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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

Læs om forliget:  
Lærerforeningen og KL i fælles fokus 
på forberedelsen, side 6.

I mange, mange måneder har det virket, som om KL har været i gang med et 
spil risk, mens lærerne har følt sig mere som ludobrikker, der er slået hjem. Parterne har 
simpelthen ikke været på den samme spilleplade, når de kiggede ud på virkeligheden i 
folkeskolen. 

Men det netop overståede forløb omkring Overenskomst 15 sender nye signaler fra kom-
munerne. 

Nu står der i indledningsteksten til papiret om lærernes arbejdstid, at der skal fokus på 
lærernes og skoleledernes mulighed for at løse opgaven, og at parterne har et fælles ansvar 
for at følge op på, om man når den målsætning.

Det ser også ud til, at kommunerne har erkendt, at det er vigtigt for folkeskolen, at læ-
rernes forberedelsestid bliver skærmet af, så den kommer til at bestå af sammenhængende 
perioder, hvor man kan få et stykke arbejde fra hånden, og så den ikke uden videre kan be-
slaglægges til andre opgaver. KL går nu også ind for, at man kan indgå lokalaftaler med den 
lokale lærerkreds om for eksempel flekstid. Og ikke mindst er der nu aftalt fælles opfølgninger 
og evalueringer, så man kan se, om det faktisk lykkes at sikre lærerne den forberedelsestid, 
som skal til for at levere en ordentlig undervisningskvalitet.

Det burde være en indlysende fælles interesse for folkeskolens ejere og dens ansatte. Men 
det er som bekendt nye toner. Sikkert også for nogle i KL, siden det tog KL’s bestyrelse halvan-
det døgn at blive enige om det, som KL’s egne forhandlere havde fået hjem. Måske fordi, som 
FOA-formand Dennis Kristensen mener, finansministeren undervejs prøvede at lege dukkefører. 

Alt efter temperament kan man så glæde sig over, at KL har 
indset, at det er nødvendigt at lytte til lærerne, eller ærgre sig 
over, at de ikke har erkendt det meget før. Helst for to år siden. 

Den overordnede ramme er jo stadig den forhadte lov 409, og det er ikke lykkedes at få 
den erstattet af en ny central arbejdstidsaftale. Men nu bakker KL dog op om muligheden for 
at indgå lokale aftaler, som fraviger loven.  

Om resultatet er godt nok, afhænger af, hvilke forventninger man har til, hvad der kan 
opnås ved overenskomstforhandlinger. Der mangler stadig finansiering af reformen. Og det vil 
kræve et solidt stykke arbejde – sikkert gennem flere år – at gennemføre evalueringer sammen 
med arbejdsgiverne og bagefter forhandle ændringer igennem i alle kommuner på de områ-
der, hvor der er brug for det. Man kan være skeptisk over for, om det kan lykkes uden flere 
penge til folkeskolen.

 I det hele taget kan man være skeptisk. Belært af bitter erfaring.
Men signalerne er tydeligt ændret. KL siger, at man nu vil spille på samme 

plade som lærerne for at få folkeskolen til at lykkes. Så må vi se, om nye ord 
også fører til nye handlinger ...

»Personligt vil jeg vente 
med at lægge mig fast, til 
jeg får et konkret papir at 
forholde mig til. Der skal 
stadig drøftes, vurderes, 

haves fokus på formulerin-
ger, inden vi får den ende-
lige aftale til afstemning. 

En ting er sikkert: Hvordan 
Corydon har det med en 

eventuel aftale, rager mig 
en høstblomst!«

Pernille kepler

»Nogle siger, at lidt er 
bedre end ingenting, men 

vi bløder alligevel langsomt 
til døde. 

Det bliver et nej herfra«.
rasmus Murr

»Vores fagforening kan 
ikke gøre det bedre. Vi har 
en regering og kommuner, 
som ikke mener, at man 
skal tage fagforeninger 

alvorligt. Det har som kon-
sekvens, at jeg ikke stem-
mer på denne regering ved 

næste valg«.
Morten Piil grau

Tøbrud
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X DANMARKS MEDIE- OG  
JOURNALISTHØJSKOLE

BLIV  
JOURNALIST 
PÅ 2 ÅR

Fagjournalistuddannelsen er for ikke-journalister, som gerne 
vil arbejde med journalistik. På uddannelsen får du et sikkert 
greb om grundlæggende journalistiske redskaber, teorier og 
metoder. Du lærer det journalistiske håndværk. Idéudvikling, 
research, analyse, interview, vinkling og formidling. 

Tag fagjournalistuddannelsen på 2 år på deltid. Uddannelsen 
forudsætter en videregående uddannelse og 2 års erhvervs- 
erfaring. Kom til informationsmøde om uddannelsen i:

København: 19. marts 2014
Aarhus: 26. marts 2014 

Læs mere og tilmeld dig informationsmødet på
dmjx.dk/fagjournalist

— Helene Høm har en teaterbaggrund   
og arbejder i dag hos TV2 Bornholm

FØLG DIN DRØM OG  
BLIV FAGJOURNALIST

dmjx.dk/fagjournalist

Siden gymnasietiden har jeg flirtet 
med tanken om at blive journalist. 
Uddannelsen har kvalificeret mig til 
at arbejde som journalist. Den var 
helt målrettet, alt hvad jeg har lært, 
bruger jeg i mere eller mindre grad. 
Jeg bruger faktisk det hele.
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Læs mere om alt det nye i Kontext + til indskolingen
alinea.dk/mat-kontext
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Kontext + er blevet fornyet efter FFM, og nu får du bl.a.:
• Oplæg til klassesamtaler og værksteder inkl. film

• Opgaver med præcise læringsmål og tydelige faglige pointer

• Forældrevideoer til lektiehjælp

Hjælp til den understøttende undervisning
• Masser af ideer,  baggrundsviden og hjælp til opgaverne

• Spil, lege og andre aktiviteter

Nem evaluering med tegn på læring

•  EVA-ark med evaluering af elevernes målopfyldelse 

•  Observationsark med tegn på læring til den løbede  
evaluering i klassen

Mød os på Læringsfestivalen og få inspiration fra eksperter og forfattere. Følg med på alinea.dk/messer

Kom godt fra start  
med Kontext +
Gør det nemt at undervise  
læringsmålsstyret

 er en ny udgave af matematiksystemet KonteXt og opfylder kravene i de nye 

læringsmål for Folkeskolen.

 i indskolingen har primært fokus på at give eleverne erfaringer og oplevelser, så 

de kan danne sig forestillinger om centrale matematiske pointer. Forestillinger, som kan skabe 

forståelse bag den viden og de færdigheder, eleverne skal tilegne sig. 

Elevbogen i Kontext+ indeholder fire faglige stofområder. Hvert stofområde har 

• et indledende værkstedsforløb, hvor eleverne skaffer sig praktiske, legende og 

eksperimentelle erfaringer,

• 2-4 historier (med Familien Tal på de yngste årgange), som trækker faglige pointer frem i en 

klassesamtale,

• varierede opgaver såvel problemløsende som færdighedsopgaver, der uddybes i Geogebra, 

regnearksfiler og applets,

• evalueringsside med tilknyttede test (EVA-ark).

Der er et stort udvalg af ekstraark i den tilhørende web-del. Her findes også arbejdsark til 

værkstederne. Arkene findes som pdf til print eller på IWB.

Der er forældrevideoer – se QR kode nederst på siderne – som er små korte forklaringer til 

forældrene om matematikken bag opgaverne og om, hvad man kan være opmærksom på.

Til alle elevbogens værksteder er der værkstedsvideoer henvendt til eleverne. 

Videoerne findes på www.kontextplus.dk 

Lærervejledningen er udbygget med flere ideer, mere baggrundsviden, mere hjælp til 

opgaverne og et evalueringsmateriale med beskrivelse af fejltyper og mulige vanskeligheder. 

Lærervejledningen indeholder desuden en del forslag til spil, lege og andre aktiviteter.

Elevbog/web giver eleverne adgang til arbejdsark, applets, GeoGebra-filer, Excel-filer, film, 

serviceark m.m. via www.kontextplus.dk.

Til 1. klasse hører følgende materialer:

• Kontext+ 1, Elevbog/web A og Elevbog/web B

• Kontext+1, Lærervejledning/web A og Lærervejledning/web B

• www.kontextplus.dk 
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SKOLEMESSEN
Din fagmesse for læremidler 

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

Gratis adgang og gratis kurser 
60 gratis foredrag
Mere end 120 udstillere
Messens Corner
Den røde Stol
og meget mere ...

James Nottingham Jens Rasmussen Hella Joof

Mette E. Bruun
Daniel Zimako� 

Mette Eike Neerlin

Følg med på

Bestil også her din GRATIS billet
og deltag i konkurrencen 
om hotelophold …

skolemessen.dk

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

indholdindhold
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Forlig! 
Dlf og kl enige.

Folkeskolen.dk
nu kan du læse om  

folkeskolen kommune 
for kommune.

8

Bevægelse  
hvordan?

45 minutters bevægelse om dagen  
virker for de mindste elever, men de ældste  

bliver ikke klogere, viser forskning.
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»Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg gik efter 
en arbejdstidsaftale, der kan erstatte den 
nuværende lov. Det er ikke lykkedes«, sagde 
Anders Bondo sent søndag aften efter mange 
dages intense forhandlinger.  

»Jeg ser det her som et stemningsskifte 
mellem KL og Lærernes Centralorganisa-
tion«, lød det fra forhandlingsmodparten, 
borgmester Michael Ziegler, KL.

Med den fælles tekst (se den på dlf.org) får 
skolelederne ansvar for at sikre, at lærerne 
har en sammenhængende forberedelsestid, 
som ikke hele tiden kan blive inddraget til 
andre formål. Og så skal kommunerne og DLF 
sammen evaluere, hvordan det går med læ-
rernes mulighed for at leve op til folkeskolelo-
vens krav. Det er nogle af de centrale punkter 
i det nye papir om lærernes arbejdstid, som 
Ziegler og Bondo har skrevet under på som 

led i aftalen mellem KL og Lærernes Central-
organisation (LC).

Slut med KL-fatwa mod lokale arbejds-
tidsaftaler
Papiret er en del af overenskomstforliget 
på lærerområdet, som efterfølgende skal til 
urafstemning.

Men der er ikke tale om en »arbejdstidsaf-
tale«, for der står faktisk i starten af papiret, 
at »parterne er enige om, at det ikke er lykke-
des at opnå enighed om en ny arbejdstidsaf-
tale. Derfor reguleres arbejdstiden for lærere 
med flere ansat i kommunerne fortsat ved lov 
nummer 409«.

Med papiret fastlægger KL og LC imidler-
tid en række nye rammer for planlægningen 
af lærernes arbejdstid med særligt fokus på 
forberedelsestiden. Lokale aftaler, der supple-
rer og fraviger lov 409’s bestemmelser, står 
nu som en fælles mulighed i papiret.

Kommunalbestyrelsen får ansvar
Papiret lægger op til, at både kommuner og 

TeksT Karen ravn og Hanne Birgitte JørgenSen

foTo tHomaS arnBo 

Forlig:
Det blev ikke til en arbejdstidsaftale, men til et papir, der markerer et stemningsskifte mellem KL og læ-
rerne. Overenskomstforliget, der nu skal til urafstemning, rummer også et ekstra løntrin og et tillæg på 1.400 
kroner om måneden i stedet for det lave undervisningstillæg.

lærerforeningen og Kl i fælles fokus på forberedelsen

 
»Med det formål at skabe størst mulig kvalitet i under-
visningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den 
sociale kapital vil parterne i fællesskab tage initiativ til at 
fremme nedenstående forhold vedrørende planlægning 
og afvikling af skoleåret 2015/2016, og så længe ar-
bejdstiden reguleres af lov 409«, hedder det i indledning 
til de 15 punkter, arbejdstidspapiret rummer.

et par af punkterne lyder:
5) Der planlægges med større sammenhængende 
blokke til den langsigtede planlægning og evaluering af 
undervisningen.
 
6) Den fastlagte forberedelsestid kan som udgangs-
punkt ikke anvendes til andre formål. Er dette nødven-
digt, skal ledelsen forholde sig til, hvordan læreren får 
mulighed for at forberede undervisningen.
 
14) På baggrund af den præsterede arbejdstid drøfter 
skoleledelsen eventuelle justeringer af opgaver/priorite-
ringer med den enkelte lærer. Udgangspunktet er, at læ-
reren har mulighed for at løse opgaverne kvalificeret, og 
ledelsen skal have særligt fokus på, at læreren har mu-
lighed for at leve op til folkeskolelovens bestemmelser.

arbejdstidspapiret
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skoleledere skal tage ansvar for, at lærerne 
kan lykkes med deres opgave: Når kom-
munalpolitikerne fremover beslutter, hvor 
mange penge der skal afsættes til folkeskolen, 
forpligtes de til at forholde sig til, at ledelsen 
på skolen kan leve op til folkeskoleloven. 

Dernæst skal skolelederne tage højde for, at 
lærerne skal kunne leve op til folkeskolelovens 
krav, og de skal sætte tid på opgaverne, når 
opgaveoversigten gennemgås. Planlægningen 
skal sikre effektiv og sammenhængende tid til 
forberedelse. Og der skal være tid til rådighed, 
så det er muligt at følge op på undervisningen. 
Der skal også være sammenhængende blokke 
til langsigtet planlægning og evaluering.

Forberedelsestiden må som udgangspunkt 
ikke anvendes til andre formål. Hvis det al-
ligevel er nødvendigt at inddrage en lærers 
forberedelsestid, skal skoleledelsen forholde 
sig til, hvordan læreren så får mulighed for at 
forberede sig.

Der lægges op til, at lærerne hver måned 
kan få en opgørelse over deres arbejdstid, og 
på baggrund af den kan der ske justering af 
opgaverne, så man hele tiden sikrer, at læ-
rerne kan løse deres opgaver kvalificeret.

Fælles evaluering
Samtidig forpligter KL sig til at være med til 
at evaluere, hvordan det så går. Papiret slår 
fast, at der skal ske en fælles evaluering både 
mellem LC og KL, mellem kreds og kom-
mune lokalt og mellem tillidsrepræsentant og 
skoleledelse på hver skole, så man kan se, om 
det lykkes at leve op til intentionerne, og med 
henblik på at justere, så målene kan nås.

Undervisningstillæg og sjette ferieuge
Alle lærere på løntrin 44 og derunder stiger 
et løntrin næste år, mens de på trin 45 og 
derover får en lønstigning på 7.000 kroner. 
Børnehaveklasseledere på anciennitetsløn får 
yderligere knap 500 kroner om måneden.

Et af KL’s krav var en afskaffelse af under-
visningstillægget. Her er man landet på, at det 
lave undervisningstillæg afskaffes og erstattes 
af et tillæg til alle på 1.400 kroner om måne-

De kommunale overenskomstforhandlere mødtes fredag 
middag i KL-huset (det er Michael Ziegler i forgrunden), 
men gik hurtigt fra hinanden igen, fordi Forhandlingsfæl-
lesskabet var enige om først at gå i realitetsforhandlinger, 
når der var håb om en løsning for lærerne. Det blev til 
mange timers venten, mens KL blandt andet højst usæd-
vanligt havde hele bestyrelsen inde til et langvarigt møde. 
Først ved 23-tiden søndag aften faldt lærerforliget på 
plads og tidligt mandag morgen det samlede forlig.

Selvom Michael Ziegler og KL langtfra 
er enige med DLF om, hvor meget mere 
lærerne har sygemeldt sig efter lov 409, 
håber og tror han, at overenskomsten og 
det stemningsskift, den er udtryk for, kan 
betyde, at lærerne får det bedre.

»For der er ingen tvivl om, at sygefra-
været har været stigende, og at det er en 
konsekvens af, at to store reformer er ind-
ført oven i hinanden. Så selvfølgelig tror og 
håber jeg på, at det her vil føre til, at syge-
fraværet bliver mindre igen«.

Undervejs i forhandlingerne, hvor KL 
lørdag indkaldte hele sin bestyrelse til 

møde, har næstformand i Forhandlingsfæl-
lesskabet Dennis Kristensen gættet på, at 
det var finansminister Bjarne Corydon, der 
forsøgte at forhindre KL i at indgå en aftale 
med lærerne. Til det siger Michael Ziegler:

»KL er en selvstændig arbejdsgiverorga-
nisation. Som jeg også sagde ved forhand-
lingerne sidst, så sker der selvfølgelig en vis 
koordinering mellem de offentlige arbejds-
givere. Vi har underviserområder, og staten 
har underviserområder, så selvfølgelig taler 
vi sammen. Men nej, finansministeren har 
ikke påvirket resultatet her«.

den, mens tillægget for undervisningstimer 
over 750 per lærer bliver hævet til 116,37 kro-
ner i timen, så det altså bliver endnu dyrere 
for kommunerne at planlægge med så høje 
undervisningstimetal til lærerne. Og så er læ-
rerne blevet endnu mere »normaliseret« – de 
får nemlig ret til at lægge den sjette ferieuge 
på skoledage.

Det fremgår i øvrigt af det aftalte papir, at 
der ikke med det er taget stilling til de øko-
nomiske konsekvenser af lovindgrebet i 2013. 

DLF har siden indgrebet gjort opmærksom 
på, at lærerne blev snydt for flere hundrede 
millioner overenskomstkroner, og det krav 
tager det nye forlig altså ikke stilling til. 
kra@dlf.org, hjo@dlf.org

Ziegler: Mindre sygefravær

Bondo: lærerne skal lykkes
Det blev ikke til en ny central arbejdstids-
aftale:

»Til gengæld har vi med den nye overens-
komst i fællesskab med KL taget en række 
initiativer, der skal sikre, at lærerne kan lyk-
kes med opgaven. Det drejer sig ikke mindst 
om, at lærerne skal have reel mulighed for 
planlægning, forberedelse og efterbehand-
ling af undervisningen«, siger lærernes for-
mand, Anders Bondo Christensen.

 »Det er også væsentligt, at vi med den 
her aftale ikke skriver under på lov 409. 
Vi konstaterer, at loven er vedtaget af et 
flertal i Folketinget og derfor er gældende. 
Uagtet dette ønsker vi sammen med KL, at 

der kommer fokus på skolerne, lærerne og 
ledernes mulighed for at levere god under-
visning til eleverne. Det forpligter vi os til 
sammen med KL«.

 »Det har været meget vigtigt for os, at vi 
får mulighed for at sikre, at der løbende føl-
ges op på, om lærerne og lederne kan lykkes 
med opgaven. Og jeg er meget tilfreds med, 
at vi sammen med KL er enige om, at det 
skal følges helt tæt både mellem de centrale 
parter og lokalt i kommunerne. Den første 
opfølgning gennemføres i skoleåret 2015/16, 
og det giver mulighed for justeringer og æn-
dringer, hvis der er noget, som ikke fungerer 
efter aftalen«, siger Anders Bondo.

Læs også
Læs meget mere om både lærerforliget, 
det generelle forlig og reaktioner på fol-
keskolen.dk
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forskning: Bevægelse

Bevægelse på gyngende   grund
Hver dag skal alle skolens elever bevæge sig 45 minutter – det skal fremme 
sundhed og understøtte motivation og læring, men kan bevægelse det?  
Et stort dansk forskningsprojekt har ikke kunnet finde nogen sammenhæng  
mellem bevægelse og kognition.
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Bevægelse på gyngende   grund

olkeskolen er i gang med et gigantisk 
eksperiment. Hver dag bevæger skolens 
cirka 550.000 elever sig 45 minutter. Det 
giver sammenlagt 47 års bevægelse hver 

dag skoleåret rundt. 
Det er virkeligheden med skolereformen, 

hvor et gennemsnit på 45 minutters bevægelse 
hver dag skal være en del af den anderledes 
og varierede skoledag. Bevægelse i og omkring 
den faglige undervisning har for mange læ-
rere i en årrække været et værdsat didaktisk 
redskab, der kunne give afveksling i under-
visningen. Og da juli blev august og reformen 
til virkelighed, gik bevægelse fra mulighed til 
krav. Og lærerne rundtom i landet, som ikke er 
uddannet i at bruge bevægelse – medmindre 
de selv eller deres skole har opsøgt det – har 
med vekslende held kastet sig ud i bevægelse: 
Både før, under og efter undervisningen har 
lærere prøvet bevægelsen af. Påstanden har 
været, at bevægelse understøtter elevernes 
læring. For som resten af folkeskolereformen 
er bevægelsen noget, der skal have en effekt 
på de nye nationale mål: Alle elever skal lære 
mere og blive så dygtige, som de kan. 

I aftaleteksten, der ligger til grund for fol-
keskolereformen, står der om bevægelse: 

»Det skal medvirke til at fremme sundhed 
hos børn og unge og understøtte motivation 
og læring i skolens fag«.

Men understøtter bevægelse læringen? Og 
hvilken praksisforskning ligger til grund for 
den gennemgribende implementering?

I midten af januar udkom det første store 
danske tværvidenskabelige projekt, der ser på 
sammenhængen mellem læring og bevægelse 
i daginstitutioner, grundskolen og i ungdoms-
uddannelserne. I grundskolen indeholdt 
forsøget to store kvantitative undersøgelser 
– der i skoleåret 2013-2014 har haft deltagelse 

af over 1.000 elever – og to kvalitative forsøg, 
hvor der er zoomet ind.

Sundere ja, men også klogere?
»Første hovedkonklusion lød: Der kan ikke ud 
fra de forskellige delprojekter i ’Forsøg med 
Læring i Bevægelse’ udledes entydige kon-
klusioner om fysisk aktivitets betydning for 
kognition«.

Der kunne altså ikke påvises en entydig 
sammenhæng mellem kognition – der kan 
oversættes til erkendelse, tænkning, anven-
delse af viden – på den ene side og bevægelse 
på den anden.

Lektor og exam.scient. Karsten Froberg 
var indtil 1. januar centerleder på »RICH – Re-
search in Childhood Health« på Syddansk Uni-
versitet. Sammen med Anna Bugge, postdoc 
og cand.scient, var han tovholder på »Forsøg 
med Læring i Bevægelse« – der i øvrigt var sat 
i gang og støttet af Undervisningsministeriet 
med 5,2 millioner kroner.

Froberg fortæller, at der ikke er tvivl om 
effekten i forhold til sundhed – men at det er 
en anden sag, når det kommer til forskning i 
bevægelses effekt på det, eleverne lærer.

På jomfruelig jord
»Vi har i mange år vidst, hvor stor betydning 
det har for sundheden, hvis vores børn er ak-
tive mere end en time om dagen. Men det er 
først nu, hvor vi også har set sammenhængen 
med læring, at det er blevet rigtigt interes-
sant for politikerne«, siger Karsten Froberg og 
uddyber:

»Vi er på jomfruelig jord. Der er folk, der 
har beskæftiget sig med det her i mange år, 
men meget relateret til laboratorieforsøg. 
Først i løbet af de sidste syv-otte år er der i 
udlandet gennemført forsøg, hvor man har 

T e K S T :  E s b E n  C h r i s t E n s E n  

I L L U S T R AT I O n :  P E r n i l l E  M ü h l b a C h   

F O T O :  h E i d i  l u n d s g a a r d
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forsøgt at gå ud i virkeligheden«, fortæller 
Karsten Froberg. I efteråret 2012 afholdt man 
i Danmark en »konsensuskonference«, hvor 
den relevante videnskabelige viden om bevæ-
gelse blev endevendt.

»Man ønskede at se, om vi kunne sige 
noget om sammenhængen mellem fysisk 
aktivitet, kondition, kognition og intelligens-
kvotient – alle de ting, der har betydning for 
læring. Konferencen mundede ud i, at man på 
baggrund af den internationale forskning – for 
der lå ikke noget på dansk – sagde: Ja, vi kan 
konstatere, at der er en sammenhæng mellem 

fysisk aktivitet, kondition og specielt intel-
ligens og kognition. Det baserede vi på større 
svenske, amerikanske og canadiske undersø-
gelser – specielt laboratorieforsøg i forhold til 
børn og ældre«, siger Karsten Froberg.

Effekt i 1. klasse
Det er ikke ligegyldigt, om afprøvningen 

Bevægelse i aftaleteksten 
Bag folkeskolereformen: 

idræt, motion  
og Bevægelse 
hver dag 
 
På alle folkeskolens klasse-
trin skal motion og bevægelse 
indgå i et omfang, der i gen-
nemsnit svarer til cirka 45 
minutter dagligt i løbet af den 
længere og varierede skoledag. 
Det skal medvirke til at frem-
me sundhed hos børn og unge 
og understøtte motivation og 
læring i skolens fag. Motion 
og bevægelse kan indgå både 
i den fagopdelte undervisning, 
herunder idræt, og i den un-
derstøttende undervisning. 
Det kan for eksempel ske ved 
korte sekvenser af bevægel-
sesaktiviteter som morgenløb, 
boldspil eller lignende, større 
og kontinuerlige aktiviteter for 
eksempel i samarbejde med 
foreningsliv som idrætsfor-
eninger, kulturforeninger med 
videre, eller ved at bevægelse 
bruges pædagogisk til at ar-
bejde med fagenes indhold. 
Det påhviler skolelederen at 
sikre, at eleverne inden for den 
samlede undervisningstid del-
tager i motion og bevægelse 
hver dag i et omfang svarende 
til gennemsnitligt 45 minutter 
om dagen.

Det danske skolevæsen er ifølge Karsten Froberg det første 
i verden til at indføre bevægelse for alle. Forskerne er først 
ved at finde ud af, om og hvilken effekt bevægelse har på 
elevernes læring.

forskning: Bevægelse
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foregår i et laboratorium eller i virkeligheden 
– derfor satte ministeriet i efteråret 2012 »For-
søg med Læring i Bevægelse« i søen. Karsten 
Froberg og de andre forskere, der står bag 
projektet, er nu – efter lidt over to års arbejde 
– udkommet med deres konklusioner. 

I undersøgelsen er der to store kvantitative 
projekter, der undersøger sammenhængen 
mellem matematisk kunnen, kognition og be-
vægelse i henholdsvis 1. klasse og 6./7. klasse.

Resultatet er, at der kunne vises en effekt 
på læringsudbyttet i matematik i 1. klasse, 
mens der i 6. 7. klasse ikke var nogen effekt.

Det første kvantitative studie undersøgte 
effekten af bevægelse i matematik for 545 
1.-klasseelever fra 12 forskellige folkeskoler. 
eleverne blev fulgt over et helt skoleår – og de 
blev testet før og efter interventionen, der in-
deholdt fysisk aktivitet i alle matematiktimer 
for interventionsgruppen, mens kontrolgrup-
pen havde »almindelig matematik«.

Resultatet viste en effekt på de syvåriges 
præstationer: Kontrolgruppen havde forbed-
ret sig med 22,6 procent og bevægelsesgrup-
pen med 30,5 procent. Forskerne undersøgte 
også de »eksekutive kognitive funktioner«, 
også kaldet de selvregulerende funktioner, 
som er hjernens overordnede kontrollerende 
og styrende funktioner. Her havde den øgede 
bevægelse ingen effekt.

Dog er der efterfølgende sået tvivl om, 
hvorvidt forsøget er korrekt sat op. Lærerne, 
der arbejder med bevægelse, blev sendt på 
kursus fire timer ad tre omgange. Sammen 
med en kursuslærer planlagde de den under-
visning, som skulle foregå med bevægelse. 

Lærerne i kontrolgruppen derimod skulle 
bare undervise med deres almindelige forbe-
redelsestid.

Men Karsten Froberg mener, at resultater-
ne holder, og kritikken rammer ved siden af: 

»Det, lærerne, som skulle undervise i ma-
tematik med bevægelse, har øvet sig på, det 
er at bruge bevægelse i forhold til matematik. 
Det var ikke undervisning i matematik, for 
det kunne de godt – de var jo matematiklæ-
rere, så derfor var det ikke nødvendigt. Og 
det skal også siges, at de test, vi har brugt her, 
er de normale test, som man bruger. Så det er 
ikke konstruerede test, i forhold til det man 

har trænet dem i. Protokollen i forhold til et 
randomiseret kontrolleret studie er fulgt 100 
procent«, siger Karsten Froberg.

Puberteten forstyrrer
I det andet kvantitative forsøg deltog 632 
elever fra 6. og 7. klasse fordelt på 14 skoler. 
Forsøget varede i 20 uger og bestod af fysisk 
aktivitet i de boglige fag og organiserede 
frikvartersaktiviteter, en cykelkampagne og 
daglige bevægelser. Forskerne har ikke kun-
net se nogen matematikfaglig effekt af den 
øgede bevægelse.

»efter interventionen havde eleverne på 
interventionsskolerne den samme fremgang 
i kognitiv funktion og matematikpræstation 
som eleverne på kontrolskolerne«, står der i 
rapporten, men da der »kan stilles spørgsmål 
ved graden af implementering af interventi-
onselementerne, er det ikke muligt at konklu-
dere, om fysisk aktivitetsniveau i og uden for 
skolen kan have en effekt på kognitiv funktion 
eller matematikpræstation for denne alders-
gruppe«.

Det betyder oversat til almindeligt sprog, 
at forskerne er i tvivl om, hvorvidt eleverne 
i gruppen med den ekstra fysiske aktivitet 
faktisk har bevæget sig det, de skulle ifølge 
forsøget. 

Den lave deltagelse var blandt andet i fri-
kvartererne, hvor de organiserede aktiviteter 
»havde en meget lav deltagelse«.

»Det lykkedes ikke at indføre bevægelse 
på et niveau, vi ønskede – både fordi der var 
kortere tid end forsøget i 1. klasse. Og så er 
det en anden aldersgruppe. Det er absolut 

Meget af den  
forskning, der er, 
stammer fra forsøg 
med børn fra 8-11-
års alderen. Fordi  
puberteten virker  
forstyrrende. 
Karsten Froberg
Lektor og exam.scient.

Gå på opdagelse i 
over 500 temaartikler 
med dybde, debat og 
perspektiv 

Dyk ned i emner 
som Islamisk Stat, 
Nynazisme i Europa, 
Grøn omstilling, 
Ungdomskultur, Big 
Bang, Ebola og meget 
meget mere

Et tilbud fra bibliotek og skole

Faktalink udgives af DBC A/S i samarbejde med iBureauet/Dagbladet Information

faktalink.dk
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nemmere, når man har med de mindre børn at 
gøre. Meget af den forskning, der er, stammer 
fra forsøg med børn i 8-11-års alderen. Fordi 
puberteten virker forstyrrende«, siger Karsten 
Froberg.

Skal uddannes i bevægelse
Forskerne har oplevet, at der blandt lærerne 
både er nogle, der er begejstrede for den øgede 
bevægelse, og andre, som er skeptiske eller 
direkte imod.

»Der er lærere, der er rigtigt dygtige til at 
undervise i matematik, og som har gjort det i 
mange år, og eleverne elsker dem. Men de aner 
ikke, hvad de skal stille op, når de skal have 
krop og bevægelse med. Det her er noget, der 
tager tid, og det skal implementeres over flere 
år«, siger Karsten Froberg. I forsøget har det 
også vist sig positivt med bevægelsesafbræk 
oven på lange stillesiddende seancer – i den 
sammenhæng kan bevægelse altså bruges som 
et didaktisk værktøj. Karsten Froberg tror i 
øvrigt, at andre tiltag kunne have en lignende 
effekt.

»Man kunne sikkert også bruge musik eller 
andre ting. Det er ikke nødvendigvis bare bevæ-
gelse. Det vigtige er, at man som lærer formår 
at lave de afbrydelser, der gør, at eleverne ikke 
dør af kedsomhed med bogen foran sig. Her er 
bevægelse en god ting, også fordi det hænger 
sammen med sundhed«, siger Karsten Froberg. 
Han oplever, at mange endnu ikke klædt på til at 
tumle bevægelsen. Derfor skal der efteruddan-
nelse til, ligesom han mener, at bevægelse med 
fordel kan blive flyttet ind på læreruddannelsen.

Hvornår skal bevægelsen ligge?
når Karsten Froberg ude i verden har fortalt, 
at man i den danske folkeskole har indført 
bevægelse 45 minutter hver dag for alle elever, 
så bliver folk imponerede. Vores skole er gået i 
udbrud, og vi har som de første i verden indført 
bevægelse for alle elever. Men når man vover sig 
ud på så ny grund, er der en række lavpraktiske 
udfordringer, som endnu ikke er afklaret. 

»Hvornår man skal lægge bevægelse? Skal 
man lægge den før, under eller efter under-
visningen? Det er vi faktisk usikre på. Det 
kan være en god idé at arbejde med det om 
morgenen, før undervisningen begynder. eller 
måske sidst på dagen, efter at eleverne har haft 
undervisning. Her kan fysisk aktivitet hjælpe til, 
at det, der er blevet undervist i, bliver husket 
bedre på grund af de biologiske processer, der 
opstår med motion efter undervisning. Der er 
mange ting, vi som forskere ikke ved, og som 
vi fortsat gerne vil arbejde med«, siger Karsten 

rapportens  
hovedkonklusioner:
»forsøg med læring i Bevægelse« 
har følgende hovedkonklusioner 
på tværs af institutioner, skoler 
og uddannelsessteder og på 
tværs af alle aldersgrupperne:

kognition
Der kan ikke ud fra de forskellige delprojekter i »Forsøg med Læring i Be-
vægelse« udledes entydige konklusioner om fysisk aktivitets betydning 
for kognition. Projektet har beskæftiget sig med fysisk aktivitets betyd-
ning for eksekutiv funktion, akademisk kunnen og intelligens. Laborato-
rieforsøgene viste, at perioder med fysisk aktivitet havde en umiddelbart 
positiv effekt på eksekutiv funktion, og længerevarende træningsforsøg 
havde positiv virkning på numerisk intelligens. Et kontrolleret skoleforsøg 
med øget fysisk aktivitet i matematiktimerne viste positive resultater på 
matematikfærdigheder i 1. klasse, hvorimod en bredere fysisk aktivitets-
indsats ingen effekt viste i 6.- og 7.-klasser. Modelforsøg og kvalitative 
studier viste, at øget fysisk aktivitet i undervisningen kan gennemføres i 
alle de deltagende institutions- og skoleformer og have positiv betydning 
for læring under de rette betingelser.

sociale relationer
Bevægelse har ofte en positiv indflydelse på børn og unges relations-
dannelse og kan bidrage til bedre og nye relationer mellem børn og 
unge og mellem børn/unge og pædagoger/lærerne. Både valg af aktivi-
teter og pædagogiske iscenesættelser sætter dog betingelser for børn 
og unges muligheder for at skabe bedre relationer til hinanden og til 
pædagoger/lærere. Bevægelsesdidaktik, der medtænker børn og unges 
muligheder for indbyrdes relationsdannelse, bidrager til et positivt læ-
ringsmiljø.

motivation
Bevægelse øger ofte børn og unges motivation for at deltage i lærings-
aktiviteter. Motivationen er dog betinget af flere forhold, herunder del-
tagerinvolvering og medbestemmelse, aktiviteternes faglige relevans 
og niveau, rum og fysiske rammer. Pædagogers og læreres pædagogi-
ske og bevægelsesdidaktiske erfaring samt deres tid og muligheder for 
at forberede meningsfulde aktiviteter har stor betydning for skabelsen 
af et motiverende læringsmiljø. Ledelse, der arbejder på at skabe en 
institutionel forankring af »læring i bevægelse«, gør institutionerne 
mindre sårbare over for »ildsjæles«/dygtige fagfolks ophør eller fravær 
og kan muliggøre øget kommunikation og samarbejde om didaktik og 
planlægning i forbindelse med bevægelsesaktiviteter.
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Læs interview med Antorini: »Det ser ud, 
som om det også betyder noget for kognition«.

Froberg. Forskerne anbefaler, at man lokalt 
får en strategi for bevægelse, og lærere og 
andet pædagogisk personale skal sikres til-
strækkelige kompetencer.

»Der skal være en fælles interesse for, at det 
her er noget, vi gerne vil og vil støtte op om«, 
siger Karsten Froberg – han tror på bevægel-
sen, hvis det sker på en gennemarbejdet facon.

»Hvis det er lærere, der arbejder med det 

på fornuftig vis, i forhold til de fag de har 
med at gøre – og har en naturlig tilgang til be-
vægelsen – så er det en rigtig god ting«, siger 
Karsten Froberg.

Hans skrækscenarie er, at det ikke lykkes 
at indføre bevægelse på en ordentlig måde, så 
det bliver en negativ ting for elever og lærere.

»Så risikerer vi, at det virker modsat – lige-
som i gamle dage med en gymnastikundervis-

ning, hvor en lærer tvang eleverne hen over 
en for høj buk«, siger Karsten Froberg. 

Og netop derfor ser han gerne, at vi opar-
bejder endnu mere viden om bevægelse:

»Vi vil meget gerne have mulighed for at 
følge, hvad der sker, på så mange folkeskoler 
som muligt. Vi har brug for at finde ud af, 
hvor det lykkes – og hvad baggrunden er, for 
at det lykkes. Vi har nogle bud, der bygger 
på de erfaringer, vi har gjort, men vi har ikke 
en viden, der viser, at det er sådan, det skal 
gøres på alle klassetrin og til piger og drenge, 
tykke og tynde«, siger Karsten Froberg.

Mens forskerne arbejder på at få penge til 
nye undersøgelser af, om og hvordan bevæ-
gelsen virker, fortsætter lærernes pionerarbej-
de over hele landet. Sådan er det jo, når man 
arbejder i det første skolevæsen, hvor bevæ-
gelsen er rullet ud til alle elever hver dag. 
esc@dlf.org

De danske skoleelever skal i gennemsnit bevæge sig 45 
minutter hver dag – det har klare sundhedsmæssige  
gevinster, mens forskerne er usikre på, hvilken lærings-
mæssig effekt det har.

MØD OS PÅ
Anne Sofie Hammer

Paris Belinda 
Hansen

Høst & Søn

Anne Sofie Ham
m

er     Paris Belinda Hansen

Paris Belinda Hansen er historien om en pige, som 
hverken er rig eller smuk eller bogligt begavet. Paris 
er opkaldt efter en rig dame, som hendes mor engang  
mødte på det hotel, hvor hun arbejdede, før hun blev 
syg og begyndte at gå hjemme.

Ud over hende den rige dame er Paris opkaldt efter 
sin mormor, Belinda, der sang som en engel. Og måske 
har Paris arvet hendes musikalske evner – i hvert fald 
drømmer hun om en dag  at komme med i X Factor, og 
det er vel ikke helt usandsynligt, når hendes far arbejder 
i DR-Byen og jo nok kender dem alle sammen.

Havde det været en anden slags fortælling, ville Paris 
Belinda Hansen vågne en dag og finde ud af, at hun 
havde magiske kræfter eller i virkeligheden var prinsesse 
i et hemmeligt land. Men den slags fortælling er det 
ikke. Og mindre kan også sagtens gøre det for Paris. 
Hvis hun for eksempel fik en ven – eller det marsvin, 
som hun så brændende ønsker sig.
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Illustreret af Peter Bay Alexandersen
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  Er bevægelse 45 minutter om dagen sta-
dig en god idé? Hvorfor?  
 »Ja, bestemt. Det er rigtigt, at de ikke kan 
konkludere, at der entydigt er en sammen-
hæng mellem bevægelse og kognition. Men 
det er der anden forskning, der peger på, at 
der er. Men det, de kan pege på, det er, at det 
har betydning for elevernes sundhed, trivsel 
og motivation. Og det er alt sammen noget, 
der betyder noget for, om eleverne er lærings-
parate«.

  Skal vi til at tale om bevægelse som no-
get, der er værdifuldt i sig selv, og ikke 
nødvendigvis noget, der fører til læring?

 »Bevægelse er godt, fordi det betyder noget 
for sundhed, trivsel og motivation. Og derud-
over ser det ud, som om – man kan ikke ud-
lede det entydigt – men det ser ud, som om 
det også betyder noget for kognition. Det har 
man ikke så mange erfaringer med, og det bli-
ver der forsket i nu. Så er det plus, plus, plus 
og et ekstra plus. Derfor følger vi det tæt med 
den følgeforskning, som vi sætter i gang«.

  Burde man ikke have lavet et grundigere 
udviklingsarbejde, før man rullede det ud?
  »Alene det, at man ved, at det betyder noget 
for elevernes sundhed, trivsel og motivation, 
er vigtigt i forhold til den skoledag, som ele-

ESBEn ChriStEnSEn SpørgEr        Christine Antorini  SvarEr: 

Undervisningsminister Christine antorini (Socialdemokraterne) 
er ankerkvinde på den folkeskolereform, der har indført 45 minutters 
daglig bevægelse for alle børn i skolen. Det var også Undervisningsmi-
nisteriet, der satte »Forsøg med Læring i Bevægelse« i gang. Men det 
første store tværvidenskabelige forskningsprojekt kunne ikke udlede 
nogen entydig sammenhæng mellem bevægelse og kognition. Får det 
ministeren til at genoverveje den gennemgribende implementering?

»Det ser ud, som  
om det også  
betyder noget  
for kognition«

forskning: Bevægelse
Styrk potentialet
Alle kan læse og skrive med  

CD-ORD og IntoWords

Mød os på Danmarks Lærings
festival, hvor du bl.a. kan se de 
seneste opdateringer til CDORD 
og IntoWords – Danmarks mest 
udbredte itværktøjer til læse  
og skrivestøtte.

Besøg os på  
stand nr. 42 

på Danmarks 
Læringsfestival

www.mv-nordic.com  Ring 65 91 80 22
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verne har. At meget så tyder på, at det også 
betyder noget for læringen, det gør det da 
kun ekstra spændende. Så der er alle mulige 
gode grunde til at arbejde med bevægelse 
igennem dagen«.

  Skal bevægelse bruges af alle lærere?
 »nej, for det er eleverne, der skal bevæge sig 
i gennemsnit 45 minutter om dagen. Det 
kan de gøre på mange forskellige måder. Der 
er mange forskellige teknikker med pauser 
undervejs eller tænkt ind i forhold til læ-
ringsforløb. Den variation skal være der, og 
det vil være sådan i forhold til nogle fag og 
nogle lærere, at det ikke ligger lige til for 
dem. Skolens ansvar er at sikre sig, at der er 
tænkt bevægelseselementer med udgangs-
punkt i eleverne. Der er skoler, der har arbej-
det med det længe, som har en metodekas-
se, hvor man deler den viden med hinanden. 
På andre skoler er det nyt at arbejde med 
bevægelse i undervisningen, og det tager 
noget tid at oparbejde metoder. De kan 
trække på de skoler, der har arbejdet med 
det. Det er med velberåd hu, at vi tager af-
sæt i, at det er eleverne, der skal bevæge 
sig, og at det ikke er alle lærere, der skal 
bruge bevægelse«.

  Forskellige alderstrin har forskellig mod-
tagelighed over for bevægelse – hvordan 
vil I få de store elever med?
  »Det var noget af det, der kom frem på af-
slutningskonferencen for »læring i bevægel-
se« – man har nok arbejdet med bevægelse i 
længere tid i indskolingen. Og især i forhold til 
udskolingen er der brug for metodeudvikling 
og vidensdeling om, hvordan man tænker det 
ind i forhold til fag og forløb. Også alene af 
den grund, at de har en alder, hvor der sker så 
meget i kroppen, at man skal udvikle måder, 
hvor det giver mening også for den alders-
gruppe og de fag, de har. Der findes erfaringer 
ikke mindst på de gymnasiale uddannelser, 
og der er de jo ældre, så vi skal også trække 
på og vidensdele fra ungdomsuddannelserne 
til de ældste elever i folkeskolen«. 

esc@dlf.org

THE SCHOOL TIMES INTERNATIONAL 
er et månedligt tidsskrift udgivet 
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• Online Audio Tekster

• Adgang til School Times Archive 

og Century Reader


SCHOOL TIMES ARCHIVE 
Abonnenter har adgang til School 
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Onsdag 11. februar 2015 kl. 07.09

eksperter:  
Skemalægning skal sikre  
undervisning i førstehjælp
Mange folkeskoleelever modtager ikke undervisning i 
førstehjælp, selvom de har krav på det. løsningen er at 
gøre førstehjælp til en del af et skemalagt fag, mener 
eksperter.

Foto: Sarah Hesseldal

Tirsdag 3. februar 2015 kl. 15.31

TillidsrepræsenTanT på Vangeboskolen: 
De næste to måneder bliver spændende

Torsdag 5. februar 2015 kl. 07.00 

Vangeboskolen:  
Forældre kræver afstemning om  
aldersintegreret undervisning
forældrene fra en 4. klasse på Vange-
boskolen i rudersdal kommune kræver 
afstemning om den integrerede undervis-
ning, som skoleledelsen har planlagt at 
indføre på skolen.

i et åbent brev, som forældrene har 
lagt ud på skolens forældreintra, står der:

»skolebestyrelsen har nu afgivet løfte 
om, at aldersintegreret undervisning kun 
vil blive gennemført, ’hvis størstedelen af 
forældrene tror på projektet’. det lyder jo 
umiddelbart betryggende, men det skal 

angiveligt ikke kvalificeres ved en afstem-
ning. skolen vil blot ’vejre stemningen’«.

skolens leder, Jesper Wass Hansen, 
vil ikke anbefale, at skolebestyrelsen føl-
ger opfordringen. 

»det kan man ikke, det siger sig selv. 
det vigtige er, at man tegner en pæda-
gogisk udvikling, som skolebestyrelsen, 
der er valgt af forældrene, bakker op om. 
ellers kan man jo ikke lave andet end at 
stemme«, siger han.

 

Vangeboskolen, der har haft aflyst undervisningen 
for at holde krisemøde, har nedsat en arbejdsgrup-
pe, som skal komme med forslag til konkrete tiltag, 
der kan forbedre arbejdsmiljøet på skolen. desuden 
har skolen udsendt et åbent brev, hvori lærerne 
bakker op om ledelsen.

»de næste to måneder bliver meget spæn-
dende«, siger tillidsrepræsentant på Vangeboskolen 
i rudersdal kommune lone petersen. krisemødet 
kom som en konsekvens af lærerflugt fra skolen. på 
mødet blev medarbejderne delt op i grupper og skrev 
på gule sedler, hvad de mente, der var galt, og hvad 

der kan gøres. lone petersen kunne umiddelbart se 
tre tendenser i de mange gule sedler, siger hun:

– skolen har indført en ny struktur, der blandt 
andet skal føre frem til aldersintegreret undervis-
ning, oven i ny folkeskolereform og nye arbejds-
tider, og det synes mange lærere er for stor en 
mundfuld.

– Mange lærere føler ikke, at ledelsen lytter til 
dem.

– ledelsen burde vise mere anerkendelse, me-
ner mange lærere.
Jvo@dlf.org

»Det kan man ikke, det 
siger sig selv. Det vigtige 
er, at man tegner en 
pædagogisk udvikling, 
som skolebestyrelsen, 
der er valgt af forældre-
ne, bakker op om. Ellers 
kan man jo ikke lave  
andet end at stemme«.
Jesper Wass Hansen
leder
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Onsdag 4. februar 2015 kl. 08.41

Lærer til skolechef: 
Derfor siger jeg op

inger Moltesen fogh har 
opsagt sit job i esbjerg kom-
mune, fordi hun ikke kan 
levere den undervisning, hun 
ønsker.
»de lærere, der forsvinder, 
vil virkelig gerne gøre et or-
dentligt arbejde. Men det kan 
vi ikke. Vi bliver bedt om at 
udøve kreativ undervisning, 
men det skal foregå inden for 
rigide rammer«. Hun oplever, 
at skolelederne styres alt for 
hårdt.
»det her er en antidemokra-
tiseringsproces. skolelederne 
er marionetdukker, der hver-
ken må give lov til det ene 
eller det andet«.

DLF:  
find et andet flyselskab  
end ryanair

Tirsdag 3. februar 2015 kl. 07.00

ny i spidsen for  
Pisa-undersøgelsen

Midt i marts er det pisa-tid 
igen. 9.000 unge danskere 
født i 1999 skal besvare pisa-
opgaver, og denne gang foregår 
det 100 procent digitalt. Men 
når resultaterne offentliggøres 
i december næste år, er det for 
første gang ikke professor niels 
egelund, der fører ordet. ana-
lyse- og forskningschef Hans 
Hummelgaard er ny i spidsen for 
det danske pisa-konsortium.

Onsdag 4. februar 2015 kl. 14.53

Skolechef: Skolen 
bliver mere centrali-
seret

Henrik schou, der er skole-
chef i esbjerg, kan genkende 
tegn på centralisering:
»der er en tendens til, at vi 
også i esbjerg træffer flere 
beslutninger på centralt 
niveau. det er beslutninger, 
som ligger i forlængelse af 
folkeskolereformen, som 
man politisk eller fra for-
valtningens side ønsker at 
implementere på skolerne«, 
siger han og nævner for ek-
sempel: »implementeringen 
af skolereformens krav om 
bevægelsen fra undervisning 
til læring og den målstyrede 
skole«. 

 

Tirsdag 10. februar 2015 kl. 14.56

konfirmationsforberedelse er 
forkyndende. det er skolen ikke.

alligevel er konfirmations-
forberedelsen rundtom i landet 
blevet en del af den understøt-
tende undervisning.  

»Visse steder er konfirma-
tionsforberedelsen indgået 
som en del af den understøt-
tende undervisning, selvom 
det formentlig ikke er ganske 
lovmedholdeligt«, står der i 
»skolereform og konfirmations-
forberedelse«, som er udgivet af 
folkekirken.

selvom præsterne siger, at 
de ikke forkynder i skoletiden, 

afviser Undervisningsministe-
riet, at det er lovligt:

»Hvis Undervisningsmini-
steriet bliver opmærksomt på 
ulovlig lokal praksis, vil vi tage 
kontakt til pågældende kom-
muner og præcisere reglerne på 
området«, skriver kontorchef 
lotte groth, der fortæller, at kir-
ken er velkommen i forbindelse 
med den åbne skole.
Esc@dlf.org, ans@dlf.org

den længere skoledag har skabt behov 
for kreative løsninger rundtom i landet. 
de er ikke alle sammen lovlige.

Fik du  
læst: 

Ulovlig ordning:  
konfirmationsforberedelse  
rykket ind i undervisningen
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skole er  håb
krisecentret danner holder skole  for børn i voldsramte familier.Side 34

om  igen
I frederikshavn begynder nordstjerne-skolen forfra med nye skemaer.Side 24

Antorinis gAve
Interview med ministeren om den  understøttende undervisning.Side 9

er tiden  hellig?folkeskolereformens længere skoledag:  kirken og skolen kæmper  om børnenes tid.
Side 14
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31/10/14   13.35

Onsdag 4. februar 2015 kl. 08.39

Læsepraktikere tager imod 
ny ordblindetest med både 
glæde og skepsis

den nye ordblindetest er blevet blan-
det modtaget.
»Testen er blevet gennemtestet af en 
lang række elever og studerende. Vi 
behøver ikke længere at famle os frem 
til, om en elev er ordblind eller ej«, si-
ger læsevejleder Helle Johannesen fra 
fårvang skole ved silkeborg.
pia Munkholm lindbøg, specialun-
dervisningskonsulent i pædagogisk 
psykologisk rådgivning i aalborg, er 
mere kritisk:
»Vi skal være varsomme med at give 
elever diagnoser og i særdeleshed på 
så lille et grundlag som en enkeltstå-
ende test«, siger hun.

Fredag 6. februar 2015 kl. 11.33

Kalundborg: 42  
lærerjob besat af  
ikkeuddannede  
– 12 står ubesat

i den sjællandske kommune 
kalundborg, hvor kl-formand 
Martin damm er borgmester, 
har der løbende siden efter-
årsferien stået mellem ti og 
15 lærerstillinger ubesat. ofte 
har de få, der søger, ingen læ-
reruddannelse, og i forvejen er 
ti procent af jobbene besat af 
ikkelæreruddannede.
»Vi ser lærere, som bry-
der grædende sammen, og 
flere tager konsekvensen og 
forlader jobbet«, fortæller 
formand for lærerkredsen i 
kalundborg karen sørensen. 
Hver femte lærer har været til 
lægen med arbejdsrelaterede 
stresssymptomer inden for 
det seneste år.
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Læs folkeskolen.dk  
kommune for  
kommune

Fredag 30. januar 2015 kl. 09.42

Drenge og piger i  
skolen bliver tema for 
lærerprofession.dk’s 
særpris 2015

Mange drenge bliver tabere i 
skolen og uddannelsessyste-
met. Hvorfor? Hvad kan der 
gøres? gode svar på sådanne 
spørgsmål i bachelorprojekter 
og pædagogiske diplompro-
jekter vil lærerprofession.
dk i år hædre med en pris på 
10.000 kroner.

Tirsdag 10. februar 2015 kl. 11.38

Der kan være markant forskel på 
vilkårene for folkeskolelærere fra 
kommune til kommune. Nu kan 
du læse, hvad fagbladet Folkesko-
len og folkeskolen.dk har skrevet 
om skoler og lærervilkår i hver ene-
ste af Danmarks 98 kommuner, 
og gå på opdagelse via danmarks-
kortet.

klik ind på folkeskolen.dk/kommunekort

Foto: Klaus Holsting

»som lærere oplever vi mere og mere, at 
elever gemmer sig bag den trygge computer-
skærm. de bliver svære at tilgå, og det hæm-
mer diskussionerne i klassen. Måske taler 
man sammen, men man ser ikke på hinan-
den, og det er svært at føre en samtale, når 
fokus er rettet mod skærmen«, siger gym-
nasielærer andreas Molander, der sammen 
med kollega simon lindgren og programmør 
Heine Thunbo fik ideen til et undervisnings-
site på nettet.

WordJuggle.com hedder sitet, hvorfra 
lærere i både folkeskolen og gymnasiet gratis 
kan printe forskellige kortspil, der alle har til 
formål at træne elevernes ordforråd og kend-

skab til begreberne inden for et givent fag og 
emne.

folkene bag er imidlertid ikke modstan-
dere af brugen af digitale læremidler. det skal 
blot være et bevidst valg, når ét klasserum 
pludselig bliver til 25 på grund af rækkerne 
af opslåede skærme, argumenterer andreas 
Molander:  

»ipads og computere har helt sikkert en 
plads i undervisningen, men man skal gøre 
sig nogle pædagogiske overvejelser om, 
hvornår man bruger dem. det er tanken, at 
kortspillene skal fungere som en variation 
i undervisningen, der appellerer mere til de 
taktile sanser, end computeren gør, og som 

fastholder eleverne i den faglige diskussion. 
nogle gange er det simpelthen for nemt for 
eleverne at blive distraheret af computeren«, 
siger han.

WordJuggle.com er ikke en virksomhed, 
der skal tjene penge. Men af hensyn til vide-
reudvikling og den tekniske udvikling af sitet 
er det muligt at donere penge til sitet eller 
betale for et medlemskab.    
freelance@dlf.org

Mandag 9. februar 2015 kl. 08.05

»banken er endnu ikke så stor. så det her værktøj bli-
ver først for alvor godt om et års tid, når vi er mange, 
der har plottet noget ind«, fortæller lærer, der har brugt 
WordJuggle.

elever isolerer sig alt for ofte bag deres computerskærme, mens læringen 
gennem diskussion, øjenkontakt og mental tilstedeværelse udebliver, mener de 
to gymnasielærere, der står bag sitet WordJuggle.com

Nyt website vil »afdigitalisere«  
klasseværelset
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to. 5. feb. 2015 kl. 09:19

skuespilleren Carsten bjørnlund fik som 12-årig en kras mel-
ding fra en tidligere lærer: »du bliver aldrig til noget«. Han 
fortalte ingen om oplevelsen, som han har brugt som brænd-
stof til at komme videre i sit liv – da han vandt en robert for 
sin hovedrolle, sendte han en hilsen til læreren:

»Jeg skal takke min lille, perfide matematiklærer, der 
sendte mig ud i livet med ordene: du bliver aldrig til noget. 
den her, den er til dig«.

Til folkeskolen.dk forklarede han:
»det kunne lige så godt være, at jeg var blevet knækket af 

det, men jeg har brugt det som trods og tænkt, at jeg skal vise 
ham, den lille nar, at han tager fejl«, siger Carsten bjørnlund.

»Jeg skal vise ham, 
at han tager fejl!« 

Carsten bjørnlund 
vandt en robert for 

sin hovedrolle i  
»arvingerne«.

Mest læste:
 
•   lærer til skolechef: derfor siger jeg op

•   lærere tester værktøj til målstyret undervisning

•   lærer fik ødelagt sit liv af falsk anklage om pædofili

Mest debatterede:

•   lærere tester værktøj til målstyret undervisning

•   privatskolerne skal tvinges til at tage et socialt ansvar

•   lærernes autoritet bombes sønder og sammen i medierne

Foto: Isak Hoffm
eyer

Aalborg Universitet udbyder forsknings-
baserede og fuldt akkrediterede 

masteruddannelser inden for læring, 
ledelse og coaching

MASTER I LÆREPROCESSER 
- UDDANNELSE I FORNYELSE
For dig med erfaring inden for undervisning, medarbejderudvik-
ling, klinisk vejledning mv. Du vil styrke og forny dine 
pædagogiske kompetencer, og du vil fordybe dig i viden om 
læring og forandring.

- Flere specialiseringsmuligheder på 2. studieår.

- Gode muligheder for at læse enkeltfag.

Seminarerne finder sted i Aalborg.

www.evu.aau.dk/master/mlp

 

MASTER I LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI
For dig, der arbejder med ledelses-, medarbejder- og or-
ganisationsudvikling. Du opnår en bred indføring i de dele 
af læringsteorien og psykologien, som har særlig relevans 
for ledelse og organisationsudvikling. 

Seminarerne finder sted i Aalborg.

www.evu.aau.dk/master/loop

 

MASTER I ORGANISATORISK 
COACHING OG LÆRING
For dig, der arbejder med HR, procesledelse og foran-
dringsledelse. Omdrejningspunktet er coaching som 
samtalebaseret læreproces.

Du opnår redskaber til at udvikle læringskulturer og til at 
igangsætte og fuldføre organisatoriske forandringspro-
cesser. 

Seminarerne finder sted i Aalborg og København.

www.evu.aau.dk/master/moc 

ET PUST AF FORNYELSE TIL 
DIN HVERDAG OG KARRIERE

ANSØGNINGSFRIST 1. NOVEMBER 2015
STUDIESTART FEBRUAR 2016

9940 9420 (kl. 12-15)  ·  evu@aau.dk  ·  www.evu.aau.dk
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TaToveringer på  
lærerværelseT
Lærere skal afspejle den verden, vi lever i. Sådan 
lød budskabet til lærer Christoffer Broe, da han 
spurgte sin første skoleleder om hans holdning til 
synlige tatoveringer. Folkeskolen har besøgt fire  
tatoverede lærere. Se deres kropsudsmykning, og 
læs historierne bag tatoveringerne. 

A f  M A r i A  B e c h e r  T r i e r

 
 
 

»Du kunne jo 
for eksempel 
skrive Din stil«

På Christoffer Broes un-
derarm løber tegneseriefi-
guren Stoffer efter Steen. 
»Det er en fed idé, hvad 
skulle jeg gøre uden dig«, 
spørger Steen på armen. 
»Du kunne jo for eksem-
pel skrive din stil«, svarer 
Stoffer.

Christoffer Broe (28) 
er på barsel fra sin lærer-
stilling på Dalumskolen i 
Odense. Og mange tror, at 
hans tatovering er en hen-
tydning til hans arbejde. 

»Det er det ikke. Det 
var et fedt billede. Så tog 
vi teksten med. Men man 
kan jo lave koblingen til at 
være lærer, hvis det er det, 
man vil«. 

Christoffer Broe har 
otte tatoveringer, og han 
håber at få én mere alle-
rede i næste uge med old 
school svaler. 

»Jeg har fået forun-
drede reaktioner. Jeg har 
aldrig haft en leder, der 
stillede sig kritisk over for 
det. Før jeg blev rigtig læ-
rer, var jeg tilkaldevikar. Da 
jeg blev ansat, spurgte jeg, 
hvordan de havde det med 
synlige tatoveringer. Sko-
lelederen sagde, at de ville 
afspejle verden udenfor, så 
det var ikke et problem«.  

 F o t o :  H u n g  t i e n  V u
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norDiske  
motiver

Den første håndstukne 
nordiske tatovering fik 
Mona Bruun Pedersen, da 
hun var 22. I dag er hun 
29 og har fået syv mere 
og er lærer på Skødstrup 
Skole i Aarhus. 

»Jeg er historielærer, 
så jeg går meget op i, 
hvad der ligger bagved. 
Jeg har aldrig fået en ne-
gativ reaktion. Men man-
ge nysgerrige spørgsmål 
fra eleverne. Jeg ved, at 
jeg er en rollemodel, og 
mine tatoveringer kan 
skjules. Men 1/10 af 
Danmarks befolkning har 
tatoveringer, og vi lærere 
skal også vise forskel-
ligheden blandt folk. Det 
betyder ikke noget for, 
hvordan jeg underviser, 
om jeg har blæk eller ej på 
kroppen«.

»Jeg har selv designet 
den. Det er mit meditati-
onsmantra; ånd dybt, søg 
fred. Det er en reminder 
til mig selv om, at selv 
om tingene er hårde og 
besværlige, så kan man 
lige trække vejret og finde 
tilbage«. 

F o t o :  S i m o n  J e p p e S e n
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maD på  
unDerarmen

»Hvis du vil se sådan ud, 
skal du ikke regne med 
at få et job«. Sådan lød 
det, da An-Helene Mack 
(38) som 18-årig fik sin 
første tatovering og alle-
rede vidste, at hun skulle 
have flere. I dag har hun 
en 20-30 stykker, er læ-
rer på Møllevangskolen 
i Aarhus og gift med en 
tatovør. Da hun fortalte 
kollegerne, at hendes tus-
ser skulle i Folkeskolen, 
spurgte de hvorfor.

»Det viser bare, hvor 
meget samfundssynet 
har ændret sig på fem-ti 
år. Jeg får kun positive 
tilkendegivelser. Hvis for-
ældre reagerer, er det for 
at få min mands telefon-
nummer, fordi de vil tato-
veres af ham«. 

»Der er en muffin, hot-
dog, oliven, ost, radic-
chiosalat. Maden er valgt 
ud fra æstetikken – en 
skål speltgrød er ikke så 
æstetisk. Jeg er mad-
kundskabslærer, og jeg 
har altid brændt for at 
lave mad«. 

F o t o :  S i m o n  J e p p e S e n
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Beskyttelse 
moD onDe  

ånDer
Skoleleder Alexander 
Osmund (65) var i 1997 
på tur til New Zealand 
med ledere fra davæ-
rende Suså Kommune. 
Målet var at hente sko-
leerfaringer. På turen så 
de maorier række tunge 
i en velkomstceremoni. 
Samme dag besluttede 
skolelederen og lederen af 
skolefritidsordningen på 
naboskolen at få tatoveret 
et totembillede, der skulle 
bringe lykke. 

»Desværre gad skole-
fritidsordningslederen ikke 
vente på at få lavet den 
røde tunge. Han døde året 
efter. Men den har virket 
for mig. Jeg har aldrig 
mødt onde ånder«. 

Alexander Osmund er 
lige gået på pension efter 
44 år i folkeskolen. Han 
har ikke fået flere tato-
veringer. Om sommeren 
må han ofte sætte sig på 
hug, når eleverne skal se 
tatoveringen. Der er aldrig 
nogen, der har rynket på 
næsen.

»Det kan godt være, 
at nogle har tænkt deres, 
men de har aldrig sagt det 
til mig«.  

F o t o :  H a n n e  L o o p

Har du en tatovering? 
Du kan dele den med dine kollega ved at lægge et billede af den på Instagram 
med hashtagget #tussedelærere. Så vil den blive vist på folkeskolen.dk
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} Jeg er blevet klodset ...
 
Ann Kristine Gregersen:
»Jeg vil have en kop kaffe. Jeg 
tager en kapsel og går mod 
køkkenet. På vejen møder jeg 
en kollega, og vi falder i snak 
i kopirummet. Da samtalen 
slutter, går jeg tilbage til min 
plads. Da jeg senere går ud for 
at kopiere, ser jeg min kapsel 
på bordet og kommer i tanker 
om min kaffe.
Jeg stod og undrede mig over, 
at min pædagog ikke dukkede 
op. Men det gjorde hun ikke, for 
det havde vi aftalt. Det havde 
jeg allerede glemt.
Jeg vælter ting, der står på 
bordet, når jeg rækker ud efter 
noget, og jeg hænger fast i 
dørhåndtag med nøglesnor og 
ærmer.
Til tider må jeg slå op i min 
kalender for at komme i tanke 
om, hvilken dag det er.
Jeg kalder børnene noget, de 
ikke hedder. Jeg er ellers en ørn 
til navne …«.

Tomas Hansen:
»Du er ikke klodset – du har 
stress. Endda sandsynligvis i 
ret alvorlig grad. 
Been there – done that«.

Ane Søegaard:
»… Jeg hører dagligt om epi-
soder som dem, du her beskri-
ver. Ville ønske, at fænomenet 
var enestående. I stedet for at 
være ambitiøse på elevernes 
vegne bliver vi bedt om selv at 
skabe sammenhæng mellem 
krav og resurser. Men vi må 
indstille ambitionerne efter 
det politiske niveaus økonomi-
ske kalkule, således at vi kan 
huske tirsdag fra onsdag; så 
vi igen kan gå på arbejde med 
en viden om, at vi gør det, så 
godt vi kan …«.

Klatretur  
2015

Ved sidste overenskomst i 2013 blev vi sendt 
ned i et dybt hul. Siden da har vi i foreningen 
og I som medlemmer forsøgt at finde forskel-
lige platforme, afsæt, håndtag eller andet, der 
kunne være med til at forbedre hverdagen, 
give håb for fremtiden og i det hele taget 
bringe os op af hullet igen.

Det har ikke været nemt, og omkostnin-
gerne har været store, for nogle katastrofale. 
Folkeskolen i dag er udfordret af lærerflugt, 
sygefravær og generelt dårlige vilkår og be-
tingelser for at udføre et professionelt stykke 
arbejde.

Det ville være meget ønskværdigt, om 
arbejdsgiverne tog konsekvensen af de kata-
strofale ødelæggelser, de kastede ned over 
skolen i 2013, og indgik en overenskomst med 
os, der ophævede lov 409. Og forhandlede en 
aftale på plads, der ville give jer medlemmer 
nogle arbejdsbetingelser, der kunne sikre os 
et godt arbejdsmiljø og forudsætninger for, 
at vi kunne levere et professionelt stykke 
arbejde, som vi kunne være stolte af. Hvis de 
tilmed forbedrede vilkårene for vore mindre 
medlemsgrupper, ville det klæde dem.

 Jeg tror ikke på, at Forligsinstitutio-
nen eller en konflikt bringer os tættere 
på de ønskede mål. Der er stadig stor  
afstand, men retningen er god nok.  
Vi må kæmpe videre – kæmpe i flok. 

DLF mener
Af PEr SAnD PEDErSEn  
forMAnD for DLf’s  
orgAnISATIonS-  
og ArBEJDSMILJøuDVALg 

Ét er håbet, noget andet er virkeligheden. 
Vi får ikke fjernet lov 409 – lige nu – men 
forhandlingerne om Overenskomst 15, der er 
ved at nærme sig afslutningerne, giver måske 
alligevel håb for fremtiden. KL har ikke været 
på knæ, men i knæ. Massive henvendelser fra 
kommuner og presset fra jer, kredse og for-
eningen centralt og forhandlingsfællesskabet 
har ført til et papir på 15 punkter, som inde-
holder gensidige forpligtelser, der giver skoler, 
kredse, kommuner og foreningen nogle hånd-
tag og trædepuder, der kan bringe os den rig-
tige vej – op af hullet. Forpligtende punkter er 
det blevet til. Ikke en aftale, men vi har ikke 
accepteret lov 409, og KL har ændret signaler.

Aftaler bliver forhåbentlig lokalt atter en 
del af hverdagsbilledet. Vi har set betydnin-
gen af dette i områder som Ballerup og andre 
aftalekommuner.

Vi er ikke kommet i mål med en ny ar-
bejdstidsaftale, men vi har med Overenskomst 
15-papiret fået et afsæt, der skal bringe os tæt-
tere på. Vi må nu afprøve de muligheder og 
klare hensigter, der ligger i papiret. Arbejdsgi-
verne skal udfordres, og vi skal på ingen måde 
slippe presset. 

Jeg tror ikke på, at Forligsinstitutionen eller 
en konflikt bringer os tættere på de ønskede 
mål. Der er stadig stor afstand, men retningen 
er god nok. Vi må kæmpe videre – kæmpe i 
flok. Det skylder vi hinanden og specielt dem, 
der undervejs har måttet bukke under. 
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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 06 skal være redaktionen i hænde senest   
onsdag den 4. marts klokken 9.00.

Peter Hess-Nielsen, pensioneret lærer, København

Ministeriel magtarrogance  
i Ilo-sagen
Jeg har lige været tilhører til et åbent 
samråd i Folketingets kommunaludvalg (23. 
januar, redaktionen). Det var indkaldt af 
Rosa Lund og Finn Sørensen fra Enhedsli-
sten, som gerne ville høre, om regeringen 
har taget sig af ILO’s kritik af den måde, lov 
409 blev vedtaget og gennemført på i april 
2013 efter lockouten.

ILO’s udtalte kritik handler om, at re-
geringen kun konsulterede den ene part, 
KL, inden loven blev forelagt og vedtaget i 
Folketinget. Den anden part, DLF/Lærernes 
Centralorganisation, blev hverken orienteret 
eller konsulteret. Det er kritisabelt, siger ILO.

Det var Bjarne Corydon og Henrik Dam 
Kristensen, der som finansminister og                                                                                                                                               
beskæftigelsesminister skulle svare. Og det 
blev en pinlig sag, synes jeg. De to ministre 
måtte spørges flere gange, inden det frem-
stod klart, at de dels var enige i kritikken, 
dels anerkendte, at det var en fejl ikke at 
inddrage DLF.

Da de blev spurgt, om de havde gjort 
noget for at rette op på fejlen, for eksempel 
taget kontakt med DLF efterfølgende, så gav 
beskæftigelsesministeren på den mest arro-
gante måde udtryk for, at en fejl er en fejl, 
og det kan man jo ikke gøre noget ved.  

Finn Sørensen og Rosa Lund havde ret-
tidigt fremsendt flere skriftlige spørgsmål, 
blandt andet spurgte de, om noget tidligere 
regeringsindgreb nogensinde havde inde-
holdt en afskaffelse af alle lokalaftaler. Det 
var ikke muligt for beskæftigelsesministeren 
at svare på dette spørgsmål på grund af dets 
tekniske karakter, sagde han – men Finn 
Sørensen kunne jo bare spørge igen, mente 
han!

Samrådet var en lektion i ministeriel 
magtarrogance af dimensioner. Ingen efter-
tanke. Og det kan de komme af sted med, 
fordi alle andre partier stemte for overens-
komstovergrebet. 

Ove Lustü, pensioneret lærer, Vordingborg

Hvad mener politikerne med  
ordet reform?
»Oprindelig var sproget et middel til forstå-
else. Efterhånden er det blevet et middel 
til misforståelse!«, som Storm P. engang 
udtrykte det.

Når vore politikere taler om reformer, er 
det så i ordets oprindelige betydning, det vil 
sige som fremskridt og forbedringer? Eller 
er det tilbageskridt og spareøvelser, som jeg 

forstår, mange lærere efterhånden opfatter 
det?

En sag bør altid ses fra to sider! 
Tag nu for eksempel ordet »kontrol«, 

som nok læses forfra af myndigheder med 
videre og snarere bagfra af dem, det går ud 
over!

RIDDERPIRATEN
DRAGEN OG 
EN ½ SKATTEØ

6. februar - 27. marts 2015

ZANGENBERGSTEATER.DK 
PILESTRÆDE 55 A, 1112  KØBENHAVN K
TLF.  3314 5005

 SKATTEØ
For de 
4 - 10 

årige og 
deres 
voksne
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debat

Folkeskolen bringer torsdag den 5. februar 
2015 en artikel om en tidligere ansat ved Gl. 
Hasseris Skole, Jean-Philippe Simon ( JPS).

I artiklen fortælles om en meget ulykkelig 
sag, hvor JPS bliver anklaget for sexkrænkelser 
af en af skolens elever. Artiklen portrætterer 
den pågældende lærers opfattelse af sagsfor-
løbet, og hvorledes skolens tidligere ledelse 
og JPS’ kolleger efter hans mening har ageret i 
sagsforløbet.

Lad det være slået fast med det samme: 
Ingen blandt personalet fra dengang har på 
noget tidspunkt troet på, at JPS skulle have 
foretaget sig det, som anklagerne lød på. 
Tværtimod har han fået den støtte af persona-
let, som det efter bedste evne var muligt for os 
at give efter de forfærdelige anklager, JPS blev 
udsat for. På diverse møder, hvor både ledelse, 
JPS og andre ansatte var til stede, diskuterede 
vi sagen åbent, og ingen kan være i tvivl om 
– heller ikke JPS – at et samlet personale støt-
tede ham i denne specielle sag. Ligeledes er 
det også uforståeligt, at det fremføres i artiklen 
både af JPS og af den lokale kreds, at der ikke 
blev holdt orienteringsmøde for personalet, da 
anklagerne mod JPS med rette blev droppet. 
Dette skete på vores onsdagssamling i 12-pau-
sen, straks efter at meddelelsen om tiltalefra-
fald var kommet. 

Og her er vi så fremme ved Folkeskolens 
behandling af denne sag. Folkeskolen videre- 

bringer JPS’ opfattelse af sagsforløbet, og det 
er jo helt i orden. Men i fremstillingen bliver 
skolens tidligere ledelse og også skolens per-
sonale udstillet som mennesker uden den 
mindste form for empati og som kolleger, der 
har været mere eller mindre skyld i JPS’ nu-
værende situation. Jeg skal kun udtale mig på 
personalets vegne og sige, at intet kunne være 
mere forkert. Desværre vælger Folkeskolen at 
lade JPS’ udtalelser være »sandheden«, da JPS’ 
udtalelser står uimodsagt i bladet – ingen fra 
Folkeskolen har henvendt sig til eksempelvis en 
talsmand for personalet på skolen, der kunne 
be- eller afkræfte historien, som den er fortalt 
i bladet. 

Nej – her er en god historie, og den bliver 
præsenteret på en måde, som ikke er værdigt 
for et blad som Folkeskolen. Resultat: En hel 
personalegruppe på en skole bliver anklaget 
for at være totalt ligeglad med en kollegas ve 
og vel – og det sker i det, der er vores eget fag-
blad. Det er vel ikke for meget forlangt, at en 
gruppe mennesker, der bliver anklaget for et 
eller andet, også får chancen for at give deres 
version af sagen, før den bliver slået op på 
forsiden og efterfølgende behandlet over flere 
sider i vores eget fagblad. 

Falske anklager mod undervisere om sex 
med elever, som denne artikel beskriver, kan 
ikke få opmærksomhed nok, men den måde, 
Folkeskolens artikel fremstår på, lader meget 

tilbage at ønske. Ansatte ved vores skole føler 
sig i den grad uretmæssigt udstillet af vores 
eget fagblad – og det er godt nok en ejendom-
melig følelse at sidde tilbage med.

Svar:
Det er helt rigtigt, at vi ikke har talt med Kim 
Nygaard, inden vi bragte historien. Vi har talt 
med mange andre, herunder sagsbehandleren 
i lærerkredsen, og set akter i sagen. Vi har 
også været i kontakt med den daværende 
skoleleder, da hun bliver direkte anklaget. Men 
vi burde også have talt med Kim Nygaard og 
viderebragt hans og kollegernes synspunkt.

Kernen er jo, at forløbet er oplevet helt for-
skelligt. Kollegerne synes selv, at de har bak-
ket op. Det har Jean-Philippe Simon slet ikke 
oplevet. Det er hans oplevelser som uskyldigt 
anklaget, vi har viderebragt.

Det er vigtigt at få sat fokus på, hvad der 
sker i sådan en sag, og på hvordan man kan 
og bør handle som leder og som kollega. Det 
er årsagen til, at vi har valgt at bringe artiklen. 
Den bør føre til overvejelser på alle skoler 
og arbejdspladser. Hvordan gør vi, hvis lynet 
pludselig slår ned? Er vi gode nok til at samle 
hinanden op?
Venlig hilsen  
Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør

vi blev udStillet
Tillidsrepræsentant Kim Nygaard skriver på vegne af personalet på Gl. Hasseris Skole:
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Hvor var lærerne?
Camilla var mobber i skolen. Hun er 

i dag ked af, at de voksne svigtede.

Side 20

Klassens Bedste ven
retriveren Thomas er klassens bedste  

ven. ejeren er både lærer og hundefører. 

Side 24
dlF sKal spare
forslag: færre kongresser og færre 

medlemmer af hovedstyrelsen. 

Side 14

  
Falsk 
anklaget
lærer Jean-Philippe simon blev 

totalt renset for pædofilianklage, 

men blev chikaneret og senere fyret.

144564 p01_FS0315_Forside.indd   1

02/02/15   15.42

Læs også
Læs artikel med juridisk konsulent 
Steen Dam: »Når læreren er på anklage-
bænken«. Se også indlæg på folkeskolen.
dk og Folkeskolens facebook-side,. 

scor kassen 
til klassen 

Står du og dine klassekammerater 
og mangler penge til lejrskolen?
Eller drømmer I om at holde en 
stor klassefest eller få andre fæl-
les oplevelser? 

Så kan I nu tjene lette penge ved 
at sælge Børnehjælpsdagens 
Lillebror Lotteri.
Det er gratis at tilmelde sig – og I 
kan altid returnere usolgte lodder!
Salgsperioden er 26. marts til 17. 
maj 2015.

Når I sælger lodderne, støtter I 
samtidig anbragte børn og unge i 
Danmark, der bor på døgninstitu-
tion eller hos en plejefamilie.

Det er sejt, 
når børn 
hjælper 
børn.

Bestil lodder online 
i dag på www.bhd.dk
Her kan I også læse 
mere om lotteriet og 
Børnehjælpsdagen

Tjen 8,50 kr.
for hvert lod 
I sælger til en 
rund tyver!
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Træn dine elever i 
førstehjælpsomhed

TrygFonden har i mange år været med til at uddanne 
skoleelever til fremtidens førstehjælpere med klassesæt 
og genoplivningsdukken MiniAnne. Nu vil vi skabe en 
bevægelse, der giver en ny generation både evnen 
og viljen til at træde til og redde liv. Undervisnings-
materialerne er gratis. Se hjertestarter.dk

TrygFonden varetager TryghedsGruppens 
 almennyttige arbejde. TryghedsGruppen 
er hovedejer i forsikrings selskabet Tryg og 
 skaber værdi og tryghed gennem langsigtede 
investeringer og almennyttige uddelinger.
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debatdebat Brug GRATIS og konkrete 
materialer, som går tæt 
på elevernes hverdag!

• Besøg os på stand 68 på Danmarks Læringsfestival

• Besøg os på stand 28-29 på Big Bang-konferencen

Sæt fokus på globalisering i 
geografi  og samfundsfag med 
’Verden handler – etisk og fair?

GRATIS!

Arbejd praktisk og undersøgende 
med mad hele året. Brug GoCook-
bogsystemet til madkundskab!

2015006 GC_Folkeskolen_210_285.indd   1 04/02/15   15.33

Karsten Bräuner, lærer, Klarup Skole, Aalborg

Folkeskolereformen går overraskende godt, 
udtaler undervisningsminister Christine 
Antorini og formand for KL’s børne- og 
kulturudvalg Anna Mee Allerslev til Danske 
Kommuner (nyhed på folkeskolen.dk den 
28. januar, redaktionen).

Overraskelsen må betyde, at de to havde 
forventet noget væsentligt ringere end 
det, vi er vidne til, hvilket logisk afføder to 
spørgsmål: Hvordan kan det være ringere? 
Og med så ringe forventninger, hvorfor 
satte de så overhovedet reformen i gang?

Antorini er også overrasket over lærer-
nes arbejdstid: »Nogle steder er der en mur, 
der hedder 16.30, og man skal være der 
til 16.30, og man må ikke tænke en eneste 
tanke om arbejdet efter det klokkeslæt. 
Sådan noget er ærgerligt«, siger hun og har 
åbenbart glemt, at det er regeringen selv, 
der med lov 409 har defineret arbejdstid 
som tilstedeværelsestid.

Antorini har også glemt, at lærernes 
arbejdstid samtidig blev »normaliseret« af 
regeringen og KL: »Skoler« er ifølge mini-
steren nemlig alligevel ikke arbejdspladser 
som alle andre, men »vidensvirksomheder 
med vidensmedarbejdere, hvor det forhå-
bentlig er sådan, at faglighed og engage-
ment også er noget, man tænker på ud over 
det, der er ens arbejdstid. Ikke sådan at 
man skal råudnytte medarbejderne – det er 

ikke det, det går ud på, men at man bare er 
levende optaget af sit arbejde«.

Lad mig erindre ministeren om, at sådan 
var det før den »voldtægt af lærerne«, som 
Flemming Ibsen, professor emeritus ved 
Aalborg Universitet, kaldte KL’s lockout og 
lov 409. Den indstilling har hun selv smad-
ret. Nu holder lærerne fri, når de har fri.

Når Antorini udtaler sig, som hun gør, 
siger hun så også, at reformen ikke kun 
forudsætter, at lærerne lægger hele deres 
arbejdstid på skolen, men at de også – uden 
at lade sig »råudnytte« – arbejder i fritiden? 

Arbejde i fritiden?
Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

} velkommen til en ny 
 prøveform

John Rydahl:
»Alt for mange politiske tiltag 
bidrager desværre i disse år i 
højere grad til afvikling af fol-
keskolen end til dens udvikling. 
Så meget desto større grund 
er der til at glæde sig over, når 
der kommer udspil, som træk-
ker i den rigtige retning. og det 
gør de nye bestemmelser om 
afgangsprøverne i de humanisti-
ske fag …
Hvad der især er værd at hæfte 
sig ved i den nye prøveform, er, 
at selve prøven ikke i samme 
grad som tidligere ligger i for-
længelse af selve undervisnin-
gen, men bliver en integreret del 
heraf – altså som en afslutning 
på undervisningen. Her kan ele-
verne i praksis konkludere på, 
hvad de har tilegnet sig af viden 
og færdigheder gennem under-
visningen i faget ...«.

 Nu holder  
lærerne fri, når 
de har fri.

WWW.KOPITILUNDERVISNING.DK

WWW.TEKSTOGNODE.DK

BESØG VORES STAND, OG FÅ SVAR PÅ KOPIERINGENS HVEM-HVAD-HVOR
FÅ INSPIRATION TIL MELLEMTRIN OG UDSKOLING, OG DELTAG I VORES KONKURRENCE

Den 3. marts kl. 11.30 – 12.15 kan du møde forfatteren Daniel Zimakoff.  Med sit oplæg 
’Fiktion med Friktion’ giver han konkrete ideer og inspiration til undervisningen i fiktion 
for mellemtrin og udskoling. Daniel Zimakoff har fået Kulturministeriets børnebogspris
i 2004 og har siden 1993 undervist i at skrive fiktion for børn, unge og voksne.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG PÅ DANMARKS LÆRINGSFESTIVAL DEN 3. OG 4. MARTS

KOM

OG HØR

Copydan.Annonce.Folkeskolen.192x80.300115.indd   1 30/01/15   09.46
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Brug GRATIS og konkrete 
materialer, som går tæt 
på elevernes hverdag!

• Besøg os på stand 68 på Danmarks Læringsfestival

• Besøg os på stand 28-29 på Big Bang-konferencen

Sæt fokus på globalisering i 
geografi  og samfundsfag med 
’Verden handler – etisk og fair?

GRATIS!

Arbejd praktisk og undersøgende 
med mad hele året. Brug GoCook-
bogsystemet til madkundskab!
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debat

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

debat

Flemming Nygaard, formand for Tysklærerforeningen for Grundskolen

»Vi har 35 timers tilstedeværelse, er jeg væk 
på kursus, skal jeg altså arbejde mere i andre 
uger, timerne bliver ikke 
sløjfet, men skal læses på et 
andet tidspunkt. Jeg betaler 
altså selv for at komme på 
kursus«.

Ovenstående udsagn 
in dikerer med al ønskelig 
tydelighed, at lærerne er 
pressede arbejdsmæssigt, 
hvilket igen forhindrer 
dem i at udbygge deres fagligt pædagogiske 
kompetence, der tilbydes gennem den faglige 
forening eller via kortere kurser på Center for 
Undervisningsmidler, CFU. Udsagnet er blot en 
af de udtalelser, der danner baggrund for ar-
tiklen: »Faglige kurser? Det kan du godt skyde 
en hvid pind efter!«, der kan læses på folke-

skolen.dk. Artiklen beskriver, hvorledes det 
bliver vanskeligere og vanskeligere for lærerne 

at deltage i faglige kurser 
arrangeret af de faglige 
foreninger. Det bekræftes 
af en forespørgsel blandt 
de faglige foreninger, der 
er tilknyttet Danmarks 
Lærerforening.

Tysklærerforeningen 
for Grundskolen har fore-
taget en landsdækkende 

undersøgelse for at få klarlagt, i hvilken ud-
strækning kollegerne får mulighed for at delta-
ge i fagligt pædagogiske kurser. Undersøgelsen 
viser klart, at kolleger ansat i folkeskolen i vid 
udstrækning får afslag eller af arbejdstidsmæs-
sige årsager fravælger at deltage i kurser arran-
geret af den faglige forening eller af CFU’erne.

faglige kurSer? det kan du Skyde 
en Hvid pind efter!

 Jeg betaler 
altså selv for 
at komme på 
kursus.

}  kommentarer til »lærere tester 
værktøj til målstyret undervisning«

Henrik Breilev:
»... Man kan og skal ikke tænke mål, 
før man tænker relevans, interesse 
og engagement. Mennesker først, 
selv i statsinstitutioner«.

Thomas Illum Hansen:
»… Det er trist, hvis måldiskus-
sioner per automatik skal udvikle 
sig til en simpel stillingtagen for 
eller imod den mest instrumentelle 
målstyring«.

30 /  f o l k e s k o l e n  /  0 4  /  2 0 1 5

OPLEV VILLEBYS UNIVERS!
Vi holder oplæg i lokale lokale 7: 
Tirsdag den 3. marts kl. 15:30 
Onsdag den 4. marts kl. 12:30

ALLE FAG I ÉT UNIVERS!
Et stærkt digitalt og interaktivt  
læringsmiddel til 0.-4. klasse.

Villeby.dk er et supplerende læringsmiddel, som præsenterer 
eleverne for en række forskellige temaer inden for alle fag.  
Alle materialerne på villeby.dk er udviklet i børnehøjde af fagfolk 
og tæller i dag flere end 4.000 læringselementer.

Du finder både bøger, film, spil, quizzer, musik, musikvideoer, 
faktatekster, evalueringsopgaver og planlagte pædagogisk-
didaktiske forløb – lige til at gå til for både lærere og elever.

- nyt digitalt quizmodul!  
Eleven registrerer svar på telefon/iPad.

- nyt registreringsmodul.
Følg med i elevernes resultater.

- mere indhold, flere fag.
Læs fagtekster, spil, lyt, se og lær mere.  

AKTIV KLASSE

KLASSENIVEAU

IPAD

.DK

Læs meget mere på villeby.dk

KOM OG MØD OS PÅ MESSEN!
Du finder os  på stand  nr. 38
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Vold og trusler om vold skal forebygges 
og håndteres i fællesskab.

Se hvordan på forebygvold.dk

Oplever du trusler 
eller vold på jobbet?

forebygvold.dk
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debat

     

     Protac SenSit®

Protac GroundMe® & Protac Kuglepuden™

Protac MyBaSe®

Protac SenSit®

Protac GroundMe®

20 års erfaring med sanseintegration

SANSE produkter giver ro
og koncentration 

Sansestimulerende hjælpemidler er en simpel 
måde at afhjælpe motorisk og psykisk uro!

Foredrag om ”Sanseintegration og indlæring”
v/ergoterapeut Pouel Thomsen

	 n	Danmarks Læringsfestival den 4. marts
  kl. 10.30, lokale 70

	 n	Skolemessen i Aarhus den 23. april
  kl. 12.30, lokale D

Besøg Protacs stand
på begge messer...

og få en
sanseoplevelse!

Foto:
Sølystskolen
Silkeborg

Folkeskolen.03.02.15.indd   1 29/01/15   14.12
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Logo farver:
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Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H

Ku’ det ikke være skønt at  
få lidt mere ud af dine penge? 
Som medlem af DLF kan du få en lønkonto med hele 5% i rente.  
Det er Danmarks højeste rente og betyder, at du får mere ud af  
dine penge. LSBprivat®Løn giver dig 5% i rente på de første  
50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. Du skal ikke betale nogen 

gebyrer for at have en lønkonto i Lån & Spar. 

 
Sådan får du 5% på din lønkonto – Danmarks højeste rente   

 Du skal være medlem af DLF – og have afsluttet din uddannelse.

 Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn er 
en del af en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal 
kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.  

	 Du	behøver	ikke	i	første	omgang	at	flytte	dit	eksisterende	 
realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal for-
midles gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

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

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

Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

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

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

Fokus på det, der er vigtigt for dig

DLF_150126_5%-C_210x285.indd   1 26/01/15   14.01

Anne-Birgitte Jespersen, Toftegårdsskolen, Faaborg

Cooperative 
learning  
– virker det?

Konsekvent anvendelse af Cooperative Learning i det 
danske undervisningssystem – virker det?

Cooperative Learning (CL) er en amerikansk 
metode, som blev indført i Danmark i 2006 af Jette 
Stenlev. Metoden bygger på læring gennem elevernes 
samarbejde organiseret ved hjælp af strukturer.

Mange lærere har afprøvet CL og synes ikke at 
have oplevet den store effekt.

Jeg er uddannet i 
CL i Danmark og USA, 
og som dansk- og klas-
selærer på mellem-
trinnet besluttede jeg 
at anvende CL konse-
kvent for at vurdere 
effekten. Jeg er blevet 
positivt overrasket.

Min klasse blev 
samlet af elever fra tre 
forskellige afdelinger 
og manglede derfor 
klassefællesskab. Dag-
lige konflikter forhin-
drede læring.

Ud over at give 
eleverne værktøjer til 
konfliktløsning brugte 
jeg konsekvent CL. Hver mandag indledte jeg min 
undervisning med Classbuilder og Teambuilder og 
forklarede omhyggeligt eleverne formålet: Alle er 
okay i klassen, og vi skal bruge hinanden til læring 
(metadialog). Konflikterne aftog, og besværlige elever 
blev inkluderet.

Seks nye elever kom til, hvoraf én var diagnostice-
ret autist. Alle blev inkluderet – af mine elever. Den 
autistiske elev blev hjulpet af den tydelige struktur i 
CL og kammerater som rollemodeller.

Efter to år fungerer klassen som et lærende fælles-
skab, hvor eleverne både kan arbejde disciplineret og 
sprudle af glæde og initiativ.

Min erfaring viser, at man skal være vedholdende, 
og at man er nødt til at medtage alle elementerne i 
CL: Class- og Teambuilding, modellering, positiv an-
erkendelse, metadialog og klasseledelse.

Sådan har jeg personligt oplevet effekten af CL, 
men efterlyser evidensbaserede studier i det danske 
skolesystem.

 Efter to år 
fungerer klassen 
som et lærende 
fællesskab, hvor 
eleverne både 
kan arbejde di-
sciplineret og 
sprudle af glæde 
og initiativ.
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CMYK S/H

Ku’ det ikke være skønt at  
få lidt mere ud af dine penge? 
Som medlem af DLF kan du få en lønkonto med hele 5% i rente.  
Det er Danmarks højeste rente og betyder, at du får mere ud af  
dine penge. LSBprivat®Løn giver dig 5% i rente på de første  
50.000 kr. Og ja, så er der 0% på resten. Du skal ikke betale nogen 

gebyrer for at have en lønkonto i Lån & Spar. 

 
Sådan får du 5% på din lønkonto – Danmarks højeste rente   

 Du skal være medlem af DLF – og have afsluttet din uddannelse.

 Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn er 
en del af en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal 
kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.  

	 Du	behøver	ikke	i	første	omgang	at	flytte	dit	eksisterende	 
realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal for-
midles gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

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

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

Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

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

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

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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»Jeg ved sjældent,  
hvad der er foregået til 

coachingen, og jeg  
spørger heller ikke  

drengene«, siger lærer på 
Rådmandsgades skole 

i københavn Anders 
Jarl Hansen. På andet 
år deltager skolen i et 
forskningsprojekt, der 

inviterer coaches udefra 
ind i skolehverdagen. 

34 /  f o l k e s k o l e n  /  0 4  /  2 0 1 5

 D rengene møder Reinhard Stelter 
på gangen foran lærerværelset 
klokken kvart i et. På skift hilser 
de på deres coach, støder deres 

højre skulder mod Reinhards venstre og 
dunker ham hårdt, men kærligt i ryggen. 
»Reinhard. Shabab«, lyder det fra både Hay-
dar Tyrki og Karar Latif. Deres hilsen synes 
vant for universitetsprofessoren med den 
tyske accent og de grå stænk i håret. Han gri-
ner og giver igen med små boks på drengenes 
brystkasser.   

I halvandet år har de mødtes på Råd-
mandsgades Skole i København, hvor dren-
gene nu går i 9. klasse. 

Reinhard Stelter er forsker ved Køben-
havns Universitet og forfatter til flere bøger 
om coachingpsykologi, mens shabab er en 

  Coaching er et begreb, der har vundet indpas i både 
sportsverdenen, erhvervs- og privatlivet. 

  Forfatteren til klassikeren »Coaching at Work«, 
som er udkommet på 22 sprog og trykt i mere end 
500.000 eksemplarer, er den tidligere racerkører 
John Whitmore. Han definerer coaching som det 
»at slippe en persons potentiale løs for derved at 
maksimere dennes præstation. Det er at hjælpe 
ham til at lære snarere end at lære ham noget«. 
(Whitmore 1997).

  På Rådmandsgades Skole forklarer praktiserende 
coach Bo Echwald imidlertid, at det i hans øjne er 
misforstået, hvis man tror, at coachen kan eller skal 
holde sig fuldstændig fri fra at påvirke de svar eller 
løsninger, der kommer fra den coachede.  

Coaching

Når lærerNe blaNder  
sig udeNom,  

vokser drengene
T e k s T  L i s e  F r a n k  •  F o T o  k r i s T i a n  G r a n q u i s T

C o a C h e n

Professor og praktiserende coach Reinhard Stelter er 
trådt ind i den understøttende undervisning, hvor han 
gennem coachingsamtaler støtter lærerne i arbejdet 
med udskolingsdrengenes selvopfattelse og motivation.
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titel, drengene har givet ham. De oversætter 
den til bror.

Få minutter senere finder de plads i et 
smalt lokale bag kantinen med udsigt over en 
af Nørrebros renoverede asfaltpladser, der 
beklædt med skakborde og mosaikpyntede 
springvand er designet efter mellemøstligt 
forbillede. De plejer at være fem drenge i 
de 45 minutters coachingsession med Rein-
hard Stelter, men i dag er kun tre mødt op. 
Det er uvist, hvad fraværet skyldes. Coach-
ingen er et tilbud til samtlige drenge fra 
6.-9. klasse. Deltager drengene ikke, bør de 

Vi er en skole, der 
er udfordret på 
mange felter, og 
generelt præste-
rer eleverne ikke 
særlig højt fag-
ligt. Så coachin-
gen er en støtte 
til alt det andet.
Anders JArl HAnsen 
lærer, rådmandsgades skole

Lærer Anders Jarl Hansen har skrevet under på flere  
af drengenes danskkundskaber, efter at et spørgsmål 
om ansøgningsproceduren til dansk statsborgerskab 

dukkede op under coachingen. 

L æ r e r e n

e L e v e n

144565 p34-39_FS0415_Coaching.indd   35 16/02/15   12.54



36 /  f o l k e s k o l e n  /  0 4  /  2 0 1 5

Gå på opdagelse 
i 1.000 portrætter 
af både danske 
og udenlandske 
forfattere

Hør om deres liv 
og opvækst, dyk 
ned i analysen af 
et bestemt værk 
eller se, hvem de er 
beslægtede med

Et tilbud fra bibliotek og skole

Forfatterweb udgives af DBC A/S i samarbejde med iBureauet/Dagbladet Information

Jakob Martin Strid Lene Kaaberbøl Kim Fupz Aakeson

forfatterweb.dk

være til stede i den understøttende under-
visning, der foregår i samme tidsrum for år-
gangenes piger. Reinhard Stelter indberetter 
imidlertid ikke fravær til drengenes lærere. 
Det er hele pointen, at der er tale om et for-
troligt rum. Det er lærerne også indforstået 
med. Hver fjortende dag giver de velvilligt slip 
på kontrollen med drengenes gøren og laden: 

»Jeg afgiver mine elever til coachene. Jeg 
har en masse sparring med de andre lærere 
om elevernes trivsel selvfølgelig. Men jeg 
føler ikke noget behov for at snakke med 
coachene. Jeg ved sjældent, hvad der er fore-
gået til coachingen, og jeg spørger heller ikke 
drengene«, siger Anders Jarl Hansen, der er 
matematik- og naturfagslærer samt kontakt-
lærer for en stor gruppe af 9.-klasseeleverne. 
Drengene har godt af at tale med nogle, som 
ikke skal bedømme dem fagligt, mener han. 

Men at spå om effekten af coachingen vil han 
ikke. 

Anders Jarl Hansen har dog ét konkret 
eksempel på, at en gruppe drenge »ligesom 
var vokset« af nogle snakke, de havde haft 
med Reinhard Stelter og hans kvindelige med-
coach. Han fortæller, hvordan han en fredag 
eftermiddag sidste skoleår tilfældigt stod med 
noget ekstra tid på hænderne. 

»Der var en løs stemning, og drengene talte 
om statsborgerskab. Flere af dem har ikke 
dansk statsborgerskab, og de var blevet klar 
over, at de skal træffe en beslutning i den sam-
menhæng inden for et par år«, forklarer An-
ders Jarl Hansen, der oplevede, at drengene på 
én gang var motiverede i forhold til at få stats-
borgerskab og frustrerede over ikke at kende 
procedurerne for opnåelsen. Drengene fort-
satte deres drøftelser af tilhørsforhold og na-

tional identitet til coachingen uden Anders Jarl 
Hansens indblanding. Men han blev sidenhen 
inddraget formelt, da drengene ville slippe for 
at tage den omtalte danskprøve for statsbor-
gerskab, såfremt han, som deres lærer, kunne 
skrive under på deres danskkundskaber. 

»Jeg underskrev en fire-fem drenges pa-
pirer. Og nej, jeg havde nok aldrig opdaget 
deres frustrationer på det punkt, hvis ikke det 
var for coachingen. Vi er en skole, der er ud-
fordret på mange felter, og generelt præsterer 
eleverne ikke særlig højt fagligt. Så coachin-
gen er en støtte til alt det andet«, siger Anders 
Jarl Hansen. 

Hans kollega, lærer Thomas Kragekjær, 
er ligeledes positiv over for, at drengene har 
fået tid og rum til at overveje små og store 
spørgsmål i forhold til sig selv og deres rolle i 
samfundet. Det er langtfra i alle hjem, at den 

For Haydar Tyrki betyder religion 
meget. Han drikker ikke, han faster 
og beder, men han blander sig ikke i, 
hvad andre tror eller ikke tror på.

Bilal Hemades mor er etnisk dansk. Under 
coachingen går det op for ham, at han ved 
meget lidt om hendes og hans fars ægteskab. 
Måske det var en idé at spørge hende? opfor-
drer drengenes coach, Reinhard Stelter.  
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slags snakke bliver taget, vurderer han. Og 
som lærer kan han ikke nå det hele: 

»Vi har ikke råd til at afsætte en hel ma-
tematiktime til at tale om, hvordan man for 
eksempel går i bad i en idrætsforening. Vi 
er jo mest sammen om det faglige. Vi kunne 

godt købe kager og tænde stearinlys, for det 
handler også om at skabe rammerne. Men 
coachene har nogle andre samtaleredskaber 
end os lærere. Det er klart«, siger han.       

Forskningsprojektet  
Som professor i coachingpsykologi ved 
Københavns Universitet satte Reinhard 
Stelter i foråret 2013 rammen for den toårige 
forskningsintervention på Rådmandsgades 
Skole. Projektet er en del af en stor bevilling 
fra Nordea-fonden til Center for Holdspil og 
Sundhed på Institut for Idræt og Ernæring. 
Udgangspunktet for projektet var en kon-
statering af, at mange bydele i Danmark har 
store sociale udfordringer med unge drenge 
og deres evne til blandt andet at tage aktivt 
ansvar for deres egen livssituation. 

For at være så tæt på forløbet som muligt 
coacher Reinhard Stelter på lige fod med de 
26 erfarne coaches, han har rekrutteret som 
frivillige til projektet. Fra sidelinjen følger den 
ph.d.-studerende Knud Eske Ryom udviklin-
gen gennem observationer, interview og en 
større spørgeskemaundersøgelse, hvis resulta-
ter først bliver tilgængelige, når projektperio-
den udløber til sommer. 

I Mie Maar Andersens kandidatspeciale 
fra november sidste år kan man imidlertid 
læse om de tidlige effekter af gruppecoach-
ingen. Mie Maar Andersen overværede Råd-
mandsgade-drengenes coachingsessioner fra 
oktober 2013 og nogle måneder frem. Der 
tegner sig for hende et billede af to drenge-
grupper.   

»For den ene gruppe af drenge er det gæl-
dende, at de oplever, at coachene udfylder en 
rolle, som de ellers ikke har i deres liv, og at 
coachingsamtalen ligeledes er et nyt, ander-
ledes og spændende omdrejningspunkt for 

  Alle Rådmandsgades Skoles drenge, ikke kun de 
socialt eller fagligt udfordrede, tilbydes gruppe-
coaching, fra de begynder i 6. klasse. Indtil videre 
deltager alle.   

  Drengene coaches i grupper a fire-seks i 45 minut-
ter hver 14. dag. 

  Coachingen var sidste skoleår placeret i klassens 
tid. I år er den lagt i den understøttende undervis-
ning.  

  Projektet har tilknyttet 26 erfarne coaches, der 
 coacher frivilligt.  

 
  Ud over coachingen tilbydes drengene – i samarbej-

de med den lokale idrætsforening Nørrebro United – 
fodboldtræning torsdag morgen fra klokken 7-8 og 
to eftermiddage efter skole.   

  Tagensbo Skole i Københavns Nordvestkvarter fun-
gerer som projektets partnerskole med henblik på at 
kunne sammenligne jævnaldrende drenge med og 
uden påvirkning fra coaching og holdspil.

  Læs mere på projektets hjemmeside  
www.holdspil.ku.dk/forskning/projekt4/

Den mentale træning

Den fysiske træning

»Coachene har nogle andre samtaleredskaber end 
os lærere«, siger lærer på Rådmandsgades Skole 
Thomas Kragekjær.  
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Snak om det!
Alle børn kender en, der er 
ramt af psykisk sygdom, 
og to til fi re elever i hver 
klasse har psykisk sygdom 
tæt inde på livet. Nogle 
ved ikke præcis, hvad 
der er galt. Andre viser 

det ikke. Men de 
fl este børn føler 
sig alene med 
deres oplevel-
ser, tanker og 

følelser.

Psykisk sygdom er svært 
at sætte ord på. Du kan 
hjælpe børnene i din klasse 
ved at snakke om det 
og dermed skabe bedre 
trivsel. 

Hent Psykiatrifondens nye 
digitale undervisnings-
materiale for 0.-6. klasse på 
www.psykiatrifonden.dk. 

Det er gratis.

NYT UNDERVISNINGSMATERIALE OM PSYKISK SYGDOM

Alle børn kender en, der er 
ramt af psykisk sygdom, 
og to til fi re elever i hver 
klasse har psykisk sygdom 
tæt inde på livet. Nogle 
ved ikke præcis, hvad 
der er galt. Andre viser 

det ikke. Men de 
fl este børn føler 
sig alene med 
deres oplevel-
ser, tanker og 

følelser.

FOR 
0.-6. 

KLASSE

pyskiatriannonce_192x188.indd   1 11/07/14   09.55

dem. (…) Anderledes ser det ud for den an-
den drengegruppe. Flere af disse drenge har, 
som konsekvens af en belastet privathistorie, 
allerede tætte relationer til pædagoger og 
oplever hermed coachene som værende yder-
ligere repræsentanter fra den genkendelige 
pædagogiske og psykologiske verden, hvorfor 
deres beretninger om og intentionalitet mod 
coachingen er mere kritisk indstillet«, skriver 
hun i sit speciales konklusion.

I Knud Eske Ryoms fortløbende interview 
med drengene er der dog flere positive tilken-
degivelser end negative. At opleve gruppe-
coachingen som meningsfuld handler også 
om tillidsopbygning over tid, mener han.  

En vigtig mand i din fars liv 
Tilbage omkring bordet på Rådmandsgades 
Skoles første sal har Reinhard Stelter et par 
emner, han gerne vil høre Haydars, Karars og 

deres klassekammerat Bilal Hemades mening 
om. Det første er terrorangrebet på satire-
magasinet Charlie Hebdo.  

»Hvordan påvirker det jer? Føler I, at nog-
le ser mere kritisk på jer, fordi I har samme 
religion som terroristerne?« spørger han. 

Spørgsmålet bliver hængende lidt i luf-
ten, imens Bilals telefon ringer. Men nej, det 

mener drengene ikke. De har hørt, at det var 
Islamisk Stat, der stod bag angrebene i Frank-
rig. For Haydar Tyrki betyder religion meget. 
Han drikker ikke, han faster og beder, men 
han blander sig ikke i, hvad andre tror eller 
ikke tror på. Reinhard Stelter nikker entusia-
stisk og deler også ud af sine egne erfaringer 
med katolske og protestantiske forskellighe-

Professor i coachingpsykologi og frivillig coach på 
Rådmandsgades Skole Reinhard Stelter spørger 

9.-klassedrengene Haydar, Bilal og Karar, hvordan 
terrorangrebet i Paris påvirker dem. 
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der i Tyskland, da snakken glider over på 
ægteskab og muligheden for at konvertere fra 
en religion til en anden. Bilals mor er etnisk 
dansk, men han ved ikke, om hun konverte-
rede til islam for at blive gift med hans far. 

»Var det ikke en idé at spørge din mor?« vil 
Reinhard vide. Forældrerelationen, og særligt 
faderforholdet, er et af de andre emner, Rein-
hard Stelter har forberedt at ville tale med 
drengene om. Det virker dog ikke til at være 
det letteste at beskrive for nogen af drengene. 
Men Reinhards engagement i samtalen synes 
at smitte, og Karar giver Reinhard ret i, at han 
er en meget vigtig mand i sin fars liv, idet fa-
deren taler meget lidt dansk. 

»Den rolle kan du være stolt af«, konstate-
rer Reinhard.  

Skepsis og omsorg
Bo Echwald, der har drevet egen konsu-
lentvirksomhed og praktiseret coaching 
siden 1990, coacher samme eftermiddag en 
gruppe 6.-klassedrenge. Sidste år coachede 
han 8.-9.-kasseelever. På linje med flere af de 
andre frivillige coaches har også han oplevet, 
at det tog tid, før drengene blev trygge ved 
ham og hinanden. 

»Drengene vil vide, om man er fra kommu-
nen og på den måde repræsenterer noget, de 
skal være på vagt over for«, fortæller han. Bo 
Echwald har ofte talt med sine drengegrupper 
om hierarkier og status. I den sammenhæng 
blev han flere gange opmærksom på drenge, 
der havde behov for ekstra støtte. Han fortæl-
ler, hvordan en dreng engang placerede sig 
selv nederst i hierarkiet til stor overraskelse 
for gruppen, der begyndte at diskutere place-
ringen. I 6. klasse oplever coachene Julie Fal-

holt og Søren Kiebe også, hvordan drengene 
udviser omsorg for hinanden. 

»Og det er jo ikke, fordi vi sidder med en 
fasttømret klike. Drengegrupperne er meget 
blandede«, siger Julie Falholt, der til daglig 
arbejder som kreativ konsulent i sin egen 
virksomhed creativethinking.dk. Hendes 
coachpartner Søren Kiebe, der almindeligvis 
coacher folk fra erhvervslivet, er også over-
rasket over, hvor reflekterede drengene rent 
faktisk er, taget i betragtning hvor lidt de ofte 
er vant til at tale om, hvad de tænker og føler.  

Coachafhængighed 
De tre drenge i Reinhard Stelters gruppe fortæl-
ler, at de var trætte i dag. Men generelt får de 
meget ud af deres coachinglektioner. Om man 
kan blive afhængig af coaching, ved de nu ikke. 

»Man kunne godt klare sig uden, men 
det er en støtte«, siger Haydar Tyrki. Det er 
fremtiden og aktuelt, hvorvidt deres lærere 
vil vurdere dem egnede til gymnasiet, som 
drengene er glade for at kunne snakke med 
Reinhard om.    

»Reinhard er meget mere imødekommen-
de og forstår os«, siger Karar Latif. Drengene 
fortæller, hvordan Reinhard også har mødtes 
med dem uden for skolen på en vandpibe-
café i Nordvestkvarteret. De griner alle indfor-
stået ved mindet. 

Til sommer, når Reinhard Stelter og Knud 
Eske Ryom afrunder forskningsinterventionen 
på Rådmandsgades Skole, er det imidlertid 
en mulighed, at skolen overtager projektet. 
Forskernes kontaktlærer, Thomas Kragekjær, 
arbejder i øjeblikket på at få forankret nogle 
af ideerne i skolereformens vision »den åbne 
skole«. Men det er endnu meget uvist, i hvil-
ken form projektet kan fortsætte. Først i som-
meren 2016, når Knud Eske Ryom afleverer 
sit ph.d.-projekt ved Center for Holdspil og 
Sundhed, vil der foreligge en model for grup-
pecoaching i folkeskolen, som andre skoler vil 
kunne kopiere. 
freelance@dlf.org

Karar Latif drømmer om at blive professionel fodboldspiller. 
Men han er ikke sikker på, at det er realistisk. Hans far siger 
også, at han hellere bør tage en uddannelse.   

Indblik og udsyn er et historiesystem 

fra 3.- 9. klasse med vægt på kronologi 

og sammenhængsforståelse. Igennem 

levende bøger guides eleverne gennem 

historien ved hjælp af billeder, faktabokse 

og kildetekster.

GOD OG 
FAGLIG
historieundervisning

meloni.dk • post@meloni.dk
Alle priser er ex moms 

Elevbog . . . . . . . . . . . kr. 120,-

Lærerens håndbog . . kr. 500,-

Klassesæt . . . . . . .  kr. 2.500,-

Et klassesæt består af 30 elevbøger 
samt Lærerens håndbog.
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VIDEREUDDANNELSE
Kandidatuddannelser med pædagogisk perspektiv

INFORMATIONSMØDER OM KANDIDATUDDANNELSERNE
PÅ INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 2015:

• Campus Emdrup (København), 24. februar kl. 16
• Campus Aarhus, 25. februar kl. 16 

Programmer og tilmelding: edu.au.dk/aabenthus

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)                      

AARHUS                                  
UNIVERSITET                             AU

 
Ansøgningsfrist 1. april

Læs mere på kandidat.au.dk
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Fagbladet Folkeskolen vil tage sig godt af sine læsere. Så hvis 
du er gæst på Danmarks Læringsfestival i Bella Center den 3. 
eller 4. marts, så kig forbi vores stand. Vi har plads til, at du kan 
tage en pause, bladre i de nyeste numre af Folkeskolen og få lidt 
godt til ganen. 
På standen kan du få en snak med medarbejdere fra Folkesko-
lens redaktion og fortælle os, hvad du gerne vil læse om i dit 
fagblad. Du kan også høre, hvordan du får størst mulig glæde af 
de faglige netværk på folkeskolen.dk 
Sidst, men ikke mindst, kan du deltage i lodtrækningen om et 
weekendophold for to på et af Sinaturs hoteller. Værdi +7.000 kr.

Læringsfestivalen finder sted i Bella Center  
i København den 3. og 4. marts. 
 
Du finder Folkeskolen på stand 117.  
Vi glæder os til at møde dig.

LæringsfestivaL:

Vind med Folkeskolen s  
faglige netværk

w e B  •  n y h e D s B r e V  •  s m a r t p h o n e  •  s o C i a L e  m e D i e r

Illustration: Pernille M
ühlbach
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For yderligere information om foredrag med Ka-
thrine Ravn Kruse kontakt da: mathilde@madein-
copenhagen.dkLæs mere på natpaamuseet.dk

Kathrine og hendes far
»Mig og min far – hvem fanden gider klappe?« er en 
Robert-nomineret dokumentarfilm af kathrine Ravn 
kruse, der har vendt kameraet mod sig selv og sin alko-
holiserede far. efter 20 år som alkoholiker går hendes far, 
Palle, på antabus, og de ser en mulighed for at nærme 
sig hinanden. Den 60 minutter lange film har fået flotte 
anmeldelser, og kathrine Ravn kruses debutfilm er ble-
vet bredt efterspurgt i undervisningssammenhænge. I 
den forbindelse kan filmen ses gratis på emu.dk, hvor der 
også kan findes tilhørende undervisningsmaterialer.

Instruktør kathrine Ravn kruse tilbyder også film-
visninger og foredrag, som kan tilpasses formål og mål-
grupper – lige fra interne kurser til undervisningsforløb 
med udskolingselever. 

Glad skole i Mozambique
lærerstandens Brandforsikring og udviklingsorgani-
sationen Ibis er indgået i et toårigt samarbejde, der 
skal sikre en bedre skolegang for 690 elever på nan-
te-skolen i Mozambique. lærerstandens Brandfor-
sikring har postet 650.000 kroner i til efteruddan-
nelse af lærere, og pengene skal bruges på faglige 
løft, bedre undervisningsmaterialer og flere pæda-
gogiske værktøjer. samarbejdet gør nante-skolen til 
en del af Ibis-projektet »Den Glade skole«, der sikrer 
lærere løbende efteruddannelse. I Mozambique er 
det ikke unormalt, at undervisningen foregår under 
et træ, kun halvdelen af lærerne har en læreruddan-
nelse, og mere end halvdelen af alle børn færdiggør 
ikke 7. klasse, dette gælder især pigerne. lærerstan-
dens Brandforsikring støtter løbende velgørende 
projekter, der har relation til skole og uddannelse. Ibis 
støtter via samarbejdspart-
nere 28 »Glade skoler« i 
Mozambique. 

Nat på museet
lommelygteræs, rundvisninger og 
godnathistorier fra den afrikanske sa-
vanne er nogle af de ingredienser, der 
tilsammen udgør »nat på Museet« på 
naturhistorisk Museum i Aarhus for 
elever fra 3.-7. klasse. klasseværel-
set er skiftet ud med soveposer, der 
ligger side om side med udstoppede 
tigre, ørne og en komodovaran  – og 
ideen er at give eleverne ny viden om 
naturen. en nat på naturhistorisk 
Museum strækker sig fra klokken 16 
til 07 og koster 4.500 kroner.

Hurra for stemmeret!
for 100 år siden – i 1915 – skete noget stort: Grund-
loven blev ændret, og kvinder og tjenestefolk fik 
stemmeret! for at fejre jubilæet har regeringen og 
folketinget lanceret hjemmesiden 100aaret.dk, der 
blandt andet informerer om lokale initiativer og events 

rundtom i landet. skolevalget i januar var en af de 
første større events, der markerer 100-året. fejringen 
står på i det første halvår af 2015 og kulminerer i 
grundlovsweekenden fra 5.-8. juni.

Ved Mie Borggreen Winther/mbw@dlf.org

Foto: Anders Nydam

Logo: Kontrapunkt

Foto: Jakob Lerche

CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

SE FILM OG TV
ONLINE I KLASSEN
Så du et interessant program i går, 
som passer perfekt ind i jeres forløb?

Gennem CFU kan du streame mere 
end 22.000 undervisningsrelevante 
tv-udsendelser, dokumentar- og 
spillefilm – direkte ind i klasseværelset.

Læs mere om streaming på cfu.dk

spillefilm – direkte ind i klasseværelset.

MØD OS PÅ 

DANMARKS

LÆRINGS-

FESTIVAL

3.-4. MARTS

BELLA CENTER
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Tilmeld dig  

neTværkeT nATUrFAg 
på Folkeskolen.dktættere på faget: NATURFAG

Hvorfor hedder faget nu natur/teknologi, og hvor-
dan kan man arbejde med robotteknologi, hvis 
man ikke har råd til Lego Mindstorm på skolen?

Det var nogle af spørgsmålene på temadagen, 
som NTS-Centeret holdt på Frederiksberg. Læ-

rerne afprøvede forskellige dataloggere og fik en 
gennemgang af elementerne i Fælles Mål for na-
turfagene. 

Mikael Scheby, konsulent fra NTS-Centeret i 
Vordingborg, fortalte, at man under arbejdet med 
Fælles Mål havde fundet ud af, at det egentlig ikke 
er teknik, men teknologi, der er beskrevet i målene. 

»Det er altså ikke et nyt fag, men mere nogle 

justeringer, og så kan man sige, at navnet nu pas-
ser til faget«, forklarede Mikael Scheby. 

Han understreger forskellen med et eksempel: 
Hvis man har vand i kælderen og bruger en pumpe 
til at få det op, så er der tale om at bruge teknik. 
Men hvis man designer en elektronisk vandalarm, 
der advarer, når der kommer vand på gulvet i kæl-
deren, så har man løst opgaven via teknologi.

TeksT og foTo Helle lauritsen

teknologi i alle naturfag
nts-Centeret holdt temadag om teknologi i Fælles  
Mål og med eksempler til undervisningsforløb. 

På folkeskolen.dk kan du læse meget 
mere om naturfagene. På det faglige 
netværk skriver bloggere om fysik/
kemi, biologi, geografi og natur/tekno-
logi, ligesom der er artikler om fagene 
og anmeldelser af undervisningsmidler.

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

FAGliGT NeTvæRk: 
NATURFAG

CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

LÆS E-BØGER
I SKOLEN

Vil du udnytte de digitale fordele 
– også når du læser litteratur med 
eleverne?

Hos CFU kan du gratis låne en lang 
række skønlitterære e-bøger til alle 
klassetrin. E-bøgerne kan læses på 
både pc, tablet og smartphone.

Læs mere om e-bøger på cfu.dk

MØD OS PÅ 

DANMARKS

LÆRINGS-

FESTIVAL

3.-4. MARTS

BELLA CENTER
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tættere på faget: NATURFAG

På temadagen fik deltagerne mulighed for at 
arbejde med dataloggere, bioteknologi og robot-
teknologi.

I en workshop prøvede deltagerne at finde og 
vise dna, og de så et gæringsforsøg, fordi netop 
gæringsforsøg er godt til at vise mulighederne for 
dataopsamling – eleverne kan for eksempel måle 
på ilt, pH-værdi, CO2 og ætanol.

I en anden workshop var det programme-
ring, der var i spil. Deltagerne fik en tegnet kat 
til både at miave, hoppe rundt på skærmen og 
lave andre kunster. De arbejdede med micro-
controlleren MaKey MaKey og gratisprogram-
met Scratch for at styre den virtuelle robot på 
skærmen. En måde, hvorpå alle skoler kan få 
råd til at bruge robotteknologi.

Progressionskort til Fælles Mål
NTS-folkene pegede på flere af de områder, 
hvor teknologi er i spil i Fælles Mål, og de for-
talte om, hvor på NTSnet lærerne kan finde in-
spiration til undervisningsforløb. For eksempel 
ti forløb, hvor der er teknologi i ni af dem. Alle 
forløb indeholder en film og en lærervejledning.

Desuden er NTS-Centeret i gang med at 
udarbejde progressionskort til Fælles Mål.  
Christina Frausing Binau og Mikael Scheby 
fra NTS fortalte om de trædesten, de er ved at 
udarbejde inden for læringsmålene. De viste 
foreløbige skemaer, for eksempel et om tekno-
logier i fødevareproduktion. Hvordan eleverne 
på 1.-2. klassetrin kan fortælle om madvarer, 
og frem til at de i 7.-9. klasse kan sammenligne 

teknologier, vurdere dem og komme med forslag 
til bæredygtig fødevareproduktion.

Uddybende skemaer og progressionskort til 
Fælles Mål er under udarbejdelse og forventes 
færdige omkring 1. april, lyder et bud fra NTS-
Centeret. 
hl@dlf.org

Lærerne prøvede et dna-
forsøg på temadagen. De 
skrabede sig i mundhulen 
med en vatpind for at op-
samle celler. Senere kunne 
de se deres dna som far-
vede blå trævler i et rea-
gensglas.

Læs
hele artiklen på folkeskolen.dk med 
links – »Temadag: Teknologi i alle  
naturfag«.

CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

VURDÉR DIGITALE 
LÆREMIDLER

Er det svært at skelne mellem skidt og 
kanel, når du skal vælge apps, portaler 
eller andre digitale læremidler til din 
undervisning? 

Med CFU’s værktøj Vurdigi kan du 
og dine kolleger vurdere og vælge 
digitale læremidler på et kvalificeret 
grundlag.

Læs mere på vurdigi.dk

MØD OS PÅ 

DANMARKS

LÆRINGS-

FESTIVAL

3.-4. MARTS

BELLA CENTER
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Nummer 5: Mandag den 23. februar 2015
Nummer 6: Tirsdag den 10. marts 2015
Nummer 7: Mandag den 23. marts 2015

DeaDlines for
stillingsannoncer

2015

korte meddelelser

mindeord

Per Dybdahl
Lige så trist og choke-
rende meddelelsen om 
Pers alt for tidlige død 
var, lige så lysende, varmt 
og altfavnende vil hans 
eftermæle være for os. 
Det store menneske i den 
lille mand havde først og 
fremmest hjerterum, spe-
cielt for alle trængende. 
For Per var ingen bekym-
ring for lille, ingen person 
for ubetydelig, intet tids-
punkt for ubelejligt. I en 
travl hverdag var der altid 
tid og rum og ikke langt 
fra ord til handling.
Per havde sine meningers 
mod, men ligegyldigt hvor 
højt bølgerne gik, så bar 
han aldrig nag. Han lod 
aldrig et pres på ham gå 
ud over medarbejdere. I 
et arbejdsfællesskab om 
opgaven tog han gerne sin 
del af ansvaret og bidrog 
med sparring, gode råd, 
overblik og opmuntring. 
Derved skærmede han 
medarbejderne mest 
muligt mod unødvendige 
bekymringer. Som leder 
var Per også god til at 
oversætte politiske mål 
for personalet. Med Pers 
bortgang har den born-
holmske folkeskole mistet 
en meget dygtig leder, der 
i øjenhøjde favnede elever, 
medarbejdere og forældre 
ved altid at søge dialogen. 
Vore tanker er hos hans 
familie. 
Æret være hans minde.

På vegne af medarbej-
dere på Afdeling Aaker

Peter Ulrichsen  
og Niclas Fick

personalia

Folkeskolens nye 
praktikant har et 
graverhjerte
Anette Solgaard er fra 1. 
februar journalistprakti-
kant på Folkeskolen, hvor 
hun vil være en fast del af 
redaktionen de næste 12 
måneder. 
Anette Solgaard læser 
bachelor i journalistik 
på Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole i Aar-
hus. Hendes journalistiske 
mål er at kunne skrive så 
lækkert, at selv tørre tal 
og mødereferater bliver 
spændende læsning.
Hun er den type journa-
list, der bliver ved med at 
grave, indtil alle fakta er 
på plads.
»Jeg glæder mig til at 
skulle prøve det hele. Men 
det sjoveste er, når der 
er mulighed for at grave i 
dybden, indtil alt er blot-
lagt«, fortæller Anette. 
Anette Solgaard afløser 
Simon Brix Justesen, der 
har skiftet redaktionen 
ud med et skrivebord på 
den danske ambassade i 
Zimbabwe de næste seks 
måneder. 

mbw@dlf.org

personalia

Flemming ernst fylder 60
Flemming Ernsts fagpo-
litiske karriere startede 1. 
april 1990, da han som 
tillidsrepræsentant for 
Enghøjskolen i Hvidovre 
blev en del af kredsstyrel-
sen. Siden 1. april 1996 
har han været kredsfor-
mand i Hvidovre Lærer-
forening, medlem af ho-
vedstyrelsen siden 2008 
og har siden 2010 været 
næstformand i overens-
komstudvalget. Hans 
hjerte banker for arbejds-
tid og lønforhold. Flem-
ming Ernst er uddannet 
fra Hellerup Seminarium i 
1981 med linjefag i mate-
matik og historie. I Hvid-
ovre Lærerforening er han 
værdsat for sin trovær-
dighed og lune – og for at 
skabe gode forhandlings-
resultater. 
Flemming Ernst fylder 60 
år tirsdag den 3. marts.

mbw@dlf.org

Foto: Stig Nielsen Foto: Stig Nielsen

Følg med og deltag  
i debatten på

Læringsledelse og fælles antrit

Skoleledere til 
Jammerbugt 

Kommune

Jammerbugt Kommune søger sko-
leledere til Trekronerskolen og Gjøl 
Skole. Er du en kompetent leder, kan 
du forene både personaleledelse og 
læringsledelse samt sætte retning og 
skabe sammenhænge? Har du mod 
på at stå i spidsen for en af disse 
lokalforankrede og udviklingsorien-

terede skoler fyldt med livlige børn i 
alle aldre, engagerede medarbejdere 
og aktive forældre? Og har du lyst til 
at blive en del af et spændende og 
udviklingsorienteret skolevæsen med 
fokus på ”Alles læring og trivsel – på 
kanten af det vi gør”, så læs mere om 
stillingerne på www.mercuriurval.dk.
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Blokade mod UCplus’ sprogcentervirksomhed
Lærernes Centralorganisation har iværksat blokade over for 
UCplus’ sprogcentervirksomhed. Uddannelsesforbundet har 
siden primo 2012 forsøgt at opnå overenskomstdækning af 
undervisningen med UCplus, men hidtil uden held.

Blokaden omfatter samtlige medlemmer af LC’s med-
lemsorganisationer – herunder Danmarks Lærerforening – 

og indebærer, at intet medlem må søge eller lade sig ansætte 
i stillinger ved UCplus. Blokaden trådte i kraft ved døgnets 
begyndelse den 10. juni 2014.

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

Om Hindholm Privatskole
Hindholm Privatskole er økonomisk sund og veldrevet, og både 
lærere og elever trives i et miljø, hvor glæde og tryghed er funda-
mentet for et højt fagligt niveau både bogligt og kreativt.

Vi lægger stor vægt på at fremme selvstændighed og alsidighed 
og varierer undervisningsformerne, så alle får det størst mulige 
udbytte. Samtidig er det vigtigt for os, at alle ved, at vi er her sam-
men. Hvert enkelt individ er med i et værdifuldt fællesskab, både 
til hverdag og i et større, samfundsmæssigt perspektiv. 

En del af ansvaret for fællesskabet er, at man bidrager med det, 
man kan. Det kan måske lyde, som begreber, der er gået lidt af 
mode, men vi ser flid, arbejdsdisciplin og dannelse som dyder, der 
ikke blot gør eleverne til gode medborgere, men grundlæggende 
gør deres vej gennem livet lettere. Konkret betyder det f.eks. at på 
Hindholm Privatskole er lektier en naturlig del af undervisningen. 
Som forberedelse og som faglig træning, men også som en del af 
det at opbygge en god arbejdsdisciplin. 

Vi er glade for vores skole og også stolte af den, og vi søger nu en 
skoleleder, der vil stå i spidsen for den videre udvikling.

Vi søger …
• En synlig, handlekraftig og autoritativ skoleleder
• En demokratisk og empatisk skoleleder, der inddrager, lytter og
  lader sig inspirere af personalet
• En skoleleder, der har fingeren på pulsen og tænker nyt, men gør  
 det i respekt for det eksisterende
• En person, der kan få hele holdet til at yde deres bedste samti 
 dig med, at trivslen er i top
• En god og lyttende sparringspartner både for den enkelte og for  
 holdet
• En, der kan håndtere en konflikt, så alle kommer styrkede videre 

På det mere formelle plan skal du være uddannet lærer og have er-
faring med ledelse, økonomi og administration. Det er desuden en 
fordel, men ikke et krav, at du har en del af erfaringen fra privat-, 
fri- eller efterskolemiljøet.

Vi tilbyder …
• Et spændende job på en skole med en høj faglighed
• Masser af udfordringer og udviklingsmuligheder
• Et arbejde i gode, velholdte rammer med gode up-to-date it-
 faciliteter
• En engageret lærerstab, bestyrelse og forældregruppe
• En skole med varieret pædagogik, hvor bl.a. udeundervisning og  
 cooperative learning er en del af hverdagen 

Øvrigt …
Spørgsmål til stillingen er velkomne og kan rettes til bestyrelsesfor-
mand Lars Frederik Henningsen, som træffes på mobil 41 29 92 37.

Ansøgningsfrist: 16. marts 2015.

Tiltrædelse: 1. juli 2015 eller efter nærmere aftale.
Indkaldelse til og afholdelse af samtaler forventes at ske ultimo 
marts 2015.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overens-
komst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 

Aflønningen ligger i intervallet 410.611 – 492.334 kr. Dertil kommer 
pensionsordning.

Ansøgningen sendes til bestyrelsen via bestyrelsesformanden på 
e-mail: larsfrederik.henningsen@gmail.com

Skoleleder til Hindholm Privatskole
Da vores nuværende leder gennem mange år går på efterløn søger Hindholm Privatskole en ny skoleleder, der med det rette 
miks af handlekraft, nytænkning og respekt for skolens historie, kultur og værdier kan føre os sikkert ind i fremtiden.

Hindholm Privatskole / Hindholmvej 21 / 4250 Fuglebjerg / www.hindholm.dk
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Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens eneste folkeskole, 
en specialskole for børn og unge med vidtgående handicap. 

Geelsgårdskolen er landsdelsdækkende insti tuti on med ca. 
109 elever og ca. 220 medarbejdere, fordelt på 3 skole- og 
friti dsafdelinger, bo- og afl astningsafdelinger samt en fysio- 
og ergoterapeuti sk afdeling. Skolen har også en afdeling 
med voksen- og ungdomsti lbud. – Arbejdet på skolen hviler 
i sin praksis på en stærk tværfaglig traditi on. Læs mere på 
vores hjemmeside: www.geelsgaardskolen.dk

To af skolens afh oldte afdelingsledere gennem mange år, 
ønsker at forlade arbejdsmarkedet. De skal erstatt es af tre 
ledere.

1 afdelingsledersti lling for Spor 1 og 2, læreruddannet
Afdelingslederen skal sammen med den pædagogisk 
uddannede afdelingsleder stå for den pædagogisk faglige 
ledelse, personaleledelsen og administrati onen af skole- og 
friti dsti lbuddet på afdelingerne: 
• ‘Spor 1’, hvor vi har elever med motoriske funkti ons-
 nedsætt elser kombineret med specifi kke eller generelle  
 indlæringsvanskeligheder med baggrund i Cerebral  
 Parese, muskelsvind, erhvervede hjerneskader, epilepsi,  
 CVI samt sjældne handicaps.
• ‘Spor 2’, hvor vi har elever med generelle indlæringsvan- 
 skeligheder uden talesprog med baggrund i multi ple  
 funkti onsnedsætt elser.

2 afdelingsledersti llinger for Spor 3, læreruddannet, 
pædagoguddannet eller anden relevant baggrund
De kommende 2 ledere skal sammen stå for den pæda-
gogiske faglige ledelse, personaleledelsen og administra-
ti onen af skole- og friti dsti lbuddet på afdelingen ‘Spor 3’, 
som har denne opdeling:
• ‘Døvblindeafdelingen’ og ‘C1’, hvor vi primært har  
 døvblindfødte elever
• ‘C2’ og ‘C3’, hvor vi har vores elever med sammensatt e  
 handicaps, hvori der kan indgå døvhed, hørehæmning  
 kombineret med auti sme, ADHD, Cerebral Parese, epi- 
 lepsi samt sjældne handicaps.
Det forventes ikke, at du har pædagogisk indsigt inden for 
begge hovedgrupperinger.

Vores forventninger 
Vi søger afdelingsledere, som skal dække de fl este af disse 
kvalifi kati oner:
• solid faglig erfaring, pædagogisk og specialpædagogisk 

• lyst ti l at inspirere og støtt e op om skolens fortsatt e  
 pædagogiske udvikling
• ledelseserfaring
• evne ti l at begejstre og moti vere medarbejdere, elever,  
 forældre og eksterne kontakter
• vilje ti l at medvirke ti l at sætt e rammer, moti vere og  
 skabe løsninger, økonomiske som personalemæssige
• evne og vilje ti l at lede gennem dialog - med eleverne  
 som udgangspunkt

Vi kan ti lbyde
• en arbejdsplads med glade børn, unge og voksne, hvor  
 humøret og humoren har en vigti g plads
• en velfungerende skole med fokus på fortsat pædago- 
 gisk udvikling
• spændende tværfagligt ledelses- og personalearbejde
• fagligt dygti ge og engagerede medarbejdere
• et godt samarbejde, med en akti v og positi vt medarbej- 
 dende skolebestyrelse og forældrekreds.

Ansætt else og løn
• Afdelingslederen for Spor 1 og 2 ansætt es pr. 1. juni 2015
• Afdelingslederne for Spor 3 ansætt es pr. 1. maj 2015
Ansætt elserne sker i henhold ti l gældende overenskomster 
og aft aler, indgået med Danmarks Lærerforening og med 
Socialpædagogernes Landsforbund.

Yderligere oplysninger 
Hvis du vil vide mere om sti llingerne, er du velkommen ti l 
at kontakte:
• Preben Hald, skoleleder, tlf. 45 11 40 04
• Benny Mollerup, souschef, tlf. 45 11 40 03
• Piper Rosenfeldt, afdelingsleder på Spor 1 og 2, 
 tlf. 45 11 40 21
• Vivi Andersen, afdelingsleder på spor 3, tlf. 45 11 40 51
• Bente Andersen, skolebestyrelsesformand, 
 tlf. 28 32 29 33

Ansøgning
Vi glæder os ti l at modtage din ansøgning inden 2. marts 
2015 kl. 9.00. Du skal uploade ansøgning med bilag ti l vores 
elektroniske ansøgningssystem. Du fi nder linket i sti llings-
opslaget på skolens hjemmeside: www.geelsgaardskolen.dk.

Vi forventer at holde ansætt elsessamtaler forventes i 
ugerne 11 og 12 vedr. sti llingerne på Spor 3 – og i ugerne 
15 og 16 vedr. sti llingen på Spor 1 og 2.

 
Geelsgårdskolen • Kongevejen 252 • 2830 Virum

3 afdelingsledere søges
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Strandskolen i det sydlige Greve er place-
ret i et attraktivt, velfungerende og ressour-
cestærkt lokalområde. Skolen er en af Gre-
ve kommunes 10 folkeskoler og danner 
hver dag rammen for 650 elever og næsten 
80 medarbejdere. Alle søger de efter en 
skoleleder, der udmærker sig ved stærke 
relationskompetencer og en klar vision for, 
hvad en moderne skole skal indeholde. En 
skole, hvor trivsel og læring for elever og 
personale er i fokus.

Underliggende den nye folkeskolereform 
styrer vi i Greve efter den kommunale sko-
lepolitik. Skolepolitikken har fem overskrif-
ter: Læring, Trivsel og sundhed, Digital sko-
le - 1:1-skolen, Innovation og kreativitet, 
Inklusion.

I Greve lægger vi vægt på, at skolens ledel-
se fungerer som et team. Alle ledere er i 
gang med et uddannelsesforløb under 
overskriften ”ledelse med data”, hvor der er 
fokus på arbejdet med elevernes læring og 
mål. 

Faglige kvalifikationer og kompe tencer
•  Indgående kendskab til folkeskolen anno 

2014 kombineret med visioner for folke-
skolen i fremtiden

•  Tænker læring som kerneopgave i alle til-
tag

•  Du er en synlig personaleleder med stær-
ke empatiske og kommunikative evner

•  Pædagogisk leder med lyst og vilje til at 
indgå i den faglige sparring og udvikling 
af medarbejderne

•  Evner at tænke og lede skolen i en større 
sammenhæng som favner ledelsesteam, 
medarbejdere og det pædagogiske arbej-
de

•  Indsigt i folkeskolens økonomi, evner til 
at lede økonomisk ansvarligt og få det 
meste ud af ressourcerne

•  Ledelseserfaring og ledelsesuddannelse 
kombineret med forståelse og flair for at 
lede i en politisk styret organisation

•  Indgår i ligeværdig dialog med både ele-
ver og forældre

Personlige kvalifikationer
•  En leder, der naturligt går forrest og viser 

vejen, også i en presset hverdag
•  En leder, der trives bedst i dialog og i tæt 

samarbejde med medarbejdere, elever og 
forældre

•  En robust person, som navigerer kryds-
feltet mellem mange interessenters øn-
sker og krav 

•  Empatisk, aktivt lyttende og rummelig 
med overskud til at holde ro og overblik 
på både egne og andres vegne

Vi tilbyder
•  En veldrevet skole, der hviler på et solidt 

grundlag og er funderet i et stærkt lokal-
miljø, hvor forældrene er en ressource, 
der deltager aktivt og flittigt

•  Engagerede medarbejdere, der ønsker at 
være med til at sætte deres præg på sko-
lens dagligdag, og på skolens vej fremad

•  Et udviklingsorienteret skolevæsen, hvor 
der er plads til at tænke nyt

I Greve har vi en god balance mellem de-
central beslutningskompetence og et fæl-
les skolevæsen. Det betyder, at du både 
skal evne at træffe beslutninger og admini-
strere på egen hånd samtidig med, at du 
har øje for at se din skole i en større sam-
menhæng. 

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte chef for 
Center for Dagtilbud & Skoler Charlotte 
Groftved på 43 97 94 78 eller skolebesty-
relsesformand John Larsen på 24 21 63 66 
for en uddybning. Du er også velkommen 
til at kontakte SFO-leder Susanne Maega-
ard Larsen på 22 33 99 26 for at aftale be-
søg på skolen. Du kan læse mere om kom-
munens skolevæsen på greve.dk/skoler 

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat pr. 1.5.2015. Løn i 
henhold til gældende overenskomst. An-
sættelsen vil ske på kontraktvilkår. 

Ansættelsesprocedure
Ansøgningen med relevante bilag skal være 
Greve Kommune i hænde senest den 9. 
marts 2015 kl. 12.00. Ansøgning bedes 
sendt til sekretær Therese Pejtersen på 
ans1@greve.dk. Mærk ansøgningen ”sko-
leleder Strandskolen”. Der gennemføres to 
ansættelsesrunder, og der vil være internet-
baseret personlighedstest mellem 1. og 2. 
samtale. Første samtalerunde forventes at 
finde sted sidst i uge 11, og anden runde i 
uge 13. 

GenopslaG 

Skole leder til  
Strandskolen 

pr. 1. maj 2015
Kan du skabe rammer og retning  

for en visionær folkeskole, der  
arbejder målrettet med pædagogisk 

udvikling og trivsel?

Greve Kommune

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

Læs hele opslaget på  
www.greve.dk/job
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Skoleleder til 
Tranegårdskolen

Se hele stillingsopslaget på

www.gentofte.dk

JOB I GENTOFTE KOMMUNE

Vil du udfordres på alle dine kompetencer som 
leder, er den attraktive skolelederstilling på 
 Tranegårdskolen ledig. 

Gentofte Kommune søger en robust, målrettet og 
gennemslagskraftig leder, der kan stå i spidsen for en 
fantastisk skole. Tranegårdskolen har klare værdier som 
fællesskab, faglighed og ordentlighed. Det er en skole, 
hvor traditioner og fornyelse går hånd i hånd.

Ledelseserfaring er et must. Du skal være visionær, 
strategisk stærk og have ambitioner for såvel børn som 
skoleudvikling. Du har dokumenteret ledelseserfaring og 
ved, hvad du vil. Din ledelsesstil er empatisk, involveren-
de og dialogbaseret. 

Få mere at vide hos skolechef Hans Andresen på  
tlf.nr. 2235 4488, konsulent Ulla Bach Rosendal på  
tlf.nr. 2991 1521 og bestyrelsesformand Klaus Munch 
Kjøller på tlf.nr. 3163 0098. 

Se det fulde stillingsopslag samt stillings- og personprofil 
på www.gentofte.dk eller http://tranegaard.skoleporten.dk

Ansøgningsfristen er kl.12.00  
fredag den 6. marts 2015.

Det samlede skolevæsen i Høje-Taastrup Kommune arbejder 
målrettet med at sikre helhedssyn gennem ”Morgendagens 
Børne- og Ungeliv”, som er en del af kommunens ”Udviklings-
strategi 2012-24”. Sideløbende hermed er der store forvent- 
ninger til implementeringen af Ny Folkeskolereform, hvor du 
som skoleleder i høj grad kan være med til at løfte de mange 
udfordringer og sætte dagsordenen i de kommende år.

Som skoleleder varetager du, med reference til centerchefen  
i Institutions- og Skolecentret, den overordnede og strategiske 
ledelse af skolen, herunder ledelse af lærere, pædagogisk 
personale og administration og er samtidig ansvarlig for 
skolens økonomi i undervisnings- og fritidsdelen. Du vil få  
et ledelsesteam, der består af 2 pædagogiske ledere, heraf  
1 med souscheffunktion, 1 SFO-leder samt et tæt samarbejde 
med 1 områdeleder for dagtilbudsområdet.  

GADEHAVESKOLEN 
Gadehaveskolen er én ud af 10 folkeskoler i kommunen, og 
ligger centralt placeret i Høje-Taastrup få minutters gang fra 
Høje-Taastrup Station. Skolen er naturfaglig profilskole og  
har nye moderne science-lokaler og ligger tæt på Økobasen 
ved Hakkemosen. En stor del af skolens ca. 500 elever er 
to-sprogede fra lokalområdet og repræsenterer derfor områdets 
mangfoldighed fordelt på 0.–9. klassetrin.   

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Du kan se det fulde stillingsopslag på kommunens hjemmeside 
www.htk.dk

Du kan også kontakte centerchef Henrik Torry Rasmussen  
på tlf. 4359 1925 eller souschef Kirsten Christensen på  
tlf. 4359 1583 for yderligere oplysninger.

ANSØGNINGSFRIST 
Der er ansøgningsfrist fredag den 6. marts 2015, kl. 12. 
Ansøgning og CV sendes elektronisk. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 12. marts  
og 2. runde den 26. marts 2015.

Visionær skoleleder  
til mangfoldig skole  
i Gadehaveområdet  

S K O L E L E D E R

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

Du gør en forskel for kommunens borgere. 

Vi gør en forskel for dig!
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 Lederstillinger 

Det skal du kunne som skoleleder
En skoleleder skal først og fremmest være god til at samarbejde og kommunikere.  
Disse ord er dominerende i jobannoncerne modsat et ord som eksempelvis humor,  

viser Job & karrieres uvidenskabelige »undersøgelse«.

Læs mere på Lærerjob.dk 

Se mere på solrod.dk

SOLRØD KOMMUNE | UGLEGÅRDSKOLEN

Send din ansøgning senest tirsdag den 10. marts 2015 kl. 12.00.

Skoleleder til Uglegårdskolen

Solrød Kommune søger ny skoleleder til Uglegårdskolen. 
Skolen har 150 medarbejdere og ca. 1150 elever fra 0 – 9. 
klasse inklusiv 5 specialklasser.

Din opgave er, i samarbejde med skolens 5 andre ledere, at 
sætte kursen for de 150 engagerede medarbejdere i en orga-
nisation med decentral og værdibaseret ledelse. Vi søger en 
fagligt dygtig og visionær leder, der kan sætte retningen for 
vores fortsatte udvikling af folkeskolen og det samlede børn- 
og ungeområde.

Er det her dig?
• Du har en passion for at skabe de bedste muligheder for 

kommunens børn og unge.
• Du har flere års ledererfaring på højt niveau og indsigt i 

skoler, læring og pædagogik.
• Du kan få det bedste frem i dine medarbejdere, samtidig 

med at du holder fokus på mål og skaber resultater 
sammen med folkeskolens mange samarbejdspartnere.

• Du er god til netværk og skaber relationer og dialog – både 
i forhold til ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere, 
børn og forældre.

• Du er innovativ, ser muligheder, går nye veje og udnytter 
digitale og teknologiske muligheder, der skaber værdi.

• Du er udadvendt, dynamisk og har personlig autoritet og 
gennemslagskraft.

• Du baserer din ledelse på solid drift med økonomisk ind-
sigt og forståelse for, at du er leder af en politisk styret 
organisation.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere på www.solrod.dk, hvor du også finder
en uddybende job- og personprofil.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos direktør 
Rita Pedersen på 56 18 20 11 eller mobil 21 40 66 11.
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 Lederstillinger 

 Stillinger ved andre institutioner  Lærerstillinger 

Til Kastanievej E� erskole søger vi en ny viceforstander, 
som i tæt samarbejde med skolens forstander skal vare-
tage den daglige ledelse. Da vi er en mindre, dynamisk 
organisation, vil viceforstanderen - ud over ledelses-
opgaverne - også skulle tage del i den daglige dri� .

Kastanievej E� erskole er en veldrevet institutionen, 
som bygger på et stærkt værdigrundlag, hvor engage-
ment, tolerance, ansvar og respekt er fundamentet for 
skolens aktiviteter og samvær. Vi har eksisteret siden 
1914 og fra 1983 som e� erskole.  

I dag har vi 95 elever, alle 10 klasser, som har det til 
fælles, at de udviser en stor interesse for kreativ ud-
foldelse. Mange af skolens linje- og valgfag er derfor 
kreative, som fx drama, musik, � lm og keramik. 
Derudover undervises der naturligvis også i mere tra-
ditionelle fag som engelsk, matematik og dansk.  

På vores hjemmeside www.kastanie.dk kan du læse 
mere om stillingens indhold samt vores forventninger 
til dig.  

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2015. 

Ansættelsen sker e� er overenskomst indgået mellem 
Finansministeriet og LC. Løninterval pr.1.april 2014 er 
årligt kr. 374.615 – 445.673.

Ansøgning
HR Short Cut assisterer Kastanievej E� erskole ved 
denne rekruttering. Yderlige oplysninger om stillingen 
rettes derfor til konsulent Ernst Løvenkjær Röder fra 
HR Short Cut på telefonnummer 21 20 12 10. 
Din ansøgning mærket ”Viceforstander” og dit CV 
sendes til e-mail-adressen elr@hr-short-cut.dk.  
Ansøgningsfristen er onsdag den 11. marts 2015.

Viceforstander – Kastanievej E� erskole, Frederiksberg

En stilling på fuld tid som formidler med interesse
for samspillet mellem natur og kultur opslås 
hermed til besættelse pr. 1. maj 2015 eller snarest 
derefter på Fiskeri- og Søfartsmuseet Saltvands-
akvariet Esbjerg.

Ansøgningsfrist 1. marts 2015

Læs mere om stillingen på Fiskeri- og 
Søfartsmuseets hjemmeside 
www.fi mus.dk.

Formidler 
til Fiskeri- og Søfartsmuseet, 

Saltvandsakvariet Esbjerg

Vi søger pr. 1. august 2015 mindst 
2 fagligt stærke, engagerede og 
motiverede lærere til at undervise 
på vores dejlige efterskole.

SGE er en skole med plads til 183 elever. Vi har et 
engageret og dygtigt personale. Skolen lægger vægt 

på gymnastik, og et fagligt højt niveau i alle fag.

Se flere oplysninger på vores hjemmeside www.soroefterskole.dk

Løn og ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgningsfristen er 15. marts 2015. Ansøgningen mailes til fkh@sge.nu

Vi har brug for:

•	Matematik, engelsk og fysik på 9-10. klassetrin.

•	Fællesgymnastik, pigegymnastik og 

springgymnastik samt parkour & freerunning.

Vi søger
Fagligt stærke, engagerede og motiverede lærere

Vil du være en del af 

en rivende udvikling?
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 Lærerstillinger 

To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog 
søges til udsendelse i Island i 2015/2016 

Kvalifikationer
Der søges primært lærere med dansk og et fremmedsprog som linje-
fag. De pågældende må have aktuel undervisningserfaring i disse fag 
i folkeskolen eller tilsvarende, helst med dansk fra 5. klasse og opef-
ter, samt være fortrolig med moderne fremmedsprogspædagogik.

Opgaver
Rejselærerne knyttes i en periode til en kommune eller et skole-
distrikt i Island. I denne periode skal lærerne:
• Medvirke til at fremme elevernes mundtlige og skriftlige 
 færdigheder i dansk i grundskolen og på ungdomstrinnet.
• Samarbejde med islandske dansklærere om nye faglige og 
 pædagogiske muligheder.
• Medvirke til udviklingsarbejde i danskundervisningen i
 grundskolen og på ungdomstrinnet.
• Medvirke til at arrangere kurser i samarbejde med islandske 
  dansklærere, Det undervisningsvidenskabelige fakultet ved 
 Islands Universitet og skolekontorerne.
• Inspirere med nye ideer i forbindelse med udformning og 
 brug af undervisningsmaterialer i faget dansk i grundskolen 
 og på ungdomstrinnet.

Løn og ansættelsesvilkår mv.
De udsendte danske rejselærere vil være i Island fra midten af 
august 2015 til midten af juni 2016. 

Ansættelse sker som frikøb for et helt skoleår. Løn efter indplacering 
i grundskolen. 

De udsendte rejselærere vil få deres normale løn i hele skoleåret. Der 
ydes et månedligt tillæg på 5.500 kroner i ti måneder til dækning af 
merudgifter under opholdet i Island.

De islandske skolemyndigheder vil delvist afholde udgiften til bolig 
og transport i forbindelse med rejselærervirksomheden.

Der er fri ud- og hjemrejse.

Ansøgningsfrist 
I Undervisningsministeriet ønsker vi, at medarbejdernes sammen-
sætning afspejler samfundet, og ser frem til din ansøgning uanset 
personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

Ansøgninger skal være modtaget i Undervisningsministeriet senest 
mandag den 2. marts 2015. Samtaler forventes gennemført 19. og 
20. marts 2015. 

Nærmere oplysninger om projektet og stillingerne fås på Under-
visningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/island eller ved 
henvendelse til specialkonsulent Pernille Skou Brønner Andersen på 
tlf. 3392 5304 eller pr. e-mail til Peand6@uvm.dk eller lektor Michael 
Dal på tlf. +354 525 5538 eller på e-mail: michael@hi.is.  

I  Undervisningsministeriet arbejder vi for at skabe fagligt stærke uddannelser til alle. Vi bistår undervisningsministeren med 
at gøre det muligt for danske grundskoler og uddannelsesinstitutioner at tilbyde pædagogisk arbejde, undervisning og  
uddannelse af høj faglig kvalitet på alle niveauer til alle uanset faglige, personlige eller sociale forudsætninger.

Læs mere om job i ministeriet på uvm.dk

Stillingerne indgår i et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om styrkelse af  
danskundervisningen i Island.
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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

 Lærerstillinger 

Lærer til Nordskolen, afd. Egebjerg

Vi søger en lærer som vil undervise i almindelige skolefag med 
udeskolevinkel.

Vi opfordrer dig til at komme og besøge os, så vi kan vise dig 
rundt på vores skole, som vi er stolte af.

Stillingen er på fuld tid. Odsherred Kommune har netop indgået 
en ny fleksibel arbejdstidsaftale, som er en af landets bedste en ny fleksibel arbejdstidsaftale, som er en af landets bedste 
med max. 26 lektioner pr. uge og fleksibel arbejdstid.

Ansøgningsfrist: 24. februar 2015, kl. 12 

Læs hele stillingsopslaget og send en online ansøgning via: 
www.odsherred.dk/job

NORDSKOLEN

WWW.ODSHERRED.DK/JOB

Kan du din dansk og billedkunst samt design (håndarbejde)? Så har 5. 
årgang på Solvangskolen i Farum et skema klar til dig! Stillingen kan være 
din fra 1. maj 2015 (stillingen er tidsbegrænset 1 år). 

Vi søger en kollega, der trives i et udviklingsorienteret læringsmiljø, og 
som har en naturlig søgen efter at være medskaber af værdifulde og 
realistiske løsninger. I den ledige stilling ligger ressourcetimer og med-
ansvar for årgangens fælles læringscafé og faglige fordybelse – den under-
støttende undervisning, samt kontaktlærerfunktion. På 5. årgang venter 
1 danskhold, 2 billedkunsthold og 3 designhold (½ klasse) på dig. 

Læs mere om Fælles Forståelse om opgaveløsningen i folkeskolen, 
stillingens indhold på furesoe.dk/job og send din 
ansøgning af sted senest 13. marts kl. 12.

Lærer til 5. årgang
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Ullerup bæk Skolen, fredericia kommune

Administrativ leder 

§ ansøgningsfristen er den 04/03/15

Net-nr. 14425

Vallerødskolen, Hørsholm kommune

Ambitiøs afdelingsleder til mellemtrinnet

§ ansøgningsfristen er den 12/03/15

Net-nr. 14442

Holbæk Private realskole, Holbæk kommune

En indskolings- og fritidsleder søges …

§ ansøgningsfristen er den 24/02/15

Net-nr. 14388

Glamsdalens Idrætsefterskole, assens kommune

Forstander 

§ ansøgningsfristen er den 23/02/15

Net-nr. 14334

oddense Skole, Skive kommune

Leder til Oddense Skole og Dagtilbud

§ ansøgningsfristen er den 02/03/15

Net-nr. 14397

Nord-Samsø efterskole, Samsø kommune

Ny forstander

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14216

Ungdomsskolen, rødovre kommune

Afdelingsleder til heltidsundervisning

§ ansøgningsfristen er den 05/03/15

Net-nr. 14439
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Grantofteskolen, ballerup kommune

Lærer til udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14357

Silkeborg kommunes Skoleafdeling, Silkeborg kommune

Pædagogisk leder til Thorning Skole

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14385

Tranegårdskolen, Gentofte kommune

Skoleleder til Tranegårdskolen

§ ansøgningsfristen er den 06/03/15

Net-nr. 14441

Tønder kommune

Vicefilialleder på Tønder Distriktsskole

§ ansøgningsfristen er den 06/03/15

Net-nr. 14426

rathlouskolen, odder kommune

Barselsvikar (lærer)

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14376

Stavnsholtskolen, furesø kommune

Dansklærer med hang til musik og idrætstøj 

§ ansøgningsfristen er den 21/02/15

Net-nr. 14411

brejning efterskole, Vejle kommune

Genopslag – lærer til Brejning Efterskole

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14395

Grønvangskolen, Vejen kommune

Grønvangskolen søger lærer pr. 1. marts

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14375

kirstinebjergskolen, fredericia kommune

Lærer til modtageklasserne – genopslag 

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14378

Højvangskolen, Horsens kommune

Lærerstillinger på Højvangskolen

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14366

Strandmølleskolen, assens kommune

Strandmølleskolen søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 22/02/15

Net-nr. 14424

Løjtegårdsskolen, Tårnby kommune

4 lærere søges til Løjtegårdsskolen

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14417

Nordskolen, afd. egebjerg, odsherred kommune

Afdelingsleder til udeskoleprofil

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14381

Nebs Møllegård, ringsted kommune

Lærer

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14356

Torstedskolen, Horsens kommune

Dansk- og musiklærer til indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14410

flønghuset, Høje-Taastrup kommune

Genopslag – lærer til barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 21/02/15

Net-nr. 14419

Ungecenter2610, rødovre kommune

Udviklingsmedarbejder pr. 1. maj 2015

§ ansøgningsfristen er den 05/03/15

Net-nr. 14431

kirstinedalsskolen, køge kommune

Inklusionsvejleder

§ ansøgningsfristen er den 19/02/15

Net-nr. 14420
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Feriehus Provence v. Mt. 
Ventoux m. egen pool
Doblhus m 2 sep boliger, 
4/5 pers, al komfort, ud-
sigt, terrasse, friareal, ad-
gang t. flod, roligt, 450 
-850 €/u.
telefon: 30234399 
cadefrene.free.fr

lejlighed søges i KBH
familie, søger lejl. på nør-
rebro/frederiksberg. Hus-
leje: < 10.000 kr. 
telefon: 51904268

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

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

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

bazar
    Ikke-koMMercIeLLe aNNoNcer 

fra dLf-MedLeMMer

Nærum Skole, rudersdal kommune

Er du vores nye lærer på Nærum Skole?

§ ansøgningsfristen er den 23/02/15

Net-nr. 14408

Virum Skole, Lyngby-Taarbæk kommune

Lærer til dansk i tale-/læseklasse

§ ansøgningsfristen er den 24/02/15

Net-nr. 14421

Vangeboskolen, rudersdal kommune

Lærere til Vangeboskolen

§ ansøgningsfristen er den 23/02/15

Net-nr. 14433

Sankt Petri Skole, københavns kommune

Lehrer für die Grundschule 

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14369

center for dagtilbud og Skole, Hørsholm kommune

Tale-høre-lærer/audiologopæd – barselsvik.

§ ansøgningsfristen er den 25/02/15

Net-nr. 14443

Trællerupskolen, Lejre kommune

Trællerupskolen søger lærer til de yngste

§ ansøgningsfristen er den 23/02/15

Net-nr. 14398

Hvalsø Skole, Lejre kommune

Udskolingslærere søges til Hvalsø Skole

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14401

Sankt Petri Skole, københavn kommune

Lærer med linjefag i dansk og idræt 

§ ansøgningsfristen er den 26/02/15

Net-nr. 14423

Østskolen, afdeling Hylleholt, faxe kommune

Lærer til indskolingen/mellemtrinnet

§ ansøgningsfristen er den 24/02/15

Net-nr. 14434

Madlejr Helnæs, assens kommune

2 undervisere/MADguider til MADlejr

§ ansøgningsfristen er den 27/02/15

Net-nr. 14432

kVUc, københavns kommune

KVUC søger mat- og natlærere

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14402

Nordsjællands Grundskole og Gymn. samt Hf, Hørsholm kommune

Lærer i Grundskolen

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14418

UU Vest region Hovedstaden, frederikssund kommune

UU-vejleder søges

§ ansøgningsfristen er den 06/03/15

Net-nr. 14435

dagmarskolen, ringsted kommune

Dagmarskolen søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14429
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rubrikannoncer

lys børnevenlig 
lej. på nørrebro
124 m2, 3 vær, stue, køk-
alrum, grønt område, gård 
m legepl, fri parkering, 
Wifi, 10 min. til centrum 
på cykel.
telefon: 21928882

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

Hyggelig ferielejlighed 
på Frederiksberg/Kbh
Centralt beliggende stue 
lejl. i grønt område 60 
km2, 2 vær med køkken, 
bad og lille gårdhave. 
telefon: 30231330

Familie søges til 
dobbelthus i roskilde
skønt 2- familieshus i det 
stille Roskilde vest. Pris 
pr. husdel 1.650.000 kr. 
se mere: Robinhus, klok-
kervej 26
telefon: 24652279

På ski i småland
Dejligt hus 81 m2. med 
6 sovepladser. ledigt i 
uge 8 - 3200 kr./uge + 
strøm. Weekends mulige
telefon: 88193325 / 
61607624 / 29727624 
lommebergsvaegen2.tumblr.
com

syd for Barcelona i 
Hasselnøddebjergene
Herskabsvilla 4-13 perso-
ner. smuk bjerglandsby, 
25 min. fra strand, flot 
udsigt og udgang til have 
med svømmepøl.
telefon: 0034-678866588  
www.casaargentera.com

sommerhus i 
strandkanten, ebeltoft
Huset ligger på egsmark 
strand i ebeltoft. se le-
dige uger, alle detaljer og 
fotos på www.kystve-
jen121.dk
telefon: 21643506 
www.kystvejen121.dk

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

Havnsø strand 100 
m. til vandet
Bjælkesommerhus ved 
børnevenlig sandstrand. 
Plads til 4 pers i 2 sove-
værelser. en uge i skole-
ferien 4.100kr.
telefon: 20 66 20  
www.schultze.dk/sommerhus

rækkehus costa Blanca
I santa Pola v Alicante 
for 2-4 prs. 1800-2200 
kr pr. uge inkl el og vand, 
300 m til strand, 12 km 
til lufthavn
telefon: 20252915 
www.santapola.dk

Fyrpasserens 
villa i skagen
Tilbring ferien i fyrpas-
serens Villa i skagen. 
www.fyrpasserens-vil-
la.dk  tlf 61781041 el. 
40427853.
telefon: 40427853 
www.fyrpasserens-villa.dk 

sydfrankrig; languedoc
skøn ferielejlighed i lil-
le sydfransk landsby. 30 
km til Middelhavet. stor 
ugenert terrasse og have. 
Garage.
telefon: 30267535 
www.cuxac.dk

limfjorden - Vesterhavet 
- nationalpark thy
nyt sommerhus i det 
gamle fiskerleje Doverod-
de. Udsigt til limfjorden. 
Tæt på Vesterhavet og 
nationalpark Thy. 
telefon: 40104169

Ferie i pragtfulde 
andalusien.
nyrestaureret landsbyhus 
i den autentiske landsby 
Gualchos med fantastisk 
udsigt over havet, bjerge-
ne og byen.
telefon: 40841674 
www.precht-gualchos.dk

Weekends og ferier i 
Marielyst/Falster
Moderne helårs- som-
merhus udlejes privat 
(minus juli og august 
2015)Huset har sen-
geplads til 5 personer. 
Pris pr ...
telefon: 29797494

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

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

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

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

Heine Pedersen

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

PROGRAMFORSLAG 
-Krýsuvik-varme kilder & kogende mudder 
-På cykel gennem Reykjavik 
-Borgarfjödur - islandske sagaer, 
vandfald og lavafelter
-Altinget - verdens ældste demokrati?
-Historie - Nationalmuseet og Frilandsmuseet 
-Hesteriding, hvalsafari, fugleliv 
og vulkaner

 
TAG PÅ VULKANER...

ISLAND 
frA 2.248,-

Juliane Vad

alfa-folkeskolen_Island_febr15.indd   1 2/4/2015   12:01:52 PM

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer

og start egen køreskole
Velegnet deltidsjob

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

www.stjernqvist.dk • info@stjernqvist.dk • 38 88 00 46
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Følg med  
og deltag i  

debatten på

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

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

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse

Hos BENNS sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. 
Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I kan få mest muligt ud af 
jeres studierejse både fagligt og socialt.

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske – og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept og vi er med jer hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Budapest, fly , 5 dg/4 nt fra kr.  1675,-
Firenze, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2245,-
Dublin, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2075,- 
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Top 3 faglige besøg i Paris:
• De Gamle Kloakker  
• Versailles slottet 
• Parc de la Villette (videnskabsbyen)

Dit personlige
rejsebureau

Kontakt Sanne 
på tlf: 46 91 02 49
www.benns.dk

1765,-
 med egen bus,

6 dg/3 nt.

PARIS 
fra kr. MØD OS PÅ MESSE

Besøg os i Bella Centeret til 
Danmarks læringsfestival
03. - 04. marts og få en 
snak om jeres næste studietur

Madrid, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2190,-
Cesky Raj, bus, 5 dg/3 nt fra kr.  1795,-
Aktivrejse i Tjekkiet

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

STUDIEREJSE TIL
KRAKOW
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  1.780,-

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

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

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

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt  ............... fra kr.  1.745,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  1.980,-
NU også fra Billund
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt  ................. fra kr.  2.040,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt  ............... fra kr.  795,-
Hamborg, egen bus, 3 dg/2 nt  ........ fra kr.  735,-

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 5  17. februar 23. februar 5. marts
folkeskolen nr. 6  3. marts 10. marts 19. marts
folkeskolen nr. 7  16. marts 23. marts 9. april
folkeskolen nr. 8  7. april 14. april 23. april

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

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

132. årgang, Issn 0015-5837 

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

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

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

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
esben Christensen, esc@dlf.org
Anette solgaard, ans@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Mie Borggreen Winther 
mbw@dlf.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

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

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

forsideillustration:  
Pernille Mühlbach

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Bo holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fire lærere viser tatoveringer
Redaktionen anbefaleR også side 20: 

bevægelse?
Nye forsøg: Det er sundt, men forskerne 

søger stadig beviser for øget læring 
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Ved Morten Riemann
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a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

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

Danskere stadig 
forvirrede over, 
hvorfor i alverden 
Moderniseringsstyrel-
sen hedder Moderni-
seringsstyrelsen.

Niårig fatter ikke, at 
han selv engang har 
været så lille en lort 
som dem i nulte.

Kemilærer joker lidt 
for tit om finsprit.

Skoleleders hjemme-
bagte kage kan kun 
være Dr. Oetker.  

Planer for vinterferien 
2016 taget hul på.

C h o k r a p p o r t:  
Privatskoler kan også have problemer
Når folkeskolen kritiseres, går privat-
skoler som regel fri. Men en ny rapport 
afslører, at der faktisk også kan være 
problemer på privatskoler. 

 »Åh altså, dagen startede med, at 
jeg spildte cortado ud over min guld-
MacBook«, lyder det fra en pelsklædt 
privatansat. »Kort efter var jeg nødt til 
at give en 5.-klasseelev et sølle 10-tal, 
fordi hun havde prioriteret at spille vio-

lin for sin professorfars Mensa-venner 
i stedet for at koncentrere sig om sin 
opgave om fransk poststrukturalisme. 
Senere fik jeg myoser af krearummets 
nye designersofa, og hvis jeg skal nå 
flyet til kursusopholdet i Dubai, så er jeg 
nødt til at aflyse min massagetid, men 
må man brokke sig? Næh nej, det er da 
sandelig kun dem ude på folkeskolerne, 
der må det«.

Stressede  
vikarer kræver  
vikarvikarer
Alt for mange lærere er overbebyr-
dede, og efter skolereformen er syg-
domsfraværet og dermed behovet for 
vikarer steget markant. Men nye tal 
fra Kommunernes Løndatakontor vi-
ser nu, at mens antallet af vikartimer 
er steget med mere end 50 procent, 
er antallet af vikarer i samme periode 
kun øget med 27 procent.
     Derfor råber vikarerne nu vagt i 
gevær. »Vagt i gevær!« råber en vikar, 
han fortsætter: »Vi haster rundt fra 
den ene fremmede, nye klasse til den 
anden med stadig mindre tid til over-
levering og forberedelse. Eleverne gi-
der ikke mere højtlæsning og tegning 
og rundbold, og vi er slet ikke tilstræk-
keligt bemandet, så naturligvis bliver 
vi også syge. Vi vikarer har hårdt brug 
for vikarvikarer, det kan simpelthen 
ikke gå hurtigt nok«.

Så kan de lærer det / 76

SUK!

X DANMARKS MEDIE- OG  
JOURNALISTHØJSKOLE

BLIV  
JOURNALIST 
PÅ 2 ÅR

Fagjournalistuddannelsen er for ikke-journalister, som gerne 
vil arbejde med journalistik. På uddannelsen får du et sikkert 
greb om grundlæggende journalistiske redskaber, teorier og 
metoder. Du lærer det journalistiske håndværk. Idéudvikling, 
research, analyse, interview, vinkling og formidling. 

Tag fagjournalistuddannelsen på 2 år på deltid. Uddannelsen 
forudsætter en videregående uddannelse og 2 års erhvervs- 
erfaring. Kom til informationsmøde om uddannelsen i:

København: 19. marts 2014
Aarhus: 26. marts 2014 

Læs mere og tilmeld dig informationsmødet på
dmjx.dk/fagjournalist

— Helene Høm har en teaterbaggrund   
og arbejder i dag hos TV2 Bornholm

FØLG DIN DRØM OG  
BLIV FAGJOURNALIST

dmjx.dk/fagjournalist

Siden gymnasietiden har jeg flirtet 
med tanken om at blive journalist. 
Uddannelsen har kvalificeret mig til 
at arbejde som journalist. Den var 
helt målrettet, alt hvad jeg har lært, 
bruger jeg i mere eller mindre grad. 
Jeg bruger faktisk det hele.
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