag 13. november 2013 kl. 06.34  

sune schlickert og hans kæreste Ida Christensen er begge fortsat lærere på Auning 
skole på Djurs, men en arbejdsuge på 42 timer bekymrer også dem. 

Lærere med småbørn frygter  
42-timers skoleuge
40 timer? 41 eller 42? De fleste steder ved lærerne endnu ikke, hvor lang deres arbejdsuge på  
skolen vil blive fra næste år. På Auning Skole på Djurs skaber det især uro blandt lærere, der skal 
nå at hente deres børn. To har allerede skiftet arbejdsplads.

Afgangsprøvekaraktererne steg trods lockout

 -

Vent og se – lockouten kan faktisk vise 
sig at give bonus ved afgangsprøverne, 
spåede den internationalt kendte sko-
leforsker John Hattie, da folkeskolen.dk 
mødte ham under forårets konflikt. nu er 
karakterstatistikken kommet – og det ser 
ud til, at han fik ret.

Undervisningsministeriet har netop of-
fentliggjort årets karakterstatistik. »selv 
om man skal være varsom med at tolke 
på karakterudviklinger, ser vi en mindre 
stigning i karaktererne ved hovedparten 
af årets prøver«, siger undervisningsmini-
ster Christine Antorini.

lærerne skal arbejde 7,4 timer 
om dagen i gennemsnit ligesom 
de fleste andre lønmodtagere. 
lønmodtagere har omkring 
227 arbejdsdage om året, men 
folkeskoleelever har kun under-
visning 200 dage om året. Hvis 
skolelederen eller kommunen 
ikke beslutter, at lærerne skal på 
arbejde på andre dage end ele-
vernes skoledage, skal lærerne 
tilbringe omkring 42 ugentlige 
arbejdstimer på skolen.

42 timer om ugen
langt, hvis man kender og kan 
planlægge sin hverdag. Men i 
norddjurs kommune har det lan-
ge udsigter«, siger Casper Zolon. 
Hans kone arbejder også som 
lærer, men inde i Aarhus, hvor de 
bor. sammen har de to børn, en 
dreng på fire og en pige på ni.

»som jeg har forstået Aar-
hus-aftalen, skal hun være på 
skolen til klokken 17. Børnenes 
institutioner lukker klokken 17, 
så måske skal vi finde råd til, at 
nogle andre henter dem«, siger 
Casper Zoon, der derfor udmær-
ket forstår, at to af hans kol-
leger for nylig har søgt og fået 
arbejde på skoler i nærheden af, 
hvor de bor. Men hvilken fremtid 
har Auning skole, når dygtige 
lærere søger væk, spørger han 
samtidig:    

»Jeg er bange for, at de to 
ikke er de sidste. Men hvad kan 
vi gøre? Hvad gør man for at 
være attraktiv som udkantsskole 
i den her situation?«   
lif@dlf.org

Afgangsprøvekaraktererne 
 blev endnu bedre end sidste år  
– præcis som forskeren John Hattie havde spået.
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Mandag 11. november 2013 kl. 07.00 

Lærerne i Vejle og  
Guldborgsund får fuld 
tilstedeværelse 
I Vejle og Guldborgsund kom-
muner er der taget beslutninger 
om lærernes arbejdstid fremover. 
I Vejle skal lærerne fra næste sko-
leår være på skolerne 40 timer om 
ugen i 42 uger. I Guldborgsund ly-
der rammerne på 227 arbejdsdage 
med 7,4 timer per dag, som dog 
fortsat kan ændres af politikerne.

»når vi nu har den lov (lov 409, 
redaktionen), så synes jeg sådan 
set, at det er en udmærket beslut-
ning. Det nytter ikke noget, at læ-
rerne er på skolen i enormt mange 
dage, hvor der ikke er børn«, siger 
Rikke Vagn-Hansen, der er for-
mand for Vejle lærerkreds.

næsten ingen 
inkluderede  
elever får  
specialunder-
visning 

•	 Drengelitteraturprisen 
gled i ligestillingen 

•	 Talblindhed er en 
diagnose på linje 
med ordblindhed

•	 kommuner kan søge 
penge til at afprøve 
reformen i foråret

•	 ny forening vil give 
skoleklasser venner  
i befolkningen

•	 skolepædagoger  
mister deres fastlag-
te forberedelsestid

Torsdag 7. november 2013 kl. 07.05 

 -

Antallet af børn, der får spe-
cialundervisning i en alminde-
lig folkeskoleklasse, er faldet 
fra 36.538 elever i skoleåret 
2011/2012 til 856 året efter. 
Størsteparten skyldes, at støtte 
under ni timer ikke længere kal-
des specialundervisning. Men 
andelen af elever, der får mellem 
ni og 20 timers specialunder-
visning, er også faldet – med 27 

procent. Det viser den seneste 
opgørelse fra Danmarks Statistik.

Professor i specialpædagogik 
Niels Egelund udtrykker stor be-
kymring:

»Jeg havde bestemt ikke 
forestillet mig, at der skulle være 
et fald der, jeg havde virkelig 
forventet en stigning. I skoleåret 
2012/2013 er der flere, der er 
blevet inkluderet, så man ville 

forvente, at der var flere, der fik 
over ni timer om ugen. Det un-
drer mig. Og det gør mig urolig 
for, om de her børn får nok spe-
cialundervisning«, siger han. 
pai@dlf.org

Husk! Pisa 2012 offentliggøres den 3. december.  
følg med på à  folkeskolen.dk 

PIsA  
2012

I april 2012 vedtog et bredt flertal i 
folketinget en ny inklusionslov, der 
forvandlede elever, der får under ni 
klokketimers specialundervisning om 
ugen, til normalelever. 

Onsdag 6. november 2013 kl. 07.00

tønder klar med  
lærerarbejdstid  
– uden om lærerne
som et lyn fra en klar himmel, 
siger kredsformanden i Tønder 
om et sæt nye rammer for lærer-
nes arbejdstid fra næste skoleår, 
som lærerkredsen ikke anede var 
på vej. nu skal lærere i Tønder 
være på skolen 39 timer ugent-
ligt 40 uger om året. Modsat 
tidligere arbejdstidsaftaler har 
lærerne selv ikke haft nogen ind-
flydelse på deres arbejdstid. 

»Jeg er fuldstændig ufor-
stående over for den måde, 
kommunen har grebet forhand-
lingerne an på. Arbejdstiden 
kommer som et lyn fra en klar 
himmel«, siger lærerkredsfor-
mand i Tønder Ulrik nielsen.

Mandag 4. november 2013 kl. 13.22

Massefyringer  
blandt UU-vejledere  
i udsigt
Ved første øjekast ligner re-
geringens udspil til en reform 
af erhvervsuddannelserne en 
generel styrkelse af vejledning i 
folkeskolen. Men ifølge kl be-
tyder retorikken, at der skal spa-
res på vejledningen. UU-cen-
trene (Ungdommens Uddan-
nelsesvejledning) frygter derfor 
fyringer af 300-400 vejledere. 
»Vi regner med besparelser på 
vejledningen. samtidig hænger 
finansieringen af ungepakken i 
luften. Der mangler 153 millio-
ner«, siger chefkonsulent i kl, 
Jan Bauditz.

Torsdag 7. november 2013 kl. 15.21

KL og DLF har holdt 
fredspibemøde  
– dog uden pibe

Anders Bondo og kl’s formand, 
erik nielsen, mødtes i formiddags 
for at genoptage dialogen efter for-
årets konflikt. Det var erik nielsen, 
der tilbage i september gav Bondo 
en invitation i form af en fredspibe. 
I dag var der dog ingen pibe på 
bordet. Til gengæld havde Bondo 
et konkret initiativ med til erik 
nielsen. »om det tager en uge el-
ler 14 dage, før kl forholder sig til 
det, det er ikke afgørende for mig«, 
siger Anders Bondo.

»nu er der i hvert fald 
en fælles vilje til at 
prøve at snakke sam-
men«, sagde Anders 
Bondo efter mødet.

Illustration: Rasm
us Juul
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old school / new school

Fra træsko til kludesko
I slutningen af 1800-tallet fik mange skoler ferniserede trægulve frem for tid-
ligere tiders lerstampede gulve, og så skulle børnene skifte de mudrede træsko 
til indesko. Børnene kunne også blive sat til selv at fremstille kludesko til inden-
dørs brug i skolen. Illustrationen er en anskuelsestavle i skomageri.

Maosko og andre sko
Træsko med kolort under er sjældent en udfordring i nutidens skole, men al-
ligevel anbefales sutsko mange steder; af hensyn til hygiejnen, for at holde bør-
nenes fødder varme i vintertiden og som et redskab til at formindske larmen fra 
hundredvis af løbende børnefødder.

SKIFTESKO: Maosutter eller lyserøde kanintøfler fandtes ikke i 1800-tallet, men skiftesko blev anbefalet 
indtrængende for at give en bedre hygiejne i skolestuen – især på landet. 

I 1800-tallet var landbyernes skolestuer 
ofte bygget af stampet ler, stenbelæg-
ning eller rå brædder. Selvom lærerne 
skulle feje gulvene ofte, var det svært at 
holde gulvene rene, fordi eleverne ofte 
havde vandret til skole ad landeveje med 
pytter og jord – og de havde ofte været 
en tur i stalden om morgenen. Resulta-
tet var, at snavs, gødning og grus blev 
slæbt ind i skolen under børnenes træ-
sko. Det svinede, og det lugtede grimt. 
Læger og lærere ønskede at indføre 
tvungen anvendelse af skiftesko, men 
mange forældre havde ikke råd til ekstra 
sko til børnene. I nogle skoler indkøbte 
skolemyndighederne selv skiftesko, som 
børnene så skulle bruge i skolen, og de 
opstillede en reol til skoene i den forstue, 
som loven krævede, at alle skoler havde 
til børnenes overtøj.

I 1882 pralede lærer Holm fra Feld-
balle Skole i Jylland over forholdene 
i sin skole med ordene: »Hvert 
Barn skifter Fodtøj, før det 
gaar ind i Skolestuen, det 
har enten Morgensko, 
Sivsko eller fladbundede 
Træsko staaende, hver i sit 
Rum i gangen«. I den nær-
liggende Agri Skole skrev 
lærer Lund tilsvarende: »Der 
har i flere Aar været arbejdet hen 
til, at Gulvet i Skolestuen kan være rent 
og fri for Smuds derved, at der i Skolens 
Gang er anbragt Hylder til rent Fodtøj, 
som Børnene kan tage paa ved Indtræ-
delsen i Skolen. Planen har ikke været 
vanskelig at gennemføre, kun for de fat-
tige Børns vedkommende, der ej godt 
have Raad til at anskaffe det fornødne 
Fodtøj«.

I mange af nutidens skoler er der 
krav om, at børnene har skiftesko med, 
så sne, sjap og mudder ikke slæbes ind 
i klasseværelset. I andre er pladsen så 
trang, at der ikke er plads til at opbevare 
elevernes udendørssko, og derfor er skif-
tesko ikke tilladt.

Sutsko {Old}
Futsko
I min første skoletid i 1950’erne 
vidste man, hvad spartasko var. 
De havde fået deres navn allerede 
i mine forældres generation, og de 
betegnede flade gymnastik-, danse- 
eller hjemmesko af sort skind. Man 
brugte dem ikke udendørs, og i dag 
er ordet et af de truede ord, som er 
på vej ud af sproget. »Den Danske 
Ordbog« fra tiden omkring årtusind-
skiftet har ikke medtaget ordet. 
   Sutsko er medtaget, og i den ældre 
»Ordbog over det danske Sprog« er 
ordet med, dog i hovedformen sut-
tesko. Ordet kendes gennem det 
meste af 1900-tallet, også i kort-
formen sutter og i varianten futsko. 
Nogle af mine klassekammerater 
fra landet kom i skole i træsko; de 
satte dem forsigtigt uden for klas-
seværelset.
    På danseskolen skulle man helst 
optræde i dansesko. Danseskolen 
var mest for byfolks børn, som skulle 
lære at føre sig. Så dér stod der in-
gen træsko uden for døren. Og nogle 
af de voksne mente, at man måtte 
skifte brune sko ud med sorte, når 
klokken havde passeret de 6, altså 
hvad man i dag kalder klokken 18.
   Hjemmesko er måske på vej frem 
igen. I hvert fald er der folk, der nødig 
betræder et hjem uden at skifte sko 
eller i det mindste aftage de sko, de 
havde på udendørs.

Anne Katrine Gjerløff, cand.mag, ph.d., projektko-
ordinator, Sekretariatet for »Skole i 200 år«

O l d  s c h O O l / n e w  s c h O O l
Vi graver i historiske gemmer  

og sætter kuriositeterne  
i perspektiv med  

nutiden.

(New) 
 
Maosko
Medens man før så ned på gummi-
sko og tennissko, er de lette sports-
sko genopstået som nærmest 
obligatoriske i flere varianter. Meget 
få elever kommer i skole med læ-
dersko eller andre traditionelle sko, 
og sportsskoene fås i alle prisklas-
ser; de fleste laves i asiatiske lande 
og sælges til hverdagsbrug som 
løbesko og så videre. De kan sik-
kert også fås til en pris af omkring 
2.000 kroner, så de måske kunne 
have interesse for oppositionsle-
deren.
    Som hjemmesko har maoskoen 
fået, om jeg så må sige, fodfæste. 
Den kom hertil i halvfjerdserne og 
findes også under betegnelsen ki-
nasko. 

Professor Higgins
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Da Søren Aakjær stod på årets DLF-kongres 
som formand for Århus Lærerforening, 
modtog han et opkald, som øjeblikkeligt satte 
en mental mur mellem ham og Danmarks 
Lærerforening. Han blev tilbudt jobbet som 
chef i børne- og ungeforvaltningen i Aarhus 
Kommune. Fjendens lejr, den anden side af 
bordet. Hvad der startede som en legende 
tanke om et job i kommunen, var pludselig 
meget virkelig. En frygt meldte sig hos den el-
lers bramfrie kredsformand: »Vil jeg nu blive 
Palle alene i verden?« 

Søren Aakjær har tidligere bevæget sig 
imod strømmen uden skrupler. Bare et år 
tidligere var han i vælten på Kongres 2012. 
Han havde indgået en arbejdstidsaftale med 
Aarhus Kommune, der stak ud fra arbejds-
tidsaftalen 08 ved blandt andet at stille krav 
om, at lærerne skulle være på skolen mindst 
75 procent af arbejdstiden. Før det havde han 
været fortaler for skolelukninger i Aarhus. Det 
blev til kampen om lukning af Rundhøjsko-
len, skolen, som hans århusianske medlem-
mer forsvarede, og som hans egne lærerfor-
ældre tidligere havde været med til at bevare. 
Selv med den forhistorie ville et jobskifte til 
arbejdsgiveren være overraskende. 

Søren sagde ja den dag i telefonen. Det for-

tæller han kun en måned efter Kongres 2013 i 
et af børne- og ungeforvaltningens glaslokaler 
på den sydlige århusianske bakketop, Ravns-
bjergbakken. Til sin ene side kan han se ned i 
forvaltningens foyer og følge det mylder, der 
er maskinen bag de århusianske skoler. Til 
den anden side har han udsigt over sin gryde-
formede by og højderyggen i Aarhus vest. 

Fra den 1. oktober var Søren Aakjær ikke 
længere fagbevægelsens mand, men kommu-
nens mand. Et utænkeligt scenarium i nogle 
lærerkredse, men måske ikke i Aarhus. 

Smilets by ler af KL
Aarhus har tradition for et tæt samarbejde 
mellem lærerkreds og kommune. Da den nye 

arbejdstidslov blev vedtaget af Folketinget, 
opfordrede KL på det kraftigste til, at kommu-
nerne ikke fortsatte deres lokale aftaler med 
lærerkredsene. Alligevel var den socialde-
mokratiske børne- og ungerådmand i Aarhus 
Kommune, Kristian Würtz, hurtig til at melde 
ud, at Aarhus alligevel havde intention om at 
indgå en KTO-aftale med lærerne. Den aftale 
kom på plads i slutningen af september.  

»Når jeg som kredsformand fortalte om 
vores samarbejde til andre kollegaer, kunne 
jeg godt mærke, at nogle undrede sig over, 
hvor godt et samarbejde man egentlig kunne 
have. Der er to valg: enten kan man modar-
bejde virkeligheden, eller man kan forsøge at 
påvirke den«.

TeksT Ann-Sofie WArnich

foTo Simon JeppeSen

Hvis du ikke kan lide kandidaten, må du tilbyde dig 
selv. Jeg havde ikke lyst til at overdrage nøglerne til 
hvem som helst, og det skulle ikke hedde sig, at jeg 
bagefter brokkede mig over den nye forvaltnings-
chef uden at have gjort noget selv. 

Søren AAkjær  
om skiftet fra kredsformand til forvaltningschef 

Kredsformanden,  
der overskred  

en grænse 
Er det problematisk at gå fra at være fag- 

foreningens forhandler til at være arbejdsgiver? 
I Aarhus har Søren Aakjær taget springet fra 

kredsformand til forvaltningschef. 
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Søren Aakjær vælger konsekvent og kom-
promisløst den sidste løsning. Ordene flyder 
rytmisk og roligt, når han fortæller, men 
indimellem kaster han et flakkende blik ud af 
glaslokalet. Han er på vej til møde i et udvalg, 
der består af repræsentanter fra forvaltningen 
og de faglige organisationer i Aarhus Kommu-
ne. Aakjær var næstformand for hoved-MED-
udvalget, indtil han blev forvaltningschef, og 
derfor har han været til møderne hver måned 
siden 2008. I dag skal han for første gang 
deltage som forvaltningschef og sidde over 
for den nye formand i lærerkredsen, Jesper 
Skorstengaard. 

»Der er en meget uformel tone mellem os i 
udvalget. Jeg tror virkelig på, at dialog og det 
at have en personlig relation til hinanden er 
vejen frem. Men at sidde på den anden side 
er da lige noget, jeg skal vænne mig til. Jeg er 
i den samme rolle som næstformand for ud-
valget, men jeg repræsenterer noget andet«.

Søren Aakjær og Jesper Skorstengaard 
arbejdede sammen som henholdsvis formand 
og næstformand i Århus Lærerforening. Da 
de ser hinanden foran forvaltningens møde-
lokale, udveksler de håndtryk. Men også en 
drilsk spydighed om Jespers kulør fra efter-
årsferien. De har ikke snakket sammen en hel 
uge, og det er lang tid for to samarbejdspart-
nere, der normalt er i daglig kontakt. Under 
udvalgsmødet hvisker de lavmælte ord til 
hinanden, og da økonomichefen fremlægger 
budgettet for implementering af folkeskolere-
formen, vender Jesper sig mod Søren og slår 
spøgende korsets tegn. Det kræver tid at væn-
ne sig til de nye roller, og for den nye kreds-
formand har det ikke været uden bekymring 
at se Søren Aakjær blive arbejdsgiver. 

Lærerkredsens kvaler 
»Hvad fanden gør vi nu?« Jesper Skorsten-
gaard stod stadig på kongressen i København, 
da hans kredsformand gav ham beskeden 
om sit nye job. Midt i en kongres, hvor især 
forårets lockout og skepsis over for arbejdsgi-
veren fyldte.

Søren Aakjær havde ikke kun taget et valg 
for sin egen karriere, men også et valg, der 
kunne påvirke Århus Lærerforening. Mulige 
scenarier begyndte at rumstere i næstfor-
mandens hoved: Nogle medlemmer vil måske 
synes, at Søren Aakjær tager arbejdsgiverens 
side. Jesper Skorstengaards tanker faldt også 
tilbage til 1995, hvor kredsformand Jens Ny-
gaard lavede et lignende spring og blev sko-
ledirektør i Aarhus Kommune. »Det var ikke 
den bedste historie«. 

Søren Aakjær og Jesper Skorstengaard har gennem halvandet år 
arbejdet sammen som næstformand og formand i Århus Lærer-
forening. »Jeg har indimellem været en særlig rådgiver for Søren, 
fordi han er så umiddelbar og ærlig i sine udtalelser«. 
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Nogle århusianere husker stadig historien 
om Jens Nygaard. Han var kredsformand for 
Århus Lærerforening i 11 år, inden han i 1995 
blev skoledirektør. På den tid var det almin-
deligt, at de kommunale chefer var faguddan-
nede, så skiftet var ikke opsigtsvækkende. I 
2004 endte Jens Nygaards direktørkarriere i 
forvaltningen pludseligt. Økonomien var et 
rod, lærerdirektøren fik en skarp påtale og gik 
af. Tiden har trukket flere akademikere ind i 
forvaltningen, og i dag er Søren Aakjær en af 
de eneste faguddannede i forvaltningen. 

Dagens møde er slut, og Jesper Skorsten-
gaard er blevet tilbage for at fortælle sin side 
af forløbet. Han har været formand, siden 
Søren Aakjær annoncerede sin afgang, og det 
er Jesper, der har sat underskrift på Aarhus’ 
nye lokalaftale. På trods af de umiddelbare 
bekymringer for sin forgængers jobskifte tror 
han alligevel på, at Søren Aakjær kan blive et 
aktiv for samarbejdet mellem lærere og kom-
munen. 

»Søren besidder en stor vilje og ærlighed. 
Hvis der er noget, han ikke synes er godt nok, 
så reformerer han det. Den ærlige politiske 
stemme er Sørens største fordel, men det kan 
samtidig blive hans udfordring som forvalt-
ningschef«, siger Jesper Skorstengaard. 

nye håndtryk venter 
Da stillingen som forvaltningschef blev slået 
op, sad Søren Aakjær i ansættelsesudvalget. 
Han havde ingen planer om selv at søge. 
Visioner for arbejdet i Lærerforeningen havde 
han derimod mange af, og han så frem til 
at lande den lokalaftale, han var i gang med 
at forhandle med kommunen. Da Søren 
indså, at ansøgerne ikke var kompetente 

nok, var der kun en løsning i Aakjærs verden: 
»Jeg må sætte mig selv i spil«. 

»Det er sådan, jeg er opdraget. Hvis du 
ikke kan lide kandidaten, må du tilbyde dig 
selv. Jeg havde ikke lyst til at overdrage nøg-
lerne til hvem som helst, og det skulle ikke 
hedde sig, at jeg bagefter brokkede mig over 
den nye forvaltningschef uden at have gjort 
noget selv«, siger Søren Aakjær.  

Visioner udleves gennem indflydelse. 
Det lærte Søren af sine lærerforældre, der 
var involverede i skolelivet både i og efter 
arbejdstiden. Og så begyndte hans kravlen 
op ad stigen. På læreruddannelsen ville han 
hellere være skoleleder end lærer, og da han 
blev lærer, gik han i gang med en overbygning 
på universitetet og blev siden kredsformand. 
Den samme stræben har bragt ham til chef-
jobbet, men nu er der sat begrænsninger for, 
hvordan han kan opnå indflydelse. Søren kan 
ikke længere bruge sin politiske stemme til at 
bane vejen frem.

»Jeg er vant til at agere politisk og oppone-
re. Det er ikke aktuelt mere, så jeg skal vænne 
mig til ikke længere at sætte mig selv i spil. 
Det kan godt være, at jeg kommer til at invol-
vere mig lidt for meget som forvaltningschef 
i den første tid. Det vigtigste for mig er, at 
jeg kan bevare de gode personlige relationer, 
jeg også havde som kredsformand. Hvis jeg 
er Palle alene i verden, kan jeg ikke gøre det 
arbejde, jeg er sat til«.

22 dage inde i Søren Aakjærs nye job som 
forvaltningschef er status, at der er kommet 
en enkelt mavesur kommentar fra et med-
lem i Århus Lærerforening. Af gammel vane 
kigger Søren og Jesper stadig afventende på 
hinanden under deres møder. Den årelange 
samarbejdspartner i BUPL Århus, Henning 
Truelsegaard, synes, at skiftet er sket hurtigt, 
måske for hurtigt. Men gruppen af kommune-
folk og fagforeningsfolk kan stadig grine sam-
men til deres månedlige møder. 

Dagen efter, 23 dage inde i det nye job, 
står Søren Aakjær på et kursus for skolele-
dere. Flere ledere kommer og giver ham hån-
den. De ønsker ham tillykke. Aakjær kommer 
i snak med en skoleleder, og de diskuterer det 
fremtidige samarbejde mellem leder og tillids-
repræsentant. 

»Den kontakt ville de aldrig have taget 
før«, siger Søren Aakjær smilende. 
asw@dlf.org

Aarhus-rødder. 35-årige Søren Aakjær er født, opvokset og 
uddannet i Aarhus. Han var lærer på Risskov Skole i fire år 
og har de seneste fire år været formand for Århus Lærer-
forening. Fra 1. oktober er han ny forvaltningschef i Aarhus 
Kommune med ansvar for personale, kommunikation og 
arbejdsmiljø.  

Søren besidder en stor vilje og ærlighed. Hvis der 
er noget, han ikke synes er godt nok, så reformerer 
han det. Den ærlige politiske stemme er Sørens 
største fordel, men det kan samtidig blive hans  
udfordring som forvaltningschef.

jeSper SkorStengAArd
ny kredsformand for Århus Lærerforening
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LITTERATUREN LETTER …  

DANSK I DYBDEN

Giv dine elever flere gode oplæg til solidt littera-

turarbejde med  Dansk i dybden – KORTPROSA og  

Dansk i dybden – KRIMI.

PORTRÆTSAMTALER 

OG NOVELLEANALYSER

Nyt undervisningsmiddel til litterær fordybelse 

i Helle Helle og Naja Marie Aidts forfatterska-

ber. Mød forfatterne, og kom tæt på teksterne. 

FAGPORTALEN TIL DANSK 3.-4. KLASSE 

Flere helt nye genre- og temaforløb er nu publiceret 

– tjek dem ud! 

Nonsenspoesi, Billedfortællinger, Når jeg bliver stor, Mærke- 

lige dage og Børn – her og der.

Af Anna Karlskov Skyggebjerg, Sanne Paustian Billesbølle, 

Mette B. Westergaard, Marianne Oksbjerg og Bente Haugbøl. 

FAGPORTALEN TIL DANSK 7.-10. KLASSE 

Stærke nyheder på portalen: Hovedværkslæsning om  

romanerne Hell man og Dig og mig ved daggry, temaforløb 

om verdenslitteratur og en samling af nye og klassiske musik- 

videoer i Jukeboxen – lige til at bruge i undervisningen. 

Glæd dig til hovedværkslæsning af Soldater græder ikke  

og genreforløbet Billedfortællinger.

SAMMEN OM 

sammenom.gyldendal.dk er en ekstra ressource til grund-

bøgerne Sammen om AT LÆSE LITTERATUR. Gå til sitet, 

og find bl.a. procesark udviklet af Ayoe Quist Henkel. 

DANSK 3.-10.

i nye grundbøger, serier og digitale undervisningsforløb 

på danskportalerne til m
ellemtrinnet og udskolingen

v

gyldendal

9 788702 152272
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conni hesel rickmann

TiL FOLkeskOLens ÆLdsTe kLasseR

korTProsa er et genrehæfte til elever i folkeskolens ældste klasser. 
hæftet lægger op til et struktureret undervisningsforløb med forbybelse i 
kortprosatekster og indgår i den litterære genreserie dansk i dyBden.

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

korTProsa er skrevet af lærebogsforfatter conni hesel rickmann, 
som er uddannet lærer og cand. pæd. i didaktik (dansk), nu ansat som 
adjunkt ved University college lillebælt.
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heLLe heLLe og 
naJa Marie aidt
PortrætsaMtaLer og noveLLeanaLyser
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kirsten sonne harild  

   krim  
TiL FOLkeskOLens ÆLdsTe kLasseR
krimi er et litterært genrehæfte til folkeskolens ældste klasser og 
indgår i genreserien Dansk i dybden. 

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

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

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

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

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

Vi har netop været ved stemmeurnerne for at 
sætte vores kryds ved valget til kommunalbe-
styrelser og regionsråd. 

Set i et globalt perspektiv er det fantastisk 
at leve i et land med et veludviklet demokrati, 
hvor borgerne er tætte på politikerne og be-
slutningerne. Det er der så absolut grund til 
at være stolt af! Sko-
legang og uddannelse 
er vigtige grundsten 
i demokratiet, og vi 
har bygget skolen på 
et fundament af delta-
gelse, ansvar, samtale 
– demokrati. Hvordan 
går det så med det 
danske demokrati? 
Hvordan går det med 
debatten og dialogen, 
der skal gøre os alle 
sammen klogere og få 
politikerne til at træffe 
beslutninger på et solidt grundlag? Hvordan 
går det med borgernes oplevelse af at være 
en del af beslutningerne? Kan vi identificere 
os med dem og se os selv i dem? 

Demokratiet er veludviklet i Danmark, 
men den elitære udvikling i samfundet er 
mere og mere udtalt. De politiske partier 
fjerner sig fra den virkelighed, som borgerne 
oplever, og flytter sig ind i deres egen verden. 
Socialdemokraterne er måske det tydeligste 
eksempel på det. Partiets top består næsten 
kun af akademikere, der aldrig har haft en 
dagligdag blandt almindelige, arbejdende 
danskere – måske derfor er empatien over 

for de samme mennesker svær at få øje på. 
De politiske ideer og tiltag er blevet til i tæt 
samarbejde med ligesindede akademikere 
i Finansministeriet, mens forbindelsen til 
arbejdende, indsigtsfulde borgere er ikke-
eksisterende. 

Tankerne og ideerne i skolereformen er 
skabt på samme måde – krydret med et fælles 
ønske om at jorde lærerne. 

Det blev dygtigt fulgt op af ministeren 
på årets Sorø-møde, hvor alle fortalte om, 
hvor godt det hele bliver. I Danmark er der 
tradition for åben debat, det er en del af det 
danske demokrati, og det højner beslutnin-
gernes troværdighed. For tiden er den pæda-

gogiske debat nærmest 
forstummet og afløst 
af rygklapperi. Der er 
kun ganske få pæda-
gogiske forskere og 
debattører, som kom-
mer med konstruktive, 
kritiske holdninger til 
reformens indhold og 
den pædagogiske kon-
sensus. Er det svært at 
komme til orde? Er det 
for konfliktfyldt, eller 
er det forbundet med 
for store konsekvenser 

at sige eliten imod? 
I andre lande sætter folk livet på spil for 

at få lov til at udtrykke sig – i Danmark har vi 
alle muligheder, men undlader efterhånden 
at bruge dem! 

Det kan vi gøre bedre. Danmarks lærere er 
klar – er der andre, der vil være med? 

 Tankerne og 
ideerne i skole-
reformen er skabt 
på samme måde 
– krydret med et 
fælles ønske om 
at jorde lærerne.

Demokratiet 
længe leve

Mogens Møller: 
»… Havde vi samme produktivitet som i 
Sverige, skulle vi ikke være 54.000, men 
62.000 lærere i Danmark, og disse 8.000 
ekstra lærere ville koste over tre milliarder 
kroner om året. Fra august 2014 skal dan
ske lærere undervise 26 procent mere end 
deres svenske kolleger, og forberedelsen per 
lektion vil så falde til 62 procent af, hvad 
en svensk lærer har. Mit bud er, at den høje 
grad af selvledelse og egenansvar har gjort, 
at lærere i højere grad har haft en arbejds
etik, der ligger op ad selvstændige erhvervs
drivende, der arbejder, til opgaven er løst, 
end en lønmodtagerarbejdsetik, hvor man 
arbejder i den tilmålte tid …
… Mit bud er, at vi om femseks år kun vil 
have halvdelen af lærerstillingerne besat 
med uddannede lærere, hvis vi ikke gør no
get for at modvirke det.
Hvad kunne man så gøre?
Man kunne starte i kommunerne med at 
lave lokalaftaler, der sikrede forberedelses
tid tilknyttet til mængden af undervisning 
og gav lærerne deres professionelle råderum 
tilbage. 08aftalen kunne være et rigtig 
godt afsæt. Dernæst kunne man sikre, at 
midlerne til inklusionsindsatsen fulgte med 
over, og at den nødvendige kompetence var 
til rådighed. Det kunne være en god start«.

}➢ Klip fra indlægget »Hvordan tør I lade være 
med at lave lokalaftaler i kommunerne?«

Regitze Flannov:
»Lærerne skal undervise to timer mere om 
ugen uden kompensation – det er et fak
tum. Kommunerne bør, som lokale arbejds
givere, erkende problemet og tage fat på at 
finde løsninger, der sikrer arbejdsmiljøet og 
giver mulighed for at lave god skole …
… Mange af de nuværende aftaler har ellers 
i en årrække dannet en god fælles ramme 
om skolens arbejde. De bygger på en tænk
ning, hvor fokus er på opgaveløsningen, 
og hvor der er respekt for lærernes profes
sionelle råderum såvel som ledelsesretten. 
De har markant afbureaukratiseret arbejds
planlægningen og tildelt de professionelle 
ansvaret for, i samarbejde med ledelsen, at 
prioritere i opgaverne, så de kan tilpasses 
aktuelle behov i undervisningen. Aftalerne 
bygger på tillid, dialog og samarbejde mel
lem skoleledelsen og lærerne om hele sko
lens virksomhed«.

}  Klip fra indlægget »Har kommunerne 
skyklapper på?«

DLF mener
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til  
folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive 
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at  
forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer 
22 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den  
4. december klokken 9.00.

Søren B. Hansen: 

Hvem sIger fra, når  
arbejdsgIveren sIger tIl?
»Hvordan forholder et menneske sig, når lederen kræver mere, end sindet kan rumme? Det 
siger fra. Enten gør viljen det, eller også gør kroppen det. Er det rimeligt?

Som nyuddannet lærer på fjerde år og med fire forskellige skoler i rygsækken undrer det 
mig, at der på hver enkelt skole var kollegaer, som var ramt af enten stress, depression, for
højet blodtryk eller hovedpine.

Hvem glemte at fortælle om det, da jeg studerede? At det var en del af folkeskolen! For 
det er det!!

Hvis din skoleleder angiver krav, så har du som lønmodtager ret til at spørge, om ikke 
dette krav kan diskuteres eller med fordel forhandles til en bedre løsning. Mener skolelede
ren derimod, at kravet ikke er urimeligt, så er det din pligt at udføre jobbet.

Så er spørgsmålet, om alle uddannede lærere kan inkluderes i sådan et arbejdsforhold? 
Min erfaring siger mig, at dette ikke er tilfældet. 

Hvad er det så, der foregår? Måske du kan fortælle mig det?«

Jens Peter Hansen: 
»Hvis nogen for få år siden havde fortalt, at i 200
året for den første folkeskolelov skulle lærerne arbej
de i 42 uger og være på skolen i 40 timer hver uge, 
ville vedkommende blive lukket inde på røde papirer.
Dette er virkeligheden nu. Hvis nogen om få år for
tæller, hvordan en velaflagt overlærer, der underviste 
i matematik i de ældste klasser i 1980, kunne nøjes 
med 17 undervisningslektioner, vil man tro, det er 
løgn.
Når nu spisepauser og frikvarterer inden længe for
mentlig skal fraregnes arbejdstiden, kan lærerne så 
komme hjem ved 17.30tiden.
Lærerne er formentlig en gruppe, der har en af de 
højeste faglige organiseringsprocenter. Man spørger 
sig selv til hvad nytte?«

}➢ Kommentar til nyheden »lærerne i vejle og 
guldborgsund får fuld tilstedeværelse«

Helle Jensen: 
»Det er aldrig godt at få noget trukket ned over 
hovedet. Men jeg tænker, at måske er arbejds
tids’aftalen’ i Tønder ikke så dårlig, når man 
ser på nogle af alternativerne! … 
… Jeg tror, at nogle kommuner har regnet ud, 
at det ikke kan lade sig gøre med fast tid på 
skolen – hvor der ikke er arbejdspladser og 
ingen computere – og ingen penge til at an
skaffe det for.
Under lockouten tog de vores løn og beskyldte 
standen for at være både doven og udygtig – 
nu skal de dælme få det, de ønskede. Jeg vil 
gerne være 39 timer om ugen på skolen – og 
så have fri, når jeg forlader matriklen – det 
bliver jo næsten nedsat tid!«

}➢ Kommentar til nyheden »tønder klar med 
lærerarbejdstid – uden om lærerne«

Bevægelses 
matematik

regn, leg & lær´
Lav sjove matematikopgaver til eleverne, og 
brug STREETminigolf som en anderledes 
rekvisit i matematiktimerne.

læs mere på www.stReetminigolf.dk

61x129mmANNONCE.indd   1 11/18/13   12:26 PM
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 H ans Ole Frostholm er som ung, 
nyuddannet lærer netop blevet 
valgt som tillidsrepræsentant 
på Højene Skole i Hjørring i 
marts 1973, da den daværende 
økonomiminister Per Hækkerup 
går på tv og siger, at lærerne skal 
til at undervise noget mere. Fra 

27 lektioner a 50 minutter skal lærerne nu 
levere 30 lektioner a 45 minutter, lyder det 
ud igennem fjernsynsskærmene fra økonomi-
ministeren i Anker Jørgensens socialdemokra-
tiske regering. 

40 år senere har Hans Ole Frostholm ikke 
glemt, hvad den udtalelse satte i gang. Fra sit 
hjørnekontor på fjerde sal i Danmarks Lærer-
forening med udsigt over de københavnske 
hustage husker sekretariatschefen tværtimod 
tiden meget klart. 

»Hækkerups udmelding gjorde simpelt-
hen, at vi nedlagde arbejdet på min skole. 
Vi kunne ikke forstå argumentet om, at man 
skulle forberede sig mindre til 45 minutter 
end til 50. Slet ikke. Vi argumenterede for 
det modsatte. 45 minutter med eleverne ville 
kræve en endnu strammere planlægning af 
undervisningen. Ergo ville man have brug for 
mere forberedelsestid«, fortæller han.

Strejken varede ikke mere end to-tre dage, 
men det var helt uhørt, at de tjenestemands-
ansatte lærere overhovedet nægtede at gå på 

arbejde. Ikke desto mindre fulgte flere andre 
skoler i Hjørring og Hirtshals trop og nedlagde 
ligeledes arbejdet i protest mod udsigterne til 
mindre forberedelsestid. Så vidt Hans Ole Frost-
holm husker, var der også lærere fra blandt 
andet Herning og Ballerup, der blev hjemme 
fra arbejde i foråret 73, og det slår ham, at det 
må have været den første arbejdsnedlæggelse i 
Danmarks Lærerforenings historie.

»Som ung lærer og nyvalgt tillidsrepræsen-
tant var det jo helt exceptionelt at være med 
til. Om det var båret af en fællesskabsfølelse, 
ja måske. Vi formulerede det ikke så tydeligt 
dengang, men det var ligesom et forsvar for, 
at der skal være mulighed for at yde en god 
undervisning«. 

Hans Ole Frostholm er tavs et kort øjeblik 
og ser tænksom ud, før han igen tager ordet: 

TeksT Lise Frank

foTo bo Tornvig 

Fire årtier  
i skolens  
tjeneste

Snart slukker Hans Ole Frostholm  
lyset på det kontor, der har været 

hans i de 27 år, han har været chef i 
Danmarks Lærerforenings sekretariat.  

som ung lærer nedlagde han arbejdet i protest.  
Nu har han gennem 37 år været ansat i Danmarks Lærerfor-
ening, først som sagsbehandler, siden som sekretariatschef. 

28. november går Hans Ole Frostholm på pension. 

rapporteret
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»Jeg tror godt, at man kan sige, at det var 
den her oplevelse, der bragte mig videre. Det 
var diskussionen om lærernes arbejdstid, der 
greb mig. Efter arbejdsnedlæggelsen blev jeg 
valgt som næstformand i den lokale kredssty-
relse, hvor jeg var lidt i opposition – og i 1976 
landede jeg så i Danmarks Lærerforening«. 

Jeg ville undervise igen
Dengang var der ikke flere ansatte i sekre-
tariatet i Kompagnistræde, end der var 
pladser i daværende formand Jørgen Jensens 
forkontor, når foreningen indimellem bød på 
en fredagsøl.   

»Vi var ikke mere end cirka ti sagsbehand-
lere og nogenlunde tilsvarende administrativt 
personale«, fortæller Hans Ole Frostholm og 
husker, hvordan mange lærere henvendte sig 

direkte til københavnerkontoret og ikke til 
kredsene, som tilfældet er i dag: 

»Vi fik mange breve og mange telefonop-
kald fra almindelige medlemmer. Man sad stort 
set hele dagen og talte i telefon med lærere, 
der havde et eller andet problem ude på deres 
skole«. I de første år som sagsbehandler var 
Hans Ole Frostholm ikke i tvivl om, at han selv 
skulle tilbage og undervise. »Jeg giver arbejdet 
i Danmarks Lærerforening fem år«, sagde han 
dengang. Det var matematik- og danskunder-
visningen i de store klasser, der trak.   

»Jeg var virkelig glad for at være lærer, 
og min intention om at vende tilbage var 
så stærk, at jeg startede på et cand.pæd.-
studium i matematik, mens jeg arbejdede 
som sagsbehandler. Jeg tror, at det, der griber 
mange – og som også greb mig ved lærerjob-

Det var  
diskussionen  
om lærernes  
arbejdstid, der  
greb mig.
Hans ole frostholm,
afgående sekretariatschef i 
Danmarks lærerforening
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bet – er relationen til eleverne og den ud-
vikling, man kan se, at de gennemgår i den 
periode, man har dem«, siger han. Men som 
arbejdsopgaverne blev mere og mere interes-
sante i Danmarks Lærerforening, måtte Hans 
Ole Frostholm springe fra cand.pæd.-studiet. 
Til gengæld tog karrieren fart, og i 1986 blev 
han ansat som sekretariatschef. På det tids-
punkt var sekretariatet vokset, og der var 
allerede omkring 120 ansatte i huset. I dag er 
der knap 150. 

kampene for arbejdstiden
Tråden tilbage til Højene Skole var imidlertid 
ikke tabt, fordi Hans Ole Frostholm blev i Dan-
marks Lærerforening. Som sekretariatschef 
såvel som ung tillidsrepræsentant stod arbejds-
tidsspørgsmålet centralt. Da staten i 1993 lagde 
ansvaret for skolerne ud til kommunerne, 
sad Hans Ole Frostholm klar til at forhandle 
arbejdstidsregler med kommunerne. Det gik 
dog ikke helt så godt som forventet.       

»Bureaukratiet på mange skoler blev 
enormt. Jeg plejer at sige, at vi begik en stor 
fejl, da vi indgik aftalen i 1993 – og fejlen var, 
at vi ikke fik en bestemmelse ind, der sagde, 
at planlægningen for den enkelte lærer skal 
kunne foregå på bagsiden af et frimærke«, 
fortæller Hans Ole Frostholm og rømmer sig. 

Han kommer til at tænke på et skolebesøg, 
hvor han og aftaleparterne fra KL var ude for 
at se, hvordan deres aftale tog form i praksis.  

»Vi stod alle sammen med åben mund og 
så, hvordan udskrifterne fra printerne, som 
de gjorde dengang, kom ud i foldeark, og det 
ene foldeark efter det andet lagde sig oven på 
hinanden, og så sagde vi til os selv: Det her er 
ikke det, vi har aftalt«. 

Hans Ole Frostholm kan faktisk ikke 
komme på et tidspunkt i sit arbejdsliv, hvor 
lærernes arbejdstid ikke har fyldt meget. 

»Fra arbejdsnedlæggelsen i 1973 til det, 
som lærerne oplevede i foråret i år, og også 
indimellem – i slutningen af 70’erne og i 
begyndelsen af 80’erne. Jeg ved ikke, hvor 
mange ekstraordinære kongresser Danmarks 
Lærerforening har holdt om arbejdstid i den 
periode«.   

Minen bliver en smule mere alvorlig og 
stemmen lidt mindre hyggelig historiefortæl-
lende, da snakken om arbejdstidsaftaler bli-
ver mere dagsaktuel.  

»Vi troede, at vi var i mål med en arbejds-
tidsaftale i 2008. Men så kom den helt store 
nedtur som bekendt i foråret. At man tillod 
sig at lockoute lærerne en hel måned, viser 
mangel på respekt for det, der foregår i sko-

len«, siger Hans Ole Frostholm, der sad med 
i alle de afgørende forhandlinger med KL 
tidligere på året. Han har foldet hænderne på 
brystet og ser bestemt ud, som han siger:     

»Jeg tror ikke, at man i Finansministeriet 
og i KL har blik for, hvor skadeligt forløbet 
har været – også for tiltroen og tilliden til KL 
som aftalepart. Det er ikke noget, man genop-
retter hverken på første eller næstkommende 
overenskomstforhandling«.  

vi skrev ikke loven, men ... 
Da Hans Ole Frostholm blev ansat i Danmarks 
Lærerforening, var det utænkeligt, at man 
lavede en folkeskolelov eller ændring, uden 
at der var tætte drøftelser med Lærerforenin-
gen først. 

»Det var ikke sådan, at Danmarks Lærer-
forening skrev loven. Der skal man nok tilba-
ge til 50-60’erne. Men der var tætte konsulta-
tioner mellem den til enhver tid siddende un-
dervisningsminister og DLF om lovgivningen. 
Det mener jeg også er helt nødvendigt. Tager 
man ikke repræsentanter for praktikerne 
ind, så tror jeg, man gør noget, der kan være 
ødelæggende for folkeskolen«, siger han og 

forsøger at forklare, hvorfor DLF’s indflydelse 
på Christiansborgpolitikken er blevet gradvist 
mindre og mindre med årene.  

»Det politiske liv har ændret sig. Det er 
blevet vigtigere at komme med nogle – i cita-
tionstegn – smarte statements omkring, at vi 
gør det så og så godt, end det er at gå ned i 
materien og spørge, hvad det egentlig er, der 
skal til. Alle politikere og hele det pædagogiske 
establishment berømmede det, der var sket i 
Canada, hvor man satte sig ned og havde reelle 
diskussioner med de valgte repræsentanter for 
dem, der stod på gulvet og skulle udføre arbej-
det. Det ville man også gøre herhjemme. Men 
vi blev reelt aldrig inddraget«. 

I Hans Ole Frostholms øjne er der sket 
samme djøfisering af Undervisningsministe-
riet som af den offentlige forvaltning generelt, 
hvor jurister og økonomer udgør flertallet af 
ansatte.    

»Det her er ikke en kritik af embedsmæn-
dene i Undervisningsministeriet, for jeg er 
sikker på, at de udfører et sagligt arbejde in-
den for deres rammer. Men der er simpelthen 
ikke den samme faglige ekspertise til stede i 
ministeriet, som der var tidligere, hvor man 
havde et stort korps af fagkonsulenter og an-
satte, der kom fra skoleverdenen«. 

Tidspunktet at gå på 
Egentlig havde det været Hans Ole Frostholms 
plan at gå på pension tidligere på året, men 
der skulle ikke meget overtalelse til, at han 
blev siddende lidt længere i chefstolen. »Det 
var ikke rimeligt, at man skulle til at finde en 
ny sekretariatschef under konflikten«, siger 
han. Men spørgsmålet er, om han nogensinde 
vil føle det helt rigtigt at slukke lyset på det 
kontor, der har været hans i så mange år. 

»Det er lidt dobbeltbundet. På hele 
arbejdstidsområdet og egentlig også på 
folkeskoleområdet er det jo på et helt nyt 
grundlag, man nu starter. Det trækker da lidt 
i mig. Jeg tænker, at det bliver en spændende 
opgave. På den anden side synes jeg også, at 
det måske er et meget godt tidspunkt at stop-
pe på og lade nogle nye øjne og synspunkter 
tage over«, siger han og tilføjer så: »Jeg følger 
med fra sidelinjen, men skal nok holde mine 
kloge kommentarer for mig selv og mine nær-
meste«.  
lif@dlf.org 

Hans Ole Frostholm stopper som sekretariats-
chef i Danmarks Lærerforening torsdag den 
28. november 2013. Afskedsreceptionen holdes 
samme dag i DLF fra klokken 14-17.

HAns ole FRostHolM  I Blå Bog
  Hans Ole Frostholm er født den 18. april 1947  

og vokset op i Sønderborg.
  Efter 10. klasse arbejdede han som ufaglært hos 

en autolakerer. 
  I 1965 begyndte han på Ribe Seminarium.
  Han arbejdede som lærer på Højene Skole i  

Hjørring, men blev i 1976 ansat i DLF. 
  Sekretariatschef blev han som 39-årig. 
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3Dansk  ·  1.-3. klasse

I materialet arbejder eleverne med
• at læse og huske det, som står skrevet tydeligt i teksten.

• at bruge illustrationer, viden og erfaring til at forstå teksten.

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

• at skrive i forhold til læste tekster.

Tid til MiniLæseforståelse 1 og 2 kan bruges fra 1. til 3. klasse. 
Eleverne møder forskellige teksttyper og genrer, fx for tælling, 
postkort, invitation, fagtekst, fabel, diagram, rim, digt, eventyr, teg-
neserie, instruktion, plakat, vittighed, interview og opskrift.

Lærervejledning findes på sidste side i hæfterne. 
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Kom godt i gang med 
læseforståelse
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til at blive gode og reflekterede læsere
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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
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I Oulu nord for Helsinki logger 22 finske 
8.-klasse-elever hver onsdag klokken 13.15 på 
deres computere og mødes i Google Hangout 
med et hold udskolingselever fra Vestre Skole 
i Middelfart. I Danmark er klokken på det 
tidspunkt kun 12.15, men det er en detalje, 
der er taget højde for, dengang dansk- og 
engelsklærer Vibeke Vedsted Andersen og 
hendes fynske kollega Martin Pelle Madsen 
holdt de første planlægningsmøder med 
Minna Säily Piirainen og Esko Huovinen, 
deres finske fagfæller.

Siden august har en storskærm ugent-
ligt forenet det fynske klasseværelse og det 
finske, og eleverne kender efterhånden den 
virtuelle undervisningsgang. To danske elever 
præsenterer på skift onsdagens indlandsnyhe-

der for finnerne og omvendt, før den egentli-
ge undervisning sættes i gang af enten Vibeke 
og Martin i Danmark eller Minna og Esko i det 
finske. »Ungdom« er det overordnede tema 
for årets undervisning, der foruden onsdags-
møderne også tæller to fysiske samlinger, en 
efterårssamling på dansk grund og en forårs-
samling i Finland. 

Folkeskolen var med, da finnerne besøgte 
den gamle byskole i Middelfart i efteråret. 

Forskellen er floorball og garagebands
Vestre Skoles gamle gymnastiksal, der i disse 
dage er samlingssal for de finske besøgende og 
deres værter, er pyntet op til lejligheden med 
danske og finske flag. Samme blonde lokker, 
Converse-støvler, cowboybukser og sorte ma-
scara gør det svært at skelne de finske elever 
fra de danske. I færd med at udvælge fotos til 
en billedfortælling om ungdom udveksler de 
også tanker på samme nordiske engelsk. 

»Jeg synes ikke, at de finske elever er spe-

cielt forskellige fra os, bortset fra at de dyrker 
meget floorball og spiller musik i deres foræl-
dres garager«, siger Anders Mygind, der går 
i 8.b. Han er en af de ældste på det danske 
valghold, der består af 6.-, 7.- og 8.-klasse-
elever. Men Minna Säily Piirainen, der har væ-
ret lærer i Finland i 15 år, ser en forskel på de 
danske og de finske elever, når det kommer 
til kommunikationen elev og lærer imellem. 

»Jeg tror, at forholdene i den danske skole 
er mere afslappede end i den finske. Der er 
langt mere disciplin i Finland. Jeg bryder mig 
faktisk bedre om måden, de danske lærere er 
over for eleverne på«, siger hun. 

Minna Säily Piirainen er uddannet klas-
selærer fra universitetet i Oulu og kunstlærer 
fra Aalto University School of Arts i Helsinki. 
Tilsammen har hun tilbragt syv år på univer-
sitet. På Kaakkurin Skole i Oulu underviser 
hun i dag i kunsthistorie og arkitektur. 

»Jeg har et kursus, der fokuserer alene på 
arkitektur og design, og så lærer jeg eleverne 

»Jeg tror, at forholdene i den danske skole er mere afslappede end i  
den finske. Der er langt mere disciplin i Finland. Jeg bryder mig faktisk  
bedre om måden, de danske lærere er over for eleverne på«, siger  
finske Minna Säily Piirainen – lærerkollega til danske Vibeke og Martin.

TeksT Lise  Frank

foTo Heidi  Lundsgaard

Finske   SuomalaiSet 
og Fynske   ja  fyniläiSt 
lærere   opettajat 
mødes   kokoontuvat  
hver uge   viikottain
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klassisk tegning, at male og noget om farver. 
Men vi leger også kunst. I efteråret har vi la-
vet meget kunst udendørs, performancekunst 
og miljøkunst. Jeg løsner lidt op på discipli-
nen i min undervisning«, siger hun og roser i 
samme åndedrag de danske lærere for at gøre 
det samme. 

Det er ikke, fordi Minna oplever den dan-
ske skole som udisciplineret. Tværtimod har 
hun registreret, hvordan hendes danske kol-
leger gør læring til et fælles ansvar eleverne 
og dem selv imellem. Når de danske lærere 
samtidig er fri for at følge et fastlagt pensum 
som i Finland, mener Minna Säily Piirainen, 
at lærerne kan møde eleverne i et mere af-
slappet og fleksibelt undervisningsrum. 

Misundelsesværdig ro og status
Selvom Minna ikke dyrker disciplinen i gam-
meldags forstand, er der ikke desto mindre 
en anden ro og autoritetstro over de finske 
elever, fornemmer Martin og Vibeke. Arbejds-

Jeg har ikke brug  
for så meget  
forberedelsestid.  
Jeg er erfaren lærer i 
matematik og bruger 
de samme bøger.
esko Huovinen
Lærer, Finland

roen og så de fysiske rammer, der findes på 
den kun otte år gamle skole i Oulu, kan de 
danske lærere godt misunde en smule.   

»Ingen bærer sko indendørs på den finske 
skole. Det er for at undgå våde gulve, når det 
ofte er dårligt vejr. Men det gør også noget 
godt for atmosfæren, der undervises i«, siger 
Martin. Han besøgte skolen i forbindelse med 
et Comenius-projekt. Vibeke, der ligeledes 
har besøgt skolen i Oulu, tilføjer: 

»En anden ting er, at de leaser alt it-ud-
styr, så tingene virker bare og synes på flere 
måder at gå mere smooth end herhjemme«. 
Om lærerens status i det finske versus det 
danske samfund har hun også gjort sig nogle 
tanker.  

 »Jeg tror, at det gør en forskel for arbejds-
livet, at de finske lærere føler, at de har et 
bagland, der virkelig vil skolen. Altså en bred 
politisk opbakning og anerkendelse«, siger 
hun. Det er noget andet end den mistillid, 
danske lærere indimellem bliver mødt med 

Esko Houvinen, der her uddeler evalueringsskemaer for 
ugen til de danske og finske elever, er uddannet matema-
tik-, kemi- og fysiklærer fra universitetet i Oulu.
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fra det omkringliggende samfund, mener 
Vibeke Vedsted Andersen.    

kunstlærere underviser ikke i historie 
Spørger man til udfordringerne i samarbejdet 
med de finske lærere, kan Martin og Vibeke 
kun komme i tanke om en ting. De finske 
læreres meget specifikke faglighed. Minna 
er kunstlærer og kun kunstlærer. Hun kan 
derfor ikke undervise i historie. Det næ-
ste virtuelle undervisningsforløb er ellers 
planlagt til at handle om livet som ung under 
anden verdenskrig i henholdsvis Danmark 
og Finland. Til det forløb har Minna og Esko 
måttet involvere en tredje lærer. Ingen af dem 
har nemlig fagkompetencerne til at stå for 
den del. For danske Martin, der har linjefag 
i idræt, hjemkundskab og samfundsfag, men 
også underviser i fysik, geografi, historie og 
natur/teknik, kan det ikke undgås at virke en 
lille smule uforståeligt, at de finske lærere 
ikke vil brede deres faglighed mere ud. Men 

det er nu kun det praktiske forbundet med at 
koordinere med en finsk tredje lærer, der har 
været en udfordring. 

Finsk forberedelsestid 
Under frokosten på Vestre Skoles lærervæ-
relse, hvor de fire nordiske lærere er enige 
om at spise rugbrød, hvad enten det er fyldt 
med kerner eller sødere som i Finland, falder 
snakken også på arbejdsforhold. 

»Jeg har ikke brug for så meget forbere-
delsestid. Jeg er erfaren lærer i matematik 
og bruger de samme bøger«, fortæller Esko, 
hvortil Vibeke må spørge, om ikke han ind-
imellem køber nye bøger, som han så behøver 
tid til at lære at kende. Skolen i Oulu er netop 
blevet pålagt besparelser, så der er faktisk 
ikke råd til nye bøger lige nu, forklarer Esko. 
Men selvfølgelig er han med på, at god under-
visning kræver forberedelse.  

»Yngre lærere vil altid have brug for forbe-
redelsestid, og i nogle situationer har jeg også 

brug for tid. Jeg forbereder mig mellem fem 
minutter og en time til hver lektion a 45 mi-
nutter«, siger han. Esko Huovinen underviser 
26 lektioner om ugen. Minimum er 21 lektio-
ner. Man bliver betalt for de ekstra undervis-
ningslektioner ud over de 21, men forberedel-
sestiden tæller man ikke op, fortæller han. 

Samtalen når at tage flere nye retninger, 
inden de fire nordiske lærere må hæve taflet 
og vende tilbage til deres sammensatte elev-
gruppe. Mens Minna og Esko bor på et hotel i 
byen, er de finske elever indlogeret hos flere 
af de danske elevers familier. Til marts er det 
de danske elevers tur til at rejse 2.000 kilo-
meter hjemmefra, når Vestre Skoles interna-
tionale hold gæster den finske skole i Oulu.   

Skolerne har søgt tilskud til rejserne gen-
nem Nordplus, der er Nordisk Ministerråds 
mobilitets- og netværksprogrammer for ud-
dannelsesområdet, men også selv bidraget 
økonomisk til samarbejdsprojektet. 
lif@dlf.org    

Jeg tror, at det gør  
en forskel for arbejds-
livet, at de finske  
lærere føler, at de har 
et bagland, der  
virkelig vil skolen. 
Vibeke Vedsted andersen
Lærer på Vestre Skole, Middelfart

Al undervisning foregår naturligvis på engelsk, når Vibeke Vedsted Andersen (til højre) og Martin Pelle Madsen (forrest til 
venstre) underviser sammen med Minna Säily Piirainen og Esko Houvinen (bagerst til venstre).
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Klappereglen
Læreren klapper en rytme, som eleverne skal svare til-
bage på i samme rytme. På den måde tager eleverne 
aktivt del i, at nu skal der være ro, så læreren kan give en 
besked. Metoden bruges også, hvis lydniveauet er blevet 
for højt og skal dæmpes lidt.

KloKKen
Læreren bruger klokken for at få elevernes fokus, når 
der skal gives en besked. Eller i starten af en time til 
at signalere, at nu starter undervisningen. Det sparer 
tid og hindrer uro, hvis eleverne ved, nøjagtig hvad der 
skal ske, når læreren ringer med klokken.

»Schhh«, »Sæt jer ned!«, »Hold nu mund!« 
Mange gange hver dag tysser lærere på 
elever. Og det selvom undersøgelser viser, at 
»skældud« slet ikke er en særlig effektiv måde 
at skabe ro på. 

Derimod kan enkle samværsregler, struk-
turer og rutiner være et effektivt redskab 
for læreren til at forebygge og dæmpe uro i 
klassen og hjælpe eleverne til en overskuelig 
og tryg hverdag. For eksempel kan lærerne 
klappe en bestemt remse, tælle ned fra tre 
eller ringe med en klokke som et tegn til ele-
verne på, at nu skal der være ro. 
freelance@dlf.org

TeksT MiRiaM  Lykke  SchuLtz

klap og ring  
dig til ro i klassen
Med enkle teknikker og klare 
regler kan lærerne på få sekunder 
dæmpe uro i timerne. Se de fem 
videoer på folkeskolen.dk

Se mere
Du kan se fem vide-
oer og læse mere på  
folkeskolen.dk

3-2-1 Shhhh 
I stedet for at læreren råber og bliver sur over, at der 
ikke er ro, tæller læreren ned fra tre og afslutter med 
shh. Eleverne tæller med, og inden de når til shh, skal 
roen have lagt sig.

Keld Grinder-Hansen

1000 år med den danske lærer 

den gode · den onde 
og den engagerede

muusmann forlag

muusmann forlag

500 siders medrivende læsning
Uddrag af anmeldelse på Folkeskolen.dk:
Forfatteren formår at give et interessant og dynamisk indblik i udviklingen af lærerrollerne 
fra de første spæde ansatser i oldtidens fjerne kulturer over vores egne mange og forskellig-
artede bestræbelser på at nå frem til en lærerkultur og til nu, hvor de atter lockin´ede lærere 
skal til at få en ny folkeskolereform til at leve… Den lærer, skoleleder, skolepolitiker og 
skolebestyrelse, der springer denne bog over, kan nemt komme til at lyde overfladisk i sin 
argumentation i den nærmeste fremtid. Så lærer: Læs den før de andre.

Flot rabat på bogen til medlemmer af Danmarks Lærerforening.
Medlemspris kr. 279,95. Normalprisen er kr. 329,95.
Sådan gør du:
Send en mail med dit navn og adresse til: salg@muusmann-forlag.dk
I emnefeltet skriver du ”Danmarks Lærerforening”. Bogen fremsendes portofrit vedlagt faktura. 

Besøg os på muusmann-forlag.dk eller facebook.com/muusmannforlag

Læs den fulde anmeldelse på www.folkeskolen.dk eller www.muusmann-forlag.dk

Ny bog

www.goforlag.dk

GO Kort
TILSKUDSBERETTIGEDE

1.-6. og 7.-10. klasse

En verden af digitale kort

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

GO Kort er 
 webbaseret, 
 opdateres 
 automatisk og 
kan bruges på 
iwb, pc, mac, 
 Android-tablets 
og iPad.

Kort og KortværKtøjEr
• Over 400 kort – fysiske, topografiske, tematiske m.fl.
• Historiske og biologiske temakort
• Interaktiv målestok
• Fullscreenvisning og zoomfunktion
• Mulighed for at tilpasse, gemme og printe kort.

opgavEr og aKtivitEtEr
• Over 550 interaktive kortøvelser
• Quizzer og opgaver med direkte respons
• Åbne opgaver, som kommenteres af læreren.

KommuniKationsmodul
• Læreren kan se og kommentere elevernes opgaver
• ”Min side” holder styr på elevens besvarelser, 

 bogmærker og kort
• Mulighed for upload af egne kort og ressourcer.

tEmaEr og KortlærEforløB
• Temasider med fx eksemplariske regioner, kort og 

videoer
• Pædagogisk tilrettelagte kortlæreforløb m. aktiviteter
• Oplæsning af tekst til kortlæreforløb.

GO Kort til 1.-6. og GO Kort til overbygningen er to digitale kortportaler med over 400 kort 
og  interaktive aktiviteter, quizzer og opgaver. GO Kort kan bruges i natur/teknik, geografi, 
biologi,  samfundsfag,  historie og kristendomskundskab. Kortportalerne indeholder:
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læserrejser

Tag med Folkeskolen og Team Benns til Beijing og Den Kinesiske 
Mur og med dagtog til hyggelige kanalbyer og det moderne Shanghai.

Fra landets hovedstad og kulturelle centrum 
tager vi med dagtog til Shanghai, hvor gam-
mel kinesisk historie mødes med højteknologisk 
fremgang. På den måde får vi også set en stor 
del af den flotte kinesiske natur, når vi suser 
gennem landskabet med mere end 300 kilome-

ter i timen. Men ud over at opleve metropolen 
Shanghai bevæger vi os også uden for storbyen 
til området med de mange hyggelige kanalbyer 
med buede stenbroer, brostensbelagte gader og 
små smalle kanaler, hvorpå vi skal på en skøn 
sejltur. Turen byder på mange spændende op-

levelser med dansk rejseleder, men der vil også 
være tid til oplevelser på egen hånd.

■  Dag 1 Afrejse til Beijing.
■  Dag 2 Det Olympiske Stadion og velkomstmiddag.
■  Dag 3 Den Himmelske Freds Plads, Den Forbudte By 

og Peking Opera.
■  Dag 4 Den Store Mur, cloisonné-fabrik, Ming-gravene 

og Åndealleen.
■  Dag 5 Sommerpaladset, cykeltaxi, Himlens Tempel og 

pekingand.
■  Dag 6 Højhastighedstog gennem Kinas smukke land-

skab – ankomst Shanghai.
■  Dag 7 WFC Tower, Shanghai Museum, havnerundfart 

og det kinesiske kvarter.
■  Dag 8  Den store Kanal, kanalbyen Tong Li og Medita-

tionshaven.
■  Dag 9  Shanghai på egen hånd.
■  Dag 10 Hjemrejse og ankomst til Danmark.
■  Afrejse og pris: 6. februar 2014. Per person i delt 

dobbeltværelse: 8.990 kroner. 
Tillæg for enkeltværelse: 2.190 kroner. 
Mulighed for tilkøb af udflugter.

■  Med i prisen: Fly nonstop København-Beijing og 
Shanghai-København med SAS. Otte nætter i dobbelt-
værelse. Morgenmad dagligt. Tre gange frokost og fire 
gange aftensmad. Drikkevarer til nævnte måltider. Skat-
ter og afgifter. Dansk rejseleder.

■  Information og bestilling: Læs udførligt program på 
folkeskolen.dk. Team Benns, telefon 65 65 65 60 – 
mail asien@team-benns.com. Oplys rejsekode FO.

RundRejse til Kina

.dk

Villeby.dk er et digitalt læringsunivers med vægt 
på faglig kvalitet, differentiering og humor.

Få meget mere at vide på villeby.dk

Prøv hele Villebys læringsunivers og oplev en sprød 
julekalender inklusiv undervisningsoplæg helt gratis!  

TILSKUD
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Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Vinterpaladset i Skt. Petersborg, hvor de forhenværende zarer residerede.

Skt. Petersborg er Ruslands mest vestlige 
storby og bliver også kaldt Nordens Venedig på 
grund af sine mange kanaler. Peter den Stores 
smukke skabning undgik stalinismens arkitek-
toniske indgreb, og dens store arv fra zarernes 
tid er stort set uberørt. Her er barokpaladser i 
pastelfarver med ekstravagant luksus og impo-

nerende kunstsamlinger, museer med unikke 
kunstgenstande, pompøse katedraler og kirker 
med farvestrålende løgkupler og gyldne spir og 
historiske monumenter og statuer. Alt sam-
men på Unescos liste over bevaringsværdig 
kulturarv.

■  Dag 1  Afrejse til Skt. Petersborg.
■  Dag 2  Byrundtur, St. Isaaks Katedral, Peter og Paul 

Fæstningen og kejserinde Dagmars grav.
■  Dag 3  Vinterpaladset og Eremitage-samlingerne, op-

levelser på egen hånd og mulighed for aftentur i byens 
metro.

■  Dag 4  Zarpaladset Peterhof eller Katharinapaladset 
og Den Finske Bugt. 

■  Dag 5  Hjemrejse og ankomst til Danmark.
 
■  Afrejse og pris: 11. april 2014 (påskeferien). Per per-

son i delt dobbeltværelse: 5.490 kroner. 
Du sparer 1.900 kroner i forhold til normalprisen. Til-
læg for enkeltværelse: 1.190 kroner.

■  Med i prisen: Fly tur/retur København-Skt. Peters-
borg med SAS. Fire nætter på godt turistklassehotel, 
morgenmad, velkomstmiddag, skatter og afgifter og 
dansktalende lokalguide.

■  Information og bestilling: Læs udførligt program på 
folkeskolen.dk. Team Benns, telefon 65 65 65 62 – 
mail salg@team-benns.com. Oplys rejsekode FO.

Tag med Folkeskolen og Team 
Benns til Skt. Petersborg og  
oplev en af Europas smukkeste 
byer med palæer og kunstsamlin-
ger fra Peter den Stores tid.

stoRbyRejse  
til Rusland

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

CMYK S/H

Du har mange fordele i Lån & Spar som med-
lem af DLF. For eksempel kan du få et billån 
til en attraktiv og lav rente – faktisk blandt de 
allerlaveste.

Bliv bedre kørende
Du kommer langt på bilmarkedet i dag for 100.000 kr. Og hvis du 
lægger 20% i udbetaling, så bliver du godt kørende på en meget 
lav rente. På lsb.dk/dlf kan du se, hvad det koster at låne. Du kan 
lave forskellige beregninger på forskellige priser og finde det 
lån, der passer dig bedst. 

Køb med det samme
Når du har fundet den bil, du vil have, er det rart at kunne slå til 
med det samme. Det kan du med et Bilkøbsbevis fra Lån & Spar. 
Så hvis du allerede er på udkig, så lad os lave en præcis, person-
lig beregning over, hvor meget du kan låne – og få et Bilkøbs-
bevis. Så er pengene klar, når drømmebilen dukker op. 

Få hurtigt svar. Kontakt Lån & Spar.

Til medlemmer af DLF

Værsgo.  

Køb bil til 
100.000 kr.  
for bare 911 kr.  
om måneden* 
*Priseksempel: Bilens pris 100.000 kr. Udbetaling (20 %) 20.000 kr. Lånebeløb 
80.000 kr. Månedlig ydelse 911 kr. Rente 4,45 %. Løbetid 10 år. Debitorrente  
4,52 %. ÅOP 6,77 %. Gebyr til banken 4.500 kr. Gebyr til andre 3.680 kr. Samlede 
renter i perioden 21.148 kr. Tilbagebetaling i alt 109.328 kr. Renten er variabel, 
angivet p.a. og gældende pr. 1. august 2013. Lånet forudsætter kreditgodkendelse. 
Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 

Besøg lsb.dk/dlf og se, hvad dit billån vil koste.  
Ansøg online hele døgnet og få hurtigt svar.

Du kan også ringe på 3378 1930.

DLF_131021_Bil_192x118.indd   1 25/10/13   15.46
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Kilde: Key Data on Teachers and School Leaders in Europe, 2013 Edition, Eurydice Report. Research:  Pernille Aisinger
Design: Peter Yde Jensen

SÅ SVÆRT 
ER DET
AT BLIVE

Der er stor forskel på, hvor høje 
de nationale krav er, når der 
bliver ansat skoleledere rundt 
om i  Europa. I de fleste lande 
kræver man mindst tre til fem 
års erfaring som lærer. 21 lande 
kræver, at læreren har taget en 
lederuddannelse – og nogle 
steder også praktik. Danmark 
er et af de få lande, hvor der fra 
national side kun er krav om 
lærererfaring, og der er ikke sat 
tal på mængden.

 Professionel undervisningserfaring 

Administrativ erfaring fra en skole

+ professionel undervisningserfaring 

Skolelederuddannelse før eller efter 

ansættelse
+ professionel undervisningserfaring 

Både administrativ erfaring og 

lederuddannelse

+ professionel undervisningserfaring 

Kun læreruddannelse

Kun skolelederuddannelse

Cypern: Mindstekravet 

for at blive skoleleder 

er17 års erfaring som 

lærer. 

Danmark: Krav om 

undervisningserfaring, 

men ikke om antallet 

af år. Mange lokale 

ansættelsesudvalg 

kræver derudover en 

lederuddannelse.

Belgien, Letland, 

Holland, Sverige og 

Norge: Lederen behøver 

ikke at være lærer. 

Polen: Krav om 240 

timers praktik som leder, 

26 af timerne skal være i 

management. 

SKOLELEDER

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

StjerneStøv og 
guldkorn C, 
5.-6. kl.

udkommer 
forår 2014

StjerneStøv og guldkorn A, 3.-4. kl.
StjerneStøv og guldkorn B, 4.-5. kl. 

elevBog
52 sider, ill. i farver, flergangshæfte
80 kr. 

lærervejledning
54 sider
238,40 kr.

kend din genre
StjerneStøv og guldkorn 
A, B og C
genrekendskab
Bearbejdet til dansk af Lone Hansen og Inger-Lise Heinze

Til arbejdet med genrer, teksttyper og sprog i 3.-6. klasse. Systematisk 
opbygget med en tydelig arbejdsgang med større og mindre skriveop-
gaver, som leder frem mod en såvel mundtlig som skriftlig fremstilling.

Hvert kapitel har en modeltekst som udgangspunkt for tekstanalyse, 
som hjælper eleverne til at se den aktuelle genres særlige struktur og 
sproglige kendetegn. Eleverne ledes gennem et struktureret skrivefor-
løb, hvor de i løbet af processen forbedrer teksten gennem respons fra 
kammerater og lærer.

Aktiviteterne varierer fra opgaver, der løses klassevis til individuelle 
opgaver. Lærervejledningen indeholder desuden evalueringsskemaer 
til fri kopiering.

et stykke godt og solidt undervisningsmateriale, jeg ikke ville tøve 
med at anvende selv.

– Folkeskolen.dk, 18. april 2013

når eleverne skal lære at beherske de forskellige genrer i dansk-
undervisningen, er det nye undervisningsmateriale Stjernestøv og 
guldkorn et oplagt redskab.

– Magasinet Skolen, nr. 3/2013

Alle priser er ekskl. moms.

nyt
undervisnings-

materiale til 
mellemtrinnet

Bøger med inSpirAtion til 
udvikling Af din prAkSiS…

Af Søs Rask Andresen og 
Nanna Paarup
222,40 kr.

Af Ole Ditlev Nielsen
222,40 kr.

Af Kitt Boel, Stine Clasen, 
Birgitte Kornerup 
Jørgensen og Peter 
Westenholz
238,40 kr.

Af Helle Overballe 
Mogensen og Karin 
Overballe
238,40 kr.

Af Bo Hejlskov Elvén
198,40 kr.

nYHed

læS mere 
og BeStil 
på dpf.dk
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Kvantificeret

Kilde: Key Data on Teachers and School Leaders in Europe, 2013 Edition, Eurydice Report. Research:  Pernille Aisinger
Design: Peter Yde Jensen
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ny viden

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.

Ordblinde  
læser bedre  
med e-læsere

Funktionen med at kunne zoome ind på skriften, så der kun står få ord på hver linje, hjælper ordblinde elever til at læse 
bedre med en e-læser.

Læsebesvær er noget, mange elever kæmper 
med. Faktisk har op til ti procent af alle men-
nesker læsevanskeligheder, der opstår direkte 
fra ordblindhed. 

Nu viser en ny undersøgelse udgivet i det 
videnskabelige tidsskrift »Plos One«, at elever, 
der har kæmpet med ordblindhed i mange 
år og ikke længere udvikler sig, kan forbedre 
både læsehastighed og forståelse ved at bruge 
e-læsere eller tablets, for eksempel en iPad. 

Digitale e-læsere og tablets 
kan hjælpe elever, der lider af ord-
blindhed, til at læse hurtigere og i 
højere grad forstå, hvad de læser, 
viser en ny undersøgelse. E-læ-
sere kan zoome ind på ordene, og 
det er der, humlen ligger, mener 
forskerne.

TeksT Bo  ChristeNseN

En e-læser er en computer designet til at 
læse digitale bøger med. Med en e-læser kan 
man zoome ind på skriften, så der kun står få 
ord per linje. Og det er lige præcis, når ele-
verne zoomer ind på ordene, at det hjælper 
dem med at læse.

omkringliggende ord er problemet
Forskerne bag undersøgelsen brugte 103 
ordblinde gymnasieelever, hvis læsefærdig-

heder ikke længere forbedredes. Men ved at 
zoome ind på teksten med e-læserne blev en 
tredjedel af eleverne betydeligt bedre til både 
at læse og forstå. Tidligere undersøgelser har 
vist, at kortere linjer hjælper ordblinde til 
at læse. Det peger mod, at det er de kortere 
linjer og ikke nødvendigvis apparatet, der 
skabte effekten for nogle af de ordblinde.  

»Det er vores overbevisning, at e-læsere er 
effektive for nogle ordblinde, da de har pro-

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 2013

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

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

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

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

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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Gør din elev opmærksom på chancen for en unik sommerop-
levelse. Organisationen Camp Rising Sun indbyder en dansk 
dreng og en dansk pige til at tage på sommerlejr fra juni til 
august 2014. Ansøgere skal kunne bidrage til lejrenes interna-
tionale fællesskab og være mellem 14 og 16 år. Rejse og op-
hold er gratis, og ansøgningsfristen er den 12. januar 2014. 

Nominering af 
undervisningsmiljø
Har din skole, din kollega eller din 
leder gjort noget særligt for at for-
bedre undervisningsmiljøet? Dansk 
Center for Undervisningsmiljø 
(DCUM) præmierer fire skolers 
særlige indsatser med 25.000 
kroner. For at komme i betragt-
ning skal skolen have udarbejdet 
en undervisningsmiljøvurdering, 
der er offentliggjort på institutio-
nens hjemmeside og indberettet til 
DCUM. Fristen for ansøgninger er 
den 1. februar 2014, og prisen ud-
deles i april 2014. 

Tør I tale om vold i hjemmet?
Dansk Kvindesamfunds 
krisecenter har udviklet et 
undervisningsforløb, der skal 
sætte forebyggende ind over 
for vold i hjemmet. Mate-
rialet »Tør du tale om det?« 
er målrettet 4.-7. klasse og 
tilrettelagt efter Fælles Mål 
for fagene dansk, historie 
og seksualundervisning. En 

læreruddannet underviser fra 
projektet vil varetage under-
visningen, hvor fokus er per-
sonlige grænser, aflæsning af 
ansigtsudtryk og opfattelser 
af psykisk vold.   

Ved Ann-sofie Warnich  / asw@dlf.org 

Læs om undersøgelsen i artiklen »E-Readers 
Are More Effective than Paper for Some with 
Dyslexia« på plosone.org

blemer ved at rette deres visuelle opmærk-
somhed mod de ord, som de har brug for at 
læse«, siger Matthew H. Schneps, ledende 
forsker og direktør for Laboratory for Visual 
Learning på The Smithsonian Astrophysical 
Observatory, til BBC News.

 Mange ordblinde har en forstyrrelse af 
deres visuelle opmærksomhed. Det gør, at de 
ikke kan holde fokus på samme måde som 
andre, når de læser. Så ved at skære om-
kringliggende ord væk kan man altså hjælpe 
disse ordblinde, mener forskerne.

»Hvis folk har problemer med at læse, så 
kan de måske bare nøjes med at zoome ind 
på teksten, på hvilken computerlignende 
apparat de end måtte have. Det kunne i prin-
cippet også være på en tavle«, siger Matthew 
Schneps til BBC News. 
freelance@dlf.org

Ordblindhed er en vedvarende funktionsnedsættelse, 
som har store konsekvenser for håndtering af skrift-
sprog (læsning, stavning og skriftlig formulering). 

Ordblindhed opleves derfor ofte som et stort handicap. 
Intensiv undervisning og it-baserede læse- og stave-
værktøjer er afgørende for mennesker med ordblindhed.
Kilde: Socialstyrelsen.dk

ordblindhed

Tilmeld din klasse og læs 
mere på krisecenteret.dk/
skoletjenesten.

Læs mere på dcum.dk Læs mere og hent ansøgningsskema på risingsun.dk

send din elev på  
sommerlejr i UsA 

Alle Gullhojs digitale læremidler er 

tilskudsgodkendte og kan anvendes på

PC, iPads og andre tablets.

Køb et eller flere digitale årsabonnementer 
og få gratis undervisningsmidler i papir-

form/cd’er for sammen beløb (ekskl. fragt) 
efter eget valg.

Se meget mere på 
www.gullhoj.dk

139316 p36-37_FS2013_Nyviden_spot.indd   37 18/11/13   13.20



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

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

DeaDlines for  
stillingsannoncer 2013

korte meddelelser

personalia

DlF’s chef holder op
»Hvis man vil have et godt 
liv, så skal man lystre sin 
sekretær«, lyder det fra 
Hans Ole Frostholm en 
eftermiddag. En typisk 
frisk bemærkning fra 
sekretariatschefen. Men 
hans sekretær, Therese 
Højgaard, siger, at hun 
altid har tænkt, at det var 
omvendt. 
Hun har nok ret. 
For sekretariatschef i DLF, 
Hans Ole Frostholm, som 
forlader jobbet efter at 

have været ansat i DLF 
siden 1976 og efter at 
have været sekretariats-
chef siden 1986, er både 
morsom og lidt af en kon-
trolfreak.  
Folkeskolen ligger ofte 
på bordet med små gule 
post-it-sedler, når redak-
tøren kommer til møde i 
hjørnekontoret. Så bliver 
det påpeget, hvis journa-
listen har skrevet en unøj-
agtighed i en bisætning, 
eller der er noget, som 
burde være i bladet, men 
som ikke er der.
For lige så venlig og men-
neskelig Hans Ole Frost-
holm er, når det kommer 
til det mere personlige 
niveau, lige så skrap og 
detaljeorienteret er han 
som leder. Uanset emne.  
Der er ikke meget snik-
snak til møder, hvor han 
sidder ved bordenden. 
Til gengæld har mange 
af hans medarbejdere 
oplevet, at han både lytter 
og spørger medfølende 
– også selv om det tager 
tid – hvis man banker på 

døren med et problem. 
Den side får ikke så ofte 
lov til at vende udad i rol-
len som sekretariatschef. 
Men den er der.
Sammen med skiftende 
for- og næstformænd 
har han bakset med KL 
og diverse ministre – fra 
Haarder til Antorini. Altid 
velforberedt, præcis og 
skarp. Og altid med det 
der opmærksomme blik, 
som ikke overser den 
mindste bevægelse hos 
med- og modpart. 
Hans Ole Frostholm har 
i mange år og for mange 
mennesker personificeret 
DLF. Nu kan han få plads 
til de mere muntre sider, 
startende med at han 
skal en uge til Spanien 
sammen med sin kone 
og nogle gode venner, 
umiddelbart efter at han 
holder op. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
chefredaktør

Læs interview med Hans 
Ole Frostholm fra side 22.

 Lederstillinger 

640 elever, 1280 forældre og 100 
medarbejdere søger nye skoleleder

Odder kommunes største skole, Parkvejens 
skole, søger ny skoleleder.
Den nuværende skoleleder går på pension efter 14 
års aktivt virke. Parkvejens skole er veldrevet og 
kendt for markante resultater og med høj ekstern 
profil. Dette får du mulighed for at fortsætte og lede 
ind i den nye folkeskole.

Vi søger en engageret og fagligt orienteret skoleleder 
med ledelsesmæssig og faglig referenceramme som 
matcher den store opgave, som Parkvejens skole 
står med. Du får mulighed for at udfolde dit virke i en 
lille kommune hvor du får 6 topmotiverede skolele-
derkolleger og direkte reference til direktøren.  
Vi lægger vægt på dine evner til at skabe nye  
løsninger uden at kæden hopper af og med øje for 
fællesskabets behov.

På Odder Kommunes hjemmeside Odder.dk, 
under  
fanen Job,  kan du læse mere om os og opgaven  
i job- og personprofilen.

Ansøgningsfristen er 2. december 2013 kl. 9.00.

Send din ansøgning til Inger Rasmussen på 
inger.rasmussen@odder.dk  

Odder Kommune
Rådhusgade 3 · 8300 Odder
Tel. 87 80 33 33 · Fax 87 80 33 20

Digital kontakt
mail: odder.kommune@odder.dk 
web: www.oddernettet.dk

Odder Kommune
Rådhusgade 3 · 8300 Odder
Tel. 87 80 33 33 · Fax 87 80 33 20

Digital kontakt
mail: odder.kommune@odder.dk 
web: www.oddernettet.dk

Foto: Bo Tornvig

Følg debatten på
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Job

Durup Skole 
søger skoleleder

pr. 1. februar 2014 
genopslag

Durup Skole søger en ny leder, der i samarbejde med 
skolebestyrelsen og skolens personale kan finde kreative 
løsninger på fremtidens mange udfordringer.

Durup Skole dækker en række dynamiske landsbysamfund 
med et mangfoldigt foreningsliv og mange ildsjæle. Områ-
det er attraktivt. Der er et stabilt børnetal og mange unge 
familier vælger at flytte hertil. Durup by gennemgår i disse 
år en omfattende renovering og byder på mange faciliteter 
- f.eks. svømme- og sportshal.

Ansøgningsfristen er den 10. december 2013 kl. 12.00

Se stillingsopslaget på www.skive.dk > ledige stillinger

www.skive.dk

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

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

Det Kgl. Vajsenhus søger ny forstander
Stillingen vil være ledig til besættelse pr. 1. februar 2014 eller efter nærmere 
aftale. 

Det Kgl. Vajsenhus blev stiftet af Kong Frederik IV i 1727 som en skole for 
forældreløse og faderløse børn, med det formål at hjælpe og oplære disse 
børn ud fra et kristent livsgrundlag. Formålet er i dag i princippet det samme. 
Som en moderne, privat grundskole optager Det Kgl. Vajsenhus børn af enlige 
forsørgere, børn i plejefamilier og forældreløse børn. Skolegangen er gratis for 
eleverne. Midlerne hertil stammer fra udgivelsen af Den Danske Salmebog på 
Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag. Skolen har ca. 350 elever og 30 ansatte. 

Vi søger en læreruddannet forstander, som har pædagogisk erfaring og inte-
resse og forståelse for børn i vanskelige kår, og som vil engagere sig aktivt i på 
Folkekirkens grund at videreføre Det Kgl. Vajsenhus. En væsentlig ledelses-
mæssig opgave bliver at forholde sig til følgerne af den nye folkeskolereform, 
der træder i kraft ved skoleårets begyndelse i 2014. Endvidere forudsættes 
engagement i og interesse for at videreføre skolen som en LP-skole. 

Forstanderen må på et tidspunkt kunne påtage sig tilsyn med salmebogsfor-
laget samt bestyrelse af et mindre antal legater og fonde. Det vil derfor være 
ønskeligt, at ansøgerne har administrativ erfaring.

Der er til skolen knyttet et fritidshjem med plads til 100 børn, hvor forstande-
ren er medlem af bestyrelsen.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Lærer-
nes Centralorganisation. Aflønning sker i intervallet kr. 444.796 til kr. 535.482. 
Hertil kan komme et tillæg for varetagelse af ikke-skolemæssige aktiviteter.

Nærmere oplysninger om skolen kan findes på skolens hjemmeside www.vaj-
senhuset.dk. Der kan endvidere rettes henvendelse til formanden for Direktionen, 
kabinetssekretær Henning Fode, tlf. 3340 2482, mail hefo@kongehuset.dk. 

Ansøgningen stiles til: 
Det Kgl. Vajsenhus direktion
Formand, kabinetssekretær, Henning Fode
Nr. Farimagsgade 51, 1364 København K.

Ansøgningen kan også indsendes pr. mail til kontor@vajsenhuset.dk

Ansøgningsfrist: 4. december 2013.

 Lederstillinger 

Søg jobbet, selvom du ikke kan det hele
Teksten i jobannoncen om, hvad du skal kunne, er alenlang, mens beskrivelsen af, hvad  
arbejdsgiveren tilbyder, er ganske kort. Sådan er mange stillingsannoncer udformet, og 

det kan få nogle ansøgere til at holde sig væk. Men sådan bør det ikke være …

Læs mere på Lærerjob.dk 
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 Lederstillinger 

www.lundgaard-konsulenterne.dk

Frederikssund Kommune søger en ny skolechef til at stå 
i spidsen for de kommende års store og spændende 
udfordringer på skoleområdet.

Under overskriften; “Folkeskolens Fornyelse i Frederiks-
sund“ (FFF) arbejdes der bevidst med at skabe de bedst 
mulige uddannelssmæsige rammer for alle børn og 
unge i en kommune i vækst. 

Der er netop vedtaget en helt ny Børne- og Ungepolitik 
for 0-18 års området med fokus på et helhedsorienteret 
og tværgående syn på indsatserne for børn og unge.

Sammen med folkeskolereformen og de nye arbejds-
tidsregler skaber det en ledelsesmæssig ramme, med 
fi ne muligheder for den leder, der ønsker at styrke 
mulighederne for børn og unge.

Vi forventer derfor, at vores skolechef;
• er veluddannet og har solide erfaringer med 

personaleledelse
• formår at engagere medarbejderne men også tør 

sætte en personlig retning
• er visonær med holdninger til skolernes rolle i det 

moderne velfærdssamfund
• har en faglig indsigt på uddannelsesområdet og 

– meget gerne – fra folkeskoleområdet
• har politisk fl air og evner at være med til at skabe 

rammerne for gode politiske beslutningsprocesser
• er velkommunikerende på en måde der kan sikre den 

gode dialog med ledelsesorganisationen
• har integritet og et positivt menneskesyn.

Stillingen besættes på overenskomstvilkår, efter konkret 
forhandling i henhold til chefl ønsaftalen på et niveau, 
der forventes at ligge på ca. 700.000 kr. + pension.

CHEF TIL FOLKESKOLENS FORNYELSE I FREDERIKSSUND
FREDERIKSSUND KOMMUNE SØGER NY SKOLECHEF 

 ■ Yderligere oplysninger 
 Kan fås hos direktør Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør Jan Milandt på tIf 2947 2391. 

Læs i øvrigt mere i den uddybende job- og personprofi l på www.lundgaard-konsulenterne.dk og på 
www.frederikssund.dk 

 ■ Ansøgning
 Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk så den er modtaget 

senest den 9. december 2013 kl. 8.00.
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Helsingør lille Skole søger en dansklærer fra 1. februar eller hurtigst muligt til skolens 
overbygning. Vi skal bruge en dansklærer, der også kan varetage klasselærerfunktion 
i 9. klasse. Dansklærerfunktionen skal kombineres med andre fag. F.eks.: engelsk, 
drama/teater, projektundervisning, tysk eller evt. idræt. Stillingen indeholder delta-
gelse i og forberedelse af skolens projekter, rejser, teaterforestillinger og fællesemner. 

HLS er en skole med rødder i lilleskoletraditioner og tager mange nye initiativer i 
mødet med et paradigmeskift i uddannelsesverdenen. Bl.a. går 9. klasse ikke til af-
gangsprøve, da skolen har valgt kun at afholde prøver efter 10. klasse. 

Vi er 210 elever og 26 medarbejdere fordelt på ét spor fra Børnehaveklasse til 10. 
klasse. Vi er en praktisk/musisk skole og vægter international og tværkulturel forstå-
else højt.  

Vi er opdelt i 4 afdelinger med velfungerende teams, der selvstændigt tilrettelægger 
og varetager undervisning og andet pædagogisk arbejde.

Vi forventer, at du har højt personligt engagement og møder eleverne i øjenhøjde, at 
du er læreruddannet med dansk som linjefag, og at du har erfaring i at undervise i 
fagene. Derudover vil det være en fordel, hvis du har en samfundsfaglig interesse og 
har erfaring med at lave teater.

På vores hjemmeside www.lilleskolen.dk kan du finde en mere uddybende beskri-
velse af jobprofilen, skolens målsætning, organisering, årsplaner osv.

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Cen-
tralorganisation.

Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder Louise Brandt for yderligere op-
lysninger eller aftale af besøg.

Send os din ansøgning med C.V. og kopi af eksamensbevis, så vi har den senest 1. 
december 2013. Samtalerne vil foregå i uge 50.

Helsingør Lille Skole • Fredericiavej 1 • 3000 Helsingør
tlf. 49 21 02 03 • kontor@lilleskolen.dk

Dansklærer søges til 
Helsingør lille Skole med 
tiltrædelse 1. februar 2014
Mød et selvstændigt og engageret lærerkollegium,  
der arbejder tæt sammen med forældre og elever.

 Lederstillinger  Lærerstillinger 

 Lærerstillinger 

vejle.dk/
job

Vejle vinder – Altid ved nærmere bekendtskab

Udskolingslærer til Bredagerskolen 
i Jelling – barselsvikariat
Ansøgningsfrist 25. november

vil du arbejde på en rigtig god skole og bidrage til, at vores 
herlige elever bliver så dygtige, som de kan? det er en fuld-
tidsstilling og indbefatter matematik, geografi, samfundsfag, 
historie, idræt og kontaktlærer på 9. årgang, valgfag (hjem-
kundskab) samt historie på 7. årgang.  
Tiltrædelse 6. januar til 30. juni 2014. 
Flere oplysninger hos skoleleder bente Søndergaard, 
tlf. 21 34 15 23.

Adelgade 44 . 8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk 

Skoleleder 
til en skole, børnene ikke vil hjem fra

Morten Børup Skolen er en folkeskole med 766 elever. 

Vi søger en engageret leder, der ønsker et job med et 
stort ansvarsområde og betydelig mulighed for at sætte 
sit fi ngeraftryk på skolens fremtidige udvikling.

Klik ind på www.skanderborg.dk og læs meget mere om 
stillingen og skolen. 

Ansøgningsfrist den 2. december 2013 kl. 12.00.

 Morten Børup Skolen  

Vi indhenter straffe- og børneattest.

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 5. december
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 Specialstillinger 

KØBENHAVNS KOMMUNE  Børne- og Ungdomsforvaltningen

Vil du være med til at give 
folkeskolereformen liv i København?

Reformen af folkeskolen indebærer store muligheder og 
udfordringer. Københavns Kommune iværksætter derfor en 
række tiltag for at fremme implementeringen af reformen. 
Som en central satsning opretter vi et fagligt implemente-
ringsteam, der skal supplere og samarbejde med det natio-
nale læringskonsulentkorps.

Vi søger syv engagerede, kreative og handlekraftige medar-
bejdere til teamet. Teamets opgave bliver sammen med man-
ge kompetente samarbejdsparter på skoler og i forvaltnin-
gen at bidrage aktivt til den spændende skoleudvikling, der er 
sat i gang med reformen. 

Teamets arbejde vil være at understøtte skolernes realise-
ring af reformens intentioner, mål og krav gennem sparring 
med skoleledelsen, lærere og pædagoger samt rådgivning om 
gode metoder, værktøjer og viden, der kan inspirere til at 
udvikle kvaliteten af ledelsen og børnenes læring og trivsel 
på den enkelte skole. 

Implementeringsteamet skal tilsammen kunne understøtte 
skoleledelserne i deres løsning af forandringsopgaven i for-
bindelse med den nye folkeskolereform – vision såvel som 
indhold, herunder: 
• styrke ledelsers og medarbejderes arbejde med lærings-

mål, målsætning, opfølgning, evaluering, dokumentation og 
fleksibel organisering

• sparre med ledelser og medarbejdere i forhold til bl.a. 
fremme af læringsperspektivet herunder hensigtsmæssig 
organisering

• understøtte kvalitetsudviklingen af teamsamarbejdet 
• medvirke til at tydeliggøre de ledelsesmæssige visioner og 

strategier for at øge det faglige niveau og trivslen på den 
enkelte skole

• rådgive, formidle og omsætte viden til praksis på skoler, i 
team og i klasseværelser

• udvikle samarbejdet mellem faggrupper, særligt mellem læ-
rere og pædagoger.

 

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du kan nikke til:
• At du har en relevant uddannelsesbaggrund og erfaring 

i forhold til læring, pædagogik og ledelse gerne med en 
videregående uddannelse

• At du er ambitiøs, insisterende og god til at skabe relatio-
ner til samarbejdspartnere og brænder for at skabe frem-
tidens folkeskole

• At du synes, fremtidens skole skal bygge på evidens, viden, 
praksiserfaring og innovation 

• At du har et indgående kendskab til skoleområdet og til 
forandringsprocesser, rådgivning og vejledning 

• Du tør udfordre eksisterende praksis for at skabe udvik-
ling, ny praksis og et større fokus på børnenes læring.

Vi tilbyder:
Du og dit team bliver forankret i afdelingen Pædagogisk Ser-
vice, der understøtter institutioner og skolers faglige og pæ-
dagogiske praksis og udvikling i samarbejde med Børne- og 
Ungdomsforvaltningens fem områder. Det faglige implemen-
teringsteam vil få udstrakt samarbejde med områderne, der 
har det direkte ledelsesansvar over for skolerne.

Løn og ansættelsesforhold:
Stillingerne er midlertidige, fra 1½ til 3 år.  
Ansættelse pr. 1.2. 2014 eller snarest derefter.

Løn efter gældende overenskomst. Ansøgningsfrist: fredag 
den 6.12.2013.  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse 
til kontorchef Mikala Jørgensen tlf. 27 20 43 44.
Du kan se mere på www.kk.dk/job - under arbejdsområde 
”undervisning”

-  vi søger medarbejdere til et nyt fagligt implementeringsteam 

KØBENHAVNS KOMMUNE   Børne- og Ungdomsforvaltningen

Børne- og Ungdomsforvaltningen har et årligt budget på 8 mia. kr. og ca. 17.000 
medarbejdere og 70.000 brugere. Forvaltningen har ansvar for kommunens akti-
viteter for børn og unge fra 0 til 18 år herunder folkeskoler, dagtilbud, specialin-
stitutioner, fritidshjem, klubber og PPR. Arbejdspladsen ligger i Gyldenløvesgade 15, 
København V.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at med-
arbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.
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 Specialstillinger 

Vi søger en skolekonsulent der skal specialisere sig i børn og 
unge der er svagsynede. Se mere på www.synref.dk

Kontakt områdeleder Søren Schytt, 29 26 83 47.

Se hele stillingsopslaget på www.regionsjaelland.dk, 
Job og karriere - quicknr. 13473.

Skolekonsulent
til Synscenter Refsnæs, Kalundborg

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge børne- og straffeattest.

Tale-hørelærer/ 
audiologopæd 

Center for Dagtilbud og Kultur – barselsvikariat

Vores værdiord er modig, tydelig, kompetent – med glæde.

Har du lyst til at være en del af et dynamisk team blandt aktive 
talehørelærere i Center for Dagtilbud og Kultur i Slagelse 
Kommune pr. 1. februar 2014, kan du læse mere om jobbet på 
kommunens hjemmeside, www.slagelse.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at henvende  
dig til Anette Holm Larsen, teamleder på tlf. 24 42 31 79.

Din ansøgning vedlagt CV og relevante bilag mærket ”tale-
hørelærer” sendes til dagtilbud@slagelse.dk eller Center for 
Dagtilbud og Kultur, Torvegade 24, 4200 Slagelse.

Ansøgningsfrist 2. december 2013 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler i uge 50 eller 51, 2013.

Stillinger

Børn og unge

PSykolog til PPr 
og SPecialPædagogik
PPr og Specialpædagogik, Børn og Unge, aarhus kommune, sø-
ger medarbejdere til stillinger som psykolog med tiltrædelse den 
1. februar 2014 (uddannelse som cand.pæd.psych., cand.psych., 
eller cand.pæd.pæd.psych.).  

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

yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til PPr-
leder Jette nissen, tlf. 8940 5742 eller PPr-leder Tove Sørensen, 
tlf. 8940 3662.

Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Der vil blive 
indhentet straffeattest og børneattest forud for ansættelse. 

ansøgning stiles til PPr og Specialpædagogik, Att. Pædagogisk 
chef Jan Kirkegaard og sendes pr. mail til: salha@aarhus.dk
 
ansøgningsfrist: Fredag den 6. december 2013 kl. 12. 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 50. 

AArhuS.DK/JoB

Vær med
til at gøre en forskel
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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

aalborg kommune

Afdelingschef for pædagogik og skoletilbud

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10731

Skolen på fjorden, odsherred kommune

Afdelingsleder til Skolen på Fjorden

§ ansøgningsfristen er den 25/11/13

Net-nr. 10718

kirstinebjergskolen, fredericia kommune

Afdelingsskoleleder

§ ansøgningsfristen er den 25/11/13

Net-nr. 10713

Tornvedskolen, Holbæk kommune

Daglig leder til Tornvedskolen, Jyderup

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10709

dansborgskolen, Hvidovre kommune

Dansborgskolen søger en barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 25/11/13

Net-nr. 10736

fagsekretariatet Undervisning, faaborg-Midtfyn kommune

Skoleleder til Tre Ege Skolen

§ ansøgningsfristen er den 25/11/13

Net-nr. 10712

Hadsten Skole, favrskov kommune

Afdelingsleder til indskoling/fritidsdel

§ ansøgningsfristen er den 27/11/13

Net-nr. 10706

PPr-avannaa, Grønland

PPR-Avannaa søger en leder

§ ansøgningsfristen er den 16/12/13

Net-nr. 10651

Valby Skole, københavns kommune

Pædagogisk afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 25/11/13

Net-nr. 10730

Skolerne i Nykøbing, odsherred kommune

Pædagogisk leder til Skolerne i Nykøbing

§ ansøgningsfristen er den 25/11/13

Net-nr. 10720

Sct. jacobi Skole, Varde kommune

Skoleleder til Sct. Jacobi Skole

§ ansøgningsfristen er den 21/11/13

Net-nr. 10683

Sofielundskolen, Holbæk kommune

SFO-afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10723

Sofielundskolen, Holbæk kommune

Afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10724

Hjembæk efterskole, Holbæk kommune

Viceforstander

§ ansøgningsfristen er den 06/12/13

Net-nr. 10721

Tranegårdskolen, Gentofte kommune

Viceskoleleder til Tranegårdskolen

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10701

egebjerg Skole, odsherred kommune

Lærer til profilskole

§ ansøgningsfristen er den 27/11/13

Net-nr. 10717
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Løjt kirkeby Skole, aabenraa kommune

Lærere til Løjt Kirkeby Skole

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10741

Humlebæk Lille Skole, fredensborg kommune

Læreruddannet barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 09/12/13

Net-nr. 10742

Lilleskolen i odense, odense kommune

Barselsvikar – dansk på mellemtrinet

§ ansøgningsfristen er den 09/12/13

Net-nr. 10739

Suldrup Skole, rebild kommune

Matematiklærer – gerne musiklærer

§ ansøgningsfristen er den 02/12/13

Net-nr. 10740

Ådalens Privatskole, Ishøj kommune

Fysiklærer til Ådalens Privatskole

§ ansøgningsfristen er den 06/12/13

Net-nr. 10743

PPr-avannaa, Grønland

PPR-Avannaa søger en psykolog

§ ansøgningsfristen er den 16/12/13

Net-nr. 10652

aabybro Skole, jammerbugt kommune

Barselsvikariat på Aabybro Skole  

§ ansøgningsfristen er den 26/11/13

Net-nr. 10710

juelsminde Skole, Hedensted kommune

Dansk- og tysklærere søges

§ ansøgningsfristen er den 25/11/13

Net-nr. 10722

Syddansk erhvervsskole odense, billund kommune

Timelærer til 10.-klasse-centeret

§ ansøgningsfristen er den 21/11/13

Net-nr. 10716

Holmeagerskolen, Greve kommune

Barselsvikariat engelsk og andre skolefag 

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10692

brøndbyøster Skole, brøndby kommune

2 lærere til barselsvikariater pr. 1. december

§ ansøgningsfristen er den 21/11/13

Net-nr. 10694

byskovskolen, ringsted kommune

Børnehaveklasseleder til Byskovskolen

§ ansøgningsfristen er den 05/12/13

Net-nr. 10715

Humlebæk Skole, fredensborg kommune

Dansklærer til Humlebæk Skole

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10705

Sjølundsskolen, Næstved kommune

Fransklærer søges til Sjølundsskolen

§ ansøgningsfristen er den 21/11/13

Net-nr. 10667

faglig enhed for småbørn, kalundborg kommune

Inklusionskonsulent 

§ ansøgningsfristen er den 29/11/13

Net-nr. 10729

Isefjordskolen, Holbæk kommune

Lærer til modtagelsesklasse

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10714

Lundtofte Skole, Lyngby-Taarbæk kommune

Barselsvikar for lærer pr. 1. januar 2014

§ ansøgningsfristen er den 21/11/13

Net-nr. 10673

Gungehusskolen, Hvidovre kommune

Lærer med dansk som andetsprog

§ ansøgningsfristen er den 25/11/13

Net-nr. 10728
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danes Worldwide, faaborg-Midtfyn kommune

Sommerskolen søger ildsjæle

§ ansøgningsfristen er den 02/12/13

Net-nr. 10686

Vigersted Skole, ringsted kommune

Lærer til A-afdelingens udskoling

§ ansøgningsfristen er den 25/11/13

Net-nr. 10726

Gilbjergskolen, Gribskov kommune

Lærer til Gilbjergskolen

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10737

damagerskolen, Greve kommune

Lærer til matematik og fysik/kemi

§ ansøgningsfristen er den 25/11/13

Net-nr. 10707

Søgårdsskolen, Gentofte kommune

Lærer til Søgårdsskolen

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10703

Toftehøjskolen, egedal kommune

Lærer til Toftehøjskolen i Ølstykke

§ ansøgningsfristen er den 21/11/13

Net-nr. 10691

Hillerød Vest Skolen, Ålholm afd., Hillerød kommune

Lærer til udskoling, Ålholm afd.

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10735

Hillerød Vest Skolen, Ålholm afd., Hillerød kommune

Lærere til aldersintegreret indskoling

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10733

Marbækskolen, frederikssund kommune

Lærervikar til Marbækskolen

§ ansøgningsfristen er den 06/12/13

Net-nr. 10689

Pædagogisk Udviklingscenter, rødovre kommune

Psykolog 35 timer om ugen

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10671

egholmskolen, Vallensbæk kommune

Pædagogisk it-medarbejder

§ ansøgningsfristen er den 25/11/13

Net-nr. 10695

Skolen på la Cours Vej, frederiksberg kommune

Skolen på la Cours Vej søger 2 lærere

§ ansøgningsfristen er den 27/11/13

Net-nr. 10655

Søndre Skole, køge kommune

Søndre Skole søger to lærere

§ ansøgningsfristen er den 03/12/13

Net-nr. 10734

Trørødskolen, rudersdal kommune

Trørødskolen søger lærer til indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10704

Trørødskolen, rudersdal kommune

Trørødskolen søger lærer til udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 22/11/13

Net-nr. 10702

UU-Vestegnen, albertslund kommune

UU-vejleder

§ ansøgningsfristen er den 02/12/13

Net-nr. 10719
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oplev julemarkeder og 
julestemning i Berlin
lækker lejlighed, 2-6 
pers., supercentral belig-
genhed, Rosenthaler Pl. i 
Berlin Mitte, 10% rabat i 
nov. og januar
telefon: 98911425 
www.berlinferie.org 

skønt hus i spansk 
bjergby
Godt byhus, 2 soveværel-
ser, tagterrasse, flot ud-
sigt. God atmosfære og 
gode spisesteder, natio-
nalpark, internet. 
telefon: 40371994 
www.udlejning-sydspanien.dk

stressfri zone på 
rømø/havudsigt
eksklUsIVT TIl BUnD-
PRIs? ferie, mini eller 
weekend i Havneby på 
Rømø. skøn velvære og 
pragtfuld havudsigt.
telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

estepona/Marbella, 
andalusien, spanien
se www. lafuente.dk og 
bo i skøn 3 vær. lejlighed 
i flot bebyggelse. Gang-
afstand t/ strand, indkøb, 
restauranter.
telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

i hjertet af småland
Dejligt fritidshus på 81 
m2. m. 6 sovepladser bad 
og gæstetoilet, køkken 
m. opvaskemaskine, stor 
stue med pejs. 
telefon: 88193325 / 
61607624 
www.lommebergsvaegen2.
tumblr.com

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

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

bazar
    Ikke-koMMerCIeLLe aNNoNCer 

fra dLf-MedLeMMer

rubrikannoncer

 

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 
Amsterdam 4dg fra kr………………1.100,- 
Prag 5dg fra kr……………………….…1.200,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

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

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

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

Billige studie- og grupperejser

andre attraktive tilBud

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

Budapest med fly 5 dg/4 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 2.110,-
Prag med bus 6 dg/3 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 1.275,-
Amsterdam med fly 5 dg/ 4 nt på hostel  . . . . . . . . . . . fra kr. 1.950,-

JUBILÆUM
50

1963 2013

års

BOXEN KAN ÆNDRES I 
HØJDEN, MEN VINKLERNE 
SKAL ALTID VÆRE DE SAMME

10
2 

G
RA

D
ER

5 GRADER

STUDIEREJSE TIL

Paris
1.765,-6 dage/3 nætter

egen bus + hostel 
fra kr.

Top 3 studiebesøg Paris:  
1. De gamle kloaker   2. Versailles slottet   3. Parc de la Vilettet (”Videnskabsbyen”)

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 5. december
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Bliv medlem af
Sproglærerforeningen

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
Besøg Danfoss Universe på Als

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Besøg Universe på Als
bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Se efter kurser, efteruddannelse,
supervision og ledige stillinger på

www.skolensputnik.dk

Se mere og bestil 
tilbud på smartphone: 

Vi har i samarbejde med DFDS lavet dette fantastiske tilbud 
på jeres lejrskole til Oslo. Tilbudet gælder for rejser fra 01.01 - 
04.04 2014. DFDS rejser ud fra København, og I har to nætter 
ombord på båden og 3 dage til program i Oslo. Pladserne 
sælges efter først til mølle. Kontakt os idag på 80 20 88 70.

OSLO - båd 5 dage/ 2 nætter fra kr.  ......................  998,- 
Der er mulighed for ekstra nætter pr. forespørgsel.

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

SPAR KR. 300,-

OSLO
fra kr.  998,-

BILLIGERE END 
LEJRSKOLE I DANMARK!?

Det er oplagt, at lade skolerejsen gå til Oslo. Der 
er masser af spændende aktiviteter at fylde lejr-
skolen med. Besøg fx Munch Museet, Vigeland-
parken, Stortinget (gratis besøg), Ankerhus fæst-
ningen, Æreslunden og den nye spektakulære 
operabygning. Vi hjælper gerne med andre for-
slag til en god skolerejse.
Christian Skadkjær,  mere end 25 år med skolerejser.

alfa-folkeskolen_Oslo_nov13.indd   1 11/1/2013   12:38:06 PM

AKTIV Lejrskole
i smukt træskib fra 1898

– alle lovpligtige  
forsikringer inkl.

 
www.ms-bien.dk

tlf. 5837 2385

KALLELSE TILL EXTRA
FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i
Lärarnas Inköpscentral Ekonomisk förening

kallas härmed till extra föreningsstämma den  
19:e december, 2013 kl. 11.00, i föreningens lokaler 
på Krossverksgatan 7B, 216 16 Limhamn, Sverige.

Förslag till dagordning

1.  Öppnande av stämman
2.  Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3.  Val av två justeringsmän till protokoll 
4.  Fastställande av röstlängd
5.  Fråga om kallelse till stämman skett i behörig 
     ordning
6.  Godkännande av dagordningen
7.  Beslut att ändra stadgarna
8.  Avslutande av stämman 

Till punkten 7 Beslut om ändring av stadgarna
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar om 
ändring av stadgarna i enlighet med beslut vid extra 
stämma den 19 september.

Ändringarna i stadgarna är i huvudsak följande. 
Föreningens ändamål ändras så att verksamhet kan 
bedrivas direkt eller indirekt genom dotter- och 
intressebolag och att föreningen skall äga rätt, att från 
ett antal medlemmar understigande 1 000 st, mottaga 
medel för inlåning. Sätet ändras till Malmö. Insatsen 
bestäms i stadgarna till 30 kr och medlemsavgiften 
för täckande av administrativa kostnader till 170 kr. 
Antalet ledamöter skall vara sex, varav tre danska 
och tre svenska. Valberedningen avskaffas. Antalet 
revisorer skall vara en med en suppleant. Ordinarie 
föreningsstämma skall hållas under april månad. 
Införande av att kallelse till föreningsstämma skall 
även publiceras på föreningens webbplats. 

De nya stadgarna i dess helhet finns tillgängligt hos 
föreningen och kan utfås efter kontakt med styrelsen.

Malmö i november 2013

Lärarnas Inköpscentral
Ekonomisk förening
Styrelsen

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

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

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk

Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt 
fremmøde i a-kassens kontakttid. 

Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.  
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018

Esbjerg
Skolegade 81, 3. 
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1. 
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

ABONNEmENt  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 kroner 
inklusive moms. for abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonne-
ment kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
løssalgspris: 40 kroner. 

193.000 LæSere 
ANNONcERING  
Media-Partners, niels Bohrs Vej 23, Dk-8660 stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 21  19. november 26. november 5. december
folkeskolen nr. 22  3. december 10. december 19. december
folkeskolen nr. 1  17. december 20. december 9. januar
folkeskolen nr. 2  7. januar 14. januar 23. januar

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

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

130. årgang, Issn 0015-5837 

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

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

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

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Hanne Birgitte Hellisen,  
hbh@dlf.org 
Ann-sofie Warnich,  
asw@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
lise frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org  
(orlov)

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser 
sga@dlf.org  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2012 er  
193.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt, Musik, 
Håndværk og design, ernæring 
og sundhed, specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

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

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

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

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

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

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

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

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

forsidefoto: simon Jeppesen

En overløber
Søren Aakjær tog springet fra kredsformand til 
kommunal forvaltningschef i Aarhus. »Hvis du 

ikke kan lide kandidaten, må du tilbyde dig selv«. 
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FOLKESKOLEREFORM
liberal Alliance efterlyser forskning. 
regeringen forsvarer lovgrundlaget.

Side  8

PRæMiEREt FLid
lærerprofession.dk har kåret  
vinderne blandt de bedste opgaver.

Side  6

FynSK Og FinSK 
 
finske og fynske lærere mødes 
hver uge og udveksler erfaringer.

Side  26
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Ved Morten Riemann

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

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

for korte NYHeDer

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

Så kan de lærer det / 48

Nåh? Så er arrogant 
lærerkollega pludselig 
ikke for fin alligevel 
til at henvende sig, 
når det drejer sig om 
hjælp til et nyt level i 
Candy Crush.

Lektie-»café« ikke 
så meget kaffeduft, 
croissanter, stearinlys. 
Mere bord, stol, papir.

Tegn sat i sætning 
tegn på dårlig tegn-
sætning.

Overbegejstret dansk-
lærer kan godt sige 
jer, at hun faktisk 
allerede har købt 
denne her skønne 
digtsamling af unge 
Yahya Hassan som 
julegave til både sin 
veninde, sin sviger-
mor, sin eksmand, sin 
læge, sin anden ven-
inde, hendes mand og 
også til ham den helt 
bedårende nede i  
træningscentret.

Lærer, der hader sit arbejde,  
et rørende forbillede for elev,  
der hader sin skolegang

62 procent af landets 
lærere stemte over- 
ordentlig utraditionelt 
ved kommunalvalget
En stor del af landets lærere satte ved kommunal-
valget deres kryds et – helt – andet sted, end de 
plejer. Efter forårets konflikt var det forventet, at 

lærerne ville vende de tre rege-
ringspartier ryggen, men med 

enten Enhedslisten eller de 
borgerlige som al-

ternativ valgte 
hele 62 procent 

en overraskende 
tredje løsning: »Ja, 

danse kan han sgu ikke. 
Men han er en gammel 
helt, og han kan umuligt 
være værre end de sølle 
kandidater, vi har at vælge 
imellem blandt politikerne 
for tiden. Og så virker Allan 
Simonsen jo sød og rar, så 
han fik min stemme«.

Hvad enten de vil det eller ej, er 
mange lærere rollemodeller for 
deres elever. Det gælder også den 
42-årige Frede Jensen, der be-
tegnes som et »nærmest røren-
de« forbillede for 13-årige Tobias. 
Eleven er således endt med at 
hade sin skole lige så meget, som 
læreren hader sit job.

 »Ja. Dødtræt af det«, kom-
menterer lærer Jensen. »Eleverne 
er, hvad de er, men dagligdagen er 
røvsyg, der er ingen interessante 

kolleger, ingen stemning, ingen 
flirt, intet liv, og lederen er idiot. 
Jeg vil hellere køre mountainbike«.

Tobias, 7.b, fortæller, hvordan 
han er blevet så skoletræt: »Jens 
har som ingen anden lærer 
fået min interesse for littera-
tur og historie fuldkommen til 
at uddø. Jeg var slet ikke klar 
over, at de fag kunne være så 
totalt intetsigende. Han er 
virkelig en stor inspirator for 
mig«.

Et bredt og varieret konferenceprogram
Mød på konferencen blandt andre Christine Antorini, Manu Sareen, Stine 
Bosse, Jørgen Lund og Mads Thimmer samt praktikere og forskere med 
bud på ’Hvor skal vi hen – nu?’ og ’Hvad skal vi lære?’.

Danmarks Læringsfestival er en kombineret udstilling og konference om 
læremidler, it og læring. Her finder du inspiration, netværk og videndeling 
omkring pædagogisk udvikling, teknologi og innovation. Danmarks Lærings-
festival er for undervisere, ledere, konsulenter og andre interesserede fra 
grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser. 

Arrangementet erstatter Uddannelsesforum og Skolemessen i Roskilde.

Mød mulighederne på 
Danmarks Læringsfestival!

Se meget mere på: www.DanmarksLæringsfestival.dk

Danmarks 
største udstilling 
om læremidler
På udstillingen kan du 
møde omkring 150 ud-
stillere og deltage i 65 
faglige oplæg arrange-
ret af udstillerne. 

Mød blandt andre 
forfatterne Ronnie 
Andersen, Trine May, 
Lisa Maria Henderson 
og Anders Korsgaard 
Pedersen.

Alle kan være med
Udstilling med udstilleroplæg: 50 kr.

Konferencepriser: Se web

25.-26. marts 2014, Bella Center, København
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Et bredt og varieret konferenceprogram
Mød på konferencen blandt andre Christine Antorini, Manu Sareen, Stine 
Bosse, Jørgen Lund og Mads Thimmer samt praktikere og forskere med 
bud på ’Hvor skal vi hen – nu?’ og ’Hvad skal vi lære?’.

Danmarks Læringsfestival er en kombineret udstilling og konference om 
læremidler, it og læring. Her finder du inspiration, netværk og videndeling 
omkring pædagogisk udvikling, teknologi og innovation. Danmarks Lærings-
festival er for undervisere, ledere, konsulenter og andre interesserede fra 
grundskoler, ungdoms- og voksenuddannelser. 

Arrangementet erstatter Uddannelsesforum og Skolemessen i Roskilde.

Mød mulighederne på 
Danmarks Læringsfestival!

Se meget mere på: www.DanmarksLæringsfestival.dk
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

 

Onlineprøver  
til matematik
• Alt rettes automatisk

• Prøvesæt og træningssæt virker nu på iPad

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Matematik · 8.-9. klasse

Færdighedsprøven giver elever i overbygningen 
mulighed for at arbejde med folkeskolens afslut-
tende prøve i matematiske færdigheder i et frem- 
adrettet perspektiv. Det faglige indhold i Færdig-
hedsprøven svarer til folkeskolens afsluttende 
prøve.

Alt rettes automatisk, så læreren sparer tid på 
rettearbejdet.

Læs mere, se introduktionsfilm, og prøv et gratis 
træningssæt på onlineprøver.dk.
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NYHED!
– nu til iPad

139316 p50-52_FS2013_Uskolet.indd   52 18/11/13   13.46


