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SIDE 16

Antorini om inklusion
Pengene skal ikke følge eleverne krone  
for krone, siger Christine Antorini efter 
kritik i ministeriets rapport.

Side 6

kl undskylder ikke
Lockout er en del af den danske 
model, mener KL’s chefforhandler 
Michael Ziegler.

Side 13

Jelveds lærerliv
Marianne Jelved fortæller om den gode 
skole, om dannelse og demokrati. Læs 
om flere lærere,  der har gjort en forskel.

Side 32

»Negative holdninger«

S i d e  2 0R A P P O R T e R e T

På Agedrup Skole har lærer Erik Schmidt fået en  
tjenstlig advarsel fra Odense Kommune efter sin kritik  

på interne møder. »Chokerende for lærerkollegiet  
med en fyringstrussel på det grundlag«.

KOmmune gAv LæReR AdvARSeL:
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Enkelt

Religion nu er enkelt opbygget: Ét opslag i lærervejledningen 

og ét tema i grundbogen dækker én underviningstime. 

Smart

”En stor force i dette undervisningsmateriale er, at man har delt 

bogen op i tre brede emner, som alle er beskrevet i en detaljeret 

undervisningsplan – time for time. Det er simpelt hen smart  

og hjælper underviseren helt utroligt meget i hverdagen.”

Fra anmeldelse af Religion nu på folkeskolen.dk 

Givende

Systemet er både oplysende og givende, idet eleven lærer 

at perspektivere det faglige indhold til sit eget liv.

Til hver time leverer systemet: 

 Faglige emner 

 Ekstra ressourcer på i-bogen

 Kopiark 

 Faglige begreber

 Faglige og perspektiverende opgaver

Religion nu 7/8 udkommer 4. juni 2014

Religion nu 4 udkommer til skolestart 2014

RELIGION NU 4 & 7/8

Enkelt, smart, givende

KRISTENDOMSKUNDSKAB

RELIGION NU 1-3
Grundbog:  Kr. 152,-
Lærervejledning:  Kr. 529,- 
Arbejdsbog:  Kr. 51,- 
i-bog Kr. 304,- 

RELIGION NU 4 OG 7/8
Grundbog:  Kr. ca. 179,-
Lærervejledning:  Kr. ca. 699,-
i-bog Kr. ca. 358,-

På religionnu.gyldendal.dk 
kan du downloade en årsplan 
for bøgerne, der giver et klart 
overblik over et års undervisning  
med Religion nu og viser bøgernes sammen- 
hæng med fagets kompetenceområder. 

9230_kopiann_FO_nr12_Religion_nu_komplet_210x285.indd   1 19/05/14   13.43
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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

!Hold ferie  
– men hold ikke mund

Lige om lidt er sommerferien over os med de lange, varme dage, som vi alle 
sammen håber kommer til at ligge endeløse foran os. Ligesom i barndommen, hvor 
sommerferien føltes så lang, at man glemte, at man skulle i skole bagefter!

Vi ville rigtig gerne komme med et hyggelæseblad inden ferien. Men desværre er 
det ikke helt blevet sådan. For der er ikke så hyggeligt på skolerne i øjeblikket.

Folkeskolen og reformen diskuteres livligt. Det er en diskussion, hvor alle stemmer 
skal høres: Politikere, forældre og elever – og ikke mindst lærerne. Men noget tyder på, 
at lærernes stemme er ved at blive kvalt mange steder. 

På Folkeskolens redaktion møder vi i øjeblikket flere lærere, som trækker udtalelser 
tilbage eller ikke ønsker at stå frem og fortælle om deres nye virkelighed – af frygt for 
repressalier fra ledere, som opfatter kritik og diskussion af konkrete fakta som skemaer 
og timetal som illoyalitet. Frygten er sikkert nogle gange ubegrundet. Men desværre 
ikke altid.

 I dette blad fortæller vi om lærer Erik Schmidt, som på et lukket møde sagde sko-
lens nye leder imod. 

En engageret lærerildsjæl, som har været på skolen i 34 år, som skulle stå for sko-
lens jubilæumsarrangement, og som lige har vundet Danmarksmesterskabet i rap med 
en af sine klasser. Han fik en advarsel! Negative holdninger og synspunkter lød stemp-
let fra den nye skoleleder.

Nu kaster Erik Schmidt håndklædet i ringen og forlader skolen. Han er 62 år.
Heldigvis har han valgt at stå frem med sin historie. 
Heldigvis, fordi det forhåbentlig kan være med til at 

skabe debat om, hvorvidt det er en god og demokratisk ide, 
at de lærere, som skal bære reformen ud i virkeligheden, 
tager mundkurv på af frygt for at miste jobbet. 

Hans historie handler ikke kun om ham og hans leder. Det er også selve debatkultu-
ren i folkeskolen, som står for skud.

Tillidsrepræsentanten siger, at skolen netop har tradition for en åben debat: 
»Vi har respekt for, at i sidste ende bestemmer lederen. Men ikke uden diskussioner. 

Det er på den måde, vi får indsigt, medejerskab og bliver gode drivkræfter for skolen«.
Det er som taget ud af ledelseshåndbogen, så det burde ikke være så svært. Det skal 

kunne lade sig gøre at bringe kritik frem uden at få advarsler eller blive beskyldt for at 
være en nej-hat. Hvordan skal offentligheden, politikerne og forældrene kunne forhol-
de sig til, hvad der sker i skolen, hvis lærerne ikke tør sige noget?

Ytringsfriheden er helt afgørende for, at store forandringer som 
inklusion, reform og arbejdstidslov i folkeskolen får 
en kvalificeret diskussion, som forhåbentlig 
kan føre til forbedringer. Det kaldes de-
mokrati. Så hold fast og råb op! Der er 
brug for det!  

 

»I kampens hede over-
ser man, at læsning er en 
del af en større, kompleks 

sammenhæng med blandt 
andet lærernes konkrete 
dømmekraft og samfun-
dets overordnede formål 

med skolen«.
lærke grandjean i det faglige netværk 

Danskundervisning

»Vi og særligt vores elever 
er ikke tjent med et fag-
ligt usammenhængende 
officielt dokument, der 

opererer med et snævert 
læsesyn«.

fire lærere fra torstedskolen i horsens  
i det faglige netværk 

Danskundervisning

»Jeg tror på, at mine elever 
vil give den en skalle hele 
året, hvis deres endelige 

karakter var et gennemsnit 
af termins-, års- og  

eksamenskarakterer«.
Mette green rafn i  

Lærer til lærer-artikel  
om en oplevelse som censor ved mundtlig prøve

Læs artiklen om Erik Schmidt, 
der fik advarsel for »negative 
holdninger og synspunkter«, 
side 20.
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Enkelt

Religion nu er enkelt opbygget: Ét opslag i lærervejledningen 

og ét tema i grundbogen dækker én underviningstime. 

Smart

”En stor force i dette undervisningsmateriale er, at man har delt 

bogen op i tre brede emner, som alle er beskrevet i en detaljeret 

undervisningsplan – time for time. Det er simpelt hen smart  

og hjælper underviseren helt utroligt meget i hverdagen.”

Fra anmeldelse af Religion nu på folkeskolen.dk 

Givende

Systemet er både oplysende og givende, idet eleven lærer 

at perspektivere det faglige indhold til sit eget liv.

Til hver time leverer systemet: 

 Faglige emner 

 Ekstra ressourcer på i-bogen

 Kopiark 

 Faglige begreber

 Faglige og perspektiverende opgaver

Religion nu 7/8 udkommer 4. juni 2014

Religion nu 4 udkommer til skolestart 2014

RELIGION NU 4 & 7/8

Enkelt, smart, givende

KRISTENDOMSKUNDSKAB

RELIGION NU 1-3
Grundbog:  Kr. 152,-
Lærervejledning:  Kr. 529,- 
Arbejdsbog:  Kr. 51,- 
i-bog Kr. 304,- 

RELIGION NU 4 OG 7/8
Grundbog:  Kr. ca. 179,-
Lærervejledning:  Kr. ca. 699,-
i-bog Kr. ca. 358,-

På religionnu.gyldendal.dk 
kan du downloade en årsplan 
for bøgerne, der giver et klart 
overblik over et års undervisning  
med Religion nu og viser bøgernes sammen- 
hæng med fagets kompetenceområder. 
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 Ziegler: Eleverne får en 
bedre skole næste år

»De nye arbejdstidsregler er en god 
ramme for at udnytte resurserne i 

folkeskolen optimalt og også en god 
ramme for, at vi kan implementere 
folkeskolereformen«, lyder det fra 

formand for kl’s løn- og personale-
udvalg Michael Ziegler. 

Inklusionselever 
har krav på støtte

Men får de det, når skolens 
bundlinje er presset?

Plads tIl 
uEnIghEd?

Lærer Erik Schmidt  
har fået en tjenstlig  
advarsel for det, han 

selv opfatter som faglig 
kritik fremført på  

lukkede personale-
møder.

antorini: 
»Man skulle 

tro, at der var 
tre-fire børn i 

hver klasse, der 
bliver inkluderet, 

men det er jo 
ikke det, der er 
virkeligheden«.

Én indgang til skolens it

fronter.dk

Fronter er værktøjer til læring, der 
sætter den enkelte elev i centrum. 
Fronter sikrer, at elevens arbejde i 
Fronter automatisk dokumenteres 
i elevens portfolio og sammen 
med nogle meget stærke værk-
tøjer til elevevaluering, giver det 
eleven det bedst mulige udgangs-
punkt for udviklingssamtalen.

Annonse_DK_mai105x285h.indd   1 2014-04-30   12:00

141961 p04-05_FS1214_Indhold.indd   4 16/06/14   16.53



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

383224 à   Oversigt40

Fotograferet
en gangsterkomedie fra new 

York i fynsk opsætning  
– instrueret af en lærer, der 

har været skuespiller.

lærere om den 
gode skole

»læreren er hverken repræ-
sentant for staten eller kom-
munen«, siger Marianne Jel-
ved, læs også interview med 
Ditte Tholstrup og andre læ-
rere, der har gjort en forskel.

Forandringer i sigte
når alt er kaos, skal 

man finde en måde at 
håndtere det på. for 
Hans Verner Hansen 
var løsningen at blive 
selvstændig tømrer, 

men han savnede  
lærergerningen.

Lærer Erik Schmidt  
har fået en tjenstlig  
advarsel for det, han 

selv opfatter som faglig 
kritik fremført på  

lukkede personale-
møder.

Ditte Jensen:  
»den største bekym-

ring, jeg oplever blandt 
lærerne, er spørgs-

målet om den øgede 
undervisningstid«.
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Antorini om inklusionsrapport
»Pengene skal ikke følge eleverne  
krone for krone«
Undervisningsministeren er frustreret over mediedækningen på inklusionsområdet og mener,  
at ministeriet gør alt, hvad der er muligt, for at inklusionen skal lykkes. Hun synes, at det går godt nogle  
steder, men erkender, at der også er problemer.

På baggrund af rapporten, hvordan synes du 
så, det går med inklusionen?
»Det er meget blandet, hvordan man arbejder 
med inklusion. Men vi kan se, at de kommu-
ner, der startede tidligt med inklusionsind-
satsen, har bedre erfaringer. De er længere 
med at klæde deres lærere og pædagoger på, 
de er længere med resursecentre og -perso-
ner. Derfor er opbakningen også størst i de 
kommuner, fordi man kan se, at det faktisk 
er noget, der hjælper børnene og støtter hele 
klassen samlet. Det viser også, at det er en 
større omstillingsproces«.

Men får de den støtte, der skal til? Pengene 
følger med ud på skoleområdet, men lærerne 
oplever ikke, at de følger med ud i klasserne? 
»Det er vigtigt at holde fast i, at den rigtige 
inklusionsløsning kan se forskellig ud på de 
enkelte skoler. 

Pengene skal ikke krone for krone følge 
den enkelte elev fra specialområdet ud i nor-
malklassen. Det handler om, at hvis eleven 
rykker til normalområdet, flytter pengene 
med til gavn for eleven, men også til støtte af 
det, der sker i den almene undervisning«.

Rapporten viser, at lærerne er blevet endnu 
mere skeptiske, og at lederne og lærerne oplever 
det meget forskelligt. Hvordan forklarer du det?
»En forklaring kan være, at der er forskel på 
som lærer helt konkret at skulle tilrettelægge 
et forløb med meget forskellige børn. Der 
er også mange lærere, der føler, at der sker 
mange ting på én gang lige nu i form af in-

klusion, arbejdstid og skolereform. En tredje 
forklaring er, at nogle lærere oplever, at de 
ikke får den støtte, der skal til. Det skal jeg 
ikke være dommer over, men der er et skel, 
som er tankevækkende, fordi skolelederen og 
lærerne dog er på den samme skole«. 

Hvad vil du sige til de lærere, der oplever 
konkrete udfordringer med inklusionen ude i 
klasserne?
»Der er heldigvis mange steder, hvor det 
fungerer rigtig godt. 

Man skal til enhver tid gå til sin ledelse på 
skolen, hvis man ikke synes, det hænger sam-
men, i forhold til de opgaver man har. Om 
det så er, fordi der er for mange elever, at de 
har en uheldig sammensætning, eller der er 
for mange med særlige støttebehov. Man skal 
have en faglig sparring med en dygtig skole-
ledelse. Ellers går man til skolechefen. Pro-
blemet løses altid bedst så tæt på som muligt. 
Men jeg skal selvfølgelig stilles til ansvar for, 

TeksT Hanne  Birgitte  Jørgensen  
og  andreas  Brøns  riise

foTo Bo tornvig

Jeg synes, debatten er 
blevet meget fortegnet 
og er helt ude af pro-
portioner. Man skulle 
tro, at det var tre-fire 
børn i hver klasse, der 
bliver inkluderet, men 
det er jo ikke det, der er 
virkeligheden.
Christine antorini
Undervisningsminister
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om pengene kommer tilbage, og om eleverne 
bliver dygtigere hen over årene«. 

Det lyder, som om du synes, at det i virkelighe-
den er lærernes negativitet afledt af alt muligt 
andet og medierne. Kan du slet ikke se nogen 
problemer?
»Ork jo. Jeg mener aldrig, man har en inte-
resse i fra politisk side at tegne glansbilleder. 
Det er meget forskelligt fra kommune til 
kommune og fra skole til skole, hvordan man 
har grebet opgaven an. Den forskellighed af-
spejles i rapporten. Det er også derfor, vi har 
læringskonsulentkorpset. Så kan vi komme 
hurtigt ud med viden om, hvordan man kan 
gribe tingene an, med udgangspunkt i de bed-
ste erfaringer fra andre kommuner. I forbin-
delse med forhandlingerne om kommunernes 
økonomi har vi også skærpet kommunernes 
forpligtelse, så vi ikke alene kigger på, om 
pengene følger med tilbage, men også på om 
der er kvalitet i inklusionsindsatsen.

Endelig følger vi op med de trivselsmål, vi 
indfører som en del af folkeskolereformen. 
Når vi følger eleverne samlet, følger vi jo også 
den elev, der bliver i klassen på grund af in-
klusionsindsatsen. Hvis ikke de trives, kan vi 
aflæse det«. 
 
Er inklusionsdagsordenen blevet, som du havde 
håbet på?
»Jeg synes, debatten er blevet meget fortegnet 
og er helt ude af proportioner. Man skulle tro, 
at det var tre-fire børn i hver klasse, der bliver 
inkluderet, men det er jo ikke det, der er 
virkeligheden. Det er i gennemsnit tre elever 
per skole på nuværende tidspunkt. Det har 
jo altid været en del af skolens formål, at den 
skal være inkluderende. I øjeblikket virker 
det, som om der er frit slag til at smække 
diagnoser på børn og så sige, at de er årsag 
til al mulig ballade. Det er helt urimeligt over 
for børnene, og jeg kan heller ikke genkende 
det billede ude på skolerne. Det er superær-
gerligt, at enkeltsager stempler søde, dygtige 
og helt almindelige børn, som selvfølgelig 
skal møde en folkeskole, der også kan hjælpe 
dem, selvom de har ADHD eller Aspergers«.
hjo@dlf.org, abr@dlf.org 

Rapport:  
Lærernes opbakning til 
inklusion er faldende
Jo længere væk fra klasseværelset man er, jo mere 
positivt syn har man på inklusion. Det viser den afrap-
portering på inklusionsprocessen i 12 kommuner, som et 
forskerteam fra Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU) hvert år foretager for Undervisningsministeriet.

I en rundspørge til skolechefer, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, skole-
bestyrelsesformænd, skoleledere og lærere i 12 udvalgte kommuner svarer 
blot 14 procent af lærerne, at de er enige eller meget enige i opbakningen 
til inklusionsindsatsen. Sidste år var tallet 19 procent. Altså et fald på fem 
procentpoint på et år. Det er andet år, forskerteamet for Undervisningsmi-
nisteriet gennemfører den samme spørgeskemaundersøgelse blandt de 12 
kommuner, for at følge inklusionsindsatsen.

Blandt skolelederne er tiltroen til, at lærerne bakker op om inklusion, 
næsten halveret, den er faldet fra 45 procent til 28 procent. Skolelederne 
angiver, at opbakningen til inklusion blandt forældre til børn med særlige 
behov er stigende, mens den er lav og stadig faldende blandt forældre til 
almenelever.

På forvaltningsniveau er der en udpræget opfattelse af, at lærernes usik-
kerhed eller ligefrem modstand mod inklusionsindsatsen hænger sammen 
med sidste års lockout og den nye skolereform. I lærernes besvarelser på 
de åbne spørgsmål i rapporten er det et gennemgående tema, at de ikke 
mener, at politikerne har sat tilstrækkelige resurser af til inklusion. Det er 
typisk for svarene, at lærerne efterlyser flere voksne i klasserne.

Uenighed om resurser
Rapporten påpeger også, at der er tilgået inklusionsområdet 1,1 procent-
point flere resurser i 2013, mens inklusionsgraden er steget fra 94,9 til 95,5 
procent. Der er dog stor forskel på de 12 kommuner. Rapporten understre-
ger, at den mekanisme, man tildeler resurser efter, ofte er uigennemskuelig 
for personalet på den enkelte skole. Flere lærere udtrykker, at støtteperso-
nen til tider bliver taget ud af klassen for at være vikar i en anden klasse.

Professor Niels Egelund er leder af forskningsprojektet, og han påpeger 
over for Folkeskolen, at man med årets rapport ikke som ventet er kommet 
nærmere med hensyn til at kunne fastslå, hvad de penge, der flytter fra spe-
cial- til almenområdet, konkret bliver brugt til.

»Det skyldes, at resurserne i det store flertal af kommunerne bliver lagt ud 
til den enkelte skoleleder. Derefter ved vi ikke, hvad de bliver brugt til«, siger 
han. Han håber derfor, at Undervisningsministeriet til næste år kan afsætte 
flere midler, når forskerne skal foretage den tredje og sidste afrapportering 
fra de 12 kommuner. Der vil han gerne ud at interviewe skolernes ledelse, 
inklusionsresursepersoner og tillidsrepræsentanter omkring samme bord.

TeksT andreas Brøns riise og Hanne Birgitte Jørgensen
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GRUNDBOGARBEJDSBOG KOPIARK 
FLEXBOG

Er du blandt de første 500, der tegner et 3-årigt 
abonnement på Flexbog, får du et klassesæt af den 
tilhørende trykte bog med helt gratis *). Det giver 
dig maksimal fleksibilitet til at tilrettelægge din 
undervisning på den måde, der passer bedst til dine 
behov.
 

Bestil allerede i dag!
Skynd dig! Tilbuddet gælder kun de første 500 
kunder. Det er heldigvis hurtigt og nemt at be-
stille. Skriv til os på flexbog@alinea.dk med op- 
lysninger om bogtitel, skole og navn på klasse 
(fx. 4.b).

Vil du også have digitale fordele nu, 
så se mere på Flexbog.dk.

Med Flexbog kan du:
• Kommunikere med eleverne
• Differentiere og sammensætte egne forløb
• Give lektier for til enkelte elever eller hele klassen 
• Rette opgaver nemt og hurtigt
• Dokumentere læring og udvikling.

*)  Tilbuddet gælder de første 500 kunder, der køber et Flexbogs-abonnement for 3 år.  
 Klassesættet er samme titel som Flexbogen. Der tages forbehold for udsolgte titler.
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TILBUD

Bestil din Flexbog  
og få et klassesæt 
med gratis!
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»Så får man dialogen, så vi kan komme nærmere, hvem der 
taler sandt, når der tilsyneladende er uenighed om, hvorvidt 
pengene går til støtte eller vikardækning«, siger Niels Egelund, 
som vurderer, at det vil tage tre måneder at gennemføre inter-
viewene.

»Vi står et sted, hvor forvaltningen siger ét, lederne siger no-
get andet og lærerne noget helt tredje. Især i forhold til om re-
surserne følger med, hvad der jo hele tiden har været meningen. 
Det må vi bare erkende, at det kan en spørgeskemaundersøgelse 
ikke afdække, slet ikke når svarprocenten er så lav«. Svarprocen-
ten blandt lærerne i årets undersøgelse var på 37.

Hvad med efteruddannelse?
Om et konkret emne som efteruddannelse til lærerne er der også 
store forskelle i oplevelsen mellem ledere og lærere. 82 procent 
af skolelederne svarer, at de har taget initiativer i forhold til at 
arbejde med bestemte pædagogiske værktøjer eller modeller. 
Men kun cirka en tredjedel af lærerne mener, at de er blevet 
tilbudt kompetenceudvikling i forhold til inklusion. Andelen af 
lærere, der mener at have faglig ballast til at håndtere de udfor-
dringer, der er forbundet med inklusion, er ikke steget og ligger 
fortsat på knap 50 procent.

»Jeg er bange for, at nogle skoleledere måske har været lige 
vel positive og har svaret, at alle har fået efteruddannelse. Læ-
rerne har på den anden side måske ikke været tilfredse med det, 
de har fået, og så har de svaret, at det har de ikke«, siger Niels 
Egelund, som mener, det også kan afklares ved et interview, 
hvor ledelse og lærere kan debattere, om for eksempel en pæda-
gogisk dag er relevant efteruddannelse i inklusion.

»Hvis lederen så tilføjer, at man også har introduceret LP-mo-
dellen, så kan vi påpege, at den går på meget andet end inklu-
sion. Så kan vi få svesken på disken, i forhold til hvad der bliver 
gjort, og hvad lærerne synes om det tilbud«, siger han.

Forskellen i opfattelse mellem ledelse og lærere kan ses på 
andre områder i rapporten: Væsentlig færre lærere end i fjor 
angiver, at de har adgang til resurser i form af inklusionsvejle-
der, AKT-vejleder (adfærd, kontakt, trivsel), medarbejdere fra 
resursecenter, rådgivning fra specialskoler, fra Pædagogisk Psy-
kologisk Rådgivning eller videnscentre – skolelederne oplyser, 
at resurserne på det område er steget. Lærerne angiver, at de 
primært bruger kollegaer til sparring. Skolelederne siger, at re-
surserne til støttepersoner er steget. 
hjo@dlf.org, abr@dlf.org

Undervisningsministeriet oplyser, at en arbejdsgruppe med repræ-
sentanter fra Finansministeriet, Undervisningsministeriet og KL 
med udgangspunkt i erfaringerne fra dette års undersøgelse og den 
nye økonomiaftale med kommunerne vil evaluere behovet for tilpas-
ninger af næste års undersøgelse. Arbejdsgruppen skal også se på 
supplerende initiativer, der skal sikre en tættere opfølgning på den 
øgede inklusion, som det blev aftalt med kommuneaftalen for 2015.

Interviewet med undervisningsminister Christine Antorini er foreta-
get på baggrund af et resumé, inden selve rapporten udkom.
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I takt med at flere elever bliver inkluderet i normalundervisningen, mister lærere specialundervisningstillæg. 
De penge skal samles op, lyder forslaget til et nyt overenskomstkrav fra Danmarks Lærerforening. 

overenskomstkrav:  
Specialundervisningstillæg 
skal komme flere til gode

Sikring af reallønnen via generelle procentvise 
lønstigninger plejer at være højt prioriteret, 
når lærerne stiller krav til arbejdsgiverne ved 
overenskomstforhandlinger. Meget tyder på, at 
det billede gentager sig, når DLF på kongres-
sen i september skal vedtage lærernes endelige 
krav til overenskomstforhandlingerne 2015. 

DLF’s hovedstyrelse har netop samlet op 
på tilbagemeldingerne fra kredsenes debat 
om lærernes overenskomstkrav.

»Tilbagemeldingerne fra kredsene peger i 
mange retninger. Nogle siger, at vi skal satse 
på løn, mens andre siger, at vi skal satse på 
arbejdstid. Jeg tror, at vi stadig skal gå efter 
at sikre reallønnen via generelle procentvise 
lønstigninger, men tilbagemeldingerne peger 
også på, at vi skal prioritere særlige grupper, 
som har et lønproblem. Det var en forholds-
vis klar tilbagemelding fra debatten i kredse-
ne, hvilket i øvrigt stemmer fint overens med 
hovedstyrelsens foreløbige tilkendegivelser«, 
siger Gordon Ørskov Madsen. 

Specialundervisningstillæg skal samles op
Tilbagemeldingerne fra kredsene har fået 
hovedstyrelsen til at foreslå et helt nyt krav 
med ordlyden »forhandling af midlerne i 
specialundervisningstillæggene«. 

»Vi foreslår at tage et krav med om, at vi 
skal have opsamlet de midler, der bliver fri-
gjort, i takt med at færre lærere får tillæg til 
specialundervisning«, siger Gordon Ørskov 
Madsen.

På sigt så han gerne, at specialundervis-
ningstillægget blev konverteret til et tillæg, 
som langt flere lærere kunne få. 

»Vi skal også overveje anvendelsen af 
specialundervisningstillægget, når så mange 
elever flytter over i normalklasserne. Lærerne 
i normalklasserne får en større opgave, og vi 
skal overveje rimeligheden i, at det er special-
lærere, der får et tillæg, når det i højere og 
højere grad bliver alle lærere, der varetager 
opgaven«.  

Et sådant krav vil dog ikke betyde, at nogle 
lærere pludselig får frataget løndele.  

»Vi vil ikke tage penge fra en hel medlems-
gruppe, men hen over tid vil vi gerne se på, 
om det kunne fordeles anderledes«, siger 
Gordon Ørskov Madsen. 

Arbejdstidskrav skal stilles
Tilbagemeldingerne fra kredsene er også 
klare, når det gælder forslaget om at stille et 
arbejdstidskrav om, at »lærerne og børne-
haveklasselederne skal sikres mulighed for 
professionelt at forberede, gennemføre og 
evaluere undervisningen samt at løse øvrige 

opgaver i tilknytning til undervisningen, 
herunder have et godt samarbejde med 
forældrene«. 

»Langt de fleste kredse er enige i, at kravet 
skal stilles, som det er foreslået, så vi vælger 
at sende det videre til kongressen, som det 
er«, siger Gordon Ørskov Madsen. 

Oversete medlemsgrupper prioriteres
Nogle lærere på den Særligt Tilrettelagte Ung-
domsuddannelse har ikke en overenskomst, 
og lærerne på social- og sundhedsskolerne 
har en mindre løn end folkeskolelærerne. 
Andre grupper har ikke et centralt aftalt 
lønforløb. Flere mindre medlemsgrupper i 
Danmarks Lærerforening har hængepartier, 
som DLF ved denne overenskomst vil forsøge 
at rette op på. 

»Vi kan ikke løse alle problemer ved en 
overenskomst, så vi må også se det i et læn-
gere perspektiv. Vi blev underkompenseret 
for 300 millioner kroner i forbindelse med 
lovindgrebet. Vi forventer, at de penge kom-
mer i spil og skal bruges på de mindre med-
lemsgrupper«. 
mbt@dlf.org

TeksT MArIA  Becher  TrIer

Gordon Ørskov Madsen, der er formand for DLF’s over-
enskomstudvalg, så gerne, at specialundervisningstillæg-
get blev konverteret til et tillæg, som langt flere lærere 
kunne få. 

Læs også
DLF’s kongres mødes i begyndelsen 
af september og vedtager de endelige 
overenskomstkrav. Find hovedstyrelsens 
forslag til overenskomstkrav ved denne 
artikel på www.folkeskolen.dk  

Arkivfoto:

Læs også:  
KL ønsker tillid frem for aftaler, side 12
Ziegler: Det er ikke rimeligt at sige,  
at vi skylder en undskyldning, side 13

Vær med på

NATURENS DAG
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet inviterer alle skoler, børne-

haver og andre dagtilbud på spændende og lærerige naturoplevelser.

8.-12. september 2014

Meld jer til senest den 20. august og få en gratis pakke med inspiration og materialer. 

Læs mere og meld jer til på www.naturensdag.dk
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»Mit grundlæggende synspunkt er, at regler 
og tillid er hinandens modsætninger. Jo 
mere tillid vi har til hinanden, jo færre regler 
behøver vi«, siger formand for KL’s løn- og 
personaleudvalg Michael Ziegler. 

Han skal igen stå i spidsen for KL ved 
forhandlingerne om en ny overenskomst for 
600.000 offentligt ansatte, heriblandt læ-
rerne. Michael Ziegler ønsker at modernisere 
overenskomstsystemet ved at lade tillid tage 
over på områder, der i dag er reguleret af 
aftaler.   

»På moderne arbejdspladser vil regler og 
reguleringer komme til at fylde stadig mindre 
i forhold til dialog og medinddragelse og gen-
sidig tillid«, siger Michael Ziegler.

»Jeg ser en udfordring med, hvordan vi 
fremmer en udvikling fra et klassisk forhand-
lingssystem til et mere dialogbaseret system, 
og hvordan vi går fra en rettighedskultur til 
en dialogkultur«.

Aftaler spænder ben for tillid
Han mener, at de mange aftaler og knopskyd-
ninger på aftaler, der i dag findes i overens-
komstsystemet, spænder ben for tillid mellem 
lederne og medarbejderne. 

Dermed taler han direkte mod lærernes 
formand, Anders Bondo, der mener, at netop 
aftaler skaber fundamentet for tillid. 

»Jeg ved, at Anders Bondo ser helt ander-
ledes på det. Men det er jo ikke sådan, at de 
regler, vi har lavet, skaber et tillidsfundament 
i sig selv. Det er ikke sådan, jeg oplever aftaler 
i praksis. De regler, vi laver, er regler, der 
bliver administreret. Jo flere regler der er, jo 
mindre tillidsbaseret samarbejde er der«.

Kommunernes forhandler er overvejende 
tilfreds med den arbejdstidslov, som blev 
konsekvensen af kommunernes lockout af 
lærerne i 2013.  

»På kernespørgsmålet fik vi jo vores vilje. 
De nye arbejdstidsregler er en god ramme for 

at udnytte resurserne i folkeskolen optimalt 
og også en god ramme for, at vi kan imple-
mentere folkeskolereformen«, siger Michael 
Ziegler.

Han understreger, at han ikke er imod alle 
former for aftaler. 

»Jeg siger ikke, at hele aftalesystemet er 
forældet. Jeg siger blot, at de steder, hvor man 
er mere fokuseret på samarbejdet end på 
regler, er der, hvor det svinger allerbedst. Det 
halter der, hvor man er optaget af reglerne«.

KL har tre hovedtemaer 
Endnu er KL ikke nået langt med diskussioner 
om krav til Overenskomst 2015, men Michael 
Ziegler løfter gerne sløret for tre hovedte-
maer. 

»Ændring af arbejdstidsregler, sammen-
lægning af overenskomster og forenkling. 
Men når det gælder lærernes arbejdstid, 
har vi fået et godt og tilstrækkeligt regelsæt. 
Derfor vil det ikke give mening at rejse kravet 
over for lærerne. Desuden træder lærernes 
arbejdstidsregler først i kraft til august. Så 
giver det ikke mening at begynde at diskutere 
dem i december. Vi bliver nødt til at give ting 

tid til at virke, før vi laver dem om«, siger 
Michael Ziegler.

På det kommunale område er der over 
100 overenskomster, og KL ser gerne, at der 
bliver færre. Det kan også få betydning for 
lærerne.  

»Vi har en del overenskomster med Lærer-
nes Centralorganisation. Det kunne være re-
levant at tænke i sammenlægning her«, lyder 
budskabet. »Vi har fortsat en stor opgave med 
at forny og tilpasse overenskomststrukturen 
– med at gøre op med forældede strukturer 
og få sammenlagt overenskomster, der hører 
naturligt sammen«.  

Moderne tillidsrepræsentanter
KL synes, tillidsrepræsentantsystemet er 
»godt og fornuftigt«, men at der er behov for 
at gøre rammerne bedre. 

»En del steder finder man nok også, hvad 
man må kalde en lidt gammeldags forhold 
til tillidsrepræsentantopgaven som vogter af 
overenskomsten. Det var også det oprindelige 
formål med tillidsrepræsentanten, men mo-
derne arbejdsgivere forventer også moderne 
tillidsrepræsentanter, som er mere fokuseret 
på løsninger end fejl«. 

Ved de seneste overenskomstforhandlin-
ger valgte KL at lockoute lærerne, men det 
kommer ikke til at gentage sig ved de kom-
mende forhandlinger, mener Michael Ziegler. 

»Det var meget usædvanligt, at vi lockout-
ede på det kommunale område. Jeg har ikke 
fantasi til at forestille mig endnu en lockout. 
Jeg kan heller ikke se for mig, at der kommer 
lockout på de øvrige kommunale områder. 
Men jeg kan ikke afvise, at der en eller anden 
gang kommer en lockout. Ligesom strejke er 
en del af værktøjskassen, så er lockout det 
også«.

Danmarks Lærerforening beslutter, hvilke 
krav lærerne skal stille til overenskomstfor-
handlingerne, ved en kongres i september. 
Forhandlingerne med KL begynder sidst på 
året. 
mbt@dlf.org

Før Overenskomst 15:
KL ønsker tillid frem for aftaler
Aftaler og tillid er hinandens modsætninger, lyder det fra Michael Ziegler, der skal stå i spidsen for  
KL’s  forhandlinger frem mod en ny overenskomst i 2015. Han håber, at forhandlingerne kan gøre op  
med nogle af de forældede strukturer, han finder, der er i aftalesystemet.  

TeksT MAriA Becher Trier

Ændring af  
arbejdstidsregler, 
sammenlægning  
af overenskomster 
og forenkling.
Michael Ziegler
om KL’s tre hovedtemaer for  
Overenskomst 2015
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  En ny folkeskolereform og en arbejdstids-
lov begynder til august. Tror du, eleverne 
får en bedre skole næste år?
 »Det tror jeg, de gør. De nye arbejdstidsreg-
ler er en god ramme for at udnytte resur-
serne i folkeskolen optimalt og også en god 
ramme for, at vi kan implementere folkesko-
lereformen. Men det er klart, at det forløb, 
der har været, har medført et energitab. På 
hver enkelt skole er man ved at genvinde til-
liden mellem den enkelte lærer og leder. Det 
er klart, at det arbejde er vi ikke i mål med 
endnu«. 

  Hvad gør man for at komme det mål nær-
mere fra KL’s side?
 »Vi har bistået kommunerne meget i forhold 
til at implementere reformen. Vi har også til-
budt kursusforløb til skolelederne, så de bliver 
rustet til opgaven. Men grundlæggende er det 
noget, der bedst løses lokalt på den enkelte 
skole. Vi kan ikke fra KL skabe en rigtig god 
stemning alle steder. Det skridt findes ikke. 
Eller det gør det – vi kunne bakke ud, men det 
gør vi ikke«. 

  Du sidder også i en kommune, hvordan 
mærker du efterveerne fra lockouten?

 »Mit indtryk er, at man har genfundet en 
dagligdag på skolerne. Det gælder også for 
langt de fleste lærere. Det er klart, at snakker 
man om, hvad der er sket, så bringer det fø-
lelserne i kog, og det er også helt okay. Men 
lærerne er meget engagerede. Efter sommer-
ferien kan man godt forvente, at der kommer 
en ny bølge af utilfredshed, men jeg forven-
ter, at der efter noget tid indfinder sig noget 
normalitet på skolerne«. 

  Mange lærere har fået opgaveoversigter, 
og mange oplever, at de har meget kort tid 
til forberedelse, hvad skal de lærere stille 
op?
 »De skal sørge for at have en god dialog med 
deres leder om det. Det er klart, at når hver 
enkelt lærer skal levere mere undervisning, så 
skal der bruges mindre tid på nogle andre op-
gaver. Det er en grundpræmis. Det kan ikke 
være anderledes«. 

  Ikke alle lærere føler, at de har haft dialog 
om opgaveoversigten. Var det ikke menin-
gen?
 »Meningen er, at der bliver skabt ledelses-
mæssige rammer om den enkelte skole, hvor 
lederen kan vælge at gribe det her an, så det 

giver mening. Det har aldrig været meningen, 
at vi i KL fandt en enkelt model, som så skul-
le presses ned over alle skoler. Det synes jeg i 
høj grad må være op til den enkelte skolele-
der. Det er det, ledelse handler om«.

  Mange lærere synes, at kommunerne skyl-
der dem en undskyldning. Er du klar til at 
give dem det?
 »Jeg har respekt for, at vi har en modpart, 
som har været meget uenig med os, og der-
med også en medarbejdergruppe, der er me-
get sur på os. Men det er ikke rimeligt at sige, 
at vi skylder en undskyldning. Det her er den 
danske model. Vi har haft et overenskomst-
forløb, hvor vi har stået langt fra hinanden. 
Lærerne har ønsket at bevare det, de har. Vi 
har ønsket et andet system, og det har vi i 
øvrigt ønsket i mange år. Et konfliktforløb er 
en integreret del af den danske model. Vi 
modtog heller ikke undskyldninger i 2008, da 
der var strejker på andre områder end lærer-
nes. Det skulle vi heller ikke, for det er der in-
gen grund til. Men jeg har fuld respekt for, at 
der er nogle, der er utilfredse med det forløb, 
der har været«. 

mbt@dlf.org

Maria BEchEr TriEr SpørgEr        FOrManD FOr KL’s Løn- Og PErsOnaLEuDVaLg MichaEL ZiEgLEr svArer: 

KL vil i de kommende overenskomstforhandlinger af med lærernes arbejdstidsregler og i stedet lade lederen 
prioritere opgaverne. Målet er, at lærerne skal undervise mere, og skolens hverdag bliver mere fleksibel.

»Det er ikke rimeligt at sige, at vi 
skylder en undskyldning«
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Når elevernes tildelte støtte skal realiseres, er der ingen kontrol af, om 
støtten for eksempel i stedet bliver brugt til vikartimer, når skolelederen 
skal have skolens økonomi til at gå op. To love »slås« mod hinanden. Ind-
før kontrol, lyder det fra flere sider.

 

På Bækkegårdsskolen i Egedal Kommune har 
lærerne forsøgt at råbe kommunen op: Fra 
skoleårets start til den 5. maj har de registreret 
400 aflyste inklusionslektioner. Lærere har 
fået aflyst op mod halvdelen af de timer, de 
havde planlagt og forberedt for de svageste 
elever. Forklaringen lyder: Skolens vikarbehov 
skal dækkes.

»Mange af mine kollegaer mener ikke, at de 
kan gøre deres job på en værdig måde. De me-
ner ikke, at de kan give de her børn det, de har 
krav på og behov for«, siger Christina Tolster, 
der er tillidsrepræsentant på skolen. 

Retskrav kontra regnskab
Da »inklusionsloven« i foråret 2012 blev indført 
og dermed indsnævrede specialundervisnings-
begrebet radikalt, blev elevernes retskrav hug-
get i granit. Efter en høring blev der simpelthen 
skrevet et »skal« ind i lovgivningen. Formulerin-
gen af paragraf 3a kom til at hedde:

»Til børn, der har brug for støtte, som ikke 
alene kan understøttes ved brug af undervis-
ningsdifferentiering og holddannelse, skal der 
tilbydes supplerende undervisning eller anden 
faglig støtte ...«.

Undervisningsminister Christine Antorini 
udtalte dengang til folkeskolen.dk:

»Udgangspunktet lød, som om det var et 
tilbud, og det er det ikke. De udsatte børn skal 
tilbydes det, de har behov for. Det her handler 

om, at vi vil bruge de mange millioner, der bru-
ges på specialområdet, så de kommer eleverne 
mest muligt til gode«.

Inklusion og inflation
Men hvordan kontrollerer ministeriet, om kom-
munerne decentralt lever op til deres forpligti-
gelse over for skolens svageste elever? I en hård 
økonomisk virkelighed, hvor skolebudgettet 
på bundlinjen skal gå op, risikerer retskravet 
at blive nedprioriteret, hvis for eksempel 2.b 
mangler en vikar, og støttelæreren kan gå ind at 
dække vikartimen, uden at det giver problemer 
på den økonomiske bundlinje. 

Undervisningsministeriet oplyser, at der 
ikke foregår nogen registrering af, om eleverne 
får de timer, de har krav på. 

De inkluderede elevers forældre har som 
de eneste en klagemulighed. Derudover er der 
ikke nogen måde, hvorpå systemet kan regi-
strere, om reglerne bliver overholdt.

Bjarne Nielsen er formand for Pædagogiske 
Psykologers Forening. Han oplever, at hensynet 
til skolens økonomiske ramme vejer tungt.

»Når skolelederen har et stramt budget, bli-
ver nogle af de svageste børn i folkeskolen ud-
sat for en økonomisk prioritering. Men de har 
en uomtvistelig retsstilling, der siger, at deres 
behov skal vurderes helt uafhængigt af andre 
behov«, siger Bjarne Nielsen.

Han mener, man sagtens kunne lave stær-
kere mekanismer, der ville afsløre, hvis elever 
ikke får det, de har krav på: Skolelederen kun-
ne stå for registreringen, eller opgaven kunne 
ligge hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
(PPR).

Bjarne Nielsen fortæller, at der i nogle kom-
muner ligefrem bliver lagt pres på PPR for at 
lade være med at orientere forældrene om de-
res rettigheder.

»Det er en problematik, at der nogle steder 
bliver holdt meget nøje øje med, om PPR er for 
omfattende i rådgivningen af forældrene. For 
eksempel om man vejleder forældrene i deres 
muligheder for at klage«, siger Bjarne Nielsen.

Mette With Hagensen er formand for Skole 
og Forældre og repræsenterer dermed den 
eneste part, der officielt kan gøre systemet op-
mærksom på det, hvis eleverne ikke får deres 
retskrav opfyldt. Hun synes, det er »uhyggeligt« 
at høre, at PPR bliver bedt om at tone rådgiv-
ningen af forældrenes rettigheder ned.

»Det er grotesk. Som forældre læner vi os op 
ad de specialister, der har med vores børn at 
gøre. Vi kender vores børn, men vi kender ikke 
deres diagnoser og deres udfordringer, og hvad 
der kan gøres. Derfor læner vi os meget op ad 
specialisterne«. Mette With Hagensen mener, at 
mere registrering kan være den eneste mulighed.

»Hvis vi bliver nødt til at registrere for at råbe 
politikerne op – så er det det, vi skal«, siger hun.

TeksT EsbEN ChRIstENsEN

illusTraTion bob  KatzENElsoN

Inklusion ramt af inflation:  
ingen undersøger,  
hvad eleverne får
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Et abespil: Inkluder og bliv fyret
En række undersøgelser peger på, at der er 
problemer med inklusionen. I ministeriets fri-
ske rapport, der gør status over inklusion, står 
der blandt andet: »Lærere udtrykker også, at 
de inkluderede elever ikke kan indgå i under-
visningen, hvis de ikke har fuld støtte på. Det 
sker også, at en støtteperson bliver taget væk, 
da den pågældende skal bruges til vikar«. 

Danmarks Lærerforening offentliggjorde 
30. april en undersøgelse blandt lærerne i de 
ti kommuner, der i 2012 indgik et samarbejde 
med Undervisningsministeriet om inklusi-
onsrådgivning. Her vurderer 82 procent af 
de lærere, der har inkluderede elever i deres 
klasser, at disse elever ikke får det under-
visningstilbud, de har krav på.

Bo Panduro er seniorprojektleder hos Det 
Nationale Institut for Kommuners og Regio-
ners Analyse og Forskning (Kora) og specialist 
i kommunernes økonomiske forhold, budget-
ter, regnskaber og økonomiske styringsmeto-

der. Han fortæller, at 
kassen skal stemme. 

»Lederen har en 
forpligtigelse til at få 

budgettet til at gå op – 
og selvfølgelig bliver han 
fyret, hvis han år efter år 
ikke holder sit budget«, 
siger Bo Panduro. Han 
fortæller, at budgetstyrin-
gen er blevet hårdere med 
tiden – det kan blandt andet 
være én af årsagerne til, 
at man de sidste tre år har 
haft et min-dreforbrug på 
de kommunale budgetter på 
omkring fem milliarder kro-
ner per år.

Derfor skal opgaverne 
løses inden for den ramme, 

der er i budgettet:
»Selvfølgelig skal der vikardæk-

kes, og selvfølgelig skal de elever, der har 
behov, have det, de har krav på. Hvis det kni-
ber, vil jeg tro, at skolelederen har en priori-
teringsrækkefølge, hvor han siger, at noget er 
vigtigere end noget andet«, siger Bo Panduro 
og giver som eksempel:

»Hvis man har en elev, der har lovkrav på 
12 lektioner om ugen, så har du en speciallov, 
som skolelederen er forpligtiget til at overhol-
de. Skolelederen vil jo så nok foretage en pri-
oritering af, om både de store og de små børn 
i alle tilfælde skal have fuld vikardækning, 
når han skal have budgettet til at holde«.

Forskningschef: Kommuner under pres
Roger Buch er forskningschef ved Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole – med speciale 
i kommunalpolitik og kommunalreformen. 
Han fortæller, at mange skoler og andre kom-
munale institutioner er udsat for et voldsomt 
pres på grund af kommunernes anstrengte 
økonomi. Men derfor skal skolelederen al-
ligevel stå på mål for sin skole.

»Hvis skolelederne oplever, at de økonomi-
ske rammer er så skrappe, at man ikke kan leve 
op til de krav, som børnene har og har brug 
for, så må skolelederne spille bolden tilbage 
til forvaltningen med beskeden om, at det her 
budget ikke kan overholdes«, siger han. Roger 
Buch fortæller, at det er det, der i embeds-
mandskredse hedder »en kamp om aben«:

»Det bliver et pingpongspil, hvor man prø-
ver at skubbe problemet frem og tilbage. Og 
skolelederen står svagt i sådan en kamp. Fordi 
man lægger sig ud med forvaltningen, hvis 
man kommer med en besked om, at budgettet 
ikke passer med de reelle behov. Svaret bliver 
let, at så må du prøve at finde nogle besparel-
ser på andre områder. Hvem skal sidde tilbage 
med aben? Hvem skal sidde tilbage med pro-
blemet?« spørger han.

Claus Hjortdal er formand for Skoleleder-
foreningen. Han mener, at skolelederen skal 
tage problemet alvorligt:

»Hvis man oplever som skoleleder, at man 
er nødt til at grave dybt ind i de timer, der 
er beregnet til at støtte børn, så synes jeg, at 
man på kommunalt plan skal tage tingene op 
og undersøge: Har vi strukturer, der giver et 
incitament til at tage timer derfra?« siger Claus 
Hjortdal og understreger, at oplevelsen af, 
at der bliver aflyst inklusionstimer, også kan 
bunde i, at der måske har været en for optimi-
stisk fagfordeling eller et par langtidssygemel-
dinger, der har givet behov for pragmatiske 
løsninger.

Anders Bondo Christensen – der er for-
mand for Danmarks Lærerforening – har hæf-
tet sig ved, at der er stor forskel på oplevelsen 
i ministeriet og forvaltningerne og så det, der 
sker ude på skolerne. 

»Der er gennemført undersøgelser, hvor 
man konkluderer, at pengene er fulgt med ele-
ven – og det viser jo bare, at jo længere man 
er kommet væk fra virkeligheden, des større 
glansbillede har man af situationen. Hvorimod 
de lærere og ledere, der står ude i virkelighe-
den, jo godt ved, at tingene ikke hænger sam-
men. Og det er klart, at når eleven direkte har 
et retskrav, så skal man selvfølgelige leve op til 
det – det er jo eleven, det handler om«, siger 
Anders Bondo Christensen. Han kan godt gen-
kende billedet af et abespil, hvor problemet 
bliver skubbet rundt:

»Det er nøjagtig det, vi oplever – nu må 
der være nogen, der tager ansvaret, så det 
ikke bare ender ude hos lærere og ledere det 
hele«, siger han. 
esc@dlf.org
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God sommer! 
SidSte blad inden  
Sommerferien ...
Næste nummer af Folkeskolen udkommer den 14. august.

Folkeskolen.dk har åbent til og med fredag den 27. juni og åbner  
igen mandag den 4. august.

Danmarks Lærerforenings sekretariat har ændret åbningstiderne  
i sommerugerne fra den 30. juni –  1. august 2014 til mandag-torsdag  
10-15 og fredag 10-14. Åbningstiden gælder såvel døren som telefonen.

Husk  at  lærerjob.dk  er åbent hele sommeren. Lærerjob.dk er Danmarks 
største jobsite for stillinger i grund skolen. Opret din stillingsannonce – 
nemt og enkelt.

Kontakt Media-Partners  
for yderligere informationer 
om annoncering på telefon  
29 67 14 36.  

Forretningsannoncer:  
annoncer@media-partners.dk 
Stillings- og rubrikannoncer:  
stillinger@media-partners.dk
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For første gang nogensinde har Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd, SFI, undersøgt, 
hvordan unge, der deltog i Pisa 2000-un-
dersøgelsen, nu klarer en »voksen-Pisa« som 
27-årige – hvor gode er de til blandt andet at 
læse, regne, bruge computer, tage mødere-
ferater og føre regnskab. Hele skoleverde-
nens øjne er derfor nu rettet mod Danmark, 
undersøgelsen er offentliggjort på fagbladet 
Folkeskolens udgivelsesdato 19. juni.

Den danske undersøgelse giver et helt 
unikt indblik i sammenhængen mellem de 
kompetencer, Pisa måler hos 15-årige ved slut-
ningen af deres skolegang, og hvordan det så 
går de pågældende som voksne. Er det faktisk 
de dygtigste til matematik og læsning, der 

klarer sig bedst på arbejdsmarkedet? Under-
søgelsen er gennemført som led i OECD-un-
dersøgelsen Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies, forkortet 
Piaac, men det er kun de danske forskere, 
der er gået tilbage til tidligere Pisa-deltagere. 
I 2012 blev 1.500 danskere, der deltog i Pisa 
2000, opsøgt på ny og bedt om at deltage i en 
ny undersøgelse af deres uddannelse, livsfor-
løb, beskæftigelse og faglige kompetencer. 

Du kan læse om resultaterne af undersø-
gelsen på folkeskolen.dk

Lærere og skoleledere målt
I næste uge offentliggøres Talis 2013 i Tokyo. 
Talis er OECD’s Teaching and Learning 
International Survey, en undersøgelse blandt 
lærere og skoleledere, som også blev gennem-
ført i 2008. Lærere og skoleledere i 33 lande 

har besvaret spørgeskemaer om uddannelse, 
muligheder og behov for kompetenceudvik-
ling, feedback til og evaluering af lærerne, 
læringsmiljø, skoleledelse, lærernes undervis-
ningspraksis, pædagogiske holdninger og vær-
dier samt læreres og lederes jobtilfredshed.

Den internationale rapport primært om ud-
skolingen offentliggøres den 25. juni, mens den 
danske, der kigger på hele folkeskoleforløbet 
og sammenligner danske resultater med nordi-
ske og internationale, offentliggøres til oktober. 
kra@dlf.org

Lærere, skoleledere og tidligere  
Pisa-deltagere målt igen efter 12 år
som noget enestående i verden har SFI undersøgt, hvordan deltagere i Pisa 2000 mange år efter  
klarer en kompetencemåling som 27-årige.

TeksT Karen ravn

Læs også
Læs resultaterne og deltag i debatten 
om de to internationale undersøgelser 
på folkeskolen.dk

KMD Education er en digital læringsplatform for både 
lærere og elever. KMD Education understøtter den nye 
folkeskolereform på en række punkter:

_målstyret undervisning og læring
_undervisningsdifferentiering
_teamsamarbejde og videndeling
_øget brug af it i undervisningen
_ro og klasseledelse

Klik ind på kmd.dk/at-arbejde-med-KMD-Education. Her 
kan du se og høre mere om lærere og elevers erfaring med 
KMD Education.

Folkeskolereformen 2014 – kom godt i gang 
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Lørdag 14. juni kl. 6.00

Ny DLF-kampagne: »Fremtiden starter i skolen«
Gader og stræder er indtaget af en kam-
pagne, som Danmarks lærerforening står 
bag. Målet er at sætte fokus på lærernes 
rolle i skolen. formen er meget udadvendt, 
og det er et bevidst valg efter nogle turbu-
lente år for skolen og lærerne: »Vi prøver at 

få den generelle debat i samfundet tilbage 
på, hvad der i virkeligheden er vigtigt, for 
at vi har en god skole, og det er, at eleverne 
møder en dygtig, engageret og velforberedt 
lærer«, siger Dlf-formand Anders Bondo 
Christensen.

I Aarhus har Rana fra 2.a musik i et samarbejde med musikskolen. I Holstebro kan sådan en ordning næste år  
koste forældrene penge.

frivillig  
lektiehjælp  
gør  
forældre- 
betaling  
lovlig
Det er ikke hensigten med re-
formen, men da lektiehjælp er 
frivilligt, er det lovligt at kræve 
betaling for anden undervisning 
på skolen imens, siger vice-
borgmester om forældrebe-
taling for musiktilbud på halv-
delen af Holstebros skoler.

Den tid, der fra august er afsat til lektie-
hjælp og faglig fordybelse, er ikke en del af 
undervisningstiden, og derfor er det lovligt 
at opkræve betaling for eksempelvis ekstra 
undervisning i trompet – også selv om un-

dervisningen foregår på skolens matrikel. Det 
mener de i hvert fald i Holstebro.

»Det er den måde, som bestyrelse og 
ledelse har valgt at tolke reglerne på«, siger 
viceborgmester Torben Gudiksen (Radikale), 
der også er formand for kommunens udvalg 
for børn og unge.

»Vi har generelt lagt det ud til skolerne 
selv at afgøre, hvordan de vil tolke reglerne i 
folkeskoleloven«.

Reglerne er fulgt
Det er ikke alt i den længere skoledag, der er 
obligatorisk. lektiehjælp og faglig fordybelse 
blev som bekendt gjort til et frivilligt tilbud i 
ellevte time af reformens vedtagelse, og derfor 
er de to ting ikke en del af undervisningstiden.

Det kan af kommunerne tolkes, som om 
forældrebetalt undervisning er lovligt i disse 
timer, uden at skolelederen har givet tilla-
delse til hver enkelt elev.

Det lykkedes som bekendt i sidste øjeblik 
Det konservative folkeparti at få gjort lek-
tiehjælpen frivillig, og det er med den beslut-
ning i baghånden, at ni af Holstebros 18 sko-
ler mod en forældrebetaling på 240 kroner 
om måneden tilbyder musikundervisning på 
skolerne i lektiehjælpstimerne.

Torben Gudiksen medgiver, at reformens 
ordlyd ikke lægger op til, at forældre skal be-
tale for deres børns undervisning, men han 
mener ikke, at kommunen eller skolerne har 
handlet forkert.   
sbj@dlf.org

Torsdag 12. juni 2014 kl. 09.04

Foto: Sim
on Jeppesen

Med kampagnen 
vil Dlf blandt 

andet vise 
mulighederne 
i samarbejdet 

med erhvervs-
livet om den 

åbne skole.
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Dlf:  
Fare for at nye Fælles Mål  
indsnævrer fagene

Fredag 6. juni 2014 kl. 12.43

Ingen faglige krav  
til prøver på lærer-
uddannelsen
Den nye læreruddannelse 
er opbygget af faglige 
moduler. seks gange om 
året afslutter man et 
modul med en såkaldt 
kvantitativ prøve, hvor den 
studerende i modsætning 
til en kvalitativ prøve ikke 
vurderes på det faglige 
indhold. Hvis opgaven 
afleveres til tiden og op-
fylder længdekravet, eller 
hvis man møder op til en 
mundtlig fremlæggelse, 
så stryger man lige igen-
nem.

Fredag 13. juni 2014 kl. 10.29

DLF: Hvor meget  
skal lærerne stå til  
rådighed?
Danmarks lærerforening har 
sendt en opfordring ud til sine 
tillidsvalgte om, at man på 
hver enkelt skole fastlægger 
retningslinjer for, hvor meget 
lærerne skal stå til rådighed 
på sms, intra, mail og sociale 
medier. for nogle skrider det 
nemlig med det grænseløse 
arbejde til følge, mener for-
manden for Dlf’s organisa-
tions- og arbejdsmiljøudvalg, 
Per sand Pedersen. »Det vig-
tige er, at man aftaler det, så 
der på den samme skole ikke 
er ti forskellige reaktionsmøn-
stre«, siger han.

Tirsdag 3. juni 2014 kl. 16.17

DLF: Kommuneaftalen 
giver ikke råd til  
reformen

Aftalen om kommunernes 
økonomi for 2015 løser ikke 
det problem, at folkeskole-
reformen ikke er finansieret, 
mener Danmarks lærerfor-
ening, som savner en økono-
misk saltvandsindsprøjtning 
til at løfte inklusion og den 
nye skolereform. »Det er en 
meget stram økonomiaftale, 
som politikerne har indgået, 
og den tager slet ikke højde 
for, at folkeskolereformen 
med flere timer til eleverne 
ikke hænger sammen øko-
nomisk«, siger næstformand 
Dorte lange.

 
nyheder på:

  

Onsdag 4. juni 2014 kl. 16.01

På Bækkegårdsskolen i Ølstykke er en lærer ble-
vet fyret og dømt for at give en lussing. lærere 
på skolen er dybt frustrerede – for støttetimer 
til inkluderede elever bliver i op mod halvdelen af 
tilfældene aflyst, fordi lærerne skal bruges til at 
dække vikarbehovet.

»selvom der har været en enormt omtalt per-
sonalesag, har der overhovedet ikke været nogen 
imødekommenhed. også mens sagen har kørt, 
er vi gentagne gange blevet taget ud og brugt 
som vikar«, fortæller Christina Tolster, der er til-
lidsrepræsentant på Bækkegårdsskolen.

Birgitte Hove er formand for skolebestyrel-
sen og forælder på skolen – hun fortæller, at det 
drejer sig om økonomi:

»et er, at der er tilført midler til inklusions-
dækning. Men skoleområdet bør også have mid-
ler nok til vikardækning. Budgetrammen til det er 
desværre helt ude af vores hænder«, siger hun.

Jette Handberg, der er leder af distrikt sten-
løse og dermed Bækkegårdsskolen, ønsker ikke 
at udtale sig om sagen. 
esc@dlf.org

skal en hel klasse være uden vikar, eller skal én elev have 
støtte? Det valg står man ofte over for på Bækkegårdsskolen.

Mest læste:
 
•   Hvordan bliver din lærer-

arbejdsdag næste år?

•   lærer for livet: »så sagde 
min skoleleder, at jeg burde 
overveje at stoppe helt«

•   opgaveoversigten gør det 
svært for lærerne at overskue 
arbejdet

 
Mest kommenterede:
 
•   Debat: opråb fra praksis

•   Dlf mener: forberedelses-
tiden og baglæns købmands-
regning

•   opgaveoversigten gør det 
svært for lærerne at overskue 
arbejdet

Ond spiral: Vikarbehov  
spænder ben for inklusionen

Illu
st

ra
tio

n:
 R

am
us

 J
uu

l

Fredag 6. juni 2014 kl. 06.34

Opgaveoversigten gør  
det svært for lærerne at  
overskue arbejdet

Med lov 409 er forberedelsesfakto-
ren væk, og ind er kommet en oversigt 
med opgaver, der skal løses inden for 
arbejdstiden. På nivå skole syd er 
modtagelsen meget blandet. »I nogle 
tilfælde bliver det totalt usynligt, hvad 
der ligger i en opgave. forventes det 
for eksempel, at man bruger ti eller 70 
timer på en ny opgave som koordinator 
for vores resursecenter«, siger tillidsre-
præsentantsuppleant lars lindstrøm. 
• Hvordan ser din opgaveoversigt ud?  
• Hvordan er den endt, som den er? 
•  Send den gerne sammen med nogle 

tanker om, hvad den kommer til at be-
tyde for dit arbejdsliv og dine elevers 
skolegang, til folkeskolen@dlf.org

Fik du  
læst: 
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I marts i år fik Agedrup Skole ny leder. Midt 
i den voldsomme udviklingsproces, som alle 
landets skoler er i med den forestående folke-
skolereform og lov 409’s nye arbejdstidsreg-
ler, landede Mohammed Bibi som skoleleder. 
4.a havde forberedt to sange for den nye 
skoleleder – klassen havde lige vundet i »Ord-
maskinen« og hentet Danmarksmesterskabet i 
skolerap med sangen »Vi er ikke helt ens«, så 
de var vant til at optræde, og 4.a’s dansklæ-
rer, Erik Schmidt, havde sammen med nogle 
elever forberedt en velkomsttale til den nye 
skoleleder.

Lidt over to måneder senere mødes de to 
igen, men denne gang er anledningen ikke 
festlig. Den 15. maj er der tjenstlig samtale, 
hvor Erik Schmidts »negative adfærd og ne-
gative attitude, der særligt kom til udtryk på 
personalemødet den 7. maj 2014«, er på dags-
ordenen. En samtale, der siden udmøntede sig 
i en advarsel, en selvvalgt opsigelse og et rystet 
lærerværelse – men hvordan endte det der? 

I den mellemliggende periode har der 
været fire personalemøder, hvor ledelsen har 
meldt en række nye tiltag ud: Nye visioner for 
skolen, ny struktur og ikke mindst en udmønt-
ning af den nye lov om arbejdstid.

Alle tre emner bliver genstand for faglig 
kritik. Og de er en del af de brikker, der førte 
til en advarsel til Erik Schmidt og dermed en 
del af konteksten, denne advarsel skal ses i. 

Nye visioner
På et møde i pædagogisk råd i slutningen af 
marts bliver der præsenteret nye visioner for 
skolen. Erik Schmidt fortæller om mødet:

»Der kommer en helt ny skoleleder, der 
ikke giver sig tid til at mærke efter, hvad det 
er for et sted, han er landet. Han har inviteret 
til samtaler med hver enkelt lærer, men det 
tager altså længere tid at mærke kulturen og 
ånden på skolen«, siger Erik Schmidt. Han 
mener, at skolelederens vision »er en voldsom 
indsnævring af det brede formål, der er i for-
målsparagraffen«:

»Efter at en række kollegaer har stillet 
spørgsmål gående på: ’Skal der ikke være 
noget med undervisning eller dannelse med i 
visionen?’ stiller jeg mit eneste spørgsmål den 
aften:

»Hvorfor synes skolelederen, at det er 
ham, der skal komme med en færdig vision?« 

Skoleleder Mohammed Bibi ønsker ikke at 
medvirke i en artikel, da det drejer sig om en 
personalesag. Men Ina Ahrensberg, børne- og 
ungechef i Odense Kommune, Region Nord, 
hvor Agedrup Skole ligger, har følgende kom-
mentar:

»I det her tilfælde er der fremlagt noget, 
der er i tråd med folkeskolereformens tre mål. 
Jeg mener, at der bliver indbudt til en dialog 
og samarbejde. Man starter ud med et visions-
papir, som man sammen bearbejder. Et papir 
er ikke noget værd, før man udmønter det i 
praksis. Det er det, der foregår på Agedrup 
Skole og alle vores skoler. Det, der er kernen 
her – det er, at man gør det sammen i en pro-
ces. Og man gør det i dialog og samarbejde«, 

siger Ina Ahrensberg, der også understreger, 
at der er indført et månedligt MED-udvalgs-
møde på skolen i stedet for at nøjes med de 
lovpligtige fire, og at skoleledelsen har indført 
ugentlige møder med tillidsrepræsentanten.

Juliane Ludvigsen er tillidsrepræsentant på 
Agedrup Skole. Hun fortæller, at den nye sko-
leleder Mohammed Bibi på mange måder har 
mødt personalet åbent.

»Men han har haft meget travlt med at få 
sin vision implementeret. Jeg har som tillids-
repræsentant sagt til ham, at jeg synes, vi skal 
vente – og det er ikke, fordi jeg ikke deler nog-
le af hans visioner. Men det er medarbejder-
ne, der driver skolen. Oven i skolereformen og 
de andre nye ting, som ingen har styr på – på 
det konkrete plan – er det helt vildt at komme 
med en ny vision for skolen«, siger hun.

En ophedet stemning
Den 7. maj er der personalemøde. Det fjerde 
i Mohammed Bibis tid som skoleleder. På mø-
det er skolens nye struktur og næste skoleårs 
arbejdsopgaver for lærerne på plakaten. Plud-
selig opdager lærergruppen noget. Det går 
op for dem, at der er udarbejdet individuelle 
koefficienter for arbejdstiden.

»Det er faktisk ikke noget tema på mødet, 
men et par kvikke matematikkollegaer opda-
ger, at koefficienterne står øverst. Så begynder 
de at spørge, hvad de betyder. Ledelsen sva-
rer, at det skal vi ikke tale om«, siger Juliane 
Ludvigsen. 

Lærerne forsøgte at finde ud af, hvorfor de 
med samme tjenstlige forhold kan ende med 
at få forskellig koefficient. Det er afgørende 

TeksT EsbEN  ChristENsEN

foTo hEidi  LuNdsgaard

Med jobbet som indsats:

Erik Schmidt fik en tjenstlig  
advarsel for »negative holdninger«

skal lærerne fremover holde mund med deres kritik for at undgå advarsler? Hvor går grænsen mellem  
faglig kritik og negativitet? De spørgsmål stiller lærere i Odense nu efter en turbulent sag, hvor en  

advarsel fra kommunen blev givet, efter at læreren selv havde sagt op. 
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for, hvor mange undervisningstimer de skal 
læse i næste skoleår.

»De havde foretaget, hvad de kaldte en 
retfærdig fordeling. Men de ville ikke fortælle 
os om grundlaget for den beregning. Og det 
var det, der i virkeligheden gjorde flere kolle-
gaer oprevne. Der blev en rigtig hed stemning 
på mødet, fordi det kom oven i, at vi havde 
fået dikteret en ny struktur og tidligere en ny 
vision for skolen«, siger Juliane Ludvigsen.

Erik Schmidt medgiver, at lukketheden om 
de nye tal gjorde ham opbragt – og at han rea-
gerede følelsesmæssigt, da tallene pludselig 
kom frem. 

»Hvis der havde ligget et oplæg på forhånd, 
så havde jeg nok lige forinden tænkt igennem, 

hvad jeg ville sige. Jeg siger: ’Nu må det stop-
pe’. De siger, at jeg råber det højt – det gør 
jeg ikke«, siger Erik Schmidt. For ham er det 
stærkt problematisk, at lærerne ikke kan gen-
nemskue, hvilke kriterier der ligger til grund 
for den differentierede forberedelsestid:

»Det splitter arbejdspladsen ad. Det skaber 
splid. Man vil gå og spørge: Hvor meget har 
du så fået? Det er ikke bare overrumplende, 
det er den mest drastiske ændring af arbejds-
forholdene i de 37 år, jeg har været lærer. 
Jeg beder om ordet og spørger: ’Vil det sige, 
at I forestiller jer, at I skal sidde inde på kon-
toret og tildele forberedelsestid efter nogle 
kriterier, I har valgt – uden at offentliggøre de 
kriterier?«

I den officielle advarsel, som Erik Schmidt 
senere får af Odense kommune – med skole-
leder Mohammed Bibi som underskriver – af-
vises det, at der kom noget nyt op på mødet. 

Sådan som ellers både Erik Schmidt og Juliane 
Ludvigsen fortæller:

»Den nye måde at sammensætte lærernes 
tjeneste på har været kendt og drøftet i over 
et år nu. Det har også været drøftet og kendt 
på Agedrup Skole, men du har været lodret 
uenig i tænkningen og har heller ikke ønsket 
at forstå ændringen. Der kan derfor ikke være 
tale om, at mødet tog en ’pludselig drejning’, 
da der ikke er tale om nyt indhold«, står der i 
advarslen.

tjenstlig samtale
Efter mødet den 7. maj bliver Erik Schmidt 
indkaldt til en tjenstlig samtale. En udvikling, 
der kommer bag på ham. Dagsordenen er »din 
negative adfærd og attitude, der særligt kom til 
udtryk på personalemødet den 7. maj 2014«.

Juliane Ludvigsen – der skal med til sam-
talen som bisidder – tror ikke, at hendes kol-
lega for alvor er i fare for at få en advarsel. En 
advarsel indebærer, at en fyring er inden for 
rækkevidde, medmindre der bliver ændret 
adfærd.

»Jeg sagde til Erik: ’Jeg har været tillids-
repræsentant i mange år og været med til 
flere tjenstlige samtaler – det her kan umuligt 
udløse en fyringstrussel’. Men det gjorde det, 
og det forstår jeg stadig ikke, at det har gjort«, 
siger hun.

Erik Schmidt er også fortrøstningsfuld før 
samtalen: Han mener ikke, at han har været 
specielt ordførende på forårets fire fællesmø-
der. Og han forstår ikke, at han skulle have 
pisket en negativ stemning op.

»Jeg kan ikke se, at jeg har gjort noget for-

Man kunne  
derfor få den  
tanke, at advar
slen er givet med 
henblik på at virke 
præventivt på  
kollegaerne på 
Agedrup Skole  
og i Odense.
Erik schmidt 
Lærer på Agedrup Skole

Erik Schmidt underviser resten af skoleåret, hvorefter han 
stopper. Han er 62 år og har tilbragt størstedelen af sit 
arbejdsliv i folkeskolen.

141961 p20-23_FS1214_Erik_Schmidt.indd   21 16/06/14   16.05



rapporteret

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

kert, så jeg går ind med løftet pande. Men jeg 
kan godt se, at det kan være lidt alvorligt, så 
jeg har besluttet mig for kun at stille spørgs-
mål«, siger han.

Og mødet er alvorligt – det bliver blandt 
andet slået fast, at den »negative adfærd og 
negative attitude« er en tjenesteforseelse.

Sagen sendes ind til Odense Kommunes 
HR-afdeling, efter at der er sat flueben ved 
teksten: »Hvis ovenståede forhold ikke æn-
dres, eller der opstår lignende forhold, kan 
det få ansættelsesmæssige konsekvenser«.

»Han kunne have ordnet det her på en 
meget lempeligere måde. Jeg har i 34 år på 
skolen aldrig så meget som fået en uformel 
henstilling fra mine tidligere ledere. Han kun-
ne have trukket mig til side og have sagt: ’Det 
her er over min grænse, det finder jeg mig 
ikke i’, og så havde jeg rettet mig efter det. Jeg 
synes, at det er ud over alle proportioner«, 
siger Erik Schmidt.

Børne- og ungechef Ina Ahrensberg vil ikke 
forholde sig til den konkrete sag:

»Men generelt kan jeg sige, at hvis man 
skrider til noget personalejuridisk, så er det, 
fordi man har nogle grunde til det. Det er ikke 
noget, man bare lige gør, det skal være vel-
begrundet«, siger hun og medgiver, at det er 
hensigtsmæssigt at gå langsomt frem:

»Vi skal altid starte med mindst mulig op-
trapning – det er ligegyldigt, om det er et fag-
ligt tema eller en personalesag«, siger hun.

Møde i faglig klub
Den tjenstlige samtale finder sted den 15. 
maj – fem dage senere bliver der indkaldt 
til møde i faglig klub. Der er to temaer for 
mødet: Medarbejdernes manglende ejerskab 
til udviklingsprocesserne og at der var røre 
blandt lærerne, fordi en kollega havde været 
indkaldt til tjenstlig samtale.

»Når en lærer, der har arbejdet i 34 år på 
skolen og været en bærende kulturel kraft – 
han har lavet skoleblad og fællessamling og 
har lige vundet Danmarksmesterskabet i rap 
med sin 4. klasse. Når han bliver oprevet på 
et møde og siger: Det kan du ikke, Moham-
med, du kender os slet ikke. Når han får en 
fyringstrussel på det grundlag, så er det cho-
kerende for et lærerkollegium«, siger Juliane 
Ludvigsen og understreger, at kritikken, der 
udløste den tjenstlige samtale, var blevet 
fremført internt.

»Det var på et lukket lærermøde. Havde 
han nu udtalt sig til pressen eller stået og 
været illoyal over for lederen offentligt, ved 
jeg ikke engang, om det kunne have udløst en 

advarsel. Men da slet ikke på et arbejdsmøde 
for lærere«, siger hun og uddyber:

»Vi har respekt for, at i sidste ende bestem-
mer lederen. Men ikke uden diskussioner, det 
er også på den måde, vi får indsigt, medejer-
skab og bliver gode drivkræfter for skolen«.

Mødet i faglig klub, der blev besøgt af 
næsten alle skolens lærere, sender et brev til 
skolens ledelse bagefter. Lærerne er choke-
rede over, at en kollega er blevet indkaldt til 
tjenstlig samtale på det givne grundlag. Flere 
er nervøse for, at eventuel uenighed med le-
delsen fremover vil blive straffet. 

Opsigelse og advarsel
Fredag den 23. maj, samme uge som der har 
været møde i faglig klub, siger Erik Schmidt 
op. Han afleverer sin opsigelse på skolens 
kontor. Han har endnu ikke modtaget advar-
slen fra Odense Kommune.

»Jeg kan ikke være på min arbejdsplads, 
hvor jeg har været i 34 år, hvis jeg er usikker 
på, hvad jeg må sige, og hvad jeg ikke må sige. 
En negativ attitude er jo et subjektivt skøn«, 
siger Erik Schmidt.

Den 2. juni modtager Erik Schmidt sin ad-
varsel. Der står blandt andet:

»Baggrunden for den tjenstlige samtale var, 
at ledelsen oplever, at du er meget negativ 
over for de forandringer, Agedrup Skole er i 
lige nu. Dette kommer ofte til udtryk på fæl-
lesmøder, hvor du har negative holdninger og 
synspunkter. Det opleves, at du også er med 

til at piske en negativ stemning op i personale-
gruppen«. Senere står der:

»Du oplyser under den tjenstlige samtale, 
at du er vokset op i en antiautoritetsperiode«. 
Og senere uddybes det:

»Det er ledelsens opfattelse, at du på alle 
fire møder har været negativ og været mere 
interesseret i at diskutere allerede besluttede 
forhold og overordnede politikker og udtryk-
ke dig negativt om dem end at deltage aktivt 
og positivt i arbejdet«.

»På møderne på skolen har jeg kun for-
holdt mig til de konkrete emner, der er taget 
op på møderne. Så det må være indlæg, jeg 
har haft i pressen, der henvises til«, siger Erik 
Schmidt.

Det slås fast i advarslen, at Erik Schmidt 
tildeles en advarsel, og videre står der: »Det 
præciseres over for dig, at ovenstående ad-
færd er uacceptabel, og du straks skal ændre 
din adfærd til ordentlig og konstruktiv kom-
munikation. Det præciseres ligeledes over for 
dig, at det er ledelsen, der har ledelsesretten«, 
slutter advarslen, der har Mohammed Bibi – 
på vegne af Odense Kommune – som afsender.

Erik Schmidt undrer sig over, at man ikke 
stoppede advarslen, når han allerede havde 
taget sin afsked.

»Jeg overvejer, hvad jeg skal stille op med 
denne advarsel, som jeg har modtaget, efter at 
jeg har sagt op. Derfor har den heller ikke no-
gen resocialiserende virkning på mig. Kommu-
nen og Agedrup Skoles leder har haft mulighed 
for at trække advarslerne tilbage på grund af 
min opsigelse, men har altså valgt ikke at gøre 
det. Man kunne derfor få den tanke, at advars-
len er givet med henblik på at virke præventivt 
på kollegaerne på Agedrup Skole og i Odense«, 
siger Erik Schmidt, der er lærer på skolen ind-
til sommerferien. Han fortsætter:

»Undervisning er ikke i sig selv demokra-
tisk. Den handler om at hjælpe eleverne til at 
forstå og kunne agere i verden. Men vi ønsker 
et demokratisk samfund, fordi vi anser det for 
rimeligt og også det mest effektive, fordi det 
genererer flest ideer og skaber mindst mod-
stand. Derfor står der i skolens formålsparagraf, 
at folkeskolens dagligdag skal være præget af 
’åndsfrihed, ligeværd og demokrati’. Stærke 
skoleledelser har brug for stærke og selvstæn-
digt tænkende medarbejdere, der insisterer på 
at tage et demokratisk ansvar og engagere sig i 
skolens dagligdag og liv. Ingen anfægter skolele-
dernes ret til at lede. Det står i skoleloven. Men 
skal der ledes effektivt, er det gennem demokra-
tisk samtale og inddragelse«.   
esc@dlf.org

Ud over lærergerningen er Erik Schmidt ansvarshavende 
redaktør på Agedrup Rundt og en af de bærende kræfter i 
uddannelsestænketanken Sophia. 
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læserrejser Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Efterårsferien 2014. Vandre-
ture, Taj Mahal, fortryllende palad-
ser og 1001-nats-stemning. 11 
dage med rejseleder Lise Kloch, 
antropolog og Indiensekspert.   
9.-19. oktober 2014.   

Vil du opleve Indien på en anderledes måde, så 
tag med fagbladet Folkeskolen til eventyrlige 
Rajasthan. Rejsen indeholder en række spæn-
dende vandreture, der giver en unik mulighed for 
at opleve områdets smukke landskaber, lokale 
landsbyer og spraglede gadeliv i øjenhøjde. 

Rejsen inkluderer et firedages ophold i Indi-
ens mest romantiske by, Udaipur, der er smukt 

beliggende ned til Pichola-søen og er Indien, når 
det er allerbedst: Farverige basargader, blom-
strende bougainvilleaer, hellige køer og ældgam-
le templer. Stemningen i byen er afslappet og 
venlig, og det er et skønt sted bare at ose rundt 
eller sætte sig på en cafe og nyde udsigten over 
søen. Vi bruger Udaipur som base og tager her-
fra på gåture i de smukke omgivelser.

Rejsen inkluderer desuden besøg ved Taj Ma-
hal, tur på elefantryg, besøg i hjælpeorganisation 
for fattige kvinder, overnatning på kongepalads 
og meget mere. 

Tempoet på vandreturene er stille og roligt, 
og alle i almindelig god fysisk form kan være 
med.
 

■  Pris: 15.900 kroner per person i delt dobbelt-
værelse (enkeltværelsestillæg 1.450 kroner).
Maksimum 18 deltagere.

■  Prisen inkluderer blandt andet: Fly Kø-
benhavn-Delhi, helpension, alle udflugter og 
entreer ifølge program, indkvartering på gode 
hoteller, dansk ekspertrejseleder, bidrag til Rej-
segarantifonden. 

Udaipur er en af Indiens smukkeste byer.

Vandre- og kulturrejse  
til Rajasthan og Udaipur

Gør trivsel 
til en leg

Universet.friformobberi.dk         facebook.com/friformobberi

Fri for Mobberi Universet er et digitalt trivselsredskab, 
der gør det sjovt og let at arbejde med sociale spilleregler 
og styrke fællesskabet. 

Brug det på smartboards, iPads og pc i indskolingen. 
Det digitale materiale indeholder bl.a. samtaletavler, 
ryste sammen-lege, massageprogram, en e-bog og 
materialer til de voksne. 

Kan bruges af nye brugere og alle, der i forvejen 
arbejder med Fri for Mobberi-kufferten.
Pris for nye brugere: 1.440 kr. ekskl. moms (inkl. kursus).
Pris for eksisterende brugere: 800 kr. ekskl. moms. 
Årligt abonnement herefter 400 kr. ekskl. moms.
Der udvikles løbende nye elementer til Universet.

”Jeg er glad for, at Fri for Mobberi nu kan bruges digitalt – det er nemt og overskueligt. 

Når man først har logget ind, kan man hurtigt finde det, man skal bruge.

 Med den elektroniske indgang til Fri for Mobberi er jeg ikke afhængig af, om kufferten 

bliver brugt i en anden klasse. Og børnene synes, at det digitale Fri for Mobberi er sejt!”  

Hanne Petersen, børnehaveklasseleder, Morten Børup Skolen, Skanderborg

FRI FOR MOBBERI UNIVERSET 
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Oven på forandringer havde læreren brug for et åndehul:

»Som tømrer fik jeg ladet 
batterierne op«

TeksT Hanne  HelliSen

foTo Simon  JeppeSen

Fra tømrer til lærer til tømrer til lærer for 
livet. Det er Hans Verner Hansens livsvej. For 
godt ti år siden var han lærer på en skole, 
hvor han oplevede store kontroverser med 
en enkelt elev. Han følte sig presset, og han 
havde svært ved at sige fra. Langsomt vok-
sede tanken om at komme væk fra skolen for 
at blive selvstændig tømrer. 

»Jeg oplevede det, som mange lærere gen-
nemlever lige nu. At man simpelthen kommer 
under et pres, som fylder helt op og er ved at 
gå én over hovedet«, fortæller Hans Verner 
Hansen med henvisning til usikkerheden, 
frustrationerne og bekymringerne over næste 
skoleår. Et skoleår, hvor mange bolde er ble-
vet kastet op i luften, men få er blevet grebet. 
Hans Verner Hansen er uddannet tømrer, før 
han blev lærer, og hans løsning på proble-
merne var dengang at blive selvstændig med 
»HV’s lille tømrerfirma«.

»Det at komme ud at arbejde bare mig 
selv, at der var helt stille, og jeg ikke skulle 
snakke med nogen, det var fantastisk de 
første seks måneder. På det tidspunkt tro-
ede jeg, at jeg skulle fortsætte med mit eget 
lille firma, men jeg kom i tvivl«, fortæller 
Hans Verner Hansen. Tvivlen opstod, fordi 

han savnede alle de gode ting ved at være 
lærer.

»At have en klasse og få dem til at vokse 
både menneskeligt og fagligt og at have gode 
kollegaer og være en del af et team – det er 

simpelthen de to bedste ting«. Efter et år 
som håndværker besluttede Hans Verner 
Hansen sig for at give folkeskolen og lærer-
jobbet en chance til ved at sige ja til et seks-
ugersvikariat. Nu, ti år senere, arbejder han 
stadig som lærer, for tiden på Nim Skole i 
Horsens, og selvom det ikke mindst for tiden 

gibber lidt i ham efter at blive tømrer igen, 
så bliver han i skolens tjeneste.

Und dig selv en mountainbiketur
»Det var fantastisk at blive håndværker, kan 
jeg se nu bagefter, for jeg havde sådan brug 
for ro i mit liv – altså det modsatte af at være 
lærer. Jeg fik ladet batterierne op. Jeg tænkte 
mange gange i det forløb, at alle skulle prøve 
at beskæftige sig mere med håndens arbejde 
end med hovedets arbejde«.

Hans Verner Hansen har lært at tackle 
udfordringer. Selvom han ikke selv kalder det 
for copingstrategier, så ved han, hvad der er 
vigtigt for ham, når han skal håndtere foran-
dringer.

»Det handler rigtig meget om hele tiden at 
have alt det fede ved at være lærer for øje. At 
være opmærksom på de situationer, hvor un-
gerne er rigtig gode, og dem er der heldigvis 
stadig mange af. Når forældrene anerkender 
ens arbejde, så husk på det. Jeg sørger for 
at komme meget ud at cykle i skoven, når 
jeg kommer hjem, og på den måde få ladet 
batterierne op. Jeg er også blevet bedre til at 
lægge arbejdet væk, når jeg kommer hjem«. I 
tømrerarbejdet er der et fysisk produkt, når 
dagen er omme. Det er der ikke i skolen, men 
derfor skal man ikke glemme, hvad man har 
udrettet, lyder det fra Hans Verner Hansen.

»Hvis man lægger mærke til det, så kan 
man godt se det: Nu har jeg ydet et godt styk-
ke arbejde, og jeg kan se, at Frederik og Ben-
jamin har gjort det godt i denne uge. Nu kan 
jeg med god samvittighed tage en mountain-
biketur i skoven og nyde det«. 
hbh@dlf.org

»Jeg har hele tiden for øje, hvor kan jeg hente energi og 
overskud i mit job som lærer«, siger Hans Verner Hansen. 
En måde, han henter ny energi på, er gennem en tur på 
mountainbike i skoven.

»At have en klasse 
og få dem til at vok-
se både menneske-
ligt og fagligt og at 
have gode kollegaer 
og være en del af et 
team – det er  
simpelthen de to 
bedste ting«.
Hans Verner Hansen
Lærer

Hans Verner Hansen fik nok af udfordringerne i lærerjobbet og etablerede sig som selvstændig tømrer.  
Her fik han øjnene op for, hvad der virkelig betyder noget for ham: At få børn til at udvikle sig og ikke mindst 

lærerkollegaerne. Derfor er han vendt tilbage til lærergerningen. 
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»Det er ikke lærerens ansvar alene, om en 
time bliver succesfuld. Tegn en cirkel med 
flere lagkagestykker i. Ét af stykkerne kan 
læreren bidrage med – vid, klogskab, kompe-
tencer og læringsstrategier. Men så afhænger 
timen af, om eleverne gider høre efter, om 
de har fået morgenmad, om deres forældre 
har været oppe at skændes dagen før, eller 
der er støtte til inklusionsbørn. Forældrene, 
ledelsen og politikerne har også et ansvar for, 
at der er de nødvendige rammer. Det er de 
andre lagkagestykker, som læreren ikke har 
indflydelse på.

Den måde at tænke på kan være en hjælp, 
fortæller psykolog Susanne Kronberg. Hun 
samarbejder med DLF og rådgiver lærere, 
som har problemer med det psykiske arbejds-
miljø. Folkeskolen har interviewet hende om 
såkaldte »copingstrategier«, man kan bruge 
efter sommerferien.

Men hvilke strategier kan lærerne bruge til at 
tackle de store forandringer, der venter?
»For mig at se er det rigtig vigtigt, at man går 

tilbage til sin kerneforståelse af sig selv og sin 
kerneopgave. Der er superengagerede, fagligt 
dygtige lærere, som er kreative, og som vir-
kelig brænder for at bidrage til, at børn lærer 

noget. Det er enormt vigtigt, at man tænker: 
Hvad er det, jeg bidrager med? – og være stolt 
af alt det, man egentlig kan. Det er der ikke 
nogen, der kan tage fra en, ligegyldigt om 
man underviser i ny reformskole eller gam-
mel skole«, siger Susanne Kronberg. Lærerne 
skal huske på deres eget bidrag, for det er 
også en måde at passe på sig selv på – og alt 
afhænger ikke af læreren.

Drop »typisk«
På teamniveau er Susanne Kronbergs forslag 
til en copingstrategi, at lærerne skal tale om 
de konkrete opgaver, og hvis teamet er i tvivl, 
så skal de kommunikere det skriftligt videre 
til lederen. 

»Gør det skriftligt, for hvis det er ansigt til 
ansigt, kan det hurtigt blive misforstået. Selv-
følgelig kan alt ikke være på skrift, men det 
kan være en god øvelse at være mere skriftlig. 
Med en hurtig mail kan man selv se, at man 
har gjort noget«, siger hun. Samtidig ligger 
mailen som dokumentation, modsat hvis man 
bare stikker hovedet ind på kontoret. I det 
hele taget understreger Susanne Kronberg, at 
det er meget vigtigt, at lærerne holder øjnene 
på »bolden« og ikke slår over i »det er jo også 

TeksT Hanne  HelliSen

foto: Privatfoto

Husk på, hvor 
dygtig du er
efter sommerferien venter der store foran-
dringer. Copingstrategier kan gøre det nemmere, 
selv om de ikke kan ændre virkeligheden. Glem 
ikke den faglige stolthed, lyder rådet fra psykolog 
Susanne Kronberg, der også fremhæver, at  
lærerne skal huske på, hvor dygtige de er.

Psykolog Susanne Kronbergs fem strategier til at 
håndtere store forandringer:

➊  Husk stoltheden ved din egen faglighed, og støt 
hinanden i teamet. 

➋   Det tager tid at komme sig over at være blevet eller 
have følt sig krænket.

➌  Hvis der er noget, der ikke fungerer, så vær konkret. 
Lærere er lynhurtige til at tage ansvaret og prøve 
at løse det, fordi det har de været vant til. Det skal 
man ikke gøre nu.

➍  Perioden lige nu er sammenlignelig med en stress-
situation, og mindfulness, meditation, gåture og 
motion i det hele taget kan få stressen ned.

➎  Tænk over, hvad man selv har det godt med, så 
man er mere »loyal« med det, man gør, og hvordan 
man har det indeni.

Fem copingstrategier  
til fremtiden
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»For mig er det 
vigtigt, at man 
går tilbage til sin 
kerneforståelse 
af sig selv og sin 
kerneopgave«.
Susanne Kronberg
Psykolog

Lærerne skal gå på sommerferie med en følelse af, at de 
har leveret en kæmpe indsats i år, lyder rådet fra psykolog 
Susanne Kronberg.

typisk« eller »nu er det her sket igen«. Det er 
en nem løsning at forfalde til, men det løser 
ikke noget.

»Hvis man på de nye lærerarbejdspladser 
har fået nogle gamle, dårlige borde, så er det 
nærliggende at sige: ’Det er 
typisk, hvad vi får’. Men 
hvis man vil komme 
videre, så skal man foku-
sere på det helt konkrete, 
der generer. Er bordet 
ikke højt nok, er stolen 
dårlig, eller er der for 
meget larm?« forklarer 
psykologen.

»En anden copingstra-
tegi er at lade være 
med at snakke om, at 
reformen er dårlig, eller 
Antorini har fejlet. Vi 
bliver så udmattede af 
det«. Susanne Kronberg 
opfordrer til, at man i ste-
det taler om de konkrete 
dilemmaer, men samtidig 
skal læreren også være 
klar til at sige, at man 
ikke kan løse det, fordi 
man ikke kender præmis-
sen endnu.

8-16 er ikke et værn
»Lærerne skal koncentrere 
sig om at huske – både for 
deres egen skyld og for skolens skyld: ’Hvad 
er mit bidrag, og hvordan kan jeg gøre det 
bedst muligt, inden for den ramme jeg har 
fået tildelt’, så bliver man tilfreds med sig 
selv, for vi kan godt lide at gøre et godt stykke 
arbejde«, fortæller psykologen, men hun 
minder også om, at i alle fag, hvor man har 
med mennesker at gøre, er det svært at holde 
arbejdet inden for et afgrænset tidsrum.

Men hvad med dem, der har den strategi, at 
nu skal ledere og politikere få det, som de vil 
have det – jeg arbejder på skolen fra klokken 
8-16, hverken mere eller mindre?
»Jeg vil godt sætte spørgsmålstegn ved den 
strategi. Jeg kan godt forstå den, fordi man 
har følt sig dårligt behandlet. Men den virker L
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Hvad med dig? Som medlem af DLF kan du få LSBprivat®Løn  
som giver dig hele 5% i rente på de første 50.000 kr. og 0%  
på resten. Det betyder, at du får mere ud af din månedsløn  
– hver eneste dag. 

Sådan får du 5% på din lønkonto – Danmarks højeste rente 
Du skal være medlem af DLF — og have afsluttet din  
uddannelse. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af  
produkter og services. Derfor skal hele din privat økonomi  
samles hos os, så vi kan kreditvurdere den i forhold til den  
samlede pakke.

Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende realkreditlån,  
men nye boliglån og evt. ændringer skal formidles gennem  
Lån & Spar og Totalkredit. Rentesatserne er variable og  
gældende pr. 1. maj 2014.

Flere og flere medlemmer får  
allerede mere ud af deres penge

Fokus på det, der er vigtigt for dig

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

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

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

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

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

CMYK S/H

DLF_140602_5%lån-D_93x261.indd   1 02/06/14   15.17
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UNDERSTØTTELSER

Medlemmer af LB Foreningen 
(Lærerstandens Brandforsikring) 
kan inden 1. oktober ansøge om 
tildeling af understøttelser.

Efter bestyrelsens skøn tildeles 
understøttelser fortrinsvis til:

1.  Ældre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom eller 
på grund af andre ganske sær-
lige omstændigheder.

2.  Andre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom, 
forsørgertab eller på grund af 
andre ganske særlige omstæn-
digheder.

Arbejdsløshed eller status som 
uddannelsessøgende betragtes 
ikke i sig selv som ganske særlige 
omstændigheder. Der ydes ikke 
tilskud til børn under uddannelse.

Ansøgningsskema rekvireres ved 
henvendelse til LB Foreningen, 
Farvergade 17, 1463 København K, 
telefon 3395 7584 eller e-mail: 
ja@lb.dk.

P.b.v.
Carsten Mørck-Pedersen

Formand
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som en boomerang tilbage på én selv, fordi 
indeni er man stadig det menneske, der 
brænder for de her ting. Når man står med et 
lille barn, som har et problem, eller man får 
en ide, når man er ude at løbe, kan man ikke 
bare sige: Det vil jeg ikke tænke på. Det kan 
jeg heller ikke som psykolog – sådan er det 
bare, når vi har med mennesker at gøre. Hvis 
man begynder at sætte restriktioner der, så 
mister man lidt sig selv, og man bliver heller 
ikke tilfreds med det arbejde, man gør. Man 
bliver sin egen fjende, i stedet for at det er 
nogle andre, og det er næsten værre«, svarer 
Susanne Kronberg, men understreger dog, 
at lærerne ikke skal ringe til forældre om 
aftenen, for politikerne vil netop gerne »nor-
malisere« lærernes arbejdstid. Lærerne skal 
huske, at der er en byttehandel. Lærerne får 
penge for at gå på arbejde og levere en vare, 
og den vare skal de levere, så de også selv 
er tilfredse. Det, der ikke fungerer, kan man 
sende videre til lederen. 

alle starter på ny
»I sidste instans ligger der et valg. Det er lidt 
tricky at tale om, men når alt kommer til alt, 
så er det også rigtig bittert at være et sted, hvor 
man synes, at det er virkelig dårligt. Så kan det 
være rigtig fint at se, hvorfor man valgte at være 
lærer, og hvad det er, man brænder for. Det her 
er måske anledningen til at prøve noget nyt«, 
siger Susanne Kronberg og fortsætter: 

»Men man skal ikke gøre det på trods. Der 
er forskel på, om man går, fordi man ikke 
gider og er indebrændt, eller man går, fordi 
man vælger noget andet til. Det har været en 
dårlig behandling, lærerne har fået, og det 
kan man ikke tage fra dem, men man kan 
godt komme videre«. 

Ved alle store forandringer tager man sit 
liv en lille smule op til revision – det gør man 
også, hvis man skifter job, får børn, bliver 
gift, skilt eller mister nogen. Det er fint at få 
reflekteret over, om man er det rette sted, 
understreger psykologen. Lige om lidt er det 
dog sommerferie, og lærerne skal huske, at 
det hedder ferie af en grund.

»Lærerne skal gå på sommerferie med en 
følelse af, at de har leveret en kæmpe indsats 
i år. Til trods for sidste forår har de leveret 
– de har undervist og gjort, hvad de kunne. 
De skal gå på sommerferie og sige: ’Der er en 
masse, jeg ikke aner, hvordan ser ud, og jeg 
er ikke forberedt, som jeg plejer at være. Men 
det er der ikke noget at gøre ved, for det kan 
jo ikke ske før august’. Det er ligesom at starte 
på et nyt arbejde efter sommerferien. Alle 
har skiftet job, men de ved ikke hvad det er, 
før det er i gang. Lærerne skal være friske og 
udhvilede, og så skal de tage den derfra efter 
ferien«, lyder det fra Susanne Kronberg. 
hbh@dlf.org 

Frustrerede lærere kan ringe til DLF’s rådgivning 
for psykisk arbejdsmiljø og få hjælp til problemer og 
spørgsmål. Henry Holm er konsulent i rådgivningen og 
taler blandt andet med lærere om, hvordan de skal for-
holde sig til næste skoleår. Hvis han skal gruppere de 
lærere, der ringer ind, så kan de inddeles i tre grupper: 
Der er en gruppe, der er frustrerede og bekymrede for 
næste skoleår, fordi de ikke kan se, hvordan deres ar-
bejdsdag skal kunne hænge sammen. Men der er også 
en gruppe, som for en stor dels vedkommende består 
af tillidsvalgte og andre med en central, koordinerende 
funktion. De er klar til at komme videre og så få det 
bedste ud af det – men de er til gengæld frustrerede 
over, at deres kollegaer ikke er klar til at give fremtiden 
en chance eller i det mindste at finde ud af, hvordan 
man kan få dagen til at hænge sammen. Sidst, men 
ikke mindst, er der en stor mellemgruppe, som på sin 
vis er spændte på næste skoleår, fortæller Henry Holm.
»De er spændte, men også afventende, fordi der kan 
vise sig at være positive sider, men det kan også vise 
sig at gå galt«.

DlF rådgiver lærere

På Det Kongelige Teater gør
vi det sjovt og lige til at sætte
drama på skoleskemaet.

Vil I se en forestilling, gå på 
rundvisning i vores huse eller
prøve kræfter med kunsten i
inspirerende workshops?
Uanset tid og ressourcer har vi 
noget på plakaten for jer.

Billetpris 40 kr. pr. elev.
Find jeres teateroplevelse på 
kglteater.dk/skoler

Har du spørgsmål?
Skriv til: dktskole@kglteater.dk

Så er salget af
skolebilletter startet
Vælg mellem mere end 30 forestillinger,
workshops og rundvisninger i den nye sæson.
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Nu gik det ellers lige så godt: De yngste dan-
ske skoleelever har rejst sig fra bund til top i 
internationale læsetest på bare 20 år. Og så 
bryder en ny læsekrig alligevel ud her i for-
bindelse med udarbejdelsen af nye Fælles Mål 
for dansk. Anden Læsekrig kunne man kalde 
denne nye strid om læsepædagogik.

Krigen startede, da Undervisningsministe-
riet i sidste øjeblik trak to veteraner fra Første 
Læsekrig ind i udarbejdelsen af nye Fælles 
Mål for danskfaget. De justerede det oprinde-
lige kompromisforslag fra ministeriets egen 
arbejdsgruppe, ministeriet skrev veteraner-
nes justeringer ind i Fælles Mål – og helvede 
brød løs: 

Over 100 læsepædagogiske debatindlæg på 
folkeskolen.dk (en bunke papir på størrelse 
med en velvoksen bog, når man printer de-
batten ud) og stærkt kritiske høringssvar fra 
Dansklærerforeningen og Nationalt Videncen-
ter for Læsning.

Første Læsekrig i 1990’erne
Du husker måske Første Læsekrig, dén, der 

rasede for fulde gardiner i 1990’erne? Skal 
eleverne lære at læse via bogstavlyde eller 
via ordbilleder? Det var grundspørgsmålet 
dengang. Man kaldte det også elementprin-
cip kontra helhedsprincippet og bottom-up 
kontra top-down. Og altså lydmetode versus 
ordbilledmetode.

Konkret: I bottom-up begynder man med 
at lære et bogstav, eksempelvis S, og så et an-
det, for eksempel I, som eleven så kan sætte 
sammen til SI og IS. I top-down går man ud 
fra hele, meningsfulde tekster og bruger ord, 
som eleverne lærer at genkende. Ord som 
mosekone, enebær, mudder og lygtemænd 
kunne stå i elevens første læsebog.

Striden blev dengang forsøgt bilagt af 
daværende undervisningsminister Bertel 
Haarder (Venstre) – eller rettere af den ar-
bejdsgruppe, han nedsatte til formålet med 
økonomen Jørgen Søndergaard for borden-
den. »Balanceret læseundervisning« hed kom-
promiset i »Forslag til national handleplan for 
læsning« i 2005 (Søndergaard mener i øvrigt 
selv, at det var akkurat denne ildprøve i læ-
sepædagogikkens tjeneste, der kvalificerede 
ham til sidenhen at blive udpeget til formand 
for Skolerådet).

Ministeriet har siden styret efter denne 

handleplan, og det er netop den, der er den 
egentlige grund til, at en ny læsekrig er brudt 
ud. 

Anden Læsekrig er brudt ud
Den nye læsekrig, der nu er brudt ud, er an-
derledes end den første, som stod mellem to 
lingvistiske retninger, elementpositionen og 
helhedspositionen. Her i Anden Læsekrig er 
element-folket oppe at toppes med en helt ny 
stamme, som vi kan kalde literacy-folket.

Konkret går literacy-tænkningen ud på, 
at eleverne skal skrive løs om det, de har på 
hjerte, forklarer Klara Korsgaard, leder af 
Nationalt Videncenter for Læsning, Professi-
onshøjskolerne. De skal ikke lære bogstaverne 
og deres lyde i isolerede situationer som i den 
lingvistiske tradition, men dér, hvor de bru-
ger bogstaverne. Og de læser tekster, som de 
er motiverede for at læse, også skærmtekster, 
ikoner, grafer og faktabokse, altså ikke kun 
linjer i en bog. 

»Bottom-up og top-down tilhører samme 
forskningsmæssige paradigme, nemlig det 
psykolingvistiske, der betragter læsning som 
en kognitiv færdighed, som eleven tilegner sig 
ved at forstå sammenhængen mellem lyd og 
bogstav«, forklarer Klara Korsgaard. 

læsekrig  
er brudt ud

en ny  

Undervisningsministeriet hev i 11. time to veteraner fra læsekrigen i 1990’erne ind i  
arbejdet med at formulere nye Fælles Mål for danskfaget. Og så brød helvede løs.

TeksT John  ViLLy  oLsen
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»Over for dét står et helt 
andet forskningsparadigme, 
som er inspireret af sociokulturelle 
teorier om læring. Her er opfat-
telsen, at man bedst lærer at læse i 
en funktionel sammenhæng sammen 
med andre mennesker. Læsning og skriv-
ning og talesprog bliver set som en del af 
de aktiviteter, som man arbejder integreret 
med«, tilføjer Klara Korsgaard, der selv er 
fortaler for det nye forskningsparadigme, som 
altså kaldes literacy.

Så man kan sige, at Første Læsekrig var 
en borgerkrig i Lingvistik-Landet. Anden 
Læsekrig er en landekrig mellem »Lingvistik-
Landet« og »Det Sociokulturelle Land«.

Læsekatastrofen i 1994 startede Første 
Læsekrig  
Første Læsekrig brød for alvor ud, da danske 
skoleelever i 3. klasse placerede sig i bunden 
af en international læsetest i 1994, fortæller 
skolehistorikeren Lisa Rosén Rasmussen, 
Aarhus Universitet.

Siden 1960’erne havde den nye ordbil-
ledmetode gradvist presset lydmetoden ud af 
læseundervisningen, men efter 1994-læseka-
tastrofen fik element-folket vind i sejlene igen 

og havde altså styrken til at være med til at 
lande et kompromis om »balanceret læseun-
dervisning« i 2005.

»De nye Fælles Mål vil detailstyre mere, og 
det er grunden til, at nye uenigheder bliver 
presset frem nu«, siger Lisa Rosén Rasmus-
sen.

Når element-folkene Carsten Elbro fra 
Københavns Universitet og Elisabeth Arnbak 
fra Aarhus Universitet blev kaldt på banen 
her i foråret under udarbejdelsen af de nye 
Fælles Mål, skyldes det, at ministeriet mente, 
at det oprindelige forslag fra arbejdsgruppen 
ikke var i balance, fortæller specialkonsulent 
i Undervisningsministeriet Helene Hoff.

Elbro og Arnbak foreslog, at ministeriet 

udskiftede de tre såkaldte søjler »læs«, »for-
stå« og »sammenfat« med »afkodning«, »ord-
forståelse« og »tekstforståelse«. Og det gjorde 
ministeriet så. I alt er der 23 søjler i Fælles 
Mål for dansk.

»Vi har bevaret arbejdsgruppens ramme, 
men har justeret nogle få steder, så vi sikrer 
en kontinuitet til den balancerede læsepolitik, 
som ministeriet har haft siden 1990’erne«, 
siger Helene Hoff.

»Dermed vil vi sikre, at eleverne tilegner 
sig grundlæggende læsefærdigheder, altså 
at de lærer at afkode og forstå ordene, så de 
bliver flydende læsere. Samtidig sikrer vi, 
at de lærer at læse i bredere forstand, så de 
kan forholde sig til de mangeartede tekster, 
som de møder i en moderne, digital verden«, 
tilføjer hun. 

Forslaget til Fælles Mål har været i høring 
og skal diskuteres i forligskredsen inden som-
merferien. Det er usædvanligt, at bekendtgø-
relsesstof skal ind at vende i forligskredsen, 
men det krævede forligspartierne i forhand-
lingerne om skolereformen.  
jvo@dlf.org

Mangeårig dansklærer og medlem  
af hovedstyrelsen i DLF niels Christian sauer:

»Lærke: Nu ved jeg ikke, hvor du var henne i 80’erne og 
90’erne, men dengang var man enige om, at læsning 
ikke var teknik. Børnene skulle have en på opleveren, 
mens de lærte at læse, og ud røg lydrette ’Søren og 

Mette’, og ind kom ’Læsning i første’, hvor børnene fik 
flerstavelsesord med stumme bogstaver fra første sko-
ledag. Det endte i en ubestridelig læsekatastrofe, hvor 

masser af forældre til børn, der ikke kunne læse i 5. 
klasse, blev beroliget med, at det kom nok i 6., 7., 8. ...

Efter mange års læsekrig har vi fået rettet op i  
indskolingen, men derefter halter det. Jeg troede,  
at vi var enige om, at det ikke er et spørgsmål om  

enten-eller, men både-og (…)«. 

en gruppe dansklærere fra Torstedskolen i horsens: 
Dorthe Mølgaard Mathiasen,  Line nørlem, Ditte Wolf Krogh,   

Birgitte Jørgensen, ida Jørgensen, Charlotte nielson, Mette nielsen

»opråb fra praksis.
I debatten om ændringerne af de nye Fælles Mål i dansk i forhold til 

læsning er debatten foregået på et akademisk niveau, hvor forskerne 
med hvert deres paradigme som skyts argumenterer for og imod deres 
respektive tilgang til læsning. Debatten foregår også på lærerværelser-
ne. Derfor ønsker de medunderskrivende dansklærere fra Torstedsko-

len i Horsens med følgende indlæg at gøre vores standpunkt klart: 
Vi ærgrer os over ændringen! (…) Hermed vores fulde opbakning til de 

tre medlemmer af arbejdsgruppen, der er gået offentligt med deres 
høringssvar. Med henvisning til metodefriheden vil vi utvivlsomt læne 

os op ad deres sociokulturelle læsesyn, så vi sikrer vores elever en 
sammenhængende læring i dansk og dermed det bedste samlede re-

sultat af kompetencemålene. Vores elever skal læse  
og ikke bare afkode. Vores elever skal lære at forstå  

i helheder og ikke bare nøjes med  
ordforståelse (…)«.

Læs flere debatindlæg om læsning 
under artiklen »Læseforsker: Fælles 

Mål i læsning var ude af balance«  
på folkeskolen.dk
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»Læreren er hverken  
repræsentant for staten  

eller kommunen«
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Kollegerne rystede på hovedet, men hendes 
elever var glade. Ingen andre ville undervise 
den nye hjælpeklasse. Men hun ville – og fik 
frie hænder til det. Indkøbte maling, sakse, 
lim og legetøj. Plakater, perler, farvekridt 
og båndoptager. Og fik anskaffet borde, der 
kunne klappes op ad væggen, så der hurtigt 
kunne skabes fri gulvplads. »Fru Bruus’ 
Gymnasium« kaldte de andre lærere den 
hjælpeklasse, som hun havde i alle fag og alle 
timer. Bruus er hendes mellemnavn, hendes 
fulde navn er Marianne Bruus Jelved. I dag 
kultur- og kirkeminister, men også tidligere 
økonomiminister – og altså tidligere lærer. 
»Folkeskolen er samfundets mest betyd-
ningsfulde kulturinstitution«, har hun sagt og 
skrevet mange gange. 

»Lærergerningen er verdens dejligste 
arbejde, når det lykkes«, siger hun. Det lyk-
kedes for hende med hjælpeklassen på Ny 
Østensgårds Skole i 60’ernes og 70’ernes 
Valby i København.

»Vi havde ikke én almindelig skolebog i 
klassen. Vi havde billedbøger, børnebøger, 
aviser og blade. Farver, sakse og lim. Jeg 
ville vende deres nederlag til sejre. De skulle 
opleve, at det var sjovt at gå i skole. Og de 
lærte alle sammen at læse og regne – og en 
hel masse andet. Efterhånden var der også 
andre lærere, der turde tage dem, og de fle-
ste kom vist til at holde lige så meget af dem, 
som jeg gjorde. Der var udfordringer og brug 

for lærerstædighed, men det var dejlige år«, 
fortæller Marianne Jelved.

Startede som kemiingeniør
Oprindeligt ville Marianne Jelved være kemi-
ingeniør. Hun ville tjene sine egne penge, og 
i »Hvad kan jeg blive«-bogen fandt hun ud 

af, at kemiingeniør var den uddannelse, der 
hurtigst muligt gjorde, at hun kunne tjene 
mange penge. Da 17-årige Marianne Jelved 
startede på uddannelsen, var der 70 mænd 
og fire kvinder – og gennemsnitsalderen var 
35 år. Af kemilæreren fik Marianne Jelved 
at vide, at »De finder aldrig den røde tråd i 
kemi, frøken«, og hun tog derfor uddannelsen 
op til revision.

TeksT THORKILD  THEJSEN

foTo PETER  HELLES  ERIKSEN

Vi havde ikke én  
almindelig skolebog 
i klassen. Vi havde 
billedbøger, børne-
bøger, aviser og  
blade. Farver, sakse 
og lim. Jeg ville  
vende deres  
nederlag til sejre.
Marianne Jelved

Ikoniske lærere  
gennem tiden
Af HAnne Hellisen

29. juli 1814 underskrev Kong Frederik 
den 6. en række skolelove, der gav alle 
børn i Danmark ret og pligt til undervis-
ning. I de 200 år, der er gået siden da, 
har mange mennesker gjort en forskel 
for skolen, elever og lærere. Natalie Zahle 
grundlagde et undervisningsimperium 
med pigeskole, gymnasium og semina-
rium for kvinder. Christen Kold realise-
rede Grundtvigs pædagogiske tanker og 
gjorde dem kendte i den brede befolk-
ning, og han grundlagde højskole- og 
friskolebevægelsen. Læs her om andre 
store lærerpersonligheder, der har haft 
betydning for skolen. 

foto: Det kongelige Bibliotek/skole200

I politik har Marianne Jelved de samme overvejelser, som 
da hun var lærer. »Når man er lærer, skal man have bør-
nene engageret, så de oplever, at de bliver inddraget i det. 
De skal mærke, at de er med i fællesskabet. Det er den 
samme opgave, jeg har i politik«.

GYMNASTIKKENS FADER
Vivat Victorius Fridericus Fran-
ciscus (kaldet Franz) Nachtegall  
(1777-1847) underviste som lærer ved 
forskellige skoler, men da han tilfæl-
digt læste en tysk bog om gymnastik 
i 1793, besluttede han sig for at blive 
gymnastiklærer. I 1799 oprettede han 
Europas første private gymnastikinstitut 
til børn af »forskellig stand og alder«. 
Med Nachtegalls hjælp blev gymnastik 
for drenge indført som fag i skolelovene 
af 1814, men ikke alle lærere ønskede 
eller forstod at undervise i faget. Blandt 
andet derfor blev kravet om gymnastik 
skærpet i 1828, og Nachtegall fik opret-
tet en særlig gymnastiklærerskole for 
lærere fra hele landet. Franz Nachtegall 
opfandt desuden også korkbæltet.

En god skole betyder, at barnet får lov til at vokse med 
opgaven, og at man kan sine ting. At man får myndighed 
til at være medborger i samfundet. En god skoletid bety-
der, at man oplever, hvad et fællesskab er. En god skole 
handler om demokratisk dannelse, siger Marianne Jelved.
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»Jeg fandt ud af, at jeg ville på seminariet, 
hvor en veninde fra folkeskolen gik. Men min 
far blev meget, meget vred, for det værste 
i hans verden var, at hans børn skulle blive 
offentligt ansatte. Hvis de bare lod være med 
at begå kriminalitet, så kunne de sidde der 
resten af deres liv uden at lave noget, mente 
han. Men jeg insisterede«, fortæller Marianne 
Jelved.

Da hun blev færdig på seminariet i 1967, 
fik hun arbejde på Ny Østensgård Skole i 
Valby. 

»Året efter får skolen en hjælpeklasse med 
elever, som er samlet op inde i Sydhavnskvar-
teret. 14 børn, der alle har lidt kæmpeneder-
lag i 1. klasse, de er blevet intelligenstestet og 
har alle en intelligenskvotient et stykke under 
100. Dem får jeg, for der er ikke nogen andre 
lærere, der vil have dem«.

Blev du pålagt at tage klassen, eller var det 
noget, du ønskede?
»Jeg ville gerne. Fra min egen skoletid havde 
jeg jo erfaring med, hvad det vil sige ikke at 
kunne det, de andre kan. Derfor havde jeg 
en ambition om at lære børn at leve med et 

handicap. De skulle finde ud af, hvordan de 
kunne gebærde sig og overvinde besværlighe-
derne«. Marianne Jelved dumpede mellem-
skoleprøven i 5. klasse, fordi hun ikke kunne 
stave. Hun stod derfor til at skulle begynde i 
den eksamensfri mellemskole, men det var 
hendes far ikke glad for.

»Han kunne slet ikke acceptere, at hans 
datter ikke kunne tage en realeksamen, så 
han gik ned på skolen og slog i bordet. Det 
betød, at jeg kom i mellemskolen. På prøve. 
Men det blev aldrig taget op senere, jeg var 
der bare«.

Har du nu læst på det, Marianne?
På Ny Østensgård Skole oplevede Marianne 
Jelved det som sjovt at være lærer for en 
hjælpeklasse i mange timer. Hun oplevede det 
ikke som hårdt.

»Det giver en kæmpestor fleksibilitet at 
have dem hele dagen. Man kan afbryde midt i 
noget og gå tur med dem. Man kan sætte no-
get i gang, som kan vare længere tid. Når børn 
er aktive, og de pludselig kommer med noget, 
er det vigtigt, at der er tid til at trække det ind 
i undervisningen. Når jeg senere har været 
klasselærer, har jeg altid ønsket at have mange 
timer i klassen for at få den fleksibilitet«. 

Det er tankevækkende nu, hvor I har vedtaget 
en folkeskolereform, hvor 90-100 procent af 
timerne skal være linjefagsdækket. Det bety-
der jo, at klasserne vil få mange forskellige 
lærere. 
»Ja, medmindre man får sig nogle flere linje-
fag – eller tager kurser for at lære noget, der 
svarer til linjefagsniveau i de fag, man gerne 
vil undervise i. Jeg kan komme med et godt 
eksempel på, at det er vigtigt, at man har 
linjefagskompetencer eller det, der svarer til 
det. Jeg er matematisk student, og jeg havde 
fysik som grunduddannelse på seminariet, og 
da jeg på et tidspunkt skulle have en 7. klasse, 
og der ikke var nogen linjefagsuddannet 

Det er altid en  
tolkning fra lærer-
nes side, om ram-
merne modarbejder 
deres syn på skolen, 
men under alle om-
stændigheder har 
lærerne ansvaret. 
Jeg kan ikke forestil-
le mig en lærer, der 
siger, at det så må gå 
ud over børnene.
Marianne Jelved

FANTASIENS MESTER
De fleste kender Ole Lund Kirkegaards 
(1940-1979) bøger, »Orla Frøsnapper«, 
»Otto er et næsehorn« og »Gummi-Tar-
zan«, men ud over at være forfatter var 
han også lærer. Kirkegaard læste op af 
sine manuskripter i undervisningen, og 
kun det, eleverne syntes om, kom med 
i bøgerne. Kirkegaard mente, at læreren 
skulle være åben over for børnenes for-
skelligheder og stimulere deres fantasi. 
Læreren skulle ikke påtage sig rollen 
som den, der ansporede børnene til at 
tilpasse sig samfundets normer.

 

FRA TEGNING  
TIL FORMNING
Jørgen Clevin (1920-1993) tog lærer-
eksamen fra Frederiksberg Seminarium 
i 1941 og blev i 1943 ansat ved Skolen 
på la Cours Vej, hvor han underviste i 
biologi, geografi og formning til 1985. 
I 1952 blev Clevin ansat i Danmarks 
Radio, hvor han lavede små film med 
aktivitetsforslag for børn. Clevin var også 
seminarielærer, og han var med til at 
forandre skolefaget tegning, der traditio-
nelt lagde vægt på færdigheder, til faget 
formning, der havde fokus på fantasi og 
kreativitet. Formning afløste faget teg-
ning i folkeskolen i 1960.

Født 1943 i Charlottenlund.
Uddannet lærer med linjefagene dansk, specialun-
dervisning og historie og senere cand.pæd. i dansk. 
Lærer på henholdsvis Ny Østensgård Skole, København 
(1967-1975), og Jyllinge Skole ved Roskilde (1975-
1989). Medlem af Folketinget for Radikale Venstre fra 
1987 og økonomiminister (1993-2001). Kulturmini-
ster i 2012 og tillige kirkeminister fra 2014.

Om Marianne Jelved

rapporteret

foto: Preben Tolstoy, Polfoto

foto: DR
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lærer til dem i fysik/kemi, tilbød jeg at tage ti-
merne. Men allerede anden gang jeg skal ind i 
klassen, kommer Peter hen til mig og hvisker: 
’Har du nu læst på det, Marianne?’ De opda-
gede med det samme, at jeg overhovedet ikke 
var den samme lærer, som de var vant til at 
have i dansk og historie«.

De lærererfaringer kan jeg bruge i politik
Marianne Jelved har været lærerrådsformand 
og fælleslærerrådsformand, byrådsmedlem 
og fra 1987 medlem af Folketinget for Radi-
kale Venstre. Hun har været økonomiminister 
og er nu kultur- og kirkeminister.

Netop politikerne og deres indflydelse har 
været et debatemne blandt landets lærere, 

siden lovindgrebet, der sluttede sidste års 
lockout, blev vedtaget og dermed lægger nye 
rammer ned over lærernes arbejde.

De rammebetingelser, der aftales eller dikteres, 
kan jo støtte eller modarbejde lærernes mulig-
heder.
»Det er altid en tolkning fra lærernes side, om 
rammerne modarbejder deres syn på skolen, 
men under alle omstændigheder har lærerne 
ansvaret. Jeg kan ikke forestille mig en lærer, 
der siger, at det så må gå ud over børnene. 
Det er vigtigt for mig at understrege, at lære-
ren repræsenterer borgerne – ikke et parti, en 
tilfældig regering eller en tilfældig kommunal-
bestyrelse. Det er borgeren, der forventer, at 
læreren kan tage vare på barnet, så det bliver 
en god skoletid. Og en god skoletid betyder, 
at barnet får lov til at vokse med opgaven, og 
at man kan sine ting. At man får myndighed 
til at være medborger i samfundet. En god 
skoletid betyder, at man oplever, hvad et fæl-
lesskab er. En god skole handler om demokra-
tisk dannelse«. 

Siger du, at det er et kald at være lærer? 
»Jeg vil kalde det noget andet. Man kan ikke 
lade være med at være lærer. Lærergerningen 
er en profession. Og det er fantastisk vigtigt, at 
lærerprofessionen er klar i mælet. At det er en 
profession, betyder et stærkt fagligt fællesskab, 
derfor er det også vigtigt, at lærerne fører en 
diskussion om, hvad det er for et fagligt fælles-
skab. Den konkrete skole har sit eget lokalsam-
fund, sin egen historie og sin egen forældre-
kreds, det må afspejles i skolens liv. Skolen 
må involvere og inddrage lokalsamfundet, så 
den kan være en institution, man kan se op til, 
have tillid til og være glad for, at ens børn kan 
gå i«, lyder det fra Marianne Jelved. 
folkeskolen@dlf.org

»Jeg var frygtelig genert, da jeg startede i skolen, og det 
prægede de første år. Da jeg fyldte syv år, havde jeg to 
poser bolsjer med, men jeg turde ikke fortælle, at det var 
min fødselsdag, så jeg fik dem ikke delt ud. Og da jeg hel-
ler ikke ville komme hjem og indrømme det, spiste jeg alle 
bolsjerne helt alene i gymnastiksalens omklædningsrum«, 
fortæller Marianne Jelved.

Se videointerview  
med Marianne Jelved på:
à  folkeskolen.dk 

Læs det hele
Dette interview er en forkortet udgave 
– læs hele interviewet og flere interview 
på folkeskolen.dk under lærerliv.
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»Det er ikke bare et  
job at være lærer,  

det er du hele tiden«

rapporteret
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»Når man går ind til en klasse, ved man 
aldrig, hvad man møder, det er jo mennesker, 
vi har med at gøre. Du kan være nok så godt 
forberedt, men du bliver nødt til at gribe 
eleverne der, hvor de er, og det er super-
spændende«.  

Ditte Tholstrup er lærer 24/7. Hun er på 
11. år på Søndervangskolen i Hammel, og 
hendes tanker og ideer kredser næsten altid 
om undervisningen og eleverne. Det sker på 
løbeturen, når hun er nede at handle, og også 
når hun burde være 100 procent sammen 
med sine egne børn.

»På den måde er man af og til sin egen 
værste fjende, for hvornår stopper man med 
at arbejde? Det er ikke bare et job at være læ-
rer, det er du hele tiden. Det kører lidt i bag-
hovedet. Hvad er det nu lige, man kan bruge? 
Hvordan skal vi lige klare det her? Hvad med 
de elever og den konflikt? Selv om jeg prøver 
at lægge det fra mig, så sniger det sig med 
hjem, fordi det handler om mennesker og 
ikke om leverpostej. Med årene er jeg blevet 
lidt bedre til ikke at lade mig overmande af 
skoletankerne, men når det gælder børn, der 
ikke trives, sniger de sig ind under huden på 
én. Dem kan du ikke slukke for«, siger Ditte 
Tholstrup. 

At være lærer er ikke kun at forberede 
sig på det faglige indhold, i forhold til hvad 
der står i Fælles Mål. At være lærer er meget 
mere end at undervise i et indhold og et fag, 
understreger hun. Lærerarbejde er også kon-

takt med forældre, samtaler med psykolog og 
socialrådgivere og dialogmøder om eleverne. 

Glemmer kritikken
Men det, der er vanskeligst at håndtere, er 
den vedvarende generelle kritik af lærerne og 
skolen.

»Jeg bliver simpelthen så træt, og af og til 
er det svært at holde engagementet, når vi 
hele tiden får at vide, at vi ikke gør nok, at 
vi ikke arbejder nok, at vi tager tidligt hjem. 
Heldigvis er det sådan, at når man er glad for 
sit arbejde, og man er sammen med eleverne, 
så glemmer man kritikken, fordi man oplever, 
at der er mening med det, man laver«, siger 
Ditte Tholstrup.

Du er træt af kritikken, hvorfor er du så så glad 
for at være lærer?
»Det er, fordi det – ofte på trods – er det mest 
fantastiske arbejde, man kan have. Det er al-
sidigt. Du bruger dig selv 100 procent. Du er 
sammen med børn, du får så mange skønne 
oplevelser. Du oplever, at børnene udvikler 
sig, lærer og bliver selvstændige. Du giver 
eleverne noget, men du får selv rigtig, rigtig 
meget med fra dem. Hvis vilkårene ændres, 
så lærerjobbet kun bliver et lønarbejde, så 
synes jeg, at man skal finde noget andet at 
lave, for så bliver det hverken godt for ele-
verne eller for læreren. Det er ikke et kald at 
være lærer, det lyder gammeldags. Men man 
skal ville det 100 procent, ellers skal man lade 
være. Hvis ikke man satser alt, eller politikere 
ikke sørger for, at der er tid og plads til, at 
lærerne kan satse alt – så kan det ikke lade sig 
gøre at lave en god skole«. 
folkeskolen@dlf.org 

TeksT THORKILD  THEJSEN

foTo SIMON JEPPESEN

SKOLEKØKKEN- 
INSPEKTØR
Som lærerinde med forkærlighed for 
kvindesagen var Eline Hansen (1859-
1919) meget engageret i at få indført de 
praktiske fag, håndarbejde, gymnastik 
og skolekøkken, som skolefag for piger 
i slutningen af 1800-tallet. Hansen var 
mest optaget af skolekøkkenet, og hun 
plæderede vidt og bredt for undervisnin-
gen som et socialt og sundhedsmæssigt 
spørgsmål, særligt for byernes nye arbej-
derklasse. Hun mente, at skolekøkkenet 
ville give alle piger lyst til og forståelse 
for det huslige arbejde og vække respekt 
i samfundet for, hvad kvinders arbejde i 
hjemmene var værd. I 1910 blev hun den 
første skolekøkkeninspektrice i Køben-
havns skolevæsen.

FORKÆMPER FOR  
FORPLANTNINGSLÆREN
I 1906 blandede lærerinde Elna Panduro 
(1871-1947) sig i diskussionen om sek-
sualundervisning i skolen med artiklen 
»Forplantningslæren i Børneskolen«, 
der byggede på hendes egne erfaringer 
som underviser. Panduro agiterede for 
seksualundervisning i en tid, hvor det 
ikke var obligatorisk. Hun mente, at ren 
besked var langt bedre end halve sand-
heder – for slet ikke at tale om elevernes 
»indbyrdes undervisning«. Hun udgav 
sammen med sin bror flere bøger, der 
var illustreret med plancher, der efter 
tidens målestok både var avancerede 
og »naturtro«, og i undervisningen tog 
hun udgangspunkt i plante- og dyrelivet, 
hvorfra der blev associeret til den men-
neskelige parring. 

foto: Det kongelige Bibliotek, Billedsam
lingen

»Når kontakten til eleverne er i orden – når jeg kommer 
med eksempler fra mit eget liv og tager eleverne med 
ind – kan jeg meget nemmere give det fagfaglige indhold 
mening«, fortæller Ditte Tholstrup om sin undervisning.

Hvis lærerjobbet kun bliver et lønarbejde, synes jeg, 
at man skal finde noget andet at lave, for så bliver det 
hverken godt for eleverne eller for læreren, siger lærer 
Ditte Tholstrup.

Læs det hele
Dette interview er en forkortet udgave 
– læs hele interviewet og flere interview 
på folkeskolen.dk under lærerliv.
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H å r p y n t  a f  p a p
Frihedsgudindens hårpynt er 
lavet af pap og sat fast med 

hårnåle. Det er lidt irriterende, 
når de ikke sidder ordentligt 

fast, men Freja holder normalt 
fanen højt!

S p o t  o n
Det er første gang, Frederik har 
med en følgespot og lyspult at 
gøre. Han snakker med lærer  

Anders om indstillingen af  
spotten.

H u S k  p r o g r a m m e t
Oliver og Kristian er ved at lægge 
sidste hånd på programmet om 
forestillingen. Her har de også 

skrevet om virkelighedens gang-
sterboss Al Capone.

g o d  m a d
Gangsterbossen mr. Mean  
Macaroni kalder sin datter  

alskens italienske madretter  
a la pizzaprinsesse og  
minestrone-bambino.
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den helt store scene
Arranger en teaterforestilling fra A-Z. Byg det hele op sammen med 
en lærer, der også er uddannet skuespiller. Det gjorde hele 6. årgang 
på Sønderskolen på Fyn – 38 drenge og 20 piger. Læreren Karin 
Kurtzweil har en fortid på scenen og er tovholder på projektet. Det 
tætte samarbejde om »En Gangsterkomedie« handler om dannelse, 
disciplin og kreativitet.  

FOtO hung tien Vu / teKst henrik Ankerstjerne hermAnn
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g a n g S t e r n e
Det var en øjenåbner for de  

drenge, der skulle spille gangste-
re, at skjorten skulle stoppes ned 
i bukserne og ikke hænge casual 

uden på. Der er forskel  
på 1920 og 2014!

C H a r l e S t o n
Dansetrinene skal selvfølge-
lig være a la charleston fra 

1920’ernes UsA. Der er langt  
til nutidens dansetrin ... og så 

alligevel ikke!

f o l k e m y l d e r e t
lærer Karin Kurtzweil instruerer 
eleverne i at spille folkemylder i 
new York. Opmærksomhed på 

de andre på scenen er 
kodeordet! 

p å  t a n g e n t e r n e
Musiklærer Rikke tjørnhøj  
Kristensen forklarer de to  

klaverboksere, hvor titelmelodien 
»the entertainer« skal komme 

ind. Jacob og teis går i  
musikskolen.

F O l K e s K O l e n  /  1 2  /  2 0 1 4  /  39
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»Ferie, ferie, ferie«. Snart genlyder de velkendte toner gennem de danske skoler og sender landets  
skolebørn på ferie. Efter ferien venter en endnu ukendt virkelighed. Hvordan skal vi forholde os til det ukendte, 

og hvad er egentlig skolens største udfordring?

Fagre nye verden

Så skal vi reformere!
Rammerne er sat; folkeskolen skal re-

formeres, lærerne skal arbejde under nye 
forhold, og inklusion er sat på dagsordenen. I 
den perfekte verden, eller bare i Canada, hav-
de lærerne været en del af forandringen, man 
havde haft respekt for lærernes faglighed og 
praksiserfaringer og taget dem med på råd. 
I stedet står vi nu over for en lang række for-
andringer, som er svært overskuelige og giver 
anledning til store frustrationer. Rammerne 
for den nye virkelighed er her, og om vi kan 
lide dem eller ej, må vi forholde os til dem.

Skal vi råbe og larme, skep-
tisk indtage en »jeg gør kun, 
hvad jeg skal«-attitude, eller 
skal vi konstruktivt springe til 
værks og løfte reformen? Jeg 
tror, at vi skal det hele, men 
hver ting til sin tid.

Sæt grænser
Den største bekymring, jeg oplever blandt 
lærerne, er spørgsmålet om den øgede 
undervisningstid. For mere undervisning må 
angiveligt betyde mindre forberedelsestid, og 
med dette melder frygten sig for at give køb 
på integriteten og den faglige stolthed. Selv-
om det bliver svært, bliver det en nødvendig-
hed at sætte klare grænser for arbejdstiden, 
både for at beskytte os selv og for at værne 
om kerneopgaven – at skabe læring og trivsel. 

Lærerne har ofte fået kritik for at drive 
isoleret praksis med døren til klasseværelset 
hermetisk lukket og uden faglig sparring fra 
kollegaer. Som med så mange andre myter 
omkring lærerne tror jeg også, at tiden er 
løbet fra denne. Jeg oplever en høj grad af 
faglig sparring, men vi kan blive endnu bedre 
til at planlægge og udvikle undervisning sam-
men, så vi i endnu højere grad åbner døren 
og er hinandens eksperter.

Vær konstruktiv
I modsætning til myten om lærerne som 
tunge at danse med er det min klare opfat-
telse, at lærerne ønsker at reformere skolen. 
Om man tror på reformens indhold eller 
ej, så rummer den muligheden for foran-
dring. Vi er i høj grad selv med til at udfylde 
rammerne og forsøge at gøre hverdagen 
meningsfuld. Lærere er passionerede men-
nesker drevet af at se muligheder og ikke 
begrænsninger.

Stiller vi os med korslagte 
arme, forsvinder gejsten og 
arbejdsglæden. Det betyder 
ikke, at vi ukritisk skal iføre os 
den omdiskuterede ja-hat, men 
at vi, som vi plejer, skal få det 
bedste ud af de rammer, vi har 
at arbejde inden for.

Råb højt
Og så skal vi larme! Når vi kan se, at midlerne 
ikke slår til, og når skrivebordsarbejdet giver 
uhensigtsmæssige udslag i praksis, er det 
afgørende, at vi råber politikerne op. Vi skal 
hylde ytringsfriheden og sprede budskabet. 
Selvom en lang arbejdsdag sjældent kalder 
på overskud til at sætte sig til tasterne, så er 

det en nødvendighed, at vi gør det. For hvis 
folkeskolen taber, taber vi alle.

Den største udfordring
Det er mig en gåde, at politikerne valgte at 
bygge fremtidens skole på et fundament af 
mistillid til lærerstanden. Selvom reformen, 
de nye arbejdstider og inklusionen udgør 
store udfordringer, så tror jeg desværre, at 
skolens største udfordring ligger i den sam-
fundsmæssige diskurs omkring folkeskolen og 
lærerstanden. Da KL valgte at udstille lærer-
standen som arbejdssky og overprivilegeret, 
pustede man ild i fordommenes gløder. For 
hvis arbejdsgiveren føler behov for at udstille 
medarbejderens uduelighed, så må der vel 
være noget om det? 

Jeg skal sent glemme følelsen under lock-
outen, når folk tog sig den ulejlighed, i den 
iskolde aprilmorgen, at rulle vinduet ned 
og give mig og alle mine kollegaer fingeren, 
imens vi stod og vinkede langs vejene. Det 
tillidsbrud, faciliteret af KL, bliver svært at 
genoprette og kan have alvorlige konsekven-
ser, som rækker langt ind i fremtiden. 

Med sidste års programrække om det 
kinesiske skolesystem blev det klart for en-
hver, at folkeskolens disciplin og respekten 
for læreren ikke er, hvad den har været. Med 
Niels Egelund i spidsen skreg den danske 
befolkning på mere disciplin og respekt i fol-
keskolen. Men hvordan skal man nogensinde 
kunne forvente, at eleverne møder op fulde 
af tillid og respekt, når mor og far giver lære-
ren fingeren?

Det er afgørende, at lærerstanden genvin-
der tilliden og respekten, for uden den kan 
man reformere og inkludere nok så meget 
uden resultat.

KRoniK
Ditte Christiane Jensen,  
lærer 
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Genvind tilliden
Skal den tabte tillid genvindes med 
kinesisk disciplinering? Personligt tror 
jeg ikke på kæft, trit og retning. Ele-
verne lærer ikke bedre eller mere af at sidde 
snorlige og kun tale, når de bliver talt til. De 
lærer, når læreren formår at skabe et rum af 
engagement, motivation og gensidig respekt. 
Jeg tror på respekten for læring, og her er det 
ikke uvæsentligt, hvad eleverne kommer med 
af forventninger og fordomme hjemmefra.

Lærerjobbet er en af de mest komplicere-
de opgaver, jeg nogensinde har stået over for. 
I sidste års debat omkring folkeskolen blev 
lærergerningen ofte reduceret til at slå op på 
den næste side i bogen. 

Trods heftig debat omkring 
forberedelsestiden formåede vi 
ikke at få forklaret befolknin-
gen kompleksiteten af lærerger-
ningen. Hvis vi skal genvinde 
respekten, er det afgørende, at 
vi synliggør dette for både ele-
ver og forældre.

Men den helt store indsats for at ændre 
den offentlige diskurs omkring folkeskolen og 
lærerne ligger hos politikerne. Som samfun-
dets øverste besidder de definitionsmagten. 
Men det kræver politisk mod at ændre kurs 
over for lærerne, for hvis reform og inklusion 
fejler, ligger det til højrebenet at pege på de 

genstridige lærere som årsag hertil. Vi 
har brug for politikere, som tør vise 
tillid og sætte folkeskolens fremtid 
over egne personlige ambitioner 
om politisk karriere.  

Når jeg i år synger sidste vers af 
ferie-sangen, bliver det med et mid-
lertidigt farvel til folkeskolen. Jeg 
er hverken bitter eller udbrændt. Jeg 
elsker mit job, men jeg er nysgerrig efter 
ny viden og håber, at jeg finder den på kan-
didatuddannelsen på Aarhus Universitet. 

Ditte Christiane Jensen har været lærer på Fugl-
sanggårdsskolen i Virum i otte år. Hun deltog 
aktivt i debatten under sidste års skolekonflikt 
og optrådte på DLF’s plakater som lærer-Ditte.

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

Læs også
Læs også interviewet »Vi skal vise vores 
faglighed« med Ditte Christiane Jensen 
på folkeskolen.dk 
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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Fremtiden  
starter i skolen

Uanset skolereform, uanset hvilken folkesko-
lelov der gælder, vil lærernes arbejde i skolen 
altid have enorm betydning. 

For få dage siden lancerede Danmarks 
Lærerforening en kampagne om netop det 
– lærernes store betydning for samfundets 
fremtid. Kampagnen udelukker ikke kritik af 
folkeskolereform, mangel på tid til at forbe-
rede undervisningen, dårligt arbejdsmiljø, 
mangel på arbejdspladser eller hvad som 
helst andet, der ikke er i orden. Det ændrer 
ikke på, at vi fortsat vil have ambitioner om 
at levere god undervisning hver eneste dag. 
Det indebærer også, at vi vil gøre opmærk-
som på det, når rammerne ikke er i orden. 
Det er ikke et spørgsmål om nej-hat eller 
ja-hat, for eller imod. Det er en alt for for-
simplet og primitiv måde at betragte verden 
på opfundet af pressen. Fremtiden starter i 
skolen, derfor skal lærerne have ordentlige 
rammer for arbejdet. Det holder simpelt-
hen ikke, at man laver reformer uden om 
lærerne, at skolereform og arbejdstidslov 
tilsammen lægger et helt urimeligt pres på 

lærerne, der giver ringere muligheder for 
god undervisning. 

Det holder ikke, at ingen gør sig den ulej-
lighed at lytte til, hvad lærerne siger, at ingen 
forholder sig til, hvordan tingene skal lade sig 
gøre i virkeligheden, men bliver ved med at 
omtale reformen i overordnede og floskelpræ-
gede vendinger. 

Eksempelvis når ministeren siger: »Læ-
rerne skal undervise to timer mere i gennem-
snit, men der vil stadig være masser af tid til 
at forberede undervisningen og til det gode 
teamsamarbejde«. Hvad skal den lærer, der 
står med 31 undervisningstimer plus alt det 
andet, bruge det til? Den lærer vil ministeren 
tilsyneladende ikke forholde sig til. »Vi har 
afsat en milliard kroner til efteruddannelse«. 
Ja, men pengene forslår kun til at betale kur-
susafgifterne til lærernes efteruddannelse, 
ikke til vikarer, når lærerne skal på efterud-
dannelse. Hvor skal de mon komme fra? 
Næppe fra kommunekassen. »Vikarudgifter 
forudsættes finansieret gennem en målretning 
af eksisterende midler i kommunen« (KL’s 
budgetvejledning). Ingen forholder sig til det 
– og risikoen er, at man bare lægger opgaven 
oven i alt det andet, læreren skal nå. Og det 
æder igen af forberedelsen af undervisningen. 

Fremtiden starter i skolen. Derfor skal 
lærerne have ordentlige vilkår og reelle mulig-
heder for at skabe den gode undervisning – i 
virkeligheden! 

 Det holder ikke, at ingen gør sig  
den ulejlighed at lytte til, hvad lærerne  
siger, at ingen forholder sig til, hvor-
dan tingene skal lade sig gøre i vir-
keligheden, men bliver ved med at 
omtale reformen i overordnede og 
floskelprægede vendinger. 

}Kommentarer til Susan Tetlers 
kronik om inklusionsberedskab

Niels Christian Sauer: 
»… Troen på, at man kan vejlede, 
efteruddanne og rådgive sig 
ud af inklusionsinfernoet, som 
desværre også i vid udstrækning 
dyrkes af DLF, er komplet ureali-
stisk. Der er brug for flere varme 
hænder ude i klasserne, og der er 
brug for en meget mere realistisk 
vurdering af, hvilke elever der 
kan og navnlig ikke kan inklu-
deres …«.

Line Lykke Nielsen: 
»… Hvis man skal vænne børn til 
denne sammenhæng, burde det 
i det mindste foregå i en form 
for gradvis tilvænningsform med 
flere veluddannede voksne …«.

Jørn Mortensen: 
»Hvor ville det være befriende, 
hvis professor Tetler ville bruge 
sine 20 års erfaringer fra folke-
skolens hverdag til en modifice-
ring af de ideale fordringer, hun 
åbenbart mener er realiserbare«.

Per Kjeldsen: 
»… De sidste 10-15 år har en 
vedvarende udhuling af skolernes 
timetal til støttecentrene og en 
katastrofal mangel på pæda-
gogiske psykologer og special-
konsulenter svækket lærernes 
muligheder for at rumme børn 
med massive særlige behov, så 
lærerne i dag, som psykolog Jørn 
Nielsen, Vejle, for nylig skrev, 
’handler i afmagt’ med inklusi-
onsopgaven. Og her er det, at 
Susan Tetler synes at være ude 
af trit med virkeligheden – og 
på et sjusket grundlag henviser 
til Salamanca-erklæringen og 
overser inklusionslovens fatale 
ændring af specialundervis-
ningsbegrebet«. 

DLF mener
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen  
forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til  
Folkeskolen  nummer 13 skal være redaktionen i hænde senest  
onsdag den 30. juli klokken 9.00.

 Ja-hatten sæt-
ter magtens og 
magtmisbrugets 
logik over saglig-
hedens logik.

Karsten Bräuner, lærer, Klarup Skole

Ja-haT – neJ TaK!
Mange politikere opfordrer lærerne til at tage 
ja-hatten på og glemme deres kritik af folke-
skolereformen.

For at vise deres gode vilje og konstruktive 
sindelag påfører de gerne sig selv ja-hatten 
ved enhver lejlighed og mener sig med den 
på hovedet stolt kvalificeret til at deltage i 
enhver debat på ethvert fagligt niveau.

Men en ja-hat skal man ikke være stolt af. 
Den er båtnakkens hovedbeklædning og med 
sin forflygtigelse af den kritiske fornuft skyld 
i megen elendighed i tidens løb. Jeg skal und-
lade at komme med historiske eksempler.

Ja-hatten sætter magtens og magtmisbru-
gets logik over saglighedens logik. Derfor ly-
der opfordringen til at tage den på også altid 
dér, hvor sagligheden hører op.

Regeringen fremhæver lærernes profes-
sionalisme som den vigtigste forudsætning 
for implementeringen af folkeskolereformen. 
Men når samme professionalisme får lærerne 
til at sige fra over for reformen, skyder po-
litikerne dem i skoene, at de fornærmet og 
trodsigt har taget Rasmus Modsats nej-hat på 
bare for at være på tværs.

Folkeskolens og skolereformens problem 
er, at nok taler politikerne om lærernes pro-
fessionalisme, men de anerkender den ikke. 
De er overbeviste om, at de og deres virkelig-
hedsfjerne læringsguruer ved bedre.

Carsten Hogstad, tidligere skoleleder og 
forvaltningschef: »Man bliver så deprimeret af 
at høre på uvidende politikere, som ikke har 
faktuel viden om det, de udtaler sig om«.

Jeg kan ikke være mere enig.

Regitze S. Lorentzen, lærerstuderende på Zahle, 3. årgang, København

»samtale fremmer forståelsen«
På læreruddannelsen lærer vi vigtigheden af 
samarbejde, kommunikation og kompromis. 
Dette vil der være brug for under den nye 
reform på grund af de mange forandringer og 
usikkerheder, der ligger i ordet. Men det er 
ikke nok at fokusere på, at vi skal kommuni-
kere og finde en løsning sammen (DLF mener, 
Folkeskolen nummer 10, side 30, redaktio-
nen). For at kunne samarbejde må man have 

overskud til at give noget af sig selv til andre. 
I disse forandringer findes en mulighed for 
innovation, og i usikkerheden kan vi opnå 
refleksion. Det er nødvendigt at finde frem til 
mulighederne ved reformen, og det er vigtigt 
at finde modet i sig selv. Vi må alene og indivi-
duelt kæmpe mod vores negative forestillinger 
om fremtidens skole, før vi kan hjælpes ad i et 
samarbejde, hvor vi løfter i flok. 

} 12-tal til skrivegruppen for 
håndværk og design!

Wisti Pedersen: 
»… Folkeskolen har altså fået et 
nyt superspændende fag, hvor 
eleverne skal tilegne sig viden 
og færdigheder om håndværk, 
forarbejdning, materialer og 
designprocesser gennem prak-
tisk arbejde i værksteder med 
forskellige håndværk, primært i 
træ, tekstil og metal. Det sikrer, 
at det hensygnende metalar-
bejde får comeback i folkeskolen. 
Der er tale om et helt nyt fag 
med en ligevægtning af de tre 
primærmaterialer, men ikke nød-
vendigvis en ligevægtning i alle 
designforløb, det er op til opga-
veløsningen, men set over hele 
fagets længde …«.

Stig Pedersen: 
»… Der er ikke tale om, at mate-
rialerne fra sløjd (træ og metal) 
skal forholde sig som 2:1 i forhold 
til materialerne fra håndarbejde 
(tekstil). Vi mangler imidlertid 
bare et sprogligt samlende over-
begreb for de traditionelle sløjd-
materialer modsat håndarbejde 
(tekstil). Længere er den ikke!«

Wisti Pedersen: 
»… Det kan hverken være en fejl-
fortolkning eller forhastet konklu-
sion at tillægge de tre opremsede 
primærmaterialer ligevægt, når de 
optræder på den måde sideordnet 
i et gennemarbejdet fagformål 
målrettet også for udenforståen-
de læsere. Er det derimod skrive-
gruppens/Undervisningsministe-
riets ønske at forskyde ligevægten 
i de tre opremsede primærmateri-
aler i retning af de gamle fag – ef-
ter sammenlægningen af fagene 
metalsløjd og træsløjd – bør der jo 
i den endelige version af formålets 
stykke 1 stå: ’tekstil og træ/me-
tal’. Længere er den ikke«.
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tættere på faget:  danskundervisning
  

Vil du have bedre læsere i din klasse efter som-
merferien? Så lok dem til at læse, når de er i som-
merhus eller sidder på bagsædet i bilen på vej 
sydpå. Sådan lyder det fra danskfaglig konsulent i 
Dansklærerforeningen Birgitte Therkildsen.

For at hjælpe dig har Dansklærerforeningen – 
sammen med Nota og Nationalt Videncenter for 
Læsning, Professionshøjskolerne – udarbejdet en 
interaktiv plakat, der ligger på Dansklærerforenin-
gens hjemmeside (dansklf.dk/Grundskole). Pla-
katen indeholder forslag til ferielæsning, og ved 
at klikke på andre titler på plakaten kan børnene 
desuden høre historier som eksempelvis »I Tosse-
Oles time« af Brian B. Christensen.

»Forskellen på stærke og svage læsere vokser 
desværre ofte i løbet af sommerferien, viser un-
dersøgelser. De stærke læsere, der læser mange 

bøger, udvikler deres læsning, mens de svage 
læsere, som ikke læser ret mange bøger, i bedste 
fald går i stå. I værste fald går de tilbage i deres 
læseudvikling, fordi de ikke får øvet sig. Vi håber, 
vores initiativ kan være med til at mindske for-
skellen«, siger Birgitte Therkildsen.

Ved at klikke på titlerne på plakaten kan foræl-
dre og lærere endvidere se film, hvor læseforskere 
fortæller om, at læsning begynder i barnevognen, 
og at teenagere læser, når der er tid til det. 
jvo@dlf.org

Deltag i debatten på folkeskolen.dk 

TeksT John Villy olsen

Sommerferien kan være læsetid. Dansklærerforeningen 
anbefaler blandt andet »Vitello får en klam kæreste«, »Ro-
meo og krage« og »En lort med tusind ben«.

TIlmeld dIg  
neTværkeT

dansk- 
undervIsnIng på  
folkeskolen.dk

  5-9 år: 
»Vitello får en klam kæreste« af Kim Fupz Aakeson  
og Niels Bo Bojesen
»En lort med tusind ben« af Morten Dürr
»Romeo og krage« af Gry Kappel Jensen
  9-13 år:
»Gregor i Underlandet 1« af Suzanne Collins
»MGP missionen« af Gitte Løkkegaard
»Kloden under vand 1« af Ida-Marie Rendtorff
  13-17 år:
»Smertensbarn 1« af Mette Finderup
»Dig og mig ved daggry« af Sanne Munk Jensen og 
Glenn Ringtved  
»Liverpool Street« af Anne C. Voorhoeve

Fif til ferielæsning

gør dine elever 
til bedre læsere 
i sommerferien
Jo mere eleverne læser i ferien, 
jo bedre er deres læsestandpunkt 
i august. Dansklærerforeningen 
giver fif til ferielæsning.

SUPERMARKED
TV TV

Ressourcerne er lige her  
– i dig, i dine elever og i jeres affald 

Mind the Trash er et nyt, spændende og fleksibelt  
undervisningsmateriale om ressourcekredsløb og  
affald for 4.- 6. klasse. 

Materialet er gratis og nemt at bruge. Det bliver  
lanceret i starten af skoleåret 2014/2015.

www.mindthetrash.dk
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Vind en klimatur til 
Samsø
Danmarks Radio og Klima-, Energi- og Bygningsmini-
steriet inviterer landets 7.-10.-klasser til at være klima-
journalister og skrive artikler om lokale initiativer, der gør 
en forskel for klimaet. De to klasser med de bedste artik-
ler vinder et ophold på Samsø Energiakademi. I webjour-
nalistens værksted på Danmarks Radios kampagneside 
»Nyheder fra en varm fremtid« kan eleverne få hjælp til 
den journalistiske proces fra ideudvikling til færdig arti-
kel. Skrivekonkurrencen er startet, og der kan indsendes 
artikler frem til fredag den 10. oktober 2014.

Ved hanne hellisen / hbh@dlf.org

Opfinderrådgivningens skoletjeneste, kaldet 
Opfindertjenesten, tilbyder en række praksisfor-
løb til undervisningen til 6.-9. klasse. Forløbet 
tager afsæt i »Opfinderens 10 trin«, som Op-
finderrådgivningen bruger til at guide opfindere 
igennem processen fra ide til produkt. Målet 
er at stimulere til både idekraft og nyskabelser 

og give elever på forskellige alderstrin en føling 
med, hvordan man udvikler gode ideer og følger 
dem helt til dørs. Forløbene er gratis og kan be-
stilles efter først til mølle-princippet.

find på ideer med opfindertjenesten

Kontakt Anette Høgh Sonnichsen på  
ahso@teknologisk.dk eller opfind.nu

Læs mere på dr.dk/varmfremtid Prøv selv på smaap.dk

elever lærer om  
medier med småp
SmåP står for Små Produktioner, og det 
er et nyt onlineværktøj, der gør det muligt 
at arbejde med digitale medier i skolen, 
for eksempel at klippe en scene eller lave 
en e-bog. Sitet behandler syv mediekom-
ponenter – ide, tekst, univers, billede, lyd, 
kodning og re-
digering – men 
eleverne kan 
fokusere på en 
kompetence ad 
gangen. SmåP 
kan bruges i alle fag af alle lærere – med 
eller uden medieerfaring. Læreren skal pri-
mært være vejleder, da der er trin for trin-
guider og videotutorials til eleverne.

»Topstyringen har indtil 
nu ført til nye Fælles Mål 
i dansk, der er beskrevet 
efter en skabelon og i et 
sprog, der ikke passer til 
danskfaget. Ved afprøv-
ning af nye Fælles Mål 
for nylig var dansklærer-
ne utilfredse blandt  
andet med det fagsyn, 
som nye Fælles Mål  
repræsenterer«.

Topstyret  
danskvanvid

Klip fra Helge Christiansens blog 
på netværket Danskundervisning
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korte meddelelser

mindeord

Hanne Meilby
Fredag den 16. maj mi-
stede Birkelundskolen i 
Holstebro en kær kollega. 
Hanne Meilby måtte give 
op over for en sygdom, der 
på meget kort tid udvikle-
de sig. Hanne blev 62 år.
Hanne var på arbejde ind-
til påske. Derfor har det 
hurtige forløb chokeret 
alle os lærere, der satte så 
stor pris på Hanne som 
ven og kollega, og alle de 
elever, der profiterede af 
Hannes store faglige og 
ikke mindst menneskelige 
egenskaber. Hannes store 

interesse var de men-
nesker, hun var iblandt. 
Birkelundskolen og alle 
de, som har deres daglige 
gang på skolen, er blevet 
fattigere.
Hanne kunne ikke se sig 
selv i den skoleverden, 
som starter op efter som-
merferien, og havde derfor 
taget beslutningen om at 
gå på efterløn. Hjemme 
var Poul, og han glædede 
sig også til, at de kunne 
nyde livet sammen, gerne 
i familie og venners lag. 
Havens ve og vel skulle 
opprioriteres. Hanne som 
arkitekt og ideskaber, Poul 
som altmuligmand. Hen-
des kreative evner udi glas 
og malerkunst skulle også 
have en større rolle. For-

ventningerne var store.
Det er svært at forestille 
sig skolen uden Hanne. 
Alle, der har været sam-
men med Hanne, ved, 
hvad empati er. Hun var 
hjælpsom, og var der brug 
for en snak om stort og 
småt, gik man aldrig for-
gæves til hende. Vi prøver 
nu at tænke på alle de 
gode stunder, vi har haft 
sammen. Det er også helt 
i Hannes ånd. 
Vores tanker går også til 
Poul, deres børn og bør-
nebørn, som går en svær 
tid i møde.
Æret være Hannes minde.

På vegne af lærerne på 
Birkelundskolen i Holste-

bro Kommune
Keld Holmgaard

KLAG!  
hvis du ikke  

får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående videre  
til distributøren.

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

DeaDlines for
stillingsannoncer

Nummer 13:  5/8
Nummer 14:  19/8
Nummer 15:  2/9

Nummer 16:  16/9
Nummer 17:  30/9
Nummer 18:  14/10

Job & karriere

Vær seriøs, når 
du søger jobbet

Der er mange veje til at gå glip af 
jobbet, når man sender en ansøg-
ning. En af de mest sikre er at 
vise, at man ikke har sat sig ind 
i, hvad det er for en arbejdsplads 
og en stilling, det drejer sig om.

»Jeg har oplevet, at der står et 
forkert skolenavn i ansøgningen. 
Det er et klart signal om, at ansø-
geren ikke seriøst er interesseret 
i jobbet, og så ryger ansøgningen 
i papirkurven«, siger Grethe An-
dersen.

Hun er skoleleder på Vester 
Mariendal Skole i Aalborg og er-
faren ansætter af lærere og andre 
medarbejdere. 

»Det lyder måske som en 
banal fejl, men for skolelederen 
er det tydeligt, at vedkommende 
ikke har gjort sig umage med 
ansøgningen, og at han eller hun 
heller ikke har gidet sætte sig ind 
i, hvad det er for en skole, det 
drejer sig om. Lad være med at 
sende uengagerede ansøgninger 
på stribe. Det bringer dig ikke 
nærmere et job«. 

Hvad skal nye lærere så gøre?
»De skal vise, at de søger 

ansættelse, fordi de vil den be-
stemte skole, og at de har fag og 
kompetencer, der passer til det, 
skolen søger«, siger skolelederen 
fra Aalborg.

Skal man lade være med at søge 
et job, hvis ikke man har præcis de 
kompetencer, der efterlyses i stil-
lingsopslaget?

»Nej«, siger Grethe Andersen. 
»Man kan godt sende en ansøg-
ning, selvom ens linjefag ikke 
matcher, men så skal der stå, at 

man kan noget andet, der er at-
traktivt for skolen. Det kan være, 
at ansøgeren har nogle kompe-
tencer, der er gode i forhold til 
andre områder af skolens virke. 
En skole kan have et bredere 
behov end det, der står i ansøg-
ningen, og selvom man ikke får 
det opslåede job, kan det være, 
at man kan komme i betragtning 
til et vikariat, eller at man bliver 
husket, næste gang der mangler 
en lærer«.

Lærernes A-kasse har på sin 
hjemmeside dlfa.dk en stribe 
råd om, hvordan en ansøgning 
kan opbygges, og hvad den skal 
indeholde. De er værd at kigge 
nærmere på. 

Helt overordnet gælder det 
om på en personlig og tydelig 
måde at besvare disse tre spørgs-
mål i teksten:
•  Hvad motiverer dig til at søge 

det bestemte job?
• Hvad kan du?
•  Hvem er du, og hvordan arbej-

der du? 
Efter skriveprocessen er det en 
god ide at få en anden til at læse 
ansøgningen igennem. På den 
måde kan du finde ud af, om de 
tre spørgsmål er ordentligt besva-
ret, og om ansøgningen virker 
seriøs og gennemarbejdet.

Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

Vil du i betragtning til jobbet, gælder det om at 
skrive en ansøgning, der viser, at du for alvor er inte-
resseret i arbejdspladsen og den opslåede stilling. En 
skoleleder har oplevet et forkert navn på sin skole fra 
ansøger.

VUC&hf Nordjylland søger pr. 1. august 2014 en 
uddannelseschef til afdelingen i Himmerland, 
med hovedarbejdssted i Aars. Det forventes, 
at uddannelseschefen har pædagogisk indsigt 
og har undervisningserfaring fra VUC, folke-
skoleområdet eller lignende. Desuden forventes, 
at uddannelseschefen har ledelseserfaring fra
uddannelsessektoren.

Afdelingen i Himmerland omfatter 3 afdelinger
og ledes af en afdelingschef. Uddannelses-
cheferne i Aars og Hadsund refererer til afde-
lingschefen, der har hovedarbejdssted i Hobro. 

Ansøgningsfrist den 26. juni 2014.

Hele stillingsopslaget kan ses på:

www.vucnordjylland.dk

Uddannelseschef til
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Afdelingsleder på Hotherskolen

Børn & Unge

GENOPSLAG

Stilling som afdelingsleder på Hother-
skolen er ledig fra den 1. august 2014 
eller snarest herefter .

Vi søger en afdelingsleder med le-
delseserfaring i indskolingen, der
• Brænder for ledelse med fokus på 

pædagogisk ledelse.
• Har ambitioner for Hotherskolen og 

kan sætte dagsorden, motivere og 
engagere personalet.
• Har klare holdninger til 

indskolingsarbejdet om som kan 
præge dine omgivelser.
• Er god til at kommunikere, skabe 

relationer og samarbejde på alle 
niveauer.
• Er åben og synlig med klare 

holdninger.
• Er tillidsskabende og anerkendende.
• Bliver en del af et velfungerende 

ledelsesteam, som består af SFO 
leder, afdelingsleder, viceskoleleder 
og skoleleder.

• Kan være promoter for 
skoleprojekter og ansøgninger til 
fonde mv.

Hotherskolen kan tilbyde En velfunger-
ende og ambitiøs skole, der er parat 
til at løfte de fremadrettede opgaver 
proaktivt og professionelt i fasthold-
else af en udviklingsorienteret skole.

• Hotherskolen er en skole med 550 
elever på 0. - 10. klassetrin og ca. 
250 børn i SFO1 og 2.
• Vi har tilknyttet en specialrække med 

3 klasser og ca. 30 børn.
• På skolen er der ca. 75 engagerede 

og målrettet medarbejdere, en aktiv 
bestyrelse og god 
forældreopbakning.
• Afdelingslederstillingen består af 1/3 

undervisning og 2/3 ledelse.
• Skolen har internationalt samarbejde 

gennem EU projekter og Nordplus.

Du vil som vores nye afdelingsleder få 
stor indflydelse på udviklingen i vores 

indskolingsafdeling, herunder skal du 
medvirke til at sikre en kvalificeret 
hverdag for vores børn, medarbejdere 
og samarbejdspartnere i samspil med 
skolens øvrige ledelse.

Du er meget velkommen til at besøge 
skolen for en rundvisning og en 
uformel snak – skolens telefonnummer 
er 56 57 53 20. Yderligere oplysninger 
ved henvendelse til skoleleder Johnny 
Larsen tlf. /mail johnnyla@stevns.dk

Tiltrædelse den 1. august 2014 eller 
snarest herefter. Løn- og ansættelses-
vilkår efter overenskomst.

Ansøgning mailes til:  
hr-ansoeg@stevns.dk senest kl. 
12.00 onsdag den 26. juni 2014. 
Der vil blive afholdt samtaler i uge 27.

Stevns Kommune kræver en udvi-
det straffeattest (§22-attest) og en 
børneattest (§36-attest) inden ansæt-
telse i ovennævnte stilling.

 Lederstillinger 

Følg med og deltag i debatten på

141961 p46-57_FS1214_Lukkestof.indd   48 16/06/14   16.48



f o l k e s k o l e n  /  1 2  /  2 0 1 4  /  49 

Hvis du ikke allerede har set den 
elektroniske annonce, så gå ind 
på www.laererjob.dk og søg på 
Sortedamskolen.

SKOLELEDER SØGES 
TIL SORTEDAMSKOLEN 
– en folkeskole på Østerbro med 750 elever

www.laererjob.dk og søg på www.laererjob.dk og søg på www.laererjob.dk

Ansøgningsfrist
26. marts 2014

 
Læs mere på odense.dk/job

Vi søger en inspirerende og ambitiøs skoleleder, 
der kan arbejde strategisk med skolens fortsatte 
udvikling.

Kroggårdsskolen er en 2-3 sporet skole beliggende 
i Odenses nordlige del med ca. 600 glade elever, 
hvoraf ca. 200 er tilknyttet SFO. Vi har 50 dygtige og 
engagerede medarbejdere, og har udviklet et meget 
velfungerende teamsamarbejde. Ledelsesteamet består 
af viceskoleleder, SFO-leder, administrativleder og så 
selvfølgelig dig :0)

Ansøgningsfrist: 29. juni 2014.

Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

Skoleleder til
Kroggårdsskolen

Piareersarfik i Qeqqata Kommunia søger:
Projektleder til værksteds- og projektforløb for unge under 
25 år. Vi søger en projektleder med en stærk personlighed, 
og som har erfaring med projektundervisning. Projekt-
lederen skal både være inspirator og videnformidler for 
unge under 25 år. Unge som skal i gang med et uddan-
nelsesforløb og i gang med at søge job. 

I projektlederens stillingsbeskrivelse indgår bl.a.:
• Undervisning i projekter som fx renovering af genbrugs-
 ting, pottemagerværksted, cykel¬ værk¬sted og musik 
 projekter.
• Ansvar for tilrettelæggelsen af værksteds- og jobforløbe- 
 ne samt udvikling af værksteds- og projektforløb med  
 fokus på pædagogiske strategier for de unge ledige og  
 deres behov for at blive motiveret til at komme videre.
• Kontakt og samarbejde med erhvervslivet om praktik-
 pladser, som indgår i projektforløbene.

Vi forventer, 
• at du har en videregående uddannelse fra en handelshøj-
 skole, minimum bachelor, fx it- og information, opstart og  
 udvikling af virksomheder eller økonomi og matematik. 
• at du har lyst til at arbejde tværfagligt og eksperimentere  
 med it-pædagogiske værktøjer.
• at du har erfaring med projekt- og værkstedsarbejde,  
 og erfaringer fra erhvervsuddannelsessystemet, mini- 
 mum tre år samt at du er god til at sætte dig ind i andre  
 faglige områder end dit eget. 
• at du har pædagogikum, og at du har erfaring med pæda- 
 gogisk ledelse/projektledelse.

Løn- og ansættelsesvilkår:
• Stillingen i Qeqqata Kommunia i Sisimiut er nyoprettet  
 og løber over en periode på 3 år. Ansættelsen er på fuld- 
 tid ca. 60% projekt og 40% ledelse og administration. 
• Ansøgningsfrist
 Fredag den 27. juni 2014 kl. 9.00.
• Ansøgning skal mærkes med Projektleder, oplysninger om
 uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af ek- 
 samenspapirer m.v., og den skal være Qeqqata Kommunia  
 i hænde inden fristens udløb. 

Ansøgningen sendes til: 
Qeqqata Kommunia, HR-afdelingen, Postbox 1014,
3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl

Projektleder til 
Vejlednings- og undervisningscenter i Grønland

Piareersarfik i Qeqqata Kommunia

Se hele stillingsopslaget på 
Qeqqata Kommunia´s hjemmeside 
www.qeqqata.gl

 Lederstillinger 
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www.fredensborg.dk

Fredensborg Kommune – En arbejdsplads der udvikler sig i takt med samfundet.  
Ofte går vi forrest.

Afdelingsleder 
til Humlebæk Skole

Har du lyst til ledelse og brænder for at sikre kvalitet i arbejdet 
med børn med særlige behov, vil vi rigtig gerne høre fra dig.

Vi søger en afdelingsleder med ansvar for skolens ressourcecen-
ter, herunder læsevejledere, matematikvejledere, DSA-vejledere, 
AKT-pædagoger/lærere og for kommunens modtagerklasser som 
er beliggende på Humlebæk Skole.

Se yderligere på www.humlebaekskole.dk under ’ledige stillinger’.

Ansøgningsfrist den 23. juni 2014, vi forventer at gennem-
føre jobsamtaler torsdag den 26. juni 2014.

www.filadelfia.dk

Filadelfia: Epilepsihospitalet, Forskning, Neurorehabilitering, Neuro-
fysiologi, Søvnklinik, Laboratoriet, Skoler, Botilbud, Værkstedscenter, 

Konferencecenter, Specialrådgivning og Diakoni

Center for Neurorehabilitering – Kurhus – søger en fuld-
tidsansat talepædagog med tiltædelse den 1. juli 2014 
eller snarest derefter.

Stillings- og funktionsbeskrivelse ligger på vores 
hjemmeside www.filadelfia.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 
ledende overlæge Niels Jørn Dalsgaard på tlf. 5827 1263 
eller talepædagog Anette Stokbro Nielsen, tlf. 5827 1283.

Læs mere om os på www.kurhus.dk.

Ansøgningsfrist er mandag den 7. juli 2014. 

Talepædagog 

 Lederstillinger  Lærerstillinger 

 Specialstillinger 

SkolenSputnik søger lærere til flere af vores afdelinger både 
indenfor ASF, ADHD og Særlige Behov. 
Vi mangler lærere i flere fag - specielt i engelsk.

Det er afgørende, at ansøgere har lyst til at arbejde med både 
de faglige og de sociale/personlige udfordringer, eleverne har. 

Kendskab og målgruppeerfaring er et plus, men ikke en 
nødvendighed, hvis bare lysten og motivationen for at lære og 
udvikle sig er til stede.        

Hvis du har præferencer indenfor én af målgrupperne så noter 
det venligst på din ansøgning.

Vi tilbyder en ansættelse på årskontrakt pr. 1/8-14.

Stillingen er på 37 timer. 

Du kan læse mere om SkolenSputnik på www.skolensputnik.dk.     

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte:
Skolechef Jesper Larsen 20 30 17 85 eller skolechef Michael 
Rasmussen 26 25 64 21. 

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 27.

Ansøgningsfristen er onsdag den 25. juni kl. 12.00. 

Ansøgningen sendes til:
Barbara Birkmose på mail bbi@skolensputnik.dk.

SkolenSputnik 
Søger lærere

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 14. august
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 Lærerstillinger 

Solvangskolen i Farum søger lærere
Gå det nye skoleår i møde i et udviklingsorienteret læringsmiljø på Solvang-
skolen i Farum. Vi søger lige nu tre læreruddannet kollegaer, der har fokus 
på værdifulde og realistiske løsninger, hvor formålet konsekvent er mod 
kerneopgaven.

På Solvangskolen er vi i fuld gang med ”Folkeskolereformen vers. 1.0” - vi 
’lægger fl iserne, mens vi betræder dem’, og vi har heldigvis en ramme om 
opgaveløsningen i folkeskolen som vi kalder ’Fælles Forståelse’ – læs mere 
om hvad det betyder for antal arbejdsdage mv. på de enkelte stillingsopslag 
på furesoe.dk/job. Vi har et højt fagligt niveau, ressourcestærke elever og 
forældre, og du vil på alle årgange møde et funktionelt team af engage-
rede lærere og pædagoger, der vægter teamsamarbejdet højt. 

Hvad kan vi tilbyde dig?
Igennem de sidste tre år har vi investeret massivt i IT og medier og udvik-
lingen af læringsmiljøer ude og inde. Alle medarbejdere har egen laptop og 
nyeste iPad til rådighed. Der etableres nye arbejdspladser og rammer for 
1,5 mio., til lærere og pædagoger. 

Solvangskolen har en sund økonomi, egen skolekantine og teatersal og et 
påbegyndt projekt ift. etablering af et leg- og læringsmiljø for mellemtrin 
og udskoling (800.000,-) samt et projekt ift. at opkvalifi cere det natur-
faglige læringsmiljø. 

Vi tager på en pædagogisk weekend i efteråret 2014, desuden er der et 
godt og tillidsbaseret samarbejde mellem medarbejdere og ledelse samt 
en god stemning, hvor trivslen blandt personalet vægtes højt.

Læs mere om alle stillingerne, og send os din ansøgning 
via furesoe.dk/job senest 26. juni kl. 12.

Profi l 1: Lærer til 5. årgang
Vi søger en lærer med linjefag i matematik og gerne i et eller fl ere af fagene 
N/T, kristendom, historie, engelsk og billedkunst til 5. årgang. Den under-
støttende undervisning er en del af stillingen. 

Stillingen er tidsbegrænset (30.06.15) med mulighed for forlængelse.

Profi l 2: Lærer til 7. årgang (genopslag)
Vi søger en lærer med linjefag i fysik/kemi, matematik og andre relevante 
fag i udskolingen – gerne geografi  til 7. årgang. Den understøttende under-
visning samt valgfag er en del af stillingen.

Profi l 3: Medie- og IT-vejleder
Vil du være en del af vores Lærings- og Udviklingscenter (LUC)? 

De primære pædagogiske opgaver på LUC:
• At undervise og vejlede elever og rådgive kollegaer inden for bøger, IT 

og medier, herunder Smartboard, projektorer, iPad, laptops, GPS og 
SUPER lokale.  

• Ansvarlig for skolens mediepatrulje, LUCs blog, årshjul, samt vores 
store udbud af digitale læringsmidler.

De primære tekniske arbejdsopgaver:
• Opdatering og vedligeholdelse af skolens Pc’ere, digitaltudstyr og 

medier. 
• Ansvarlig for Uni-login samt adgang til skolens PC-netværk, kontakt til 

den lokale IT-forsyning mv.

Stillingen indbefatter herudover 6-8 undervisningslektioner enten i én af 
skolens tre afdelinger eller vores kompetencecenter – Solsikken.
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Skoletjenesten i Høje Taastrup Provsti søger en konsulent til at vare-
tage Skolekirketjenestens opgaver. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Skoletjenesten i Høje Taastrup Provsti har blandt andet til opgave:
• At styrke, inspirere og udvikle det eksisterende samarbejde  
 mellem skolerne og kirkerne i provstiet
• At udarbejde og tilbyde tværfaglige projektforløb, kortere eller  
 længere undervisningsforløb i kristendomsfaget 
• At tilrettelægge og udbyde kurser for lærere, præster og  
 Kirke-kultur medarbejdere i provstiet
• At deltage i og afvikle landsdækkende skole-kirkeprojekter
• At vedligeholde og udvikle skoletjenestens hjemmeside

Vi søger en konsulent der:
• Har et godt kendskab til kristendomsfaget i grundskolen evt. med 
 baggrund som folkeskolelærer, cand.theol eller lignende
• Er bekendt med den pædagogiske udvikling i folkeskolen
• Kan udarbejde undervisningsmaterialer, herunder arbejde med  
 layoutet, samt tilrettelægge og koordinere undervisningsforløb 
• Kan inspirere til udvikling af projekter mellem skole og kirke
• Er kreativ og selvstændig med gode kommunikative evner
• Har gode samarbejdsevner

Arbejdspladsen forventes at være delt mellem primært Skole-
kirketjenestens kontor  ved Høje Taastrup kirke og dels dér, hvor 
projekterne foregår.
Samarbejdet mellem kirker og skoler i Skoletjenesten i Høje Taa-
strup Provsti sker i respekt for folkeskoleloven og de til enhver tid 
gældende formålsbestemmelser og vejledninger for folkeskolens 
fagrække.

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer 
Ansøgningsfrist den 7.juli
Samtaler forventes afholdt uge 29

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos bestyrelsesformand for 
Skoletjenesten i Høje Taastrup provsti sognepræst Kirsten Rod på 
tlf.: 21707596.
Ansøgning med relevante bilag som mail til: 
hoejetaastrup.provsti@km.dk
Se også Skoletjenestens hjemmeside for mere information: 
www.skolekirketjenesten-kilden.dk

SkoletjeneSten i
Høje taaStrup provSti

 Lærerstillinger  Stillinger ved andre institutioner 

Ragebølskovvej 3 • 6400 Sønderborg  • Tlf.: 74487080    
dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk • www.dybboelefterskole.dk

Musiklærer søges 

Tiltrædelse 1. august 2014. Ansættelse sker i 
henhold til gældende overenskomst mellem  
finansministeriet og LC. 

Ansøgning sendes pr. mail til  
dybboeefterskole@dybboelefterskole.dk. 
Senest onsdag den 25. juni kl. 12.00.

Kontakt skolens forstanderpar,  
Erik og Evelyn Bollerslev på tlf.: 74487080.

Dybbøl Efterskole er en specialundervisningsefterskole 
for 85 elever. Skolen har eksisteret i 22 år. Vi har gode 
undervisningsfaciliteter til både idrætslige, boglige og 
praktiske fag.

- til undervisning i linjefaget musik, samspil, 
dansk og engelsk. Andre fag efter aftale.

Har du lyst til at være en del af  
efterskolelivet? 
Har du lyst til at stå for skolens musik- 
undervisning med elevband, som optræder 
til flere af skolens arrangementer?
Brænder du for specialundervisning?
Har du en positiv indstilling, er dygtig  
og engageret?

Efterskolen for bogligt interesserede
specialundervisningselever
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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

Sigerslevøster Privatskole, frederikssund kommune

SFo-/indskolingsleder

§ ansøgningsfristen er den 20/06/14

Net-nr. 11454

learning Camp/osted fri- og Efterskole, lejre kommune

Dansklærere til en sommercamp

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11355

bakkegården Nykøbing Sj., odsherred kommune

Skoleleder til bakkegården

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11491

Virum Skole, lyngby-Taarbæk kommune

Lærer til matematik og idræt i indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 20/06/14

Net-nr. 11492

rådhuset Hørsholm, Hørsholm kommune

Tale-høre-lærer/audiologopæd

§ ansøgningsfristen er den 27/06/14

Net-nr. 11494

Marienhoffskolen, Syddjurs kommune

Naturfaglig lærer

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11482

bork Havn Efterskole, ringkøbing-Skjern kommune

Matematik- og fysik/kemi-lærer søges

§ ansøgningsfristen er den 27/06/14

Net-nr. 11481

juelsminde Skole, Hedensted kommune

To stillinger i naturfag, dansk og engelsk

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11468

Grønvangskolen, Vejen kommune

V10 søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 26/06/14

Net-nr. 11483

Espergærde Skole, afd. Espergærde, Helsingør kommune

4 lærere søges til espergærde Skole 

§ ansøgningsfristen er den 20/06/14

Net-nr. 11438

Høng Privatskole, kalundborg kommune

alsidig lærer på fuld tid

§ ansøgningsfristen er den 20/06/14

Net-nr. 11444

brøndbyvester Skole, brøndby kommune

5 lærere til barselsvikariater

§ ansøgningsfristen er den 20/06/14

Net-nr. 11485

Nørre fælled Skole, københavns kommune

børnehaveklasseleder

§ ansøgningsfristen er den 29/06/14

Net-nr. 11498

Hobro Efterskole, Mariager kommune

Hobro efterskole søger 1 lærer

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11505

Nyborg Private realskole, Nyborg kommune

Naturfagslærer til fast stilling

§ ansøgningsfristen er den 27/06/14

Net-nr. 11499

Valhøj Skole, rødovre kommune

Center for autisme søger to lærere

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11506

Vejlebroskolen, Ishøj kommune

barselsvikar til indskolingen/mellemtrinnet 

§ ansøgningsfristen er den 20/06/14

Net-nr. 11497

friskolen Hald Ege, Viborg kommune

ambitiøs fysik- og matematiklærer søges

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11484
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dagmarskolen, ringsted kkommune

Dagmarskolen søger barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11465

Vigersted Skole, ringsted kommune

2 stillinger – musiklærer og dansklærer

§ ansøgningsfristen er den 24/06/14

Net-nr. 11476

Gribskov Efterskole, Gribskov kommune

Lærer til fast stilling 

§ ansøgningsfristen er den 26/06/14

Net-nr. 11471

Ishøj Skole, Ishøj kommune

ishøj Skole søger barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 24/06/14

Net-nr. 11487

Holbergskolen, Sorø kommune

Lærere søges til Holbergskolen i Dianalund

§ ansøgningsfristen er den 21/06/14

Net-nr. 11442

Sigerslevøster Privatskole, frederikssund kommune

To lærere til drengeidræt

§ ansøgningsfristen er den 20/06/14

Net-nr. 11452

Strandskolen, Greve kommune

3 undervisningsassistenter pr. 1. august

§ ansøgningsfristen er den 20/06/14

Net-nr. 11455

Strandskolen, Greve kommune

To lærere pr. 1. august 2014

§ ansøgningsfristen er den 20/06/14

Net-nr. 11458

Hillerød Ungdomscenter, Hillerød kommune

To nye kollegaer til 10.-klasseskolen

§ ansøgningsfristen er den 20/06/14

Net-nr. 11466

bugtskolen, Greve kommune

Udviklingsorienterede pædagoger søges

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11479

karise Skole, faxe kommune

Østskolen søger to lærere

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11459

lærkeskolen, Egedal kommune

Lærere til Lærkeskolen

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11495

børneuniversitetet på Vesterbro, københavns kommune

børneuniversitetet på Vesterbro søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11470

Skolen på Nyelandsvej, frederiksberg kommune

Dansk-, engelsk- og fransklærer

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11507

aabybro Skole, jammerbugt kommune

2 lærerstillinger ledige på aabybro Skole

§ ansøgningsfristen er den 24/06/14

Net-nr. 11501

allerslev Skole, lejre kommune

Lærer til mellemtrinnet

§ ansøgningsfristen er den 26/06/14

Net-nr. 11508

Skovbakkeskolen, odder kommune

Fast stilling til naturfagslærer

§ ansøgningsfristen er den 26/06/14

Net-nr. 11502

Vemmelev Skole, Slagelse kommune

Lærerstilling – matematik og fysik 

§ ansøgningsfristen er den 26/06/14

Net-nr. 11500

Hjortholm kostskole, Næstved kommune

Matematiklærer til fuldtidsstilling

§ ansøgningsfristen er den 23/06/14

Net-nr. 11439

Gildbroskolen, Ishøj kommune

Gildbroskolen søger 4 dygtige lærere

§ ansøgningsfristen er den 20/06/14

Net-nr. 11475
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Panoramaudsigt til fjord 
– Kulhuse Jægerspris
stor flot træterrasse med 
fantastisk udsigt til fjord. 
Rart træhus fra 60erne. 
Tæt ved strand og skov.  
telefon: 23348113

Panoramaudsigt 
Hvalpsund
Dejlig lyst sommerhus 
med udsigt over limfjor-
den fra alle rum og terras-
ser udlejes i Hvalpsund. 
Pris pr. uge 3500...
telefon: 97429579 / 
24675430

sommerhus i asserbo, 
nær liseleje strand, 
Frederiksværk
lyst og lækkert, 4 senge, 
ugenert have, vaskemask. 
opvaskemask. parabol, 
nær skov, strand, golfklub. 
Uge 27-31:...
telefon: 23673830

For-sommertilbud - Villa 
syd for Barcelona
Veludstyret villa fra 4-13 
personer, 3 etager med 
hver sin lejlighed egen 
terrasse og udgang til 
pool.
telefon: 0034-678866588 
www.casaargentera.com

sommerhus sønderby, 
Juelsminde
Dejligt sommerhus udle-
jes i ugerne 27-32. 300 
meter til købmand og 
strand. 6 sovepl. 3500 kr 
pr uge. ej husdyr.
telefon: 28363656

For naturelskere 
i Vestskåne  
Dejligt hus i skoven ved 
vandrestier, tæt på ba-
de- og byliv samt diverse 
ferieaktiviteter. nås med 
bus. 3000/ uge
telefon: 0046704582666

rågeleje/Vejby strand/
nordsjælland
sommerhus, 57m2 til 4 
pers. ved Heatherhill og 
sandstrand. Uge 27+28: 
3500 kr. Uge 33-35: 
3200 kr. Plus forbrug. 
telefon: 45856024 / 
61673422

sommerhus i  odsherred
Dejligt træhus tæt på 
skov, børnevenlige stran-
de og den hyggelige 
sommerby ordrup. Tlf. 
41898520
telefon: 41898520 
www.brorhol9.wix.com/
sommerland

Ferie i uge 30-31 i Kbh 
på islands Brygge
skøn børnevenlig 135 
m2 4 værelses lejlighed 
med 5 sengepladser, 200 
m fra Metro. 3800 kr. 
pr uge.
telefon: 30233770

lÆKKert hus 
udlejes i ferier
nyrenoveret hus udlejes 
5km fra indre by ved Da
mhussøen.1soveværelse,
børneværelse, køkken og 
stue og dejlig have.
telefon: 2050564

Ferielighed i det 
grønne Vanløse
lys toværelseslejlighed 
med 10 m2. altan. to per-
soner. metro centrum 10. 
min. Ring 41897373 e-
mail isa@ucc.dk 
telefon: 41897373

Mallorca Penthouse 
havudsigt udlejes
flot 4 pers. lejlighed i før-
ste række m 35 km ter-
rasse, fællesanlæg m pool 
i Cala Millor.
telefon: 61669603   
www.nordseesand.com

Københavner lejlighed 
til leje i 2år
Dejlig lys etværelses lej-
lighed på 32m2 med al-
tan beliggende i Vanløse 
udlejes for 4800,-kr om 
mdr. pr. 1.juli.
telefon: 26703031

sandager næs assens. 
sommerhus 90 m²
3 vær. m. hver 2 sen-
ge, hems, stue/køkken, 
spa+sauna. Alt i hårde 
hvidevarer. Dejlig lukket 
have. Mobil 40832823.
telefon: 40832823

aktivt sommermiljø, 
Øster Hurup.
liljehus (1999) 6 sovepl. 
Udl. uge 27-35. sand-
strand 600 m. Aktiv fe-
rieby.  Bill. frems. leje 
4000 / uge + forbr.
telefon: 25248554

Bornholm
sommerhus udlejes for kr. 
2900 uge 27,28 32 og 
efterfølgende uger. fe-
RIeBolIG udlejes for kr. 
2200.
telefon: 21753759

sommer på islands 
Brygge i KBH
83 kvm lys og lækker lej-
lighed i to etager på Is-
lands Brygge udlejes i 
uge 28-30 til 3500 kr. 
pr. uge.  
telefon: 60662733

sommerferie i 
allinge/sandvig
lejlighed 48 kvm for 2 
pers.  30 m fra klipper-
ne i sandvig ledig uge 
27,31,32 og 33 og 34. 
fri internet
telefon: 20735046

Bondegårdsidyl/Vestfyn.
ferielejl. til 5 pers. på 
4-længet stråtækt idyl på 
Vestfyn ved Assens udl. 
i sommerferien. Pris kr. 
2800/uge. 
telefon: 64 71 55 16/20 15 17 86 
www.kastanjegaarden.dk

Boligbyt / udlejning 
thurø og svendborg
skipperhus 6/8 pers eller 
byhus 4 pers byttes uge 
29 med sommerhus 6/8 
pers ved god strand evt. 
udlejning: 3500 ...
telefon: 40508248

aktivferie i sydfrankrig
Dejligt børnevenlig byhus 
i autentisk vinby. Tæt på 
Middelhavet, spanien og 
Andora. 4+2 sovepladser.
telefon: 0033 468 291399 / 
24442434 
risums.dk

Hold ferie i hjertet af det 
mondæne Vesterbro
lækker lys ferielejlighed 
med skøn altan. 5 min 
fra Hovedbanegården.10 
min. fra Tivoli og Rådhus-
pl. Udl.uge 27-31
telefon: 61276587

sommerferie i småland
Hyggelig hytte i skoven 
med 4 sovepladser og nyt 
toilet/bad og køkken ud-
lejes. Pris 2900 kr/uge. 
telefon: 40276639

rækkehus i Dragør 
i uge 29+30
4 sovepladser og lukket 
have. Tæt på strand, ba-
deanstalt og Dragørs hyg-
gelige gamle by. 12 km til 
kbh. 3000/uge.
telefon: 29476082

sommerferie-lejlighed 
i København
lejlighed på 60 m2, belig-
gende på nørrebro udle-
jes i uge 27-31. 2800 kr. 
pr. uge. Gratis parkering 
i gaden.  
telefon: 22471338

lille lejlighed i hjertet 
af Frederiksberg
dejlig lys lejlighed på 2. 
sal i roligt kvarter i hjertet 
af frederiksberg udlejes 
til to. 3000 kr. ugentlig
telefon: 21757146

skønt sommerhus 
i rørvig sælges
80 kvm, 2000 kvm na-
turgrund. Perfekt til bør-
nefamilie. Tæt på skov, 
strand og havn. www.ny-
bolig.dk, sag n1189 
telefon: 22753426

Julia og Frederikke 21 
søger bolig i Kbh 1/8.
Min datter og hen-
des veninde kan træf-
fes på tlf. 29168135. 
28740793. Mail: julia-
pedersen-1993@hot-
mail.com
telefon: 23932735

Flot villa i Vestjylland 
udlejes i uge 27/29
10 min. kørsel til lim-
fjorden og Hjerl Hede. for 
børnefamilien der vil bo 
centralt. Ring for fotos. 
4000 pr uge.
telefon: 40943643

Dejligt sommerhus 
ved lillebælt
Hyggeligt nyere lyst som-
merhus med havudsigt 
ved Ørby strand, 50 m. 
til børnevenlig strand. 
3200,- pr uge + el.
telefon: 50569917

sommerhus i gilleleje
Dejligt lyst sommerhus i 
Gilleleje lejes ud i uge 26, 
30, 32 og 33. Huset har 
5-6 sovepladser. 
telefon: 22408101

5 værelses lejlighed  
på Vestebro Kbh.
skøn 136 m2 lejlighed 
med 3 sovevær. Udlejes 
i ugerne  27,28, 29, 30, 
31. Pris : 2500 kr pr uge. 
telefon: +45 40952634

Bornholm -Østre 
sømark - sommerhus
kun 400m fra super-
strand. Hyggeligt, max. 
4personer. stor natur-
grund. u.27:3500 (+el). 
u.25,26,36,37 : 2800
telefon: 61265695

Blekinge - egen sø 
Hus i dejlig dal. 7 ha skov 
og egen badesø. 7 sove-
pladser. Uge 29 og 30. 
Pris: 3500 kr.uge + el
telefon: 23259535

Feriebolig - Bornholm
ferielejl. 40 m² med 
plads til 2 (4) personer 
udlejes. Tæt ved skov og 
strand. 3.200 kr for en 
uge i højsæs.  
telefon: 24985388

sommerhus - Fanø
Ca. 90 m2. Roligt områ-
de. 5-6 sovepladser. Pris 
3000 kr. i højsæsonen + 
forbrug.
telefon: 61716986

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
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rubrikannoncer

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

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

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

ITALIEN HOS HANNE                             
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•  Parc de la Villette 
 (“Videnskabsbyen”)

1.765
pr. person 
6 dg/3 nt. 

paris
egen bus fra kr.

Vores fokus er: Vi sparer din tid • Gennemprøvet
koncept - vi er med hele vejen • Høj faglighed

Kontakt Sanne tlf: 46 91 02 59
savr@team-benns.com
www.team-benns.com

Madrid, fly, 5 dg/4 nt ........................... fra kr.  2295,-
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SIDE 16

Antorini om inklusion
Pengene skal ikke følge eleverne krone  
for krone, siger Christine Antorini efter 
kritik i ministeriets rapport.

Side 6

kl undskylder ikke
Lockout er en del af den danske 
model, mener KL’s chefforhandler 
Michael Ziegler.

Side 13

Jelveds lærerliv
Marianne Jelved fortæller om den gode 
skole, om dannelse og demokrati. Læs 
om flere lærere,  der har gjort en forskel.

Side 32

»Negative holdninger«

S i d e  2 0R A P P O R T e R e T

På Agedrup Skole har lærer Erik Schmidt fået en  
tjenstlig advarsel fra Odense Kommune efter sin kritik  

på interne møder. »Chokerende for lærerkollegiet  
med en fyringstrussel på det grundlag«.

KOmmune gAv LæReR AdvARSeL:
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uskolet 
Ved Morten Riemann
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for korte NYHeDer

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

Så kan de lærer det / 62

Billedkunstlærere
Der findes adskillige glimrende billeder 
på internettet, der kan kopieres, hvis 
man har brug for at påstå, at man har 
besøgt et eller andet kunstmuseum.

tysklærere
Af sted til Tyskland, der burde være 
fred og ro. Alle tyskerne er i sommer-
hus i Danmark.

Musiklærere
Mange tror, at en lur er et musikinstru-
ment. Det er ikke hele sandheden.

GeoGrafilærere
(Spring denne over. Geografilærere kan 
ikke sidde stille i ferien).

sløjdlærere
Hvis det var meningen, at man skulle 
bruge sin sommerhusferie på at hugge 
brænde, havde de nok ikke opfundet 
tikilossække med træbri-
ketter til kun 200 kroner 
nede på Q8-tanken, vel?

MateMatiklærere
Gange med næsten-otte eller dividere 
med halvanden. Valutaomregning gør 
én så træt.

fysik/keMi-lærere
Det er ikke til at gennemskue, om sol-
creme er godt eller skidt for tiden, så 
hvorfor løbe risikoen? Bliv under dy-
nen, drik et glas absint.

natur/teknik-lærere
Lej en støjsvag bil. Lad din bedre halv-
del tage rattet, og giv efter for unger-
nes plageri om at sidde foran. Nu kan 
du arrangere dig under en dejlig plaid 
på bagsædet.

enGelsklærere
Som engelsklærer på ferie er det vig-
tigt lige at tale dén tand mere britisk 
korrekt end normalt. Så tager vi andre 
os lige en skraber.

dansklærere
Mange af de nye romaner, som du har 
skrevet på Facebook, at du glæder dig 
til at læse i ferien, har praktiske og hur-
tigt overståede resuméer på bagsiden. 

HjeMkundskaBslærere
Det hedder jo agurketid. Lav kun ting 
med agurk. Det er hurtigt, det er nemt, 
og det er så intetsigende, at nogen på 
et tidspunkt bøjer sig og 
henter pizzaer.

saMfundsfaGslærere
Samfund? Vent til august.

BioloGilærere
Meld dig som den, der bliver hjemme 
og ser efter planterne. 

Historielærere
Historiske monumenter har ligget 
der i årevis, så de bliver nok liggende. 
Hvorfor bruge krudt på at opsøge 
dem nu, hvor det er så varmt?

kristendoMskundskaBs-
lærere
Kirker, templer og klostre rundtom-
kring på kloden er ofte kølige, stille 
og kedelige. Perfekt til en lille morfar.

idrætslærere
Tour de France, Wimbledon, ver-
densmesterskabet i fodbold. Det 
skidt ser jo ikke sig selv.

tips oG undskyldninGer:  
Sådan får du 45 minutter 

MINDRE daglig bevægelse 
ind – i sommerferien!

... Skolesangens kanon
Dansk Sang MAX ...

Læs mere på www.dansksang.dk

master@dansksang.dk 
tlf. 97 12 94 52
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B-S-1132. ISBN 978-87-7612-866-1. Kr. 288,- (360,-)

Klaverspiralen
Som Melodibogen, men i et større  
format og med spiralryg. 
B-S-1133. ISBN 978-87-7612-867-8. Kr. 448,- (560,-)

Tekstbogen
Indbundet bog med alle vers i tekstblokke. 
Uden noder. 
B-1134. ISBN 978-87-7612-868-5. Kr. 128,- (160,-)

4. reviderede udgave, 
nu med 490 sange 
– 393 danske og 97 udenlandske
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Uundværlig i fagene musik, dansk 
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engelsk, tysk og fransk
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1.  En sang af sommer begynder 

ved duft af nyslået græs, 

og bølgers krusning ved vindenes kraft, 

der puster til sejl ved næs.

2.  Når sommerregnen i timer 

har vædet Danmarks natur, 

ses frodigt grønt over mark, bag ved hegn, 

og duftene står på lur.

3.  Mens græsset gror ganske stille, 

og blomster myldrer af jord, 

så trækker solsorten orme i ryk, 

for den er just blevet mor.

4.  Min drages knaldrøde hale 

slår sving i sommerens vind, 

og himlens blå holdes fast i en snor, 

som rykker mig let i sind.
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Musik: Lars Bonde 1997

Tekst: Jette Buchanan 1997

141  En sang af sommer 

5.  Jeg elsker sommer og solskin 

og første bid af en is  

og tanken om at to skinner lagt ned 

kan føre mig til Paris.

6.  Et hustag rødmer i solen, 

en kat har vasket sig træt. 

Jasminens duft i den lysende nat 

får folk til at færdes tæt.

7.  Et bål der knitrer i natten, 

en sang der synges i kor, 

en heks der brændes, men flyver med bud 

om varme og lys i nord.

8.  Begrav mig bare i sandet 

og skyd kanoner af vand, 

hvis bare hele min sommer må gå 

med venner ved skov og strand.

Musik og tekst: Copyright © Dansk Sang, 

Musiklærerforeningens forlag, Herning

Dansk Sang MAX • Klaverspiralen • ISBN 978-87-7612-867-8 © 2014 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag
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1.  Dagen er ny. Guld over sky. Sol bringer lyset til land og til by. Drømmenes spil, alt det jeg vil, fyldes med glæde, fordi jeg er til.
Leve og lege, nyde hinanden, bruge forstanden og 
dele det hele, drikke af dagen i tørstige drag.

& b c œ œ œ œ œ Œ
Da-gen er ny.

1.

F
C/e

œ œ œ œ œ Œ
Guld o - ver sky.

Dm
C

œ œ œ œSol brin-ger ly& b
œ œ œ œ

set til land

B
b

œ œ œ œ œ Œ
og til by.

G
C

œ œ œ œ œ Œ
Drøm-me-nes spil,

F
C/e

C/g

& b œ œ œ œ œ Œ
alt det jeg vil,

Dm
F/c

œ œ œ œ œ œ œ œ
fyl - des med glæ - de, for - di

B
b

F/a

œ œ œ œ
jeg er til.& b œ Œ

F

F/a

˙ œ œ œ œ
Le - ve og le -

C/e

jœ .œ Ó
ge,

Dm
C

B
b

œ œ œ œ
ny - de hin - an& b œ œ œ

den,
œ œ œ œ œ œ œbru - ge for - stan - den og

G
C

˙ œ œ œ œ
de - le det he -

F C/e

& b jœ .œ Ó
le,

Dm F/c

œ œ œ œ jœ œ jœdrik - ke af da - gen i

B
b

F/a

œ œ œ œ œ Œ
tør - sti - ge drag.

C/g
F

-

-

F/a

Musik og tekst: Jesper Gilbert Jespersen 1999

21  Dagen er ny 

Musik og tekst: Copyright © 1999 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag, Hering

ANN–Folkeskolen JUNI 2014.indd   4 11/06/14   13.55
141961 p58-60_FS1214_Uskolet.indd   58 16/06/14   11.30



... Skolesangens kanon
Dansk Sang MAX ...

Læs mere på www.dansksang.dk

master@dansksang.dk 
tlf. 97 12 94 52

Melodibogen
Indbundet bog med noder, becifringer og 1. vers 
under noderne. Alle vers i tekstblokke.  
B-S-1132. ISBN 978-87-7612-866-1. Kr. 288,- (360,-)

Klaverspiralen
Som Melodibogen, men i et større  
format og med spiralryg. 
B-S-1133. ISBN 978-87-7612-867-8. Kr. 448,- (560,-)

Tekstbogen
Indbundet bog med alle vers i tekstblokke. 
Uden noder. 
B-1134. ISBN 978-87-7612-868-5. Kr. 128,- (160,-)

4. reviderede udgave, 
nu med 490 sange 
– 393 danske og 97 udenlandske

Hele skolens sangbog. 
Uundværlig i fagene musik, dansk 
(herunder norsk og svensk), 
engelsk, tysk og fransk

Målgruppe: 3.-10. klasse.

Dansk Sang MAX findes i 3 versioner

Dansk Sang MAX
Melodibogen
B-1132 • ISBN 978-7612-866-1
Klaverspiralen B-S-1133 • ISBN 978-87-7612-867-8

Tekstbogen 
B-1134 • ISBN 978-87-7612-868-5

B-S-1133ISBN 978-87-7612-868-5

Dans  Sang

Max

Tekstbogen

D
a
n
s

 Sa
n
g

M
a
x

Tekstbogen

DS MAX omslag.indd   1

10/06/14   19.21

Dansk Sang MAX • Klaverspiralen • ISBN 978-87-7612-867-8 © 2014 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag

SO
M

M
ER

& c ‰ jœ œ œ jœ .œ

Fly - ven - de som - mer,

C
G/h

1.

q = 104

œ œ œ œ œ œ œ œ

ed - der - kop - spind, der i flug -

Am7
F/g

& œ œ œ œ œ œ

ten fan-ger et fnug.

C/e Dm7 .˙ Œ
Ó ‰ Jœ

œb œ
B

b ∑
.œ Jœb

‰ Jœ œ œb
E

b A
b
/b

b

&
∑

.œ Jœ Ó
F/g

G ‰ Jœ œ œ Jœ .œ

Fly - ven - de som - mer,

(ekko)

Am7
D7 ‰ Jœ

œ œ

fly - ven - de

& Jœ .œ
som-mer,

‰ Jœ œ œ jœ .œ

fly - ven - de som-mer,

Hm7
Em7

œ œ œ œ œ œ œ

sølv - trå - de væ - det af fug -

Dm7
G7

& œ œ
œ œ œ œ

ten blin-ker af dug.

C/e F

w‰
jœœœ

œœœ
œœœ

jœœœ
...

œœœ
F/g œ

Œ Ó
‰ J

œœœ
œœœ

œœœ J
œœœ

...
œœœ

Am7

D7

1.  En sang af sommer begynder 

ved duft af nyslået græs, 

og bølgers krusning ved vindenes kraft, 

der puster til sejl ved næs.

2.  Når sommerregnen i timer 

har vædet Danmarks natur, 

ses frodigt grønt over mark, bag ved hegn, 

og duftene står på lur.

3.  Mens græsset gror ganske stille, 

og blomster myldrer af jord, 

så trækker solsorten orme i ryk, 

for den er just blevet mor.

4.  Min drages knaldrøde hale 

slår sving i sommerens vind, 

og himlens blå holdes fast i en snor, 

som rykker mig let i sind.
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Musik: Lars Bonde 1997

Tekst: Jette Buchanan 1997
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5.  Jeg elsker sommer og solskin 

og første bid af en is  

og tanken om at to skinner lagt ned 

kan føre mig til Paris.

6.  Et hustag rødmer i solen, 

en kat har vasket sig træt. 

Jasminens duft i den lysende nat 

får folk til at færdes tæt.

7.  Et bål der knitrer i natten, 

en sang der synges i kor, 

en heks der brændes, men flyver med bud 

om varme og lys i nord.

8.  Begrav mig bare i sandet 

og skyd kanoner af vand, 

hvis bare hele min sommer må gå 

med venner ved skov og strand.
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1.  Dagen er ny. Guld over sky. Sol bringer lyset til land og til by. Drømmenes spil, alt det jeg vil, fyldes med glæde, fordi jeg er til.
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