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DanmarksrekorD?

Peter underviser  
903 timer om året

Peter D. Nielsen forbereder  
sig i timerne: »Jeg tror ikke, vi løfter  

eleverne på denne måde«.
SIDE 12

AntoriniS to timer
Har ministeren erkendt, at mange 
lærere nu underviser mere?
Side 10

grimt netSprog
Forlag kæmper med, at unge skriver  
fuc* og værre ting på frilæsning.dk
Side 26

FolkeSkolen.dk?
Hver femte lærer har ikke besøgt  
folkeskolen.dk, viser læserundersøgelse. 
Side 30

Glædelig jul og 
godt nytår
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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

!
Lærerne underviser kun to timer mere om ugen – og derfor er der stadig god tid 
til de øvrige opgaver. Mange har hørt Christine Antorini messe det igen og igen. To timer. 
Herregud! 

De fleste har haft meget svært ved at få det til at passe til virkeligheden. Og nu har læ-
rerne så fået en lillebitte julegave – hvis det kan opleves som en gave at få ret. Det viser sig 
nemlig helt officielt, at det skam heller ikke er korrekt. 

For de to timer gælder kun, når der er tale om fagopdelt undervisning. Det bekræfter 
KL’s chefforhandler, Michael Ziegler. Det har ikke tidligere været fremme i offentligheden.  

Understøttende undervisning kræver tilsyneladende mindre forberedelse. Så meget min-
dre, at hvis en lærer teoretisk kun havde understøttende undervisning, kunne hun under-
vise godt ni timer mere om ugen. Ni timer. 

Vi lader billedet stå et øjeblik, som man sagde engang.
Understøttende undervisning var jo der, hvor Emil skulle bygge fuglehus og Emma slag-

te geder. Der skulle besøges virksomheder og i det hele taget ske noget med eleverne, som 
livede op i den tørre teori, som ministeren og forligskredsen forestillede sig dominerede de 
fagopdelte timer. 

Hvordan man så har tænkt sig, at det ville kræve mindre og ikke mere forberedelse at 
gennemføre den type undervisning, står hen i det uvisse. Men det er altså forklaringen på, 
at så mange lærere oplever, at de har fået væsentligt flere timer, end Antorini fortæller om.

Lov 409 kom jo til verden uberørt af lærerhænder, så ingen 
kender de eventuelle pædagogiske overvejelser, der har ligget 
bag. 

At det var helt forkert, at lærerne ikke blev inddraget, da loven skulle strikkes sammen, 
har FN-organisationen ILO jo nu sagt, helt klart var en fejl. Det er der ingen lærere, som 
har været i tvivl om, men derfor er det alligevel godt at få at vide. Så også her har lærerne 
fået en lille »vi fik ret-gave«.

Nu har mange lærere så fået flere timer end de to berømte ekstra. I dette nummer af 
Folkeskolen kan du læse et eksempel og se indehaveren af den foreløbige danmarksrekord 
fra Struer Kommune. 

Men alle kommunerne er vidt forskellige. På folkeskolen.dk diskuteres frem og tilbage 
omkring virkeligheden under reform og lov 409. Hvor slemt er det? Sagen er, at det er me-
get forskelligt fra kommune til kommune, ja, fra skole til skole. 

Nu kan vi i hvert fald få aflivet sangen om de to timer. Det er i sig selv velgørende!
Men det er langtfra nok. Det står mere og mere klart, at reform på denne 

måde langtfra fører til en højere faglighed. Tværtimod. Derfor bør politi-
kerne nu erkende, at der skal justeres. En sådan erken-
delse ville være den bedste julegave, de kunne 
give folkeskolen – og lærerne.  

»Jeg følger naturligvis de-
batten her tæt. Det har jeg 
for øvrigt gjort i mange år. 
Jeg læser og lytter til det, 

der bliver skrevet, men af og 
til er det for meget. Punkt 1. 
Jeg er ikke en person, som 

bliver mopset. Jeg kan blive 
vred og irriteret, men mop-

set har jeg ikke for vane. Jeg 
havde mine konflikter med 

DLF, da jeg var minister, men 
de var ikke baseret på mang-

lende indsigt, som mange 
har ønsket at gøre det til«.

tina nedergaard,
venstre

»Ved nærmere eftertanke 
har jeg faktisk svært ved 

at tro, at Moderniserings-
styrelsen har tænkt, at hvis 
nu man gav lærerne en fast 
arbejdstid med fuld tilste-

deværelse, så ville de sikkert 
slæbe en masse gratis ar-

bejde med sig hjem. Jeg tror, 
de mente, at en stor gruppe 
af lærere fes den af i en stor 
del af deres selvstyrede tid, 
og den eneste måde at få 

det stoppet på var at læsse 
noget mere undervisning på 
dem og så tvinge dem til at 
blive på matriklen i hele ar-

bejdstiden«.
niels Christian sauer,

dlf’s hovedstyrelse

En lillebitte 
 julegave?
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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.
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Musik og tekst: Jesper Gilbert Jespersen 1999

21  Dagen er ny 

Musik og tekst: Copyright © 1999 Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag, Hering
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Giv eleverne indsigt i historien!

Historie · 3.-10. klasse

Ny serie til de ældste elever
Punkt på tidslinjen er en ny serie, der tager betydningsfulde 
historiske begivenheder op til fordybelse. Eleverne får indblik i, 
hvad begivenhederne førte med sig af forandringer – også for 
den tilværelse, de lever i dag.

Krigen 1864 blev barsk og endte med et katastrofalt tab af 
menneskeliv, og Sønderjylland blev tysk. Under 1. verdenskrig 
måtte dansksindede soldater kæmpe på tysk side. Da Tyskland 
tabte krigen, blev en del af Sønderjylland atter dansk. Bøgerne 
kan læses i forlængelse af hinanden eller hver for sig.

Læs meget mere, og køb på alinea.dk

Flexbøger til historie
Klar, parat, historie fra 3.-9. klasse er alle udkommet som Flexbøger. 
Få alle de digitale fordele, og køb med 50 % i tilskud.

Læs mere på alinea.dk.

Udkig fra historiekanon 
Serien tager afsæt i de 29 begivenheder, som udgør kanon 
for faget historie. Efter et kort resumé af kanonpunkterne 
undersøges skelsættende begivenheder, der foregik på 
samme tid i Europa såvel som i andre verdensdele.

Hver bog rummer 3-4 kanonpunkter, der er tilpasset de 
forskellige klassetrin.

GRATIS 
lærerguide 

på alinea.dk

Børn i Danmarks historie
Serien har fokus på  at nutidens børn i Danmark skal 
kunne spejle sig i for tidens danske børn, deres livsvilkår 
og livsforståelse. Historien gøres vedkommende ved, 
at hovedperson erne er to børn, og der fortælles ud fra 
elevernes synsvinkel.

7.-10. klasse3.-10. klasse

3.-6. klasse

NYHED! 
QR-koder med 
gode historier 

som ekstra 
supplement.
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Kronikken: 
»lærerne i dag indok-
trinerer ikke. De bliver 
selv indoktrineret af 

anonyme kræfter og ad 
hemmelige kanaler, og 
derfor er de ulykkelige«.

Asger Baunsbak-
Jensen

200-året i sang
studerende på UCn i 

Aalborg fejrede jubilæ-
umsåret med musical.

DanmarKsreKorD
i unDervisningstimer? 

folkeskolen har søgt efter lærere med høje undervisnings-
timetal. Peter D. nielsen er den lærer, vi har snakket med, 

som har flest undervisningstimer. 

Antorini om undervisningstimer:
»Det er skolelederens ansvar at vurdere«.

Forebyg mobning!  
 
Book et gratis Mobbestop-
møde for mellemtrinnet

Book et møde,  
hvis jeres skole ønsker: 

-  At lære eleverne at hjælpe hinanden,  
når de oplever mobning.

-  At måle på trivslen og omfanget af  
evt. mobning i jeres klasser.

-  At lade eleverne udarbejde klassens  
egne samværsregler.

I alt 100 skoler i hovedstads- og Aarhus-områ-
det kan få besøg af Mobbestop-mødet i perio-
den marts-juni 2015. Møderne er gratis og for 
hele mellemtrinnet.

I møderne indgår tre kortfilm om mobning, der 
fungerer som afsæt for en dialog om, hvad man 
kan gøre, når man oplever mobning.  Eleverne 
kan deltage mundtligt eller via anonyme sms’er. 
Efter mødet udleveres materiale til at arbejde  
med samværsregler og måle på trivslen i klas-
serne. 
 
Mobbestop-mødet passer ind i det obligatoriske 
emneområde Sundheds- og seksualundervisning 
og familiekundskab under kompetenceområdet 
Sundhed og trivsel.

Projektet er udviklet af foreningen YouGlobe 
med faglig bistand fra Red Barnet og støtte fra 
TrygFonden. Det bygger på den nyeste forskning 
om mobning.

Læs mere på youglobe.dk/nyheder. Book et 
møde ved at sende en mail til het@youglobe.dk

141971 p04-05_FS2214_Indhold.indd   4 15/12/14   15.43
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28 3426 à   Oversigt30 50

uskolet 
»Der er ikke rigtig 

noget at fortælle om 
årets lærerjulefrokost. 
Det er der altså ikke«.

læs Morten Rie-
manns satire.

Fagligt løft 
Til marts kan sprog- 
og idrætslærere helt 
gratis blive efterud-

dannet og få indsigt i 
den nyeste viden  

inden for deres fag.

overvågning 
duer ikke

forlagsdirektør har ikke 
resurser til at kontrollere 

elevers sprogbrug på sine 
læringsportaler. Han op-
fordrer i stedet til bredt 

samarbejde om den digi-
tale dannelse.  

motiverende undervisning
Gule post-it-sedler overalt i klassevæ-
relset er en del af den strukturerede og 

varierede undervisning, som er målet for 
lærer kristoffer Wiedemann. Han har 

deltaget i en undersøgelse af, hvordan 
undervisning motiverer eleverne. 

Folkeskolen 
undersøgt

en læserundersøgelse 
og en forsidetest viser, 
at kendskabet til folke-

skolen.dk er for ringe, 
og at forsiderne på det 

trykte blad skal have 
mere liv og energi.
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Hvad med vores  
side 16 · forberedelse?

t e m a Fo r b e r e d e ls est i d

a r b e j dst i dsa F ta l e r

Rapporteret

Erfarings- 

udveksling 

i England · side 38

Rapporteret

Mindfulness 

gør dagen 

mindre hektisk · side 36

 er det ok med

Kvæler-
sex? · side 42

12
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kommuner
er nået frem
til en aftale

Nu venter
vi bare på  
de sidste
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Politikere vil ikke tale om  
lærerkonflikten efter ILO-afgørelse
Danmarks Lærerforening har fået ret i, at lærerne blev holdt udenfor ved lovindgrebet i 2013, men  
politikerne har ikke mange kommentarer. Finansminister Bjarne Corydon skal dog forklare sig i et samråd.

Enhedslisten kalder nu finansminister 
Bjarne Corydon i samråd for at få ham til at 
svare på, om han vil følge anbefalingerne 
fra FN-organisationen International Labour 
Organization (ILO) på baggrund af indgrebet 
i lærerkonflikten 2013. »Vi vil gerne se ham i 
øjnene, mens han svarer på, hvad han mener 
om ILO’s kritik«, siger kommunalordfører 
Finn Sørensen. 

Man skulle have inddraget Lærerforenin-
gen i udarbejdelsen af lov 409, og der var for 
tæt samarbejde mellem regeringen og KL i 
forbindelse med lockouten, konkluderede FN-
organisationen ILO i slutningen af november 
og anmodede om at blive holdt opdateret om 
de kommende overenskomstforhandlinger.

»Det er vigtigt for hele den danske model, 
som jeg mener er et stort aktiv for vores sam-
fund og konkurrenceevne. Det er katastrofalt, 
hvis den kun lever på regeringens nåde. Nu 
har vi en international fagretslig instans’ vur-
dering, og det er vigtigt«, sagde DLF-formand 
Anders Bondo Christensen til folkeskolen.dk 
og gav udtryk for, at han nu forventede en in-
vitation til et møde fra beskæftigelsesminister 
Henrik Dam Kristensen.

»Hvis vi tager ILO seriøst, så skal vi have 
en invitation, og jeg forventer da, at en social-
demokratisk regering tager sådan en afgørelse 
alvorligt«.

Henrik Dam viger udenom
Folkeskolen har også forsøgt at komme til 
at tale med Henrik Dam Kristensen. Men 
Beskæftigelsesministeriets presseafdeling 
ville kun gensende den mail med et citat fra 
Henrik Dam Kristensen, som man også havde 
sendt til Politiken:

Man skulle have inddraget Lærerforeningen i udarbej-
delsen af lov 409, og der var for tæt samarbejde mellem 
regeringen og KL i forbindelse med lockouten, konkluderer 
ILO. Billedet fra Christiansborg er fra en demonstration 
mod indgrebet i 2013.

»Man skal huske på, at regeringen greb 
ind i konflikten, fordi folkeskolens situation 
var kritisk, da eleverne ikke havde modtaget 
undervisning i over en måned, og de ældste 
elevers afgangseksamen var i fare. I den 
danske model er et lovindgreb den sidste 
udvej, når parterne ikke kan blive enige, og 
en konflikts konsekvenser når et uacceptabelt 
omfang for samfundet. Jeg har noteret mig, 
at ILO mener, at vi burde have kontaktet DLF 
inden lovindgrebet. Den kritik tager jeg til 
efterretning«.

Svarer altså beskæftigelsesminister Henrik 
Dam Kristensen.

Men folkeskolen.dk ville gerne have spurgt 
ministeren, om han mener, at DLF var ind-
draget i forhandlingerne i foråret 2013. Hvad 
ministeren mener med, at DLF skulle have 
været »kontaktet« inden lovindgrebet? Om 
han opfatter, at »inddraget i forhandlinger« er 
det samme som »kontaktet«? Om Henrik Dam 
Kristensen vil arbejde for, at parterne inddra-
ges i kommende overenskomstforhandlinger? 
Og endelig om ministeren mener, at der var 
tale om »en fri og frivillig« forhandling mel-
lem arbejdsmarkedets parter i 2013? 

De Konservative: Ingen kommentarer
Enhedslisten vil altså gerne tale om ILO-
afgørelsen. Men hos De Konservative siger 
kommunalordfører Mike Legarth: 

»Ingen kommentarer. Jeg deltager bare 
i samrådet«, og udvalgsformand Helle Løv-
green Mølvig, De Radikale, siger: »Personligt 
har jeg ingen mulighed for at udtale mig om 
ILO. Jeg har ikke læst ILO-rapporten, og jeg 
var ikke involveret, da det foregik«.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker ved Køben-
havns Universitet Mikkel Mailand er der ingen 
tvivl om, at ILO i høj grad giver DLF ret. Men 
erfaringen siger ikke, at en ILO-afgørelse fører 
til substantielle ændringer:

»Det er en resurse, man som faglig organi-
sation eller arbejdsgiverpart kan bruge til at 
finde opbakning til sin argumentation«.

»Når man ser på historikken, er det svært 
at se, at afgørelserne har sat egentlige aftryk. 
Ud af 19 sager er den alvorligste kritik udtalt 
første gang helt tilbage i 80’erne i en sag om 
Dansk Internationalt Skibsregister, der hand-
ler om, at udenlandske sømænd ikke kommer 
under dansk overenskomst. Men de skiftende 
regeringer har nægtet at ændre ved det«.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår det 
åbne samråd finder sted. 
abr@dlf.org, hl@dlf.org

foto: Thom
as Arnbo 

TeksT AnDreAs  Brøns  rIIse Og HeLLe LAurItsen
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Bedre rammer for lærernes 
arbejdstid er det krav, som DLF 
har øverst på ønskesedlen til de 
forhandlinger om lærernes over-
enskomst, som netop er skudt i 
gang. Men KL ønsker, at lov 409 
kører videre. Og det kan også blive 
realiteten, siger arbejdsmarkeds-
forsker.

»Lærernes arbejdsvilkår og arbejdstid er det 
vigtigste lige nu«. 

Sådan lyder det fra formand for overens-
komstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen, 
når han skal prioritere Danmarks Lærerfor-
enings krav til de kommunale arbejdsgivere. 
KL og lærernes forhandlingsorganisationer 
udvekslede mandag 15. december krav til de 
kommende måneders forhandlinger om de 
kommunale og regionale overenskomster, 
som skal gælde fra april 2015.

»Lærernes vigtigste krav er arbejdstid. Det 
handler om at præstere den gode undervis-
ning i hverdagen. Det er der alt for mange 
lærere, der ikke kan. Eleverne bliver sammen 
med lærerne taberne i det her. Det må være 
en fælles opgave at gøre noget ved det«, siger 
Gordon Ørskov Madsen. 

Lærerforeningen stiller via Lærernes Cen-
tralorganisation derfor et krav om, at der i 

forhandlingerne bliver aftalt rammer, der sikrer 
lærerne mulighed for professionelt at forbere-
de, gennemføre og evaluere undervisningen og 
udføre de øvrige opgaver, som er i forbindelse 
med undervisningen. Med sig til forhandlin-
gerne har lærernes forhandlere analyser af, 
hvordan regeringens arbejdstidslov fungerer.

»Vi bringer virkeligheden ind i forhand-
lingsrummet. Vi skal vise alle de problemer, 
der er ude i klasseværelserne lige nu. Vi skal 
analysere dem og dokumentere dem, og så 
skal vi finde nogle løsninger i forhandlings-
rummet«, siger Gordon Ørskov. 

»Overenskomst 13 har vist os, at hvis den 
ene part ensidigt gennemtvinger ændringer, så 
går det galt«.

KL ønsker ikke arbejdstidsaftale
Men det kan vise sig at blive meget svært at finde 
fælles løsninger på de problemer, som lærerne 
ser i regeringens arbejdstidslov. KL’s cheffor-
handler Michael Ziegler fortæller, at KL vil være 
»meget lidt villig« til at forhandle arbejdstid. 

»Vi ser selvfølgelig på de krav, der bliver 
stillet til os. Men jeg er nødt til at sige, at 
vi var igennem et meget svært forløb sidst. 
Nu har Folketinget vedtaget et lovindgreb, 
som sætter rammerne for de nye arbejds-
tidsregler. Vi ser ikke, at man allerede to år 
efter skal til at kigge på dem«, siger Michael 
Ziegler.  

»Jeg tror, det eneste realistiske er, at loven 
kører videre. Der kan selvfølgelig være ele-
menter i det gældende med lov 409, som vi 
også kunne have lyst til at ændre i. Man kan 
altid diskutere hjørner. Men grundlæggende 

ønsker vi at køre videre med det sæt regler, 
der kører nu«.

Konflikt eller lov 409
Bliver KL og DLF ikke enige, må lærerne 
enten gå i konflikt eller acceptere en viderefø-
relse af lov 409. Sådan lyder arbejdsmarkeds-
forsker Mikkel Mailands vurdering, kort før 
overenskomstforhandlingerne går i gang. 

»Sidste gang var det regeringen og KL, 
som måtte tage initiativ til en konflikt, hvis 
der skulle laves om på arbejdstiden. Nu er 
det Lærernes Centralorganisation, der må 
tage kollektive kampskridt, hvis man ikke kan 
blive enige, og lærerne vil forsøge at lave det 
om«, siger Mikkel Mailand.

Han tror dog ikke, at lærerne på nuvæ-
rende tidspunkt er klar til at gå i strejke. 

»De fleste forventer nok at blive enige om, 
at bliver parterne ikke enige, så sker der ikke 
så meget. I så fald fortsætter loven. Sådan er 
det jo også med overenskomststof. Hvis man 
forhandler et område og ikke kan blive enige, 
så fortsætter det, som det allerede er – med-
mindre der kommer en arbejdsmarkedskon-
flikt og et resultat af den«.

Han mener dog, at der er god grund til, at 
lærerne stiller kravet, selv om det bliver svært 
at komme igennem med.  

»Man kan godt i forhandlingerne få marke-
ret, at der er noget, man er utilfreds med, og 
lægge pres på modparten. Alene det, at man 
stiller kravet, er jo en markering af, at man 
ikke er tilfreds med tingenes tilstand. Men 
selv om man stiller et krav, er man ikke for-
pligtet til at tage en konflikt«. mbt@dlf.org

Formand for DLF Anders Bondo 
Christensen vil gerne forhandle 
lærernes arbejdsvilkår og ar-
bejdstid med KL’s chefforhandler 
Michael Ziegler, når de mødes 
til forhandlinger om en ny over-
enskomst. 

TeksT MArIA BecHer trIer
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vig OK 15: Lov 409 kan også  
være en realitet næste år
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Vikarbureauerne kæmper hårdt for at skaffe 
lærere nok, så de kan efterkomme skolernes 
behov for uddannede vikarer. efterspørgslen 
efter bureauvikarer er steget voldsomt efter 
sommerferien, men samtidig er der også 
lærere, som foretrækker en løs tilknytning til 
folkeskolen. 

Pædagogisk Vikarbureau med hovedbase 
i københavn er med 200 lærere den største 
udbyder af vikarer inden for undervisning. 
Bureauet har oplevet en fordobling af efter-
spørgslen i forhold til sidste skoleår. skolerne 
forklarer deres bestillinger med opsigelser på 
grund af skolereformen, højt sygefravær og 
inklusion af børn med særlige behov.

»Vi oplever et vist pres, men vi forudså, at 
skolereformen ville betyde ekstra arbejde, så 
vi tog mange lærere til jobsamtale op til dette 
skoleår. faktisk begyndte stigningen allerede, 
da kravet om inklusion blev indført«, siger 
direktør Morten Berg.

I 90 procent af tilfældene lykkes det at 
levere en vikar inden for få dage, fortæller 
direktøren. Det afgørende er, at bureauet kan 
skaffe en vikar, som matcher fagkombinatio-
nen i skemaet.

Skoler begynder ikke længere med at 
spørge efter prisen
skolernes Vikarbureau i Agedrup ved odense 

råder over 20-25 lærervikarer, og det er dob-
belt så mange som sidste skoleår. Alligevel 
kniber det med at skaffe vikarer nok til at 
kunne klare efterspørgslen.

»efterspørgslen er steget væsentligt. 
Hvor skolerne tidligere begyndte med at 
spørge om prisen, spørger de nu, om de 
overhovedet kan få en vikar«, siger indeha-
ver Ib Bundgaard Hansen, der bekræfter, at 
skolerne vil have vikarer, der matcher deres 
behov. 
freelance@dlf.org

Mandag 8. december 2014 kl. 14.57

Så langt er folkeskolen fra  
Antorinis reformmål

Mandag 8. december 2014 kl. 11.36

Undervisningsministeriet har 
offentliggjort landsresulta-
terne af de nationale test 
på den nye, kriteriebaserede 
skala. Målet er, at 80 pro-
cent af eleverne skal læse 
og regne godt. Afstanden til 
målet er større i matematik end 
i dansk. Tendensen går i den rigtige 

retning med et stigende antal 
elever i de øverste katego-

rier i både matematik og 
læsning. efter forårets 
testrunde vil lærere og for-

ældre få testresultaterne i 
dansk og matematik på både 

den gamle og den nye skala.

Det handler ikke længere om, hvad vikarerne koster 
– det handler om, hvorvidt de overhovedet er til at få.

Det stigende sygefravær blandt lærere gør 
det svært for vikarbureauerne at efterkomme 
efterspørgslen efter læreruddannede vikarer.

Vikarbureauer 
kæmper for at 
skaffe lærere

Andel af elever med gode resultater i dansk, læsning, hele landet.
kilde: ledelsesinformationssystem lis, uvm.dk

76  %
Andel af elever i 8. klasse 

med gode resultater i  
læsning i dansk på  

landsplan.
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Torsdag 4. december 2014 kl. 15.28

Kredsformand:  
26 lærere får  
unødvendig fyreseddel

I lolland kommune får 26 lærere 
en fyreseddel som konsekvens 
af en sparerunde. Men kredsfor-
mand Henrik Hansen mener, at 
dette kan undgås ved at afvente 
naturlig afgang fra lærerne i 
løbet af foråret og sommeren. 
kommunen begrunder afskedi-
gelserne med faldende elevtal, 
men det kan ifølge kredsforman-
den kun berettige en tredjedel af 
nedskæringen. lolland-falsters 
lærerforening har forgæves for-
søgt at appellere til kommunen 
om at have is i maven og afvente 
naturlig afgang frem for at fyre 
lærerne.

Torsdag 4. december 2014 kl. 19.44

tårnby: Omstridt skole-
leder rykker til Gladsaxe

Der har været meget virak om 
Camilla Hoffmann, siden hun blev 
konstitueret bag lukkede døre af 
økonomiudvalget i Tårnby. Jobbet 
som skoleleder på løjtegårds-
skolen holdt dog kun en måneds 
tid. Hun har nu fået job som 
skoleleder i Gladsaxe. Der er al-
lerede konstitueret en ny leder på 
løjtegårdsskolen, og det er sko-
lelederen fra nordregårdsskolen, 
sussie nørsø.

Julekonkurrence:   
Vind weekendophold for bedste julebillede.
Tegning: Jon Skræntskov

Tirsdag 2. december 2014 kl. 16.51

norge offentliggør 
nationale test

Det norske undervisningsmini-
sterium offentliggør for første 
gang i syv år resultaterne af 
de nationale test på skoleni-
veau. sidste gang medførte 
det massive protester, fordi 
de norske medier rangord-
nede skolerne fra »bedst« til 
»værst«. Den norske kund-
skabsminister, Torbjørn Røe 
Isaksen, mener dog, at resulta-
terne er vigtige og giver bedre 
opfølgning til enkeltelever.

Onsdag 3. december 2014 kl. 15.53

tina nedergaard: Vi 
skal være åbne om pro-
blemer i reformen 

Tidligere undervisningsminister 
Tina nedergaard (Venstre) op-
fordrer nu Antorini til at invitere 
forligskredsen til drøftelser af 
»utilsigtede problemer«, som 
reformen har medført. Det har 
blandt andet gjort indtryk på 
Venstre-politikeren, at Dan-
marks lærerforening har givet 
udtryk for, at lærerne er presset 
på tid.

Venstre-politikeren hæf-
ter sig ved Dlf’s anke om, 
at lærerne ikke har tid til for 
eksempel at rette opgaver, og 
at brugen af vikarer er steget 
massivt, siden reformen trådte 
i kraft.

 
nyheder på:

  

Fredag 28. november 2014 kl. 12.43

Folkeskoleforligskredsen har sagt ja til at erstatte fy-
sikprøven med en tværfaglig prøve i naturfagene, men 
fysiklærernes formand, Peter Jensen, mener, at fysik/
kemi-faget svækkes, hvis afgangsprøven bliver tvær-
faglig. Naturfagslærerne har deltaget i to møder med 
Undervisningsministeriet om prøverne, men har altså 
ikke opnået forståelse for deres synspunkt.

»Jeg er mest bekymret over, at eleverne fremover 
bliver prøvet i kortere tid. På cirka 20 minutter skal 
eleverne redegøre for deres faglige kompetencer i hele 
tre fag. Desuden bliver de bedømt af en eller to ek-
saminatorer og en censor, der tilsammen skal kunne 
dække alle tre fag. Det vil sige, at man forventer, at de 
to lærere har undervist i alle tre fag, og at censor er 
kvalificeret i fagene også, går jeg ud fra«, siger Peter 
Jensen. 
hl@dlf.org Det svækker fysikfaget, hvis eleverne skal op i alle 

naturvidenskabelige fag på én gang, mener fysik-
lærerne.

Mest læste:
 
•   Jelved ude med riven:  

kl skyld i lockout

•   Hans spådomme om  
reformen holdt stik

•   Ilo støtter Dlf: lærerne 
blev holdt udenfor

 
Mest kommenterede:

 
•   Tina nedergaard: Vi skal 

være åbne om problemer  
i reformen

•   Ilo støtter Dlf: lærerne 
blev holdt udenfor

•   forsker: skrot lektierne,  
og få dygtigere elever

fysik/kemi-formand:  
Faget svækkes af de nye prøver

Foto: iStock
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Camilla Hoff-
mann var kun 
skoleleder på 
løjtegårds-
skolen i knap en 
måned, før hun 
takkede ja til en 
skolelederstilling 
i Gladsaxe.
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tematiseret

Tidligere underviste lærerne 16 klokketimer, 
fra i år er det 18. Det har undervisningmi-
nister Christine Antorini gentaget mange 
gange, siden hun lancerede folkeskolere-
formen i 2012. Men realiteten er, at lærerne 
i gennemsnit har fået mere end to ekstra 
undervisningstimer om ugen.

»Man pisser på lærerne ved at bilde den 
brede befolkning ind, at lærerne ikke under-
viser ret meget«, siger formand for Vestjysk 
Lærerforening Torben Voss. 

Folkeskolen har kigget på tallene og kan 
fortælle, at lærere, der har understøttende 
undervisning på skemaet, har fået flere ti-
mer ekstra end de to, som Christine Antorini 
siger. 

Det bekræfter både KL’s chefforhandler, 
Michael Ziegler, og lærernes formand, Anders 
Bondo. Det har bare ikke været tydeligt meldt 
ud i medierne, lyder det fra projektleder i 
analyseinstituttet Kora Thomas Astrup Bæk, 
som har undersøgt kommunernes økonomi-
ske implementering af folkeskolereformen:

»Når vi siger to timer mere om ugen, som 
bliver til 80 timer om året, så er det jo, hvis 
læreren kun varetager fagopdelt undervis-
ning. Det er allerede indbygget i forudsæt-
ningerne til økonomiaftalen, at hvis læreren 
varetager en blanding af fagopdelt og under-
støttende undervisning, så bliver det mere 

end to timer ekstra om ugen. Det har ikke 
været så italesat i pressen, men det er reelt 
sådan, det er«.

Ziegler: Brug for mindre forberedelse 
Formand for KL’s løn og personaleudvalg 
Michael Ziegler bekræfter, at langt de fleste 
lærere har mere end to ekstra konfrontations-
timer med eleverne.

»Forudsætningen for de to timer mere om 
ugen er gjort op med en lærer, der alene va-
retager fagopdelte timer. Det er ikke sådan, 
at den understøttende undervisning kommer 
oven i den fagopdelte undervisning. Men det 
er sådan, at man kan konvertere almindelig 
fagdelt undervisning til understøttende un-
dervisning. Og det sker ikke i forholdet én 
til én, fordi understøttende undervisning 
kræver mindre forberedelse end fagopdelt 
undervisning«, siger Michael Ziegler.  

En gennemsnitslærer, der kun har fagop-
delt undervisning, skal efter KL’s beregnin-
ger undervise 733 timer om året – nemlig 80 
timer mere end de 653 timer, som KL mener, 
gennemsnitslæreren underviste sidste år. 
Hvis læreren – helt teoretisk – udelukkende 
varetager understøttende undervisning, vil 
han ifølge KL’s vejledning kunne varetage 
1.019 timer om året. Det svarer altså til 366 
timer mere om året eller 9,2 timer ekstra om 
ugen i rent understøttende undervisning.

»Hvis man læser 10 timer mindre af den 
fagopdelte undervisning, så bliver der plads 
til, at man har 14 timers understøttende un-
dervisning«, forklarer Michael Ziegler.  

Myte punkteret:
Lærerne har fået mere

undervisning, end Antorini siger
 

Lærerne skal kun undervise to timer mere. Sådan lyder det fra Antorini  
igen og igen.  Men lærerne underviser mere, for undervisningsministeren  

tæller ikke den understøttende undervisning med i regnestykket. 

Før reformen  
underviste lærerne  
i  gennemsnit 16  
klokketimer. Nu er  
det 18 timer. Så der  
er god tid også til de  
andre ting, som er en 
del af skoledagen.
 
Christine Antorini,
undervisningsminister,  
til Jyllands-posten 20. oktober 2014

TeksT MAriA BeCher Trier og KAren rAvn
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KL har i sin budgetvejledning til kommu-
nerne opstillet et eksempel, hvor udgangs-
punktet er, at en lærer har 690 timer fagdelt 
undervisning og 60 timer understøttende un-
dervisning, og lander dermed på, at lærerne 
som udgangspunkt skal undervise 750 timer 
for at opfylde de økonomiske krav. 

DLF: For lidt tid til opgaverne
Formand for DLF Anders Bondo Christensen 
forstår ikke, hvordan KL er kommet frem til, 
at der skal være så meget mindre forbere-
delse til understøttende undervisning. 

»De eksempler, vi får fra ministeren og 
andre på, hvad man kan bruge den understøt-
tende undervisning til, er for eksempel at 
tage på erhvervsbesøg. Men det kræver meget 
forberedelse og tilrettelæggelse«, siger Anders 
Bondo.   

Anders Bondo mener, at den største udfor-
dring er, at lærerne ikke har tid til opgaverne. 

»Ligegyldigt om man har understøttende 
undervisning eller ej, så er der alt for meget 
undervisning i forhold til den tid, lærerne har 
til rådighed. Det største problem her er, at 

der har siddet nogle økonomer og lavet nogle 
regnestykker uden at have en fornemmelse 
for, hvad det betyder ude i virkeligheden. Der 
er simpelthen en systemfejl indbygget i det, vi 
arbejder med nu«, siger Anders Bondo og op-
fordrer regeringen og KL til sammen med DLF 
at udarbejde nogle fælles analyser af situatio-
nen, så parterne fremadrettet kan se, hvad der 
skal gøres »for at rette op på systemfejlen«. 

Kommuner skruer yderligere op for un-
dervisningstiden
Planen i kommuneaftalen var som nævnt, at 
lærerne skulle stige fra 16 timer om ugen til 18 
timers undervisning om ugen – altså 733 timer 
om året. Men ifølge Kora-rapporten ser facit 
ud til at ligge på omkring 749 fagtimer per 
lærer i de 40 kommuner, der er undersøgt. 

»Ganske interessant har kommunernes 
fokus tilsyneladende i højere grad været at 
hæve undervisningstimetallet med cirka 80 
timer end at lægge sig tæt på de 733 timer 
per år. Der er således en klar tendens til, at 
de kommuner, som havde relativt høje forud-
satte undervisningstimetal for den fagopdelte 

undervisning før reformen, også har det efter 
reformen«, skriver Kora-forskerne.

Det er helt efter planen, forklarer Michael 
Ziegler. 

»Den forudsætning bygger på, at der skal 
være en gennemsnitlig stigning på 80 timer, 
uafhængigt af hvordan man lå inden refor-
men. Så i gennemsnit skal alle stige med 80 
timer. Så når der var variation før, vil der 
også være det efter reformen«, siger Michael 
Ziegler. 
mbt@dlf.org, kra@dlf.org

Lærer peter D. nielsen på Vinderup Skole i Holstebro har 
måske uofficiel danmarksredkord i at undervise. Han har 
903 undervisningstimer om året. Læs hans historie på de 
næste sider.

Danmarksrekord i undervisningstimer? 
Side 12
 
Antorini: »Det er skolelederens  ansvar at 
vurdere«, side 15
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TeksT MAriA  BeCher  Trier

foTo SiMon JeppeSen

De kreative forløb  
er der ikke plads til. 
Det er en kunstig og 
underlig måde  
at gøre det på.
peter D. nielsen
Lærer med 903 undervisningstimer

22 lektioner i matematik, dansk, historie og 
engelsk. Derudover en lejrskole, lektioner i 
motion og bevægelse og en del timer i lek-
tiecafeen bringer Peter D. Nielsen op på 22,5 
undervisningstimer i gennemsnit om ugen el-
ler 30 lektioner. Han kan godt mærke, at han 
har flere konfrontationstimer end sidste år, 
men det er forberedelsen, der klemmer. 

»Forberedelsen er blevet vanskeligere«, 
siger den 48-årige jyde, som har fuld tilstede-
værelse på skolen. 

Arbejder mindre
»Jeg tror faktisk, jeg arbejder mindre, for jeg 
har fri, når jeg er hjemme. Men på skolen 
farter vi rundt. Der er ingen tid til noget 
socialt, for forberedelsen skal puttes ind i alle 
de huller, der er«.

Han synes, der er mange nye forandringer, 
når arbejdstidslov og skolereform skal gen-
nemføres på skolen på én gang. Han har valgt 
at følge reglerne til punkt og prikke. 

»Jeg er meget firkantet. I går var der et 
møde, men jeg havde fået afspadsering 20 
minutter, så derfor gik jeg, før mødet var slut. 
Jeg mødte en forælder på parkeringspladsen, 
der gerne ville snakke om en elev. Men jeg 
sagde, at han måtte kontakte mig i morgen, 
for nu havde jeg fri«, siger Peter D. Nielsen. 
»Når kommunen sætter os til at arbejde på 

den her måde, så er det også den måde, jeg 
arbejder på«. Han mærker indimellem stadig 
vreden, som dukkede op dengang i april, 
hvor KL’s lockout lukkede døren til den skole, 
han har haft sit arbejdsliv på de sidste 16 år.  

Føler sig heldig 
Men Peter D. Nielsen føler sig heldig. For 
sammenlignet med nogle af kollegerne har 
han fået indrettet sit arbejde på en måde, der 

hænger sammen. I hvert fald så længe der 
ikke opstår uventede hændelser i hverdagen. 
Han er indtil nu kun sat på få vikartimer, han 

har få inklusionselever, han har ingen klasser, 
der skal til nationale test, og elevplaner er 
foreløbig udskudt

»Jeg er ret heldig med de ting. For der skal 
ikke meget til, før det vælter«, siger han. 

Flere kolleger har ikke været lige så heldige. 
»Der er mange, der tit får vikartimer og 

må gå til undervisning uden at være for-
beredt. Det har jeg kun måttet gøre et par 
gange. Og det er ikke så rart. Især ikke hvis 
man skal ind til en urolig klasse«.

I sidste uge var der særligt meget pres på. 
»Når jeg har haft forældresamtaler i en 

uge, så bliver det meget svært. Der er bare 
ikke plads til noget uforudset«. 

Sådan optimerer en lærer tiden 
En lærer må sno sig, hvis forberedelsen skal 
række. Allerede tidligt var Peter D. Nielsen 
klar over, at han ikke længere kunne under-
vise, som han har gjort tidligere. Han gik sam-
men med en kollega til skolelederen og fik 
ændret skemaerne, så deres timer i historie 
og dansk lå på samme tidspunkt. Nu slår de 
klasserne sammen i tre-fire dansktimer og to 
historietimer om ugen. Med op til 45 elever i 
klassen kræver det anderledes forberedelse. 

»Vi kan hurtigt snakke sammen om forbe-
redelsen. Vi sørger for, at eleverne i de timer 
arbejder i grupper på tværs af klasserne«. 

Danmarksrekord i  
undervisningstimer?
Lærer Peter D. Nielsen har 903 undervisningstimer om året på  

Vinderup Skole i Holstebro. Han er den lærer, Folkeskolen har været i kontakt  
med, som har flest undervisningstimer. Tæt samarbejde med en kollega og  

opgaveretning i timerne får tiden til at række. 

»Det er svært at komme i dybden. Derfor har jeg også valgt, 
at eleverne ikke har stile for. I matematik vælger jeg ofte 
den hurtige lærebogsløsning«, siger peter D. nielsen, der 
underviser 903 klokketimer om året.
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Peter D. NielseNs  
oPgaveoversigt
3.a historie 30,00 timer

4.b engelsk 57,75 timer

4.b motion og bevægelse 6,17 timer

5.a+b lektiecafe 117,00 timer

5.b matematik 151,92 timer

6.a engelsk 88,50 timer

6.a historie 57,00 timer

6.a motion og bevægelse 29,50 timer

7.a dansk 212,25 timer

7.a motion og bevægelse 9,75 timer

7.a motion og bevægelse 6,67 timer

7.a historie 61,75 timer

Bornholm 70,00 timer

Skolen har opgjort Peter D. Nielsens undervisnings-
tid til 898,25 timer – men derudover har han på op-
gaveoversigten afsat fem timer til en skolefest, som 
efter Vestjysk Lærerforenings vurdering bør indgå i 
det udvidede undervisningsbegreb – dermed kom-
mer han på 903,25 timer. 
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»Jeg var stjernetosset. Virkelig gal. Man 
pisser på lærerne ved at bilde den brede 
befolkning ind, at lærerne ikke underviser 
ret meget.«

Så præcis lyder udmeldingen fra for-
mand for Vestjysk Lærerforening Torben 
Voss.  

Lærerforeningen har meget præcist 
opgjort, hvor meget lærerne i Struer, Hol-
stebro og Lemvig underviser. 

Lærerne fra Struer topper den vestjyske 
liste. Indførelsen af skolereform og arbejds-
tidslov betyder, at lærerne i gennemsnit 
underviser 3,45 timer mere om ugen end 
sidste år. Alligevel lød udmeldingen fra 
kommunen, at lærerne skulle undervise to 
timer mere.

»Vi er helt med på, at i en økonomisk 
beregningsmodel må man bruge tallene 
anderledes, men det har ikke noget at gøre 
med de reelle tal, som handler om, hvor 
meget lærerne står foran eleverne«, siger 
Torben Voss. 

Formand for børne- og uddannelsesud-
valget i Struer Steen Jakobsen fra Venstre 
er selv lærer i Holstebro. Han fortæller, 
at udvalget politisk besluttede, at lærerne 
skulle undervise to timer mere. 

»Vi fulgte KL’s anbefalinger om, at læ-
rerne skal undervise 80 timer mere om 
året. Men dertil kommer så en omregnings-
faktor i forhold til lærere, der varetager 
understøttende undervisning. Underviser 
en lærer kun i understøttende undervis-
ning, skal han undervise 1.019 timer om 

året. Derfor lagde man understøttende un-
dervisning oveni«, siger Steen Jakobsen. 

Han erkender, at lærerne reelt står over 
for eleverne og underviser mere end de 
politisk udmeldte to timer. 

»Tvisten handler om, at vi har meldt 
noget andet ud end det, som er kommet 
ud af det. Vi har bedt administrationen om 
at gå i dialog med Torben Voss om, hvor 
miseren er opstået«, siger Steen Jakobsen. 

Steen Jakobsen fortæller, at tallene godt 
kan få betydning for politikernes udmel-
dinger om lærernes arbejdstid næste år. 

»Politisk har vi ikke set på tallene, men 
der må være en sandhed i det. Når det 
er kommet frem, må vi kigge på det. Der 
kommer ikke til at ske noget i det her sko-
leår, men det er klart, at fremadrettet giver 
det god mening, at vi ser på, hvordan læ-
rernes arbejdstid hænger sammen«, siger 
Steen Jakobsen. 

Vestjysk Lærerforening har gennem-
gået samtlige læreres aktivitetsplaner. Da 
Torben Voss blev inviteret til mødet på 
forvaltningen, pakkede han det store data-
materiale med. 

»Det var virkelig en afgørende tale på 
det møde. De havde meldt et meget min-
dre tal ud end det, lærerne reelt står med, 
men efterfølgende har de lagt sig ned og 
accepteret vores beregninger«, siger Tor-
ben Voss. Han oplever, at politikerne efter 
mødet erkender, at lærerne underviser 
mere, end de først troede. 
mbt@dlf.org

virkeligheden blev  
 flere timer, end  

politikerne sagde
Lærerne i struer har fået 3,45 klokketimer mere undervisning 
efter indførelsen af reform og arbejdstidslov. Men politikerne hav-
de sagt kun to timer mere og gav vælgerne et helt forkert indtryk, 
siger kredsformand Torben Voss.

Læs også
»Der mangler en kvart lærer« 
Lærer i Tårnby underviser 
895 timer om året.

En anden ny arbejdstilgang er, at han 
retter elevopgaver, samtidig med at han har 
undervisning. 

»Lige så snart eleverne er sat i gang, så ret-
ter jeg opgaver. I morges sendte jeg eleverne 
ud at røre sig, og så gik jeg i gang med at rette 
diktater. Jeg overlever ved at rette opgaver i 
timerne«. 

Han har ni ugentlige »hultimer«, hvor han 
kan forberede sig, men de ligger spredt ud 
over ugen. 

»Det er svært at komme i dybden. Derfor 
har jeg også valgt, at eleverne ikke har stile 
for. I matematik vælger jeg oftere den hurtige 
lærebogsløsning. De kreative forløb er der 
ikke plads til. Det er en kunstig og underlig 
måde at gøre det på«. 

håber på fagligt løft
Peter D. Nielsen håber, at den nye skolere-
form vil give eleverne det faglige løft, som 
politikerne taler om – men han tror, det bliver 
svært. 

»Umiddelbart tror jeg ikke, at vi løfter ele-
verne på den her måde. Jeg tror ikke, deres 
faglige resultater bliver bedre. Men det må de 
nationale test vise«, siger Peter D. Nielsen. 

Vestjysk Lærerforening har opgjort, at 30 
lærere i Holstebro har over 30 lektioner om 
ugen i forhold til beskæftigelsesgraden.  
mbt@dlf.org

Har du flere timer end Peter D. Nielsen? 
Folkeskolen leder efter den lærer i Danmark, 
der har flest undervisningstimer – skriv gerne 
til os, hvis du er den lærer, eller du kender den 
kollega, der underviser meget.
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  Du er omrejsende i budskabet om, at folke-
skolereformen betyder, at lærerne går fra at 
undervise 16 timer til at undervise 18 timer 
om ugen. Fortæller du den fulde sandhed, 
når du ikke tager den understøttende un-
dervisning med – har lærerne understøt-
tende undervisning, underviser de mere 
end to timer ekstra?  
 »når jeg har brugt tallet 18, er det et landsgen-
nemsnit. Det svarer til, hvad regeringen har af-
talt med kL i forbindelse med økonomiaftalen. 
Deri ligger, at det vil variere fra lærer til lærer 
blandt andet afhængigt af fordelingen mellem 
fagopdelt og understøttende undervisning«.
 Hvorfor bliver der ikke beregnet forberedel-
sestid til den understøttende undervisning 
i samme omfang som til fagopdelt under-
visning? Skal lærerne ikke forberede sig til 
den?
 »Arbejdstid er et anliggende for kL. Det er vig-
tigt med en sammenhængende planlægning 
af skoledagen, hvor den understøttende under-
visning ses som en ekstra tid til eleverne, hvor 
de kan arbejde med tingene fra den fagopdelte 
undervisning. Med de nye arbejdstidsregler er 
der netop ikke forudsat et bestemt omfang 
forberedelse til hver time, så det er skolelede-
rens ansvar at vurdere, hvor meget tid der skal 
anvendes på de enkelte undervisningsopgaver. 
Det gælder både den fagopdelte og den under-
støttende undervisning.  

Det ligger i den indholdsmæssige beskrivelse 
af den understøttende undervisning, at den 
skal bruges til at understøtte den fagopdelte 
undervisning. Det kan eksempelvis ske ved, at 
eleverne laver selvstændige øvelser og opgaver 
og bruger de ting, de lærer i den fagopdelte 
undervisning, i praksis. Forberedelsen sker der-
med i forbindelse med den fagopdelte under-
visning og kræver derfor typisk i sig selv min-
dre forberedelse«.
 Du har tidligere sagt, at samarbejde med 
lokale virksomheder kunne være en del af 
den understøttende undervisning. Men 
hvordan skal lærerne indgå sådanne sam-
arbejdsaftaler og få viden om virksomhe-
der, hvis de ikke har tid til forberedelse?
  »Samarbejde med lokale virksomheder er en 
vigtig del af den åbne skole. Det skal planlæg-
ges som en del af undervisningen i fagene og 
understøtte opfyldelsen af Fælles Mål. Hvor-
dan arbejdet tilrettelægges, er op til kommu-
nerne og den lokale skoleledelse. I Fredensborg 
kommune har de eksempelvis udviklet kon-
ceptet Skolen i virkeligheden, der understøtter 
skolernes arbejde med den åbne skole ved at 
skabe kontakt mellem skoler og lokalsamfun-
det gennem en let tilgængelig onlineplatform, 
der hele tiden opdateres med nye samarbejds-
partnere og aftaler«.  
  Analyseinstituttet Kora har undersøgt 
kommunernes økonomiske implementering 

af reformen. Blandt de 40 kommuner, hvor 
omfanget kan opgøres, viser det sig, at 
også de kommuner, hvor lærerne i forvejen 
havde mange undervisningstimer, har skru-
et op med 80 fagopdelte timer om året. 
Dermed ender gennemsnittet ikke på 733 
fagtimer per lærer, men på 749 timers fag-
opdelt undervisning (dertil kommer den 
understøttende undervisning). Hvorfor bli-
ver du så ved med at sige 18 timer om 
ugen? 

  »Der er tale om et gennemsnitstal. Med de nye 
arbejdstidsregler er der netop ikke forudsat et 
bestemt omfang forberedelse til hver time, så 
det er den enkelte skoleleders ansvar at vurdere, 
hvor meget tid der skal anvendes på de enkelte 
undervisningsopgaver. koras undersøgelse vi-
ser, at kommunerne under ét rent faktisk har 
budgetteret med at øge lærernes årlige under-
visningstimer gennemsnitligt med cirka 80 ti-
mer, som det er forudsat i aftalen«.

Folkeskolen bad Undervisningsministeriet om et interview med 

Christine Antorini fredag den 5. december. Onsdag den 10. decem-

ber fik vi at vide, at ministeren ikke havde mulighed for at give et 

interview om lærernes undervisningstid. I stedet har vi fremsendt 

spørgsmålene skriftligt til ministeren og fået skriftligt svar.  

mbtr@dlf.org

MArIA BecHer trIer HAr ForMuleret SpørgSMålene        ChrisTine AnTorini hAr SvAreT på MAiL 

Folkeskolen har spurgt undervisningsministeren, om hun fortæller den fulde sandhed, når hun siger,  
at lærerne går fra 16 til 18 undervisningstimer om ugen.

»Det er skolelederens ansvar at vurdere«
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Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

Skole 200 – en musical
UCN Læreruddannelsen Aal-
borg fejrede skolejubilæet med en 
festlig og farverig musical skabt af 
de studerende! 

På UCN Læreruddannelsen Aalborg findes der 
mange forskellige studerende. Nogle har de ryt-
miske trin på plads, nogle synger som en drøm, 
nogle har de mærkeligste gamle accenter i or-
den, nogle kan sy fantastiske kostumer, 
andre kan snakke meget langsomt, 
nogle kan samtlige knob fra spej-
der, og mange flere talenter kan 
nævnes. I fællesskab skabte alle 
disse talentfulde studerende 
årets musical, som selvfølgelig 
havde folkeskolens store jubi-
læum i fokus og derfor blev kaldt 
»Skole 200«.  

De medvirkende studerende på tværs af 2., 
3. og 4. årgang ønskede med årets musical at 
tage eleverne fra 7., 8. og 9. klasse med på en 
finurlig og historisk rejse, hvor replikker, sang, 
kostumer, dans og lys oplyser om dannelsen af 
nutidens skole: »Hvorfor har skolen i dag grup-
pearbejde og projektarbejde? Hvad er særligt 
ved nutidens lærer-elev-relationer? Hvornår be-

gyndte forskningsresultater at præge skolen? 
Har det altid være tilladt at spille fodbold og 
sjippe i skolegården og blive forelsket til skole-
festen?«

Viden og fag i samspil
Musicalens omdrejningspunkt var lærerud-
dannelsens personlige og professionsrettede 
dimension – hvilket var ensbetydende med, at 
de studerende i samarbejde skabte manuskript, 
scenografi, kostumer og musik ved et sammen-
spil mellem viden og færdigheder fra henholds-
vis linjefag og pædagogiske fag.

Som inspiration her en kortfattet udgave af 
fortællingen:

En helt almindelig moderne ud-
skolingsklasse er på en tur til UCN 

Læreruddannelsen Aalborg for at 
se en musical om skolens store 
200-års fødselsdag. Klassen 
repræsenterer de fleste stereo-
typer, vi kender: de pæne piger, 

dullerne, de seje drenge og de lidt 
underlige nørder.
Lærerne har dog svært ved at hånd-

tere klassen, og eleverne har fokus på alt an-
det end forestillingen. De larmer, og der opstår 
en kamp mellem klassens forskellige grupper. Da 
eleverne kommer tilbage til deres skole, får de 
konsekvenserne af deres handlinger at mærke. 
Lærerteamet har nemlig besluttet, at de skal 
udarbejde en opgave om skolens fremtid – og 
hvordan finder man lige ud af det? Grupperne 

er delt ind af lærerne meget imod elevernes 
vilje. Så hvad sker der, når man skal arbejde 
sammen med nogen, man slet ikke kan holde 
ud? Ja, det bliver noget af en rejse for de fire 
frontpersoner: nørden Carl-Emil, den pæne pige 
Thilde, den seje dreng Brian og dullen Nikita. 
Den altid kloge og meget langsomt talende nørd 
Carl-Emil foreslår, at de fire elever besøger hans 
bedsteforældre. Bedsteforældrene er næsten 
lige så gamle som folkeskolen, og både bedste-
forældrene og biblioteket forventes dog at kunne 
hjælpe med opgaven! Eleverne har dog i første 
omgang svært ved at få de gamle mennesker til 
at svare på spørgsmål omkring skolen, men da 
Carl-Emils altid hjælpsomme bedstemor henter 
fotoalbummet med billeder fra deres ungdom og 
skolegang, sker der ting og sager. Fotoalbummet 
virker som en tidsmaskine, og de fire elever rejser 
tilbage i tiden og oplever på egen hånd skole-
gangen i 1970’erne.  

TEKST 
SUSaNNe KNUdSeN
LærErSTUDErENDE

Læs også
Dette er en forkortet udgave af artiklen 
»Skole 200 – en musical« – læs mere og 
se flere fotos og video på folkeskolen.dk

foto: leanette nygaard sørensen
Forestillingen blev opført 
på UCN Læreruddan-
nelsen Aalborg den 1., 2. 
og 3. oktober for 2.500 
udskolingselever – og 
kan findes ved at scanne 
Qr-koden.   

Nu bliver rosporten sat på skoleskemaet i samarbejde med Dansk  
Forening for Rosport. “RoBattle” består af tre forskellige ro-aktiviteter, 
som skoler og klubber kan tilmelde sig. 7.000 børn og unge i hele landet 
har mulighed for at opdage glæden ved rosporten, og de mange natur-
oplevelser, der følger med. Læs mere på robattle.dk

Flere unge  
sætter fart i  
robådene

Nordea-fonden støtter “RoBattle” 
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oplevelser, der følger med. Læs mere på robattle.dk

Flere unge  
sætter fart i  
robådene

Nordea-fonden støtter “RoBattle” 
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KroniK
Asger BAunsBAk-Jensen, 
præst og forfAtter 
 
 

Vi lever med det anonyme teknokratis elite i ministerierne, som styrer hen over hovedet på folket,  
skriver kronikøren, der mener, at et oprør er på vej.

Indoktrinering i 70’erne  
og indoktrinering i dag

I oktober var det 40 år siden, nogle udta-
lelser af mig som undervisningsdirektør for 
folkeskolen udløste en voldsom debat om 
indoktrinering i skolen.

Jeg har ikke udtalt mig om den i de 40 år, 
for den gik fuldstændig grassat. Men nu har 
jeg indvilget i at bedømme debatten, fordi det 
kan have interesse at lade ophavsmanden se 
tingene i det lange perspektiv.

Tiden i 70’erne lader sig ikke forstå af 
dem, der er unge i dag. Hvorfor kom jeg med  
min advarsel om marxistisk indoktrinering? 
Jeg var ikke noget ubeskrevet blad, havde 
således været landsformand for Det Radikale 
Venstre og været folkeskolelærer i en læn-
gere årrække. Mit syn har været præget af 
grundtvigsk frisind, og gik jeg nu ikke imod 
mig selv?

Marxistisk meningsbearbejdelse
Arbejdet med en ny folkeskolelov havde stået 
på i flere år, og allerede undervisningsmini-
ster Knud Heinesen, der stod bag udvidel-
sen af undervisningspligten til ni år, havde 
skrevet et forslag til formålsbestemmelse 
for den kommende lov. Et hovedsynspunkt, 
som han fik bred politisk tilslutning til, var, 
at værdigrundlaget, som hidtil havde været 
kristent, nu i en pluraliseret tid skulle være 
neutralt. Det hed således, at skolen må holde 
sig neutral over for ideologiske og politiske 
overbevisninger.

Jeg var fuldstændig enig i denne holdning.
Men hvad var det, jeg var vidne til i 1974?

Efter ungdomsoprøret var marxisterne 
vokset frem med en meningsbearbejdelse, 
det blev til en holdning, der skulle gælde sko-
lens opdragelse. Det svarede netop ikke til, at 
skolens værdigrundlag skulle være neutralt.

Jeg oplevede det meget stærkt, da jeg 
var formand for Seminarierådet og Uddan-
nelsesrådet for Børnehave- og Fritidspæda-
goger. Der var repræsentanter for lærere og 
studerende, og her formåede marxister at få 
placeret folk, som modarbejdede den linje, 
der herskede politisk enighed om, nemlig at 
skolen skulle holde sig politisk neutral.

Advarslen mod indoktrinering
Det betød ikke, at lærere ikke måtte have en 
politisk holdning, naturligvis ikke; jeg havde 
altid selv haft en politisk holdning, også som 
folkeskolelærer, men det pålagde mig pligten 
til at være alsidig som historielærer og netop 
ikke indoktrinere.

Indoktrinering betyder en vedholdende, 
ensidig, systematisk påvirkning.

Men det var jo det, marxisterne gjorde. 
I interviewet i Berlingske 

Tidende 13. oktober 1974 adva-
rede jeg mod marxistisk indok-
trinering og religiøs indoktrine-
ring, for den fandt også sted fra 
lærere, der tilhørte Luthersk 
Missionsforening.

Det blev den hidsigste skoledebat i sidste 
halvdel af 1900-tallet. Jeg havde ramt lige 
ned i det mest politiserende led i skolen, og 
Danmarks Lærerforenings formand, Jørgen 
Jensen, erklærede sig da også straks enig med 
mig. Men i kronik- og debatspalter fik jeg læst 
og påskrevet af alle dem, der ikke ville have 
ridser i deres progressive billede. »Fri mig 
for mine venner, mine fjender skal jeg nok 
klare«, noterede jeg i min dagbog.

revolutionære klassekæmpere
Fagbladet Folkeskolens redaktør skrev en 
leder, hvori han kaldte det naivt at lukke øj-
nene for, at der foregik »en energisk menings- 
og holdningsbearbejdelse, der sigtede mod at 
gøre skolen til en ideologisk kampplads med 
børnene som brikker i magtspillet«.

I bladet »Unge Pædagoger« skrev de, »at 
det må være den marxistiske lærers højeste 
opgave at bidrage til børnenes udvikling til re-
volutionære klassekæmpere for proletariatet«.

Der var blevet god plads efter den kristne 
opdragelse, og nu skulle den udfyldes. Missio-
nærerne stod klar.

Det var her, jeg satte ind, for sagen var, 
at vi havde og har verdens mest frisindede 
skolelovgivning, hvor enhver forældrekreds 
kan oprette en friskole, hvor staten aldrig må 
blande sig i opdragelsessynet, men hvor den 
dækker 70-80 procent af skolens udgifter.

Hvorfor ville marxisterne ikke benytte sig 
af den mulighed?

Styrelser uden folk med skoleerfaring 
Jeg var undervisningsdirektør for Direktoratet 
for folkeskolen, folkeoplysningen, semina-
rier med videre, så jeg var også direktør for 
friskolerne. Jeg skelnede skarpt mellem fol-
keskolen, hvor et politisk flertal ønskede, at 
opdragelsesgrundlaget skulle være neutralt, 
og friskoler, hvor staten ikke måtte blande sig 
i livssyn eller opdragelsessyn.

Hvor befinder vi os i 2014?
Vi har nu styrelser i Undervisningsministe-

riet uden folk med skoleerfaring. I mit direk-
torat havde jeg 21 undervisningsinspektører, 
der alle havde erfaring med at stå i et klas-
selokale. Her var inspektører for folkeskolen, 
efterskolen, friskolen, højskolen, voksenun-
dervisningen og seminarierne, og dertil kom 
40 fagkonsulenter og studielektorer.
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KroniKKen
fagbladet folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens 
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi 
bede dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med 
kronikkens hovedpointe og hovedargumentation, som redak-
tionen kan tage stilling til. skriv til folkeskolen@dlf.org

De var med i hele arbejdet med lovforbe-
redelsen og senere med bekendtgørelse samt 
ved udarbejdelse af over 30 undervisningsvej-
ledninger i alle fag. Arbejdet strakte sig over 
fem år.

indoktrinering af lærerne
Den folkeskolelov, der er gennemført fra 
august i år, blev forelagt i slutningen af 2012 og 
vedtaget seks måneder senere uden offentlig 
debat, men med lønforhandlinger midtvejs, 
som bankede lærerne på plads, og undervis-
ningsministeren har ikke erfarne skolefolk til 
rådighed i sit ministerium.

Her har man forklaringen på den uro, 
der er ude på skolerne nu fire måneder efter 
lovens gennemførelse. Hverken lærere, foræl-
dre eller elever blev inddraget i processen.

Vi lever med det anonyme teknokratis 
elite i ministerierne, som styrer hen over ho-
vedet på folket.

Vi har nu at gøre med en 
endnu farligere indoktrinering. 
Den er anonym, snigende og 
ætsende med sine krav om vi-
den og målbare resultater, der 
skal kvalificere til konkurrence-
staten.

Jeg tror, at et oprør er på vej.
Lærerne i dag indoktrinerer ikke. De bliver 

selv indoktrineret af anonyme kræfter og ad 
hemmelige kanaler, og derfor er de ulykke-
lige. 

Asger Baunsbak-Jensen er uddannet lærer, han 
er tidligere undervisningsdirektør i Undervis-
ningsministeriet og har også været folketings-
medlem for Det Radikale Venstre, præst og 
forfatter.

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen
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Ny overenskomst
Arbejdstidsreglerne medvirker til en meget 
presset arbejdssituation og dårlige mulighe-
der for at skabe kvalitet i undervisningen. 

De aktuelle problemer og nogle gode løs-
ninger vil være vores udgangspunkt for nye 
arbejdstidsregler ved Overenskomst 15. 

Løn er et andet vigtigt krav. Ved regerings-
indgrebet i 2013 blev vi snydt for et større 
millionbeløb, hovedsageligt fordi vi blev un-
derkompenseret for fjernelsen af aldersreduk-
tionen. Overenskomst 15 er anledningen til 
at bringe dem i spil. Derudover prioriterer vi 
en række mindre medlemsgrupper, der ikke 
har et centralt aftalt lønforløb – hvoraf nogle 
halter lønmæssigt bagud. 

Der er snart folketingsvalg, og regeringen 
vil gerne undgå at skulle blande sig i en over-
enskomstkonflikt lige op til et valg. Desuden 
har vi netop fået medhold i en sag, vi sam-
men med vores hovedorganisation FTF rejste 
i ILO, som er et FN-organ. ILO udtaler kritik 
af den danske regering og dens indblanding 
i de frie forhandlinger, og at regeringen kun 
konsulterede arbejdsgiverparten, da lovind-
grebet skulle udformes. Det kan vi også bruge 
i Overenskomst 15. 

En underminering af de frie forhandlinger 
er et angreb på alle – og så skal svaret komme 
fra en samlet fagbevægelse. Det er en sag 
for alle organisationer i Forhandlingsfælles-
skabet. 

Overenskomst 15 skal bidrage til at løse de 
problemer, som vi ved, medlemmerne står i 
lige nu ude på skolerne og arbejdspladserne. I 
2013 blev de frie forhandlinger sat ud af kraft. 
Det kom der ikke noget godt ud af. Nu må 
arbejdsgiverne trække i samarbejdstøjet og gå 
ind at tage et ansvar for den situation, vi er 
havnet i. Det har skolen fortjent! 

Der blev udvekslet krav til ny overenskomst 
15. december, og forhandlingerne skal nu i 
gang. 

En enig kongres besluttede i september at 
stille krav om en ny arbejdstidsaftale. Siden 
da er det blevet stadig tydeligere, at der er 
brug for at gøre noget ved lærernes arbejds-
vilkår. Mange lærere oplever først og frem-
mest at have alt for mange arbejdsopgaver og 
alt for mange undervisningstimer. Den enkel-
te lærer kan ikke nå at forberede sin under-
visning, og den sparsomme forberedelsestid 
er lagt i små korte tidsrum, hvor det nu var 
muligt i den enkeltes arbejdsskema. Derud-
over er mulighederne for at samarbejde med 
kollegerne blevet ringere. Intentionen med 
skolereformen var ellers det modsatte. Syge-
fraværet stiger mange steder, og den enkeltes 
overskud og begejstring er svært at få øje på. 

 Mange lærere 
oplever først og 
fremmest at have 
alt for mange  
arbejdsopgaver 
og alt for mange 
undervisnings-
timer.
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}Kommentarer til »Tina  
Nedergaard: Vi skal være åbne 
om problemer i reformen«
 
Jens Rasch:
»… Da hun fremlagde det davæ-
rende regeringsforslag til skole-
reformen, blev hun jo temmelig 
mopset over, at DLF kunne 
opfatte det som besparelses-
forslag, at der stod i oplægget, 
at hvis alle kommuner var lige 
så effektive til at udnytte læ-
rerne, som de fem mest effek-
tive kommuner var, ja, så er der 
3.000 lærere for meget ansat i 
den danske folkeskole …«. 
Tina Nedergaard:
»… Jeg havde mine konflikter med 
DLF, da jeg var minister, men de 
var ikke baseret på manglende 
indsigt, som mange har ønsket 
at gøre det til. De var baseret på, 
at DLF ikke forstod, at selvom 
Socialdemokraterne sagde noget 
andet før valget, så var de, hvilket 
er bevist, parate til ad systemets 
vej at presse ting ned over sko-
lerne. Jeg stod for en liberal linje 
… Jeg var villig til, at man med de 
resurser, der var til stede, skabte 
en mere mangfoldig skole. Hvis 
man for eksempel brugte resursen 
på, at der var lærerkræfter til rå-
dighed for flere end 28, så var det 
okay med mig …«.
Per Baltzer:
»Jeg tænker, at det er interes-
sant, når politikere kan tænke/
skrive, at en konflikt bare kan 
begrundes med, at den ene part 
ikke forstår. Vi er vist en del, der 
så har et behov for at få læst op 
på viden om konflikter ...«.
Tina Nedergaard:
»Korrekt. En konflikt kan selv-
følgelig ikke forklares alene med, 
at den ene ikke forstår noget. 
For forsimplet. Vores udspil var 
måske for ambitiøst på det tids-
punkt, og håbet om, at der kom 
en hel masse resurser andet-
steds fra, måske for stort …«.

DLF mener
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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Lene Junker, lærer på Rosengårdskolen, Odense

OVereNsKOmsT 15 – hvad skal vi kæmpe 
for, og hvordan skal vi gøre det?
Vores hverdag foregår i et krydsfelt af kommu-
nale besparelser, skolereform og lov 409.

Hverdagen er »overloaded« med nye krav, 
forventninger, manglende tid med videre. 
Trivslen er i bund, sygefraværet i top, apati og 
frygt for fremtiden lurer lige under overfladen, 
og sammenholdet knager.

I sådan en situation er det nødvendigt at 
fokusere der,  hvor det er muligt at ændre på 
den nuværende situation.

Overenskomst 15 er vores næste mulighed 
for i fællesskab at ændre på ovenstående. 

Desværre har DLF endnu ikke stillet rigtig 
skarpt på Overenskomst 15. Overenskomstkra-
vene har ikke været diskuteret blandt medlem-
merne. Der er desværre heller ingen medlems-
møder i sigte.

KL’s Overenskomst 15-udspil, »Velfærd i 
forandring«, kom i oktober. Hvad mener DLF 
om det?

KL’s udspil lyder ikke så bombastisk som i 
2013. Men tag ikke fejl. Der ligger nye alvorlige 
angreb på vores kollektive rettigheder og de 
faglige organisationer. 

Jeg er enig med DLF i, at vi skal kræve en 
ny arbejdstidsaftale. Men fagforeningen er 
nødt til at være tydelig omkring, hvad vi selv 
kræver, og hvad vi mener om KL’s udspil, både 
over for medlemmerne og over for offentlig-
heden.

Det er vigtigt, at en ny arbejdstidsaftale 
indeholder et loft over undervisningstimetal-
let og minimumstid til forberedelse. Det er 
mængden af undervisning og manglen på tid 
til forberedelse, som presser os. Vi skal fortsat 
have fuld tilstedeværelse kombineret med 
muligheden for at flekse. En sådan arbejdstids-
aftale vil gavne de fleste og gøre det muligt at 
være lærer fremover.

Jeg ser frem til, at det snart bliver muligt 
at kunne diskutere ovenstående kollegaerne 
imellem. En ny arbejdstidsaftale kommer ikke 
af sig selv, og dygtige forhandlere gør det ikke 
alene.

sVar:
Kære Lene Junker.
Tak for dit bidrag i forhold til de kommende 
overenskomstforhandlinger. Jeg ved fra en række 
medlemsmøder, at loft over antallet af undervis-
ningstimer og tid til forberedelse er afgørende 
principper i en aftale, der vil skabe muligheder 
for, at eleverne får en ordentlig undervisning, og 
lærerne får en ordentlig arbejdssituation. Hold-
ningerne til fuld tilstedeværelse er mere delte, 
men en løsning kan være, at de, der ønsker fuld 
tilstedeværelse, har mulighed for det.

Jeg har altid haft den holdning, at en god 
arbejdstidsaftale ikke opnås gennem en konflikt, 
hvor den ene part tryner den anden. Det ser 
vi desværre med al ønskelig tydelighed lige nu. 
Kommunerne fik med regeringens hjælp alle 
deres krav til en ny aftale gennemført efter fire 
ugers totalt ødelæggende lockout. Det er helt 
åbenlyst, at det har skabt massive problemer 
i skolen. I stedet for at påtage sig ansvaret for, 
at skolerne har mulighed for at lykkes med de 
regler, som KL/kommunerne med regeringens 
hjælp gennemtvang, hører vi nu gang på gang, 
at repræsentanter fra KL og regeringen blot 
sender aben videre til skolelederne, der ikke har 
en jordisk chance for at løse det grundlæggende 
problem, som du beskriver: »mængden af under-
visning og mangel på tid til forberedelse«.

Omkostningerne, ved at regeringen valgte 
totalt at tilsidesætte den danske model for i ste-
det at gennemføre regeringens politiske projekt, 
viser sig lige nu med skræmmende tydelighed. 
KL og regeringen står med et enormt ansvar for 
at skabe rammer om skolens virksomhed, så 
eleverne kan få en god undervisning.

Jeg er ked af, at diskussionerne om forenin-
gens krav til de kommende forhandlinger drukne-
de i de mange udfordringer, I stod med på skoler-
ne før og efter sommerferien, men du skal vide, 
at jeg eller andre fra hovedstyrelsen meget gerne 
kommer til Odense for at drøfte situationen.
Anders Bondo Christensen, formand for DLF

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 nr. 2/2015 skal være 
redaktionen i hænde senest onsdag den 7. januar 2015 klokken 9.00.

Konference for 
historielærere
18. marts 2015

Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu.

Se mere på 
historieogkulturarv.ucl.dk

VIDEO
FOTO
TEGNE
SERIE

Der er 1-2 ugers
sommerkurser

22. juni – 23. august

KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ
www.kunstaeroe.dk
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Christine Antorini, undervisningsminister 

Kære Nils Wedel.  
Tak for dit læserbrev i Folkeskolen den 4. decem-
ber, hvor du bakker op om indholdet i folkesko-
lereformen, som du mener i form og indhold 
kan begrundes i blandt andet Hatties forskning. 
Men du er bekymret over, om de gode intentio-
ner med reformen kan få luft under vingerne på 
grund af de nye arbejdstidsregler.

Mange lærere føler uden tvivl, at de har 
svært ved at leve op til de gode intentioner i 
folkeskolereformen på nuværende tidspunkt. 
Mange skoler står midt i en kulturændring, 
hvor nye samarbejdsformer og arbejdsrutiner 
skal etableres. Men jeg oplever også, at der bli-
ver gjort et kæmpe arbejde for at have en god 
dialog på skolerne om at skabe fornuftige ram-
mer for lærernes og pædagogernes arbejde. 
Det tyder den seneste undersøgelse fra Aarhus 
Universitet, hvor lærerne generelt udtrykker 
tilfredshed med skoleledernes implementering 
af de nye arbejdstidsregler, også på.

Du nævner, at der ikke er tid til forbere-
delse og udvikling, fordi lærernes tid i stedet 
skal bruges til blandt andet årsplaner med læ-
ringsmål, teammøder, udvikling af inklusions-
indsatsen, temadage med videre. Men det er 
opgaver, lærerne også havde før reformen, og 
som netop skal være en integreret del af forbe-
redelsen og udviklingen af læringsforløb. Nu i 
et tættere fællesskab frem for som individuel 
forberedelse og udvikling. 

Vi skal alle være med til at finde løsninger, 
hvor der er konkrete problemer. Lære af god 
skemalægning, så der er tid til fælles forbe-
redelse. Dele eksemplariske læringsforløb og 
tænke i mere fleksible løsninger både som 
ledelser og som medarbejdere og ikke i firkan-
tede regler.

Det gælder også nationalt, hvor vi følger 
reformen tæt med evalueringer og følgeforsk-
ning, så vi også kan sætte ind med ekstra vej-
ledning der, hvor der er behov for det.

Vi sKal alle Være med Til  
aT fiNde løsNiNger 

Lars Broe, lærer, Marienhoffskolen, Ryomgård

Paradigmeskåltaler præger i øjeblikket folke-
skolen i så stort et omfang, at inklusion reelt 
forhindres. Socialkonstruktivistisk tilgang tages 
i alle pædagogiske sammenhænge, og den 
systemteoretiske eksercits praktiseres som en 
selvfølgelighed. Dette vanskeliggør et identi-
tetsudviklende skolemiljø og hindrer udvik-
lingen af børn med behov for særlige hensyn, 
fordi fokus på børnene, skabelse af trygge, vel-
ordnede fysiske rammer og reelle pædagogiske 
muligheder for mediering af børnenes læring 
ligger for langt nede i den systemteoretiske 
værktøjskasse. Øvelsen er snarere at omformu-
lere problemer til ingenting.

Vi kan ikke trylle inklusion ind i folkesko-
len ved at tale i fastlagte ophøjede termer om 
den nye lærer i det nye samfund, hvor nye 
løsninger skal anvendes i en ny nordisk skole. 
Det perspektiv er skræmmende, fordi erfa-
ringer og viden udskilles. Men det er blandt 
andet derfor, der skåles.

Det er nemlig på forholdsvis kort tid lyk-
kedes regeringen og KL at nedbringe tilliden 
til lærerne så voldsomt, at opbyggede erfarin-
ger og viden ikke fremover kan forløses. Livet 
som lærer er gjort pædagogisk og didaktisk 
historieløst, og lærere kommer i stedet, un-
der en ny lov, til akkurat at eksistere som me-
todeformidlere i et fremtidigt identitetsløst, 
systemteoretisk univers. Hvor lang levetid det 
kommende rige får, er uvist. 

Fremtiden vil forhåbentlig vare ved et 
stykke tid endnu, og skal vi kunne gøre det 
snart unævnelige, inklusion, afkræver det 
velgennemtænkte rammer og tilstrækkeligt 
med selvbevidste lærere og pædagoger i det 
specialpædagogiske arbejde.

Børn, der har vanskeligheder med til-
egnelse af lærings- og tankefærdigheder, 
hjælpes bedst i et trygt miljø, der befordrer 
menneskelig udvikling – en skole, hvor fortid, 
nutid og fremtid indtænkes.

Vi kan ikke trylle inklusion  
ind i folkeskolen

Bliv  
partnerskabs-
skole

Vil din skole gøre 
en særlig indsats for 
historie faget?

Vil I tæt på den nyeste  
viden om historie-
didaktik?

Se mere om hvordan I bliver  
partnerskabsskole på  

historieogkulturarv.ucl.dk

Gratis interaktivt  
undervisningsmateriale

www.aargang0.dk

Mød 7 børn, der alle 
blev født i år 1900. 

Skriv selv 
historien om deres 
barndom og ungdom 
ud fra autentisk 
kildemateriale.
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 Det var ikke ligefrem svært for Hans 
Peter Lange at få et job, da han var 
færdig som meritlærer med linjefag 
i musik og idræt i 2008. Han behø-

vede kun at møde op på Sølystskolen i Egå 
for at skrive det yngste af sine tre børn ind, så 
var det klaret.

»Jeg faldt i snak med skolelederen og for-
talte, at jeg var færdig som meritlærer. Det 
var han meget interesseret i at høre mere om, 
for skolen manglede musiklærere, og en af 
dem blev mig«, fortæller den 51-årige blues-

musiker Hans Peter Lange, der siden har 
arbejdet halv tid på skolen.

»Som freelancemusiker skal jeg kunne 
tage opgaverne, når de er der. Derfor var det 
vigtigt for mig at få en aftale, som gav mig 
mulighed for at tage fri, når jeg for eksempel 
skal på koncertturneer, og det fik jeg«. 

Hans Peter Lange levede før sit lærerjob 
af sine indtægter som professionel musiker 
igennem tyve år, men da hans tre børn be-
gyndte at gå i skole, gav det nye udfordringer.

»Jeg er meget væk i weekenderne, og da 
de begyndte at gå i skole, kunne jeg ikke læn-
gere kompensere ved at være sammen med 
dem i dagtimerne på hverdage. Jeg ville også 
gerne have en lidt mere sikker indtægt ved 
siden af musikken, og det faldt mig meget na-

turligt, at jeg skulle være lærer – der er mange 
lærere i min familie, og jeg har altid haft det 
godt med at omgås børn«.

100 procent til stede
Selv om han stadig først og fremmest ser sig 
selv som musiker, fokuserer han på rollen 
som lærer, når han er i den:

»Det er vigtigt for mig at lægge energi og 
100 procent tilstedeværelse i undervisningen. 
Jeg har ikke andre fag, og det er nok en fordel. 
Det er noget andet at skulle håndtere sådan 
et kaosfag, hvis man kommer lige fra under-
visning i matematik og dansk og skal have 
historie bagefter. Jeg er også vant til en masse 
larm som musiker i forvejen, så lydniveauet 
generer mig ikke«, siger Hans Peter Lange.

TeksT Birgitte AABo

foTo Simon JeppeSen

Undervisningsblues:
»Jeg er vant til  
en masse larm 
som musiker«
efter tyve år som professionel musiker gennemførte  
Hans Peter lange merituddannelsen og kom straks i arbejde. 

Først og fremmest mu-
siker. Sådan opfatter 
Hans Peter Lange sig 
selv, men han er glad 
for at kunne kombinere 
med jobbet som lærer 
og lægger vægt på at 
være fuldstændig til 
stede, når han undervi-
ser børnene på Sølyst-
skolen i Egå.
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 Du skal da være lærer!«
Da Dorthe Thorup som 40-årig 

var blevet mæt af sin stilling som 
personaleudviklingschef i en inter-

national handelsvirksomhed, kom de forlø-
sende ord fra hendes pædagoguddannede 
svigerinde.

»Egentlig overvejede jeg 
at gå i gang med pædagog-
studiet, men hendes ud-
melding fik mig til at indse, 
at lærer var det helt rigtige. 
Jeg var så overbevist, at 
jeg sendte en ansøgning 
til Blågaard Seminarium 
med det samme, selv om 
ansøgningsfristen var over-
skredet«.

For at få råd til meritud-
dannelsen måtte Dorthe 
Thorup sammen med sin 
mand tage lån i huset, men 
hun var aldrig i tvivl om, at 
det var det rigtige valg.

Sådan har hun det fortsat, nu hvor hun 
har arbejdet på Tjørnegårdsskolen i Gentofte 
i syv år, lige siden hun blev færdiguddannet 

med linjefag i dansk og engelsk. Plus natur/
teknik, som hun lagde oveni, fordi der var 
mangel på netop natur/teknik-lærere, da hun 
gik i gang med studiet.

markant jobskifte
Det var ellers noget af et skifte, set udefra, at 
kvitte jobbet som personaleudviklingschef og 
gå i gang med merituddannelsen. Men helt 
tilbage til dengang hun valgte karrierevej, har 
hun interesseret sig for pædagogik.

I stedet kom hun dog ind i rejsebranchen 
og var udstationeret på Tjæreborgs rejsemål 
igennem ni år. Hun var med til at starte nye 
rejsemål op, underviste rejseledere, blev de-
stinationschef og endte i en stilling som chef 
for al udstationeret personale. Da Tjæreborg 
blev en del af Spies, ændrede kulturen sig, og 
hun valgte at gå i gang med at læse merko-
nom og fik siden arbejde hos den børsnote-
rede danske trækoncern DLH, hvor hun blev 
i næsten ti år.

»Jeg sad i et ansvarsfuldt job med god løn, 
men jeg var blevet gift og havde fået barn og 
var væk hjemmefra fra 7.30 til 17.30. Det var 
også frustrerende, at ligegyldigt hvor meget 
jeg vidste om personaleudvikling, kunne der 
altid være en direktør et sted i systemet, der 
bremsede mig og sagde, at der ikke var råd«.

Overvejelserne førte til, at hun søgte tilba-
ge til sin oprindelige interesse for pædagogik 
og sprog.

Fra rejsebranchen til klasselokalet:

»Jeg er hende,  
der stiller 

de mærkelige 
spørgsmål«

52-årige Dorthe thorup, lærer på Tjørnegårdsskolen i Gentofte,  
har en baggrund som personaleudviklingschef og rejseleder. Men som 

40-årig fandt hun ud af, at lærer var det helt rigtige for hende.

TeksT Birgitte AABo

foTo Bo tornvig

Han kender dog mange musikere, der 
ville betakke sig for opgaven som lærer.

»25 børn med instrumenter er mange at 
undervise på én gang. Men jeg har aldrig væ-
ret i tvivl om, at jeg ville kunne løse opgaven. 
Jeg har også tidligere været fodboldtræner, så 
jeg havde på forhånd erfaringer med større 
flokke af børn«.

Ligesom sine kolleger mærker Hans Peter 
Lange, at skolereformen har ædt sig ind på 
hans forberedelsestid:

»Men jeg har den fordel som halvtids-
ansat, at jeg har bedre mulighed for at bøje 
min tid. Og så har jeg altid været vant til at 
arbejde på mange forskellige tidspunkter, så 
det giver mig færre gener end mine kolleger«.

til glæde for skolen
Hans Peter Lange gjorde sig ikke på forhånd så 
mange overvejelser om, hvordan hans kolleger 
ville forholde sig til hans specielle baggrund:

»Nogle havde advaret mig om, at jeg ikke 
skulle regne med, at kollegerne ville acceptere 
det, hvis jeg ikke indgik på lige fod i alle opga-
ver i et team – jeg har for eksempel normalt 
ikke kontakt med forældre. Det har jeg intet 
mærket til, tværtimod har jeg oplevet et miljø, 
hvor man respekterer hinandens forskellighe-
der. Der er måske lidt ekstra largeness over 
for mig. For eksempel når en kollega siger, at 
jeg ikke behøver at interessere mig i dybden 
for noget, fordi det ikke kommer til at berøre 
mig eller min undervisning. Muligvis udsprin-
ger den ekstra overbærenhed også af, at jeg 
dukker op til alle møder og engagerer mig«.

Skolens inspektør, Niels Christian Thor-
mod Petersen, konstaterer, at Hans Peter Lan-
ges erfaring som musiker 
giver ham et helt anderle-
des solidt fundament, end 
hvis han alene havde haft 
musik som linjefag:

»Det anerkender alle 
er til glæde for skolen og 
vores profil, og derfor er 
der også forståelse for, at 
han har en særlig aftale. 
Han underviser på halv tid 
og for eksempel aldrig om 
fredagen. Det kunne godt 
give utilfredshed, for mange 
andre kunne også tænke 
sig at holde fri om freda-
gen – men det gør det ikke 
med Hans Peter, for alle ved, at han skal kunne 
passe sit musikerjob«. 
freelance@dlf.org

Godt 5.500  
meritlærere
  Uddannelsen blev etableret i 2002 

blandt andet for at afhjælpe lærermangel.

  For at blive meritlærer skal man være 
mindst 25 år, have gennemført en 
videregående uddannelse eller en er-
hvervsuddannelse og have mindst to års 
erhvervserfaring.

  I alt 5.523 danskere havde gennemført 
meritlæreruddannelsen, fra den blev ind-
ført og til og med sidste år, oplyser Sty-
relsen for Videregående Uddannelser.
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Evnen til at »tænke ud af boksen« er udtalt hos Dorthe 
Thorup. Den har hun opbygget gennem mange år som 
chef i rejsebranchen og hos en stor trækoncern. Nu bruger 
hun sine færdigheder som lærer på Tjørnegårdsskolen i 
Gentofte.

»Med børn er der ingen skjulte dagsorde-
ner, det er befriende. I begyndelsen var jeg 
lidt bekymret for, hvordan jeg ville passe ind 
blandt kollegerne. Ville de synes, at jeg var 
for underlig med min baggrund? Derfor stak 
jeg fingeren i jorden, men jeg fandt hurtigt ud 
af, at der var plads til, at jeg kunne være mig. 
Det var slet ikke noget problem«, siger nu 
52-årige Dorthe Thorup, der er i gang med at 
føre sin tredje klasse gennem mellemtrinnet.

Ud af boksen
I nogle sammenhænge mærker hun, at hen-
des baggrund er anderledes end kollegernes:

»I lærerkollegiet har jeg fået rollen som 
hende, der stiller de mærkelige spørgsmål og 
tænker lidt anderledes. Jeg betragter det fak-
tisk som en del af mit ansvar. Jeg tror, det er, 
fordi jeg har været så vant til at have ansvar 
og tage beslutninger i en fart i mine tidligere 
job«.

Det bekræftes af hendes nære kollega gen-
nem en del år, lærer Flemming Petersen:

»Dorthe bruger udtrykket at tænke ud af 
boksen, og det er hun virkelig god til, hun 
har en evne til at sætte tingene i et større per-
spektiv. Lærere kan have det med at bevæge 
sig lidt ud ad en tangent, men der skærer 
hun tit igennem. I den forbindelse kan man 
mærke hendes fortid skinne igennem«.

Selv om Dorthe Thorup har været gennem 
mange omstillinger i sit tidligere arbejdsliv, 
synes hun dog ikke, at det giver hende større 
fordele i forbindelse med tilpasning til folke-
skolereformen:

»I øjeblikket er der begyndervanskelig-
heder over hele linjen. Tid til forberedelse 
eksisterer stort set ikke længere. Det kan må-
ske være en fordel for mig, i den forbindelse 
at jeg har mange års erfaring i at formidle 
et budskab lynhurtigt, men reformen sætter 
også ofte lærere i et dilemma, hvor vi fysisk 
skal være to steder på samme tid. Og det er 
jo uløseligt, uanset hvilken erfaring man har 
med sig«. 
freelance@dlf.org
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rimt sprog og nedladende kom-
mentarer blev efterhånden for 
meget for det digitale forlag 
ConDidact, der har følt sig nød-

saget til at lukke et forum, der på frilæsning.
dk lægger op til, at eleverne frit debatterer. 

»Det var vores ambition, at eleverne skulle 
bruge web 2.0-teknologien til at hjælpe og 
inspirere hinanden gennem for eksempel 
anmeldelser. De skulle ikke nøjes med at give 
bogen stjerner, fordi det er en pointe, at de 
skulle øve skriftlighed. Desværre har vi måttet 
notere os, at debatterne ikke læringsmæssigt 
bidrager, som vi havde forventet, og derfor 
har vi valgt at lukke et enkelt forum«, fortæl-
ler ConDidacts udviklingsdirektør og founder 
Kim Conrad Petersen. På frilæsning.dk og på 
forlagets andre portaler har eleverne stadig 
mulighed for at kommentere.

Kim Conrad Petersen understreger, at det 
langtfra er alle elever, der går over grænsen 
i kommentarspalterne, men hans redaktø-
rer ser latrinære, sexistiske, nedladende og 
racistiske udtalelser fra elever helt ned i 3. 
klasse. De er typisk henvendt til andre elever 
eller lærere, men indimellem også til forlagets 
medarbejdere.    

»I pressen oplever vi i øjeblikket politikere 
og andre meningsdannere lukke deres sociale 

profiler ned på grund af chikane, og det be-
gynder altså tidligt«, konstaterer Kim Conrad 
Petersen. Men mere end noget andet er han 
optaget af, hvordan problemet bliver løst.

Overvågning eller oplæring
Via det Uni-login, som eleverne skal bruge 
for at logge på læringsportalerne, ved 
Kim Conrad Petersen i princippet, hvem 
eleverne er. Et par gange har hans redak-
tører da også kontaktet skolelederen på 
den pågældende skole, så der kunne blive 
taget hånd om problemet med det samme, 
og eleverne kunne mærke, at det ikke er 
omkostningsfrit at skrive hvad som helst 
om andre på nettet. Men ConDidact har slet 
ikke resurser til at kontakte skolen i hvert 
eneste tilfælde. 

»Spørgsmålet er også, hvornår det er ret 
og rimeligt at gøre. Jeg ved da fra mig selv, at 
nogle gange, så hov, så røg der lige noget ud. 
Det er svært at skulle bedømme, hvornår no-
get er for groft«, siger Kim Conrad Petersen. 
Han ser også en anden væsentlig grund til, at 
overvågning af elevernes gøren og laden på 
nettet ikke er en god idé.   

»I det øjeblik vi går ind med en eller an-
den form for overvågning, så finder eleverne 
bare alternativer. På den minusliste, vi har 

opstillet, står for eksempel ordet ’fuck’, men 
så skriver eleverne jo bare fuc* i stedet. Det 
med overvågningen duer simpelthen ikke«, 
siger han.  

I stedet skal eleverne have en bedre op-
læring i, hvad det vil sige at kommentere og 
give sin holdning til kende på nettet, mener 
Kim Conrad Petersen. »Det holder jo ikke, at 
en 4.-klasseelev har lavet noget, som han eller 
hun har lagt sjæl i, og så får en ordentlig ned-
sabling på det«. 

Gyldendal gør det anderledes  
På Gyldendals pendant til frilæsning.dk, læs-
løs.dk, er der ikke på samme måde lagt op til 
friere skriverier. På læsløs.dk løser eleverne 
opgaver i forlængelse af en færdiglæst bog, 
med henblik på at læreren ser og forholder 
sig til opgavebesvarelserne. Det er hverken 
muligt at anmelde eller debattere andres 
anmeldelser af en given bog.   

»Det er en bevidst beslutning fra vores 
side at skabe et fagligt forum og ikke et kom-
munikationsforum«, siger direktør i Gylden-
dal Uddannelse Hanne Salomonsen. Hun er 
ikke desto mindre fuldstændig enig med Kim 
Conrad Petersen i, at elever såvel som voksne 
kunne trænge til at blive oplært i god debat-
skik på nettet. 

Elevers digitale  

flabetheder  
udfordrer forlag

Meningen var, at eleverne skulle inspirere hinanden i de åbne fora på  
frilæsning.dk. Men forlaget ConDidact har oplevet sexistiske og racistiske  

ytringer helt ned til 3. klasse. 

T e k s T :  L i s e  F r a n k  o g  I l l u s T r a T I o n :  P e r n i L L e  M ü h L b a c h
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Men ifølge Kim Conrad Petersen må for-
lagene også selv komme på banen i den sam-
menhæng. Kommentargenren på nettet må 
kunne tilegnes, på lige fod med at man lærer 
at beherske genrekravene til en dansk stil, en 
e-mail eller et læserbrev. Og både genrebe-
vidsthed og digital dannelse kunne forlagene 
jo godt udvikle læremidler til, mener han. 
Ambitionen er dog ikke, at eleverne skal være 
overartige på nettet.    

»Det er helt okay at skrive, at man ikke 
synes, noget er særlig godt eller ikke fungerer. 
Det behøver heller ikke at være diplomatisk 

formuleret, for som diplomat skal man få 
tingene til at glide. Det er man ikke forpligtet 
til her, men man skal tale ordentligt«, slår han 
fast.  

hjortdal vil ikke blande sig
Til februar udkommer ConDidact med akti-
viteten »Vild med web« på alle sine portaler, 
hvor eleverne vil kunne arbejde med kildekri-
tik og takt og tone på nettet. Men én indsats 
er ikke nok. Hvis det virkelig skal lykkes at 
opdrage eleverne til ordentlige debattører, 
også når de færdes uden for skolens sfærer, 

på Facebook eksempelvis, så kræver det 
noget mere. For eksempel at skoler, forlag 
og ministeriets styrelse for it og læring går 
sammen og får lagt en plan for en holdbar 
løsning, mener Kim Conrad Petersen.

I Undervisningsministeriets styrelse for it 
og læring er problemet med elevers dårlige 
opførsel på nettet ikke ukendt. Vicedirektør 
Jakob Harder kalder det en generel pro-
blemstilling og oplyser, at Styrelsen for It og 
Læring har sat en række tiltag om god adfærd 
på nettet i gang i Emu-regi. Det vil sige med 
folkene omkring styrelsens egen læringspor-
tal, emu.dk. Jakob Harder vil nu undersøge, 
om ConDidacts konkrete problemstilling kan 
indgå i det arbejde. 

I skolelederforeningen har formand Claus 
Hjortdal imidlertid ikke hørt om problemet 
før nu, og han kan ikke umiddelbart se, hvad 
skolelederne skulle gøre i en arbejdsgruppe. 
Han hæfter sig ved, at ConDidact selv har 
valgt at indlægge muligheden for frie skrive-
rier i sit læremiddel. 

»Når forlaget vælger et setup, hvor ordet 
er frit, så bliver man også nødt til at kunne 
kontrollere den fri leg. Jeg har ikke nogen 
muligheder for at gøre noget som helst 
ved den sag«, siger han.   

Claus Hjortdal foreslår, at ConDidact 
hæver prisen på sine læremidler, så for-

laget også får mulighed for at kontakte de 
skoler og lærere, hvor den dårlige opførsel 
finder sted. Han er enig i, at den digitale op-
dragelse er en af skolens opgaver.  

Kim Conrad Petersen er med på, at Con-
Didact selv har valgt at indlægge muligheden 
for, at eleverne frit kan skrive i et forum. Men 
det er sket ud fra faglige krav formuleret i 
blandt andet tilskudskriterierne fra Styrelsen 
for It og Læring og i de nye Fælles Mål, argu-
menterer han.  

»At det så ikke lykkes med sådan et forum, 
det er drønærgerligt«, siger han, men glæder 
sig over, at han trods alt ikke er den eneste, 
der ser et problem, der skal løses. 
freelance@dlf.org
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I Kristoffer Wiedemanns timer skriver eleverne gule post- 
it-sedler og hænger op i klassen for på den måde at  

inspirere hinanden. 

TeksT Maria Becher Trier

foTo Bo Tornvig

Motiverende undervisning:
Kristoffer lytter til eleverne

vær ambitiøs på elevernes vegne, invester i læringsmiljøet, 
og få feedback fra eleverne, lyder konklusionen i ny rapport. 
Lærer Kristoffer Wiedemanns undervisning har bidraget til 

undersøgelsens konkrete forslag.

»Kristoffer kommer nu«, lyder et råb gennem 
6.a på Dansborgskolen. En elev lægger en 
seddel, en lille pakke og en hjemmelavet 
krydsogtværs på lærerens bord. 

På gangen lunter flere elever lærer Kri-
stoffer Wiedemann i møde. »Prøv lige at høre 
det her, jeg optog i går«, siger en dreng og hi-
ver mobiltelefonen op. Kristoffer Wiedemann 
stopper og lytter. »Hvad er det?« »Det er mit 
marsvin«. »Det lyder som en fugl«, svarer 
læreren. »Men det er Picasso«. »Hedder dit 
marsvin Picasso?«

Langsomt kommer Kristoffer Wiedemann 
ind i klassen og bemærker stille, at hans nis-
seven i klassen har været på spil.

Smartboardet tændes. Dansktimen om 
varieret skrivning er i gang. Kristoffer Wie-
demann fortæller de 25 elever om målene 
for dagens dobbelttime. De skal kunne give 
og modtage respons. De skal kunne dele en 
tekst op i afsnit. De skal skrive varieret og 
spændende. 

»Jeg har skrevet en tekst. Nu siger vi, at I 
alle sammen er min makker. I skal svare på, 
om teksten er in medias res – har jeg husket 
tegn og noget, som mange glemmer, nemlig 
at begynde med stort bogstav? Og så skal 
læseren have lyst til at læse videre. Skal jeg 
have en glad smiley eller en sur smiley eller 
midt imellem?« spørger Kristoffer Wiede-
mann.
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»Min undervisning 
er meget strukture-

ret og lærerstyret. 
Sådan er der flest 

muligt, der arbejder 
mest muligt«, si-

ger lærer Kristoffer 
Wiedemann.

De fleste elever synes, at teksten er god. 
»Jeg ville give mig selv en sur smiley«. 

»Men hvad hvis du fjerner den første sæt-
ning«, spørger en elev. »Det var lige det, jeg 
håbede, nogle ville foreslå«, siger Kristoffer 
Wiedemann.

varieret undervisning
Kristoffer Wiedemann sætter et stort nedtæl-
lingsur i gang. »I har syv minutter til at skrive 
videre på jeres historie. I tirsdags var der en 
fantastisk skrivero, lad os få lige så meget ro 
i dag«, lyder opråbet. Eleverne går helt kon-
centrerede i gang med opgaven. Skæver til 
uret på tavlen. Og skriver. »Husk nu at tænke 
på tegn, stort bogstav og at lave afsnit«, siger 
læreren.  

»Så gik de syv minutter. Så skal I læse det 
første op for jeres makker, som så skal ud-
fylde det røde papir«. 

Eleverne begynder at evaluere hinandens 
historier på det røde skema, som læreren har 
udarbejdet. Efter et par minutter tager Kri-
stoffer Wiedemann styringen igen. 

»Hvordan gik det med at evaluere hinan-
den?«

»Jeg synes, det er svært at sige de dårlige 
ting«, siger Emilie. 

»Det er lettest at sige det, der er godt. 
Får Rosa noget ud af det?« spørger læreren 
og fortsætter: »Hvad skal man gøre, så den 
anden får noget ud af det?« »Man kunne give 
den anden en god idé«, lyder et forslag. 

Et klik, og så toner fortsættelsen af den 
julehistorie, som Kristoffer Wiedemann har 
forberedt, op på klassens smartboard: 

»Så tog han pakken og åbnede den. Det 
var en flammekaster. Så satte han ild til ju-
letræet, og det brændte. Så kom moren og 
råbte, at de skulle skynde sig ud. Så brændte 
hele huset. Politiet kom og satte Oliver i fæng-
sel«. 

»Hvordan fungerer det?« spørger han. 
»Ikke så godt. Du skriver så og så og så«, 

lyder et svar. 
»Der er en grund til, at jeg har gjort det. 

Det er, fordi mange herinde skriver sådan«.
»Du kunne komme med flere detaljer«, 

lyder et af elevernes forslag. 

elever giver læreren feedback
Klassen bliver sat til at gribe den grønne 
seddel igen. Nu skal de skrive et verbum, der 
passer til deres julehistorie, i infinitiv. »Hvad 
er et verbum?« spørger Kristoffer Wiedemann 
og ser skeptisk på de få fingre, der tøvende 
hæves i klassen. »Det skal flere vide. Vi har 
lige haft det. Giv mig et eksempel«.

»At løbe«, lyder første bud.
Eleverne bliver sendt ud i klassen for at 

høre de andres verbum. Undervejs skal de 
skrive sætninger med de andres ord på den 
plads, der er afsat til det på den grønne sed-
del. Bagefter får de igen syv minutter til at 
skrive videre på historien. Sidst i timen får de 
post-it-sedler, hvor de skal skrive sammenlig-
ninger. De skal sættes op i klassen, og så skal 
de rundt og lade sig inspirere af de andre. 

»Får I noget inspiration af hinanden ved 
at gøre det på denne her måde?« spørger 
Kristoffer Wiedemann klassen, da alle igen 
sidder ned. 

»Det er godt med respons, men jeg får ikke 
særlig meget ud af eksemplerne«, siger en. 
»Hvis vi skal gøre det igen, så skal vi have mere 

tid til at skrive«, synes en anden. »Jeg synes, 
der skal være mere tid til at give respons«. 

»Det tager jeg med til næste time«, siger 
læreren. 

Mangler tid til forberedelse
Og det gør Kristoffer Wiedemann, for hans 
praksis er at lytte til eleverne og justere un-
dervisningen efter, hvad de melder tilbage.

»Men det er ikke alt, hvad de siger, jeg 
ændrer«, fortæller han. »Jeg ville ønske, jeg 
kunne lave sådan en undervisning hver dag, 
men det kan jeg ikke. Der er så mange detal-
jer i det, og det har jeg ikke tid til at forbere-
de til hver time«, siger Kristoffer Wiedemann. 
»Men jeg keder mig, hvis jeg skal gentage det 
samme mange gange. Det kan jeg mærke på 
børnene, at de også gør«. 
mbt@dlf.org

1. Læringsmiljøet er trygt og positivt
2. Der arbejdes med mål for elevernes læring
3. Lærerne giver og modtager feedback
4. Undervisningen er struktureret og varieret
5. Eleverne inddrages i undervisningen.

Kilde: Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut: Motiveren-
de undervisning. Tæt på god undervisningspraksis på mel-
lemtrinnet. Læs mere om undersøgelsen på folkeskolen.dk

Fem Faktorer For  
god undervisning

Kristoffer Wiedemann er en af 12 lærere, som Dan-
marks Evalueringsinstitut har fulgt for at kunne offent-
liggøre en rapport med konkrete eksempler på, hvad der 
skaber motiverende undervisning. 

»Undersøgelsen viser, at lærere, som har en god un-
dervisningspraksis, især gør tre ting. De investerer i det 
gode læringsmiljø, de er ambitiøse på elevernes vegne, 
og de søger feedback fra eleverne, så de løbende kan 
justere deres praksis«, lyder det fra specialkonsulent 
og projektleder på rapporten Signe Mette Jensen. Un-
dersøgelsen tager udgangspunkt i fem faktorer, som 
dansk og international forskning viser er med til at 
skabe god undervisning. Fem faktorer, som Kristoffer 
Wiedemann længe har brugt i sin undervisning.

Fleksible lærere  
motiverer
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Nye forsider skal  
øge læsertal

Læserne er langt hen ad vejen godt tilfredse 
med det, de ser, når fagbladet Folkeskolen 
dumper ind ad brevsprækken. Men læserne 
er blevet mere troløse, end de har tradition 
for at være, viser en ny læserundersøgelse. 

I 1997 læste 88 procent af læserne med, 
hver eneste gang der udkom et nyt nummer. 
I dag, godt 17 år senere, er tallet faldet til 53 
procent, og ifølge Gallup var Folkeskolens 
læsertal i oktober i år samlet set faldet med 12 
procent sammenlignet med november 2011.  

På Folkeskolen vurderer bladets chefredak-
tør, Hanne Birgitte Jørgensen, at de dalende 
læsertal kan skyldes flere ting. Den ene er, at 
flere læser med på nettet i stedet for, og den 
anden er bladets forsider, siger hun. Desuden 
er der en tendens til, at medierne får færre 
læsere, fordi der er et meget større udbud af 
medier og nyheder.

Derfor har Folkeskolen fået foretaget en 
undersøgelse af bladets forsider, der viser, at 
mange såkaldte »perifere læsere« ofte undla-

der at læse i bladet, fordi forsiden afskræk-
ker dem.

»Nogle læsere oplever, at vores forsider er 
blevet for triste og for kedelige, så det skal vi 
selvfølgelig have gjort noget ved, uden at vi 
’popper dem så meget op’, at det går ud over 
vores troværdighed«, siger Hanne Birgitte 
Jørgensen.

Undersøgelsen af bladets forsider er base-
ret på to fokusgruppeinterview med 13 læsere 
af Folkeskolen og en kvantitativ undersøgelse 
blandt 250 lærere. 

For kernelæseren er fagbladet uundvær-
ligt, og forsiden har for ham eller hende ikke 
stor betydning for, om magasinet bliver læst. 

For den perifere læser har forsiden en helt 
anden og vigtigere betydning. Hvis forsiden 
ikke appellerer, læser den perifere læser ikke 
bladet hver gang.

Færre hestehaler og Fjällräven på forsiden
Den perifere læser oplever ofte Folkeskolen 
som støvet og trist og ikke specielt appetit-
ligt. Den perifere læser vil have mere liv og 
energi på forsiden og færre ældre arkety-
pelærere i gråbrune striktrøjer, hestehaler 

Det trykte magasin Folkeskolen har mistet 12 procent af læserne på tre år. Chefredaktør håber, at et nyt 
forsidekoncept kan vende udviklingen. Journalistikken bliver der dog ikke ændret ved, forsikrer hun. 

TeksT ChristiaN GruNert raNtorp
og Fjällräven-tasker, som det bliver omtalt i 
undersøgelsen.

»I fokusgruppeinterviewene var der blandt 
andet en billedkunstlærer, som savnede noget 
spræl og æstetik. En anden lærer gav udtryk 
for, at folkeskolereformen var supergod, og 
hun var derfor ked af, at bladet efter hendes 
vurdering rakkede ned på den«, siger Hanne 
Birgitte Jørgensen.

Datagraf, som står bag undersøgelsen, 
anbefaler, at bladets forside i højere grad skal 
have mere »liv og energi«, som det hedder, 
hvis man skal tiltrække flere perifere læsere. 

Det kunne blandt andet være i form af 
flere lyse farver på forsiden, flere positive 
vinkler og gode råd, som kan gøre en lærer-
hverdag nemmere, skriver Datagraf, som også 
er firmaet bag bladets design. 

Hanne Birgitte Jørgensen forsikrer dog, at 
der ikke bliver ændret ved journalistikken.

»Vi vil fortsat efterstræbe at give et retvi-
sende billede af hverdagen ude i folkeskolen 
– på godt og ondt«, siger hun. 
freelance@dlf.org

LÆseruNDersØGeLseN

Scharling Research har interviewet 400 læsere telefo-
nisk i perioden 20. oktober til den 9. november 2014. I 
alt 521 blev forsøgt kontaktet, hvor de 121 ikke havde 
mulighed for at deltage. Svarprocenten er derfor på 76,8. 
Respondenterne er ringet op ud fra et tilfældigt udtræk 
fra Lærerforeningens medlemsregister. Dele af spørgeske-
maet er identisk med tilsvarende undersøgelser, der alle er 

foretaget af Scharling Research med varierende intervaller 
siden 1994. 

Af undersøgelsen fremgår desuden, at mænd generelt bru-
ger længere tid på at læse Folkeskolen end kvinder, og at 
jo ældre læserne er, desto længere tid bruger de på at læse 
det enkelte blad.

ForsiDeuNDersØGeLseN

I forbindelse med læserundersøgelsen har fagbladet Folke-
skolen desuden fået foretaget en undersøgelse af bladets 
forsider. Undersøgelsen bygger på to fokusgruppeinterview 
med i alt 13 læsere af Folkeskolen. Interview er gennemført 
i henholdsvis Aarhus og København. Desuden er der gen-
nemført en kvantitativ undersøgelse blandt 250 lærere.
Undersøgelsen er foretaget af Datagraf for fagbladet Fol-
keskolen.
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LæSeRUnDeRSøgeLSe:

hver femte læser  
har aldrig besøgt  
folkeskolen.dk
Læserne foretrækker stadig at læse artikler om 
livet i den danske folkeskole på papir. 21 procent af 
Folkeskolens læsere har aldrig besøgt folkeskolen.dk, 
viser ny undersøgelse fra Scharling Research.

TeksT ChristiaN GruNert raNtorp

»Ja, den del håbede jeg, du ikke ville spørge til …«, siger chefredak-
tør på fagbladet Folkeskolen Hanne Birgitte Jørgensen og griner. En 
reaktion, som understreger hendes overraskelse og frustration over, at 
hver femte læser af det fagblad, du netop holder i hånden, aldrig har 
slået vejen forbi folkeskolen.dk

Resultatet kan læses i en ny læserundersøgelse, som Scharling Re-
search har foretaget for Folkeskolen.

Chefredaktørens frustration bunder i, at læserne faktisk giver ud-
tryk for en stor tilfredshed med deres fagblad. 

Så hvordan kan 21 procent af læserne, som undersøgelsen påpeger, 
aldrig have besøgt folkeskolen.dk?

 »Det skal ikke lyde som en undskyldning, men jeg tror, noget af det 
kan handle om, at mange læsere finder artiklerne via sociale medier, 
og derfor er det måske ikke alle, som tænker over, at de er inde på fol-
keskolen.dk og ikke for eksempel Facebook. Når det er sagt, så er der 
uden tvivl også mange, som ikke besøger siden af forskellige grunde«, 
siger Hanne Birgitte Jørgensen. 

Hun påpeger, at det månedlige læsertal på folkeskolen.dk var 120 
procent højere i oktober i år, end det var for tre år siden, og nu er 
oppe på over 230.000 besøg om måneden.

Læserne er til gengæld sjældent i tvivl om, hvornår de har haft det 
trykte blad i hånden. 

Mere end halvdelen af læserne får læst samtlige af de 22 eksem-
plarer, der dumper ind ad brevsprækken årligt. Helt nøjagtigt svarer 
53 procent i undersøgelsen, at de læser seks ud af seks eksemplarer. 
Resten læser færre. Samlet set læser tre fjerdedele halvdelen eller flere 
af bladene. 

Bladets troværdighed bliver der slet ikke sat spørgsmålstegn ved 
blandt læserne. 

86 procent mener, at Folkeskolens troværdighed er høj, og 83 pro-
cent finder indholdet i bladet både relevant og vedkommende, viser 
undersøgelsen.
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Denne forside fra sep-
tember i år om Sveriges 
nedtur på skoleområdet er 
blandt de præsenterede 
forsider, læserne aller-
bedst kan lide – på grund 
af det klare budskab og 
farverne. Som det hedder i 
undersøgelsen af forsider-
ne: Moderne og flot grafisk 
billede, der formidler og 
understøtter historien på 
en finurlig måde.

»Hvad med vores forbe-
redelse?« stod der på den 
forside, der gik rent hjem 
hos mange på grund af 
det aktuelle budskab og 
stemningen på billedet. 
Forsiden fra marts er højt 
rangeret blandt kernelæ-
serne. »Opleves som den 
forside, der er stærkest på 
identifikation – man ople-
ver selv at sidde i den si-
tuation og med det udtryk 
i ansigtet«. De perifere 
læsere finder dog denne 
forside kedelig.

Denne forside er konstru-
eret til undersøgelsen af 
Datagraf som et bud på en 
magasinforside. Den delte 
vandene. Reaktionen var 
positiv fra mange læsere, 
blandt andet hed det i 
undersøgelsen: »Fanger 
opmærksomheden med 
det samme og vækker 
nysgerrighed – Den ville 
jeg flå op«. »Skaber iden-
tifikation – man kan spejle 
sig i mandens vrede og 
frustration (reformen)«. 
en del kernelæsere finder 
dog forsiden for tabloid 
og useriøs i sit samlede 
udtryk – og det i en grad 
så bladets troværdighed 
undermineres. 

141971 p30-32_FS2214_ Laeser_undersoegelse.indd   31 15/12/14   16.12



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

Langt de fleste læsere foretrækker at læse 
bladets artikler på papir. I undersøgelsen 
fremgår det, at halvdelen af læserne, 51 pro-
cent, meget nødigt vil undvære det trykte 
blad, og 59 procent siger, at de ville læse bla-
det mindre, hvis de udelukkende kunne læse 
bladets indhold på nettet.

Mere reklame for folkeskolen.dk
En elektronisk udgave af Folkeskolen er da 
heller ikke på tegnebrættet i øjeblikket, og 
der er ikke umiddelbart planer om at skære i 
antallet af trykte blade. Det handler også om 
økonomi.

»Lige nu ville vi formentlig miste rigtig 
mange stillingsannoncer, hvis vi gjorde det, 
og derfor ville der ikke være ret meget at spa-
re ved at skære i antallet af numre. Men der 
kan jo komme andre hensyn indover«, siger 
Hanne Birgitte Jørgensen.

Hvad skal der så til for at få flere bladlæsere 
online?

»Jamen, når vi nu engang har tygget os 
igennem tudekiksen, skal vi i gang med at 
reklamere endnu mere for folkeskolen.dk i 
det trykte blad. Vi er nødt til at gøre det mere 
tydeligt, hvad læserne får ud af at besøge os 
på nettet. Vores indstilling er, at hvis læserne 
er glade for bladet, så bør de også være glade 
for hjemmesiden, hvor de finder meget mere 
af samme slags indhold, dagsaktuelle nyhe-
der, debat og anmeldelser«. 

Noget af det, som Folkeskolens redaktion 
vil satse på i den forbindelse, er flere tilmel-
dinger til det elektroniske nyhedsbrev og så 
de 14 faglige netværk, som knap 100 bloggere 
bidrager til på folkeskolen.dk. Her finder man 
artikler, debatindlæg og anmeldelser inden 
for de enkelte skolefag. 

Det burde der være basis for, for halvdelen 
af læserne svarer i samme undersøgelse, at de 
gerne ville have et nyhedsbrev fra folkesko-
len.dk, som kunne gøre dem opmærksomme 

på, hvad der sker på nettet og i deres eget 
fag. 

Men tre ud af fire læsere ved endnu ikke, 
at det personlige nyhedsbrev eksisterer, og 
kendskabet til de faglige netværk er også be-
grænset, viser undersøgelsen.

Når læserne åbner bladet, er det især ar-
tikler om deres eget fag og pædagogiske initi-
ativer, de gerne vil læse, viser undersøgelsen. 

»Det, jeg især hæfter mig ved, er, at læ-
serne mest af alt bare gerne vil læse noget 
om deres egne fag. Sådan har det altid været, 
men det har ikke været muligt at indfri det 
ønske med et trykt blad alene. Nu har vi mu-
ligheden for at servere en håndplukket pakke 
på nettet, som giver læserne det, de efter-
spørger. Problemet er bare, at kendskabet til 
de faglige netværk er for ringe«, siger Hanne 
Birgitte Jørgensen.

uafhængighed er vigtigt
Emnet overenskomster og arbejdsforhold har 
fået større interesse de senere år. 89 procent 
af læserne siger, at de har interesse i dette 
emne, og 58 procent kalder denne interesse 
for »stor«. Tallet er steget, hvis man sammen-
ligner med 2012, hvor den seneste læserun-
dersøgelse blev foretaget. 

Scharling Research, som står bag under-
søgelsen, kalder stigningen i forhold til 2012 
»bemærkelsesværdig« og peger på, at den 
sandsynligvis skyldes de store forandringer, 
som folkeskolen er i gang med.

Samtidig viser undersøgelsen, at flere 
læsere føler behov for at læse et blad, som 
er journalistisk uafhængigt af Danmarks 
Lærerforenings ledelse. 75 procent svarer, at 
de finder det vigtigt at have en redaktion på 
Folkeskolen, som har journalistisk uafhængig-
hed. I 2012 var tallet 71 procent, og i 2011 var 
det 62 procent. 

Hanne Birgitte Jørgensen vurderer, at der 
er en lang tradition for den journalistiske 

uafhængighed i Danmarks Lærerforening. 
Spørgsmålet om uafhængighed er vedtaget 
på en kongres af medlemmerne, og den har 
ifølge chefredaktøren også opbakning fra for-
mand Anders Bondo Christensen.

Men det betyder ikke, at bladet kun får 
ros fra læserne. Hanne Birgitte Jørgensen 
modtager jævnligt kritik fra læsere, som af 
forskellige årsager ikke er tilfredse med må-
den, folkeskolen og lærergerningen bliver 
portrætteret på.

Nogle mener for eksempel, at bladet maler 
et skønmaleri af den omdiskuterede reform, 
mens andre mener, at journalistikken er alt 
for pessimistisk i forhold til livet ude på sko-
lerne. 

»Min forgænger sagde altid: Hvis du får 
bank fra begge sider, så har du nok ramt 
nogenlunde rigtigt«, siger Hanne Birgitte Jør-
gensen.   

Faktum er dog, at selvom halvdelen af 
læserne læser seks ud af seks numre, bliver 
der færre, der lige så trofast åbner det seneste 
nummer, når det kommer i postkassen, viser 
undersøgelsen. 

I 1997 læste 88 procent af læserne med 
hver eneste gang, men siden er tallet altså 
faldet støt. 
freelance@dlf.org

Læs også
Du kan læse hele læserundersøgelsen 
på Folkeskolens hjemmeside. Hvis du 
endnu ikke har fundet vejen forbi, kan 
vi oplyse, at adressen er folkeskolen.dk
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læserrejse

14.-26. juli 2015. Forrevne 
klippelandskaber, farvestrålende 
bedeflag, brusende smeltevands-
floder og hvidvaskede klostre. 

Oplev Indiens magiske Himalayaregion til fods 
og verdensberømte Taj Mahal.

Denne enestående rejse byder på skønne 
vandreoplevelser i nogle af verdens mest spek-
takulære landskaber. Rejsen giver samtidig et 
spændende indblik i Indiens buddhistiske Hi-

malayaregion, der står med det ene ben i det 21. 
århundrede og det andet i en ældgammel bjerg-
kultur med åndetro og særegne skikke. Tempoet 
er let til moderat, og alle i almindelig god fysisk 
form kan være med. Vores bagage bliver fragtet 
af mulddyr og jeeps under vandreturen.

Vi besøger Lille Tibet i den korte sommer, 
hvor landsbyerne summer af liv, og hvor vinte-
rens snedækkede landskaber er forvandlet til 
saftige græsgange og nøgne klippesider. Vi kom-
mer langt væk fra de gængse turistruter og van-
drer gennem traditionelle bjerglandsbyer, over 
pas og gennem dybe dale. Undervejs besøges 
også en lokal bjergskole.

Vi slutter af i lavlandet med et besøg ved Taj 
Mahal.

■  Rejseleder: Lise Kloch, antropolog og Indien-
kender. Lille gruppe: 10-18 personer.

■  Pris: 16.900 kroner per person i delt dobbelt-
værelse (enkeltværelsestillæg: 950 kroner).

■  Prisen inkluderer blandt andet: Fly Dan-
mark-Indien tur/retur, helpension, alle udflugter 
ifølge program, indkvartering på gode hoteller 
og teltcamps, bidrag til Rejsegarantifonden.

■  Tilmelding og info: www.karavanerejser.
dk – telefon 40 62 83 47 – info@karavane-
rejser.dk

Vandre- og kulturrejse  
til Lille Tibet  – 13 dage

Lille Tibet byder på nogle af verdens mest spektakulære landskaber.

Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Folkeskolen ønsker alle vore læsere glædelig  jul og godt nytår.   
Folkeskolen udkommer 22 gange i 2015, nr. 1 udgives 8. januar.  

Folkeskolen.dk holder lukket i dagene 24.12.14-01.01.15. 

Glædelig jul og godt nytår

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Fagligt netværk  
For lærere!
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tættere på faget: EngElsk/fransk/tysk og idræt 

Næsten halvdelen af lærerne mener ikke, at de får 
den faglige kompetenceudvikling, de har brug for, 
viser tal fra en undersøgelse fra Danmarks Evalu-
eringsinstitut fra 2013. Kun 27 procent har angi-
vet, at deres seneste kompetenceudvikling havde 
rod i fag eller fagdidaktik.

Det er netop derfor, Danmarks Lærerforening 
har valgt at gå ind i lærernes efteruddannelse 
og kompetenceudvikling, fortæller næstformand 
Dorte Lange. DLF står bag efteruddannelses-
kurserne, der er betalt med midler fra A.P. Møller 
Fonden. Senere følger andre fag.

»Vi kan se, at lærernes efteruddannelse har 
haltet bagefter i mange år. Vi vil gerne være med 

til at sikre, at lærerne bliver holdt opdateret i 
forhold til undervisning i fagene. Vi er rigtig gla-
de for, at vi med pengene fra A.P. Møller Fonden 

DLF tilbyder kurser til  
sprog- og idrætslærere

har fået den mulighed for at hjælpe lærerne, og 
jeg er sikker på, at det falder på et tørt sted«.

Viden til mange
Karoline Søgaard er lektor ved Læreruddannelsen 
Zahle, tovholder på den engelskfaglige kompeten-
ceudvikling og har været med til at tilrettelægge 
de kommende kurser til sprogfagene. Ligesom 
Dorte Lange mener hun, at mange vil kunne få 
glæde af kurserne, ikke mindst fordi kursisterne 
kommer til at gå derfra med konkret materiale.

»De kommer til at få et review, der er en 
samling centrale tekster, der udgør det teoreti-
ske grundlag for kompetenceudviklingen. Og så 
tror jeg, at det vil fungere rigtig godt, at delta-
gerne skal reflektere over, hvad de fremadrettet 
selv kan bruge i deres undervisning, og dele det 
i de faglige netværk på folkeskolen.dk. På den 
måde er der også flere, der kan få gavn af den 
viden«, siger Karoline Søgaard.

Sprogforståelse i centrum
Den sproglige efteruddannelse har særligt fokus 
på at bygge bro mellem forskning og praksis, og 

Læs mere om kurserne og tilmelding på  
www.dlf.org

»Efteruddannelsen i sprogfagene har fokus på at bygge 
bro mellem forskning og praksis«, siger Karoline Søgaard, 
der er tovholder på engelskfaget.

TeksT Mie  Borggreen  Winther

her skal lærerne lære det nyeste om at integrere 
sprogenes form og indhold i undervisningen. For 
engelsklærerne vil der være særligt fokus på task-
baseret undervisning.

»Forskning inden for fremmedsprogstileg-
nelse viser, at hvis man ikke arbejder fokuseret 
med sprogtilegnelsen, så bliver man simpelthen 
ikke god nok. Man har tidligere troet, at det kom 
af sig selv, når man hørte og talte det – ligesom 
med modersmål – men det gør det ikke. Her kan 
task-baseret undervisning være med til netop at 
øge det fokus«, fortæller Karoline Søgaard.

Selve programmet til forårets efteruddan-
nelseskurser i sprogfagene er ikke klar endnu, 
men ifølge Karoline Søgaard bliver det et miks af 
oplæg og workshops, hvor lærerne på baggrund 
af egen praksiserfaring skal blive inspireret til 
at arbejde integreret med sprogenes indhold og 
form, der kan være både grammatik, ordforråd 
og udtale.

DLF udbyder i 2015 gratis kompetenceløft til 
lærere i matematik, idræt, sprogfag og håndværk 
og design. I marts afholdes to kurser i idræt og 
to i sprogfagene, og til efteråret vil der blive ud-
budt kurser i alle fire fag. Alle kurserne er af to 
dages varighed. 
mbw@dlf.org

Foto: Rasm
us Rønne

27 %
Tal fra en undersøgelse fra Danmarks 
Evalueringsinstitut fra 2013 viser, at 
knap halvdelen af lærerne ikke mener, at 
de får den faglige kompetenceudvikling, 
de har brug for; kun 27 procent har an-
givet, at deres seneste kompetenceud-
vikling havde rod i fag eller fagdidaktik.

Deltagerne skal  
reflektere over, hvad 
de fremadrettet selv 
kan bruge i deres  
undervisning, og dele 
det i de faglige  
netværk på  
folkeskolen.dk
Karoline Søgaard, 
tovholder på engelskfaget

efteruddannelse med opdatering af ny viden, inspiration og redskaber betales med midler fra A.P. Møller  
Fonden. Sprogfagene starter til marts, og senere følger flere fag. 
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Ti  millioner  Til  
kulTur  i  skolen
Kulturministeriet har afsat ti millioner kroner, der 
skal bruges til at få mere kunst og kultur ind i un-
dervisningen. »Kunst og kultur er fundamentalt, for 
at børn og unge 
kan udvikle sig 
som mennesker«, 
siger kulturminister 
Marianne Jelved 
i forbindelse med 
lanceringen af 
pengepuljen. Er du 
enig, kan din skole eller kommune frem mod ansøg-
ningsfristen 15. januar 2015 klokken 12 søge midler 
fra puljen.

Fra Kairo til Cape Town
Er det ved at være tid til at give eleverne 
et skud viden fra det store og beskin-
nede kontinent mod syd? Helle Maj og 
Jørn Stjerneklar har i mange år drevet 
deres lille medievirksomhed Mayday 
Press. Med base i Sydafrika skriver, foto-
graferer og laver de dokumentarfilm med 

mere fra og om Afrika. Blandt de nyeste 
indslag er en hyldest til Ebola-floden og 
en dokumentar om forurening i Zambia.

Tænk før dine elever!
Kreative idéer og innovative tanker gennem 
leg og læring. Det er det, Skolernes Innova-
tionsdag handler om. Det sker den 27. marts 
og »skal være for hjernen, hvad Skolernes 
Motionsdag er for kroppen«, skriver Experi-
mentarium, som står for at arrangere egen-
skabsstafet, grinegymnastik, spørgedans og 

så videre til at sætte gang i hjerneforbræn-
dingen. Som noget nyt afholdes der 28. 
januar også Lærernes Innovationsdag, der er 
en inspirationsdag kun for lærere, som giver 
konkrete værktøjer til at forstå menneskets 
evne til at tænke nyt – og dermed til at 
være på forkant med skarpe elever.

Ved Simon Brix/sbj@dlf.org

Mere info og ansøgningsskema på kulturstyrelsen.dk

Mere info og  
tilmelding på sko
lernesinnovations
dag.dk og lærernes
innovationsdag.dk

Biblioteket er ret stort – tag 
eleverne med på opdagelse på 
maydaypress.com Foto: Jørn Stjerneklar/Mayday Press 

 »Kunst og kultur  
er fundamentalt,  
for at børn og unge 
kan udvikle sig  
som mennesker«.
Marianne Jelved,  kulturminister

Vil du vide mere om billetsalget og om festival 2015, så tjek www.solundfestivalen.dk  
– eller læs i Fagbladet Folkeskolen, SOCIALPÆDAGOGEN og LEV i slutningen af februar.

Information til brugerbands!
Festivalen: Festivalen 2015 afvikles den 9.- 10.- 11. juni.
Billetsalget: OBS! OBS! NYT! NYT! Billetsalget starter 1. november pr. mail: us@solundfestivalen 
- skriv dit navn og tel. nr. og vi ringer dig op. Alternativt kan du ringe til Ulla på tlf. 86 52 55 66.

Tilmelding af Brugerbands:
1.  Fælles for scenerne: I tilmelder jer via www.solundfestivalen.dk - tryk  

Information - tryk Brugerbands - tryk info/retningslinjer (læs disse) - tryk tilmelding - 
Udfyld skema og tryk send.

2.  Optræden på store scene: I skal sende cd eller dvd.
3.  Optræden på teltscenen: Ingen specielle krav.
4.  Ved problemer kontakt: Niels Sørensen på norensen1@gmail.com 

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingen skal være festivalen i hænde senest den 20. januar 2015.  
Brugerbands der optræder: Brugerbands der skal optræde på festivalen 2015 vil kunne ses  
programlagt på festivalens hjemmeside efter den 8. marts 2015.

Brugerbands 2015 ann.indd   3 17/11/14   21.42
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

»Religion nu«  
– nu til 3. klasse
Gyldendals system til kristendomsun-
dervisningen, »Religion nu«, er nået til 
3. klasse. Her skal eleverne blandt andet 
arbejde med Paulus og begrebet pligt.
Om »Religion nu 1« skrev Folkeskolens 
anmelder: »En stor force i dette under-
visningsmateriale er, at man har delt 
bogen op i tre brede emner, som alle er 
beskrevet i en detaljeret undervisnings-
plan – time for time. Det er simpelt 
hen smart og hjælper underviseren helt 
utroligt meget i hverdagen … alt i alt er 
det pengene værd og yderst anvendeligt 
i en bred undervisning i kristendom«.

Mærkelig pige giver 
bogslugerpris 
Bogslugerprisen er børnenes kåring af 
den bedste nyere danske børnebog. Pri-
sen uddeles en gang årligt og går til for-
fatteren af børnenes favoritbog. I år går 
den til Dorte Roholte for den paranor-
male trilogi om mærkelige Mynthe, som 
kan læse tanker og se ud i fremtiden. 
Det er 5.-klasseelever fra hele landet, 
der har stemt på deres yndlingsbøger, 
og det blev så Mynthe og hendes forfat-
ter, der fik prisen.

Letlæsning på engelsk
Fornuftige Palle og hans kiksede far er 
lidt af en dansk letlæsningklassiker. Nu 
har Palle taget navneforandring til Ja-
son, og nogle af historierne om ham er 
blevet oversat til engelsk. Det drejer sig 
om hans tur til cirkus og hans tur i zoo-
logisk have.

Hver af bøgerne koster 114 kroner og 
er udgivet af Special-pædagogisk forlag.

På folkeskolen.dk fin-
der du hele tiden nye 
anmeldelser af under-
visningsmateriale og 
pædagogisk faglittera-
tur. Du kan for eksempel 
læse en anmeldelse af 
»sikker stavning«, som 
vores anmelder kalder 
holdbar gennem flere 
generationer. 
Du kan også læse an-
meldelsen af »A Piece 
of Cake 1«, engelsksy-
stem til 1. klasse. Det 
får følgende ord med 
på vejen: »Missionen 
lykkes med ’A Piece of 
Cake 1’, og engelsklære-
ren har uanset afsæt en 
rigtig god ramme eller 
støtte i materialet«.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en an-
meldelse, der sætter 
tanker i gang eller er 
særligt brugbar i forhold 
til at afgøre, om din 
skole skal indkøbe et 
materiale, så anbefal 
den med et klik på mu-
sen. På den måde er det 
lettere for dine fagfæller 
også at blive opmærk-
somme på den.
Du finder anmeldel-
serne på folkeskolen.dk/
anmeldelser.

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks
Du kan også få et 
dagligt eller ugentligt 
nyhedsbrev med an-
meldelser af materialer 
til dit fagområde. Gå til 
folkeskolen.dk og opret 
dig som bruger. så kan 
du samtidig tilmelde 
dig vores mailservice

Læs hele anmeldelsen her:  
folkeskolen.dk/69196

Se mere på bogsluger.dk

Se mere på spf-herning.dk/search.
aspx?keyword=jason

n  folkeskolereform, nationale test, Pisa

○   AnMeLdt Af: Jens RAAHAuGe

Dansk uddannelsespolitik er på afveje. Det kon-
staterer Poul Aarøe Pedersen efter at have fulgt 
udviklingen, eller måske snarere afviklingen, 
tæt som journalist i de seneste 15 år – først på 
Mandag Morgen og nu på Politiken, hvor han er 

Fri fart  på afvejen
tænk på et tal

•   Poul Aarøe Pedersen
•   249 kroner
•   183 sider
•   Tiderne skifter

Den politiske tænkning bag 
dansk uddannelsespolitik er 
talbenovet som målerman-
den i Zirkus Nemo. Men ny 
bog får smilet til at stivne: 
Det virkelighedsfjerne  
talhysteri er virkelighed. 
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Fri fart  på afvejen
n  Matematik mellemtrin, natur/teknologi

testpiloter   

• Rådet for sikker Trafik
• Gratis med uni-login

Trafik i 
virkeligheden

○   AnMeLdt Af: Jens lyHne

Her er materialet, som giver eleverne lejlighed til 
at opleve egne muligheder og måske især egne 
begrænsninger i trafikken. Her bliver »hands on« 
praktiseret, så det kommer tæt på at blive far-
ligt, og det er vel netop det, som Rådet for Sik-
ker Trafik ønsker skal ske.

Materialet passer som hoved i cykelhjelm til 
reformens fokusområder. Her er gode muligheder 
for at komme ud. De såkaldt »stillesiddende« 
fag fortjener faktisk at blive afprøvet ude i virke-
ligheden. Her kan det ske ved, at man inviterer 
eleverne til at medbringe deres transportmiddel, 
som så bliver målt: hastighed, bremselængde, 
venderadius, reaktionstid og så videre.

Der er også mulighed for at måle reaktions-
tiden, når cyklisterne distraherer hinanden ved 
at snakke sammen eller sms’e. Det kommer til 
at virke som en øjenåbner, og det må formodes, 
at denne bevidsthed om egen begrænsning er 
mere værd end alverdens løftede pegefingre.

Materialet er møntet på 4.-5. klasse og kan 
frit downloades fra Rådet for Sikker Trafiks 
hjemmeside. Det består af en digital del, som 
forudsætter smartboard, elevark til test og be-
regninger samt en lærervejledning.

Yderligere vejledning fås ved at ringe til en 
af rådets kompetente konsulenter.

Klart anbefalet. 

Ud af klassen, op på cyklen, 
og frem med stopuret.  
Rådet for Sikker Trafiks nye  
materiale er glimrende,  
passer til skolereformen  
og giver mulighed for tvær-
fagligt samarbejde.

redaktør og lederskribent. Han har læst stak-
kevis af rapporter, fulgt alle politiske debatter 
og talt med ganske mange mennesker fra alle 
dele af det politiske og praktiske liv omkring 
uddannelserne.

På den baggrund forudsiger han, at vi for 
første gang i lang tid er ved at sende en ge-
neration, der er dummere end deres forældre, 
ud af folkeskolen. Oplysning er blevet til mørk-
lægning, siger han. Årsagen, som han argu-
menterer nuanceret, bredt og vedholdende for, 
er, at vi har forladt en filosofi, der bygger på, at 
mennesket skal forme omgivelserne, til fordel 
for en tænkning, der lader omgivelserne be-
stemme: Vi sigter ensidigt imod et fremtidigt 
arbejdsmarked, der hele tiden forandrer sig.

Værktøjet, der skal sikre kursen på den 
lige vej til arbejdslivet, er tal. Og målene er 
snævret ind, så de kan testes og måles og 

føre til tal.
Vi satser på præstationer på 

bekostning af kvalitet. Eleverne 
bliver vurderet på baggrund af tal, 
der kun siger meget lidt om en lille 
del af den enkelte. Men tallene 
virker motiverende på dem, der får 
høje tal, og demotiverende eller 

stigmatiserende på andre. På samme 
tid har fremhævelsen af fremgang i 

dansk og matematik, som det væsent-
ligste måleområde, den konsekvens, at vi 

får A- og B-fag til skade for den alsidigt ud-
dannede unge.

Poul Aarøe Pedersen beskriver, både 
hvordan præstationskravene påvirker mange 
elever og studerende negativt, og hvordan de 
fører til uhensigtsmæssige studievalg. Når 
børn helt ned i børnehaveklassen kan opleve 
stress, og når en del vælger studier ud fra de-
res karaktergennemsnit og ikke alene ud fra 
motivation, så virker talmedicinen ikke.

Derfor opstiller forfatteren en række for-
slag til at få kvaliteten tilbage i uddannelses-
systemet, blandt andet udmeldelse af Pisa, 
slut med operative resultatmål, en karakterfri 
folkeskole, en bedre vejledning og en styrkelse 

af evalueringskulturen – for nu at nævne de 
mest folkeskolerelaterede. Han har et særligt 
afsnit om de erhvervsuddannelser, som gen-
nem årtier har været udsat for politiske svigt, 
og som en VVS-mand siger: Når vores erhverv 
uddør, skal I igen skide i skoven. Og noget ty-
der på, at vi lige så godt kan begynde at øve 
os.

Absurditeten er i hvert fald fremherskende: 
95 procent af alle unge skal have en ung-
domsuddannelse. Erhvervsuddannelserne skal 
have højere status. Derfor skal der også være 
adgangskrav: mindst 02 i dansk og matema-
tik. Men karakterskalaen er baseret på, at ti 
procent får mindre end 02.

Poul Aarøe Pedersen er, som en del Po-
litiken-læsere ved, bestemt ingen softliner 
i sit skolesyn, og han ser mange kvalitative 
muligheder i skolereformen, når man ser bort 
fra de operative mål og talfascinationen. Han 
siger i bogen, at kompetente fagfolk udfær-
diger nye mål for skolen, men det er pudsigt, 
at han ikke ser, at disse fagfolk arbejder under 
en kompetenceskabelon, som netop har test, 
kontrol og talopgørelser som forudsætning, og 
at han som følge heraf stort set undlader at 
beskæftige sig med dannelsesdebatten. Men 
så meget desto mere er der grund til at lytte til 
og drøfte hans beskrivelser af tallenes effekt 
på de mennesker, der bliver talbedømt.

Når der er ekstra god grund til at tage bo-
gens påstande og argumenter op til vurdering 
på lærerværelserne, er det, fordi taltænknin-
gen ikke blot har indflydelse på dem, der bliver 
karakterer til del, men også påvirker dem, der 
udstikker tallene. Som lærer kan man ikke ry-
ste af sig, at man arbejder i det system, som 
er på afvej til at skabe de dummeste genera-
tioner, der længe er set.

Man kan selvfølgelig sige, at man arbejder 
efter ordrer, og lade stå til. Men man har vel 
også muligheden for at anvende de argumenter, 
som en grundigt researchet bog spiller ud med, 
til at lave bump, der kan nedsætte den fri ha-
stighed på afvejen. Bogen er for væsentlig til at 
skulle have en karakter.  
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korte meddelelser

mindeord

Jan Stampe Jansen
Lærer Jan Stampe Jan-
sen døde den 19. novem-
ber, 69 år. Jan blev ansat 
som lærer ved Spjald 
Skole i 1970. Han var et 
positivt og rummeligt 
menneske og blev hurtigt 
en værdsat kollega. Jan 
underviste især i svøm-
ning, geografi, dansk og 
musik. Han var meget 
samvittighedsfuld, og 
derfor var hans undervis-
ning præget af grundig 
forberedelse og stort en-
gagement.

Midt i firserne blev Jan 
på grund af sygdom 
førtidspensioneret, men 
bevarede sin tilknytning 
til skolen. Ved festlige 
lejligheder kunne kol-
legerne fortsat glæde 
sig over hans klaverspil. 
Musikken var en stor del 
af hans liv, og han var i 
sit es, når han var ude at 
spille med sit jazzorke-
ster, Swing West, som 
han var medstifter af.
Gennem alle årene var 
Jan særdeles aktiv i lo-
kalsamfundet. Han var 
med til at starte svøm-
meklubben og musikfor-
eningen og lagde her-
udover et stort arbejde i 

stort set alle andre for-
eninger i sognet.
For et par år siden fik 
Jan konstateret en uhel-
bredelig kræftsygdom; 
men med en ukuelig op-
timisme og en stærk vilje 
fortsatte han med sine 
mange aktiviteter til det 
sidste. Han nåede lige at 
færdiggøre sin slægtshi-
storie, inden han måtte 
opgive kampen mod syg-
dommen.
Jan efterlader sin kone, 
Lena, og tre voksne børn.
Vi vil savne Jan.

På tidligere kollegers 
vegne

Jens Martin Sørensen

Nummer 1: Fredag den 19. december 2014
Nummer 2: Tirsdag den 13. januar 2015
Nummer 3: Tirsdag den 27. januar 2015
Nummer 4: Tirsdag den 10. februar 2015
Nummer 5: Tirsdag den 24. februar 2015
Nummer 6: Tirsdag den 10. marts 2015

DeaDlines for
StillingSannoncer

2015

 Lederstillinger 

Faglig  leder  
med souscheffunktion

Mosedeskolen søger faglig leder med souscheffunktion 
pr. 1. marts 2015, hvor en del af ansvarsområderne vil 
være planlægning og fordeling af lærernes arbejdstid 
(TRIO), herunder ansvar vedrørende skemalægning og vi-
kardækning. Rette ansøger har udpræget administrativt 
flair, samt solidt kendskab til IT, herunder anvendelsen i 
pædagogisk sammenhæng.

Skolen ligger centralt i Greve og har i alt 80 dygtige med-
arbejdere, der arbejder engageret på at sikre vores 750 
elever bedst mulig læring. 

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Merete Hytting 
ved spørgsmål eller for aftale om besøg. 

Ansøgningsfrist 7. januar 2015 kl. 10.00.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Jurist til 
Center for 

Byråd & Ledelse
Vil du være med til at styrke Greve Kommunes udvik-
ling og topledelsens arbejde - så har vi jobbet for dig.

Som jurist i Strategi & Ledelse skal du yde råd og vej-
lidning til kommunens politiske og administrative top-
ledelse, herunder kvalitetssikre de juridiske aspekter i 
den politiske betjening af Byrådet og de stående ud-
valg.

Du skal desuden rådgive bredt i organisationen i for-
hold til juridiske spørgsmål på blandt andet udbuds-
området, ved køb og salg af fast ejendom, forpagtning 
og udlejning.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Greve Kommune

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

ALLE BØRN LYKKES – KAN du LYKKES mEd dEt? 
BØRNEhuSENE SØgER NY omRådELEdER
Er du tydelig og har du gode kommunikative evner? Er du lyttende 
og tillidsfuld, og kan du motivere dine medarbejdere? Vil du være en 
del af Dagtilbud og Skole i Assens Kommune? 
 
Assens Kommune har en ledig stilling som områdeleder ved børne-
husene i Assens by. Børnehusene består af Børnehaven Østerled, 
Børnehaven Fuglereden og Krummeluren Naturbørnehave og -vug-
gestue. Vi har tilsammen plads til 180 børn, har ansat 32 medarbej-
dere, en områdeleder og en stedfortræder. Overordnet arbejder vi 
ud fra princippet ”I Assens Kommune lykkes alle børn”. Stillingen er 
ledig til besættelse pr. 1. marts 2015. 

Vi søger en leder, der har erfaring inden for dagtilbudsområ-
det, er fagligt velfunderet og som er tydelig i sin kommunikation. 
Ledelseserfaring er en fordel, men ikke en nødvendighed. Det er 
vigtigere, at vores nye leder er udviklingsorienteret, visionær og in-
novativ og har en reflekterende tilgang til sin egen ledelsesstil- og 
praksis.

 
Se hele stillingsopslaget på www.assens.dk/job.Vi ser frem til at 
modtage din ansøgning senest den 6. januar 2015.
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 Lederstillinger 

HVIDOVRE KOMMUNE SØGER TO NYE SKOLELEDERE

Kan du lede forandringer  
og skabe synlige resultater?
Så er det dig vi gerne vil ansætte til en af to ledige stillinger som skoleleder  
i Hvidovre Kommune

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til 
at kontakte chef for Skole- og Klubafdelingen  
Rune Ahlmann Nielsen på tlf. 4173 8308 eller  
souschef Thomas Duelund Gravsen tlf. 5158 7924. 

Har du spørgsmål om Risbjergskolen kan du kontakte:  
Souschef Lis Apitz på tlf. 3679 0048. 

Har du spørgsmål om Langhøjskolen kan du kontakte:  
Souschef Bente Andersen på tlf: 2933 6953.

Hvidovre Kommune søger to dygtige skoleledere til hhv. 
Langhøjskolen og Risbjergskolen. Fælles for vores ønsker 
til de personlige og faglige kompetencer hos de to skole-
ledere er:

• Du brænder for at gå forrest i den fortsatte udvikling og 
implementering af folkeskolereformen på egen skole 
og i Hvidovre Kommune

• Du er en tydelig og empatisk leder. Det mærker både 
ansatte, elever og forældre

• Du er en samlende kraft med en inddragende og 
 ud delegerende ledelsesstil 

• Du arbejder strategisk og placerer din skole som en 
central del af kommunens samlede udvikling

• Du insisterer på god trivsel og høj faglighed

Som skoleleder varetager du den overordnede  strategiske 
og pædagogiske ledelse af skolen, herunder ledelse 
af  lærere, pædagoger og administration og er samtidig 
 ansvarlig for skolens økonomi. 

Langhøjskolen
Langhøjskolen er en stor skole med 742 elever, som ligger 
i den sydlige del af Hvidovre Kommune ud mod Kalvebo-
derne og omgivet af et stort parcelhuskvarter. Skolen er 
kendt for god faglig undervisning. Langhøjskolen har en 
meget engageret skolebestyrelse og forældrekreds, som 
samarbejder aktivt og positivt med skolen.

Risbjergskolen
Risbjergskolen ligger i villakvarteret Risbjergkvarteret og 
har 719 børn fra 0.-9. klassetrin.
Skolen har stor søgning bl.a. på grund af et højt fagligt ni-
veau i undervisningen og sin udviklingsvirksomhed. Skole- 
hjem-samarbejdet er præget af en hyppig og åben dialog.

Der er udarbejdet jobopslag og stillingsprofiler for begge 
stillinger.  
Du kan finde disse på www.hvidovre.dk/job

Ansøgningsfrist er den 12. januar kl. 12.00.
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 Lederstillinger 

TO AMBITIØSE LEDERE
KERTEMINDE BYSKOLE OG HINDSHOLMSKOLEN

KERTEMINDE BYSKOLE
Kerteminde Byskole er en 2-3 sporet skole. Hertil kommer 3 special-
klasser, 3 modtageklasser, samt en velfungerende SFO. Det samlede 
elevtal på skolen er i dag 526 elever. Skolen er i dag delt på to matrik-
ler, men skal i løbet af 2015 samles på en matrikel.
Kerteminde Byskole arbejder allerede med at skabe en ny fælles kul-
tur. Den nye leder skal kunne lede en proces, der sikrer opbygningen 
af en fælles virksomhedskultur, og som samler og forener samtlige 
medarbejdere om en fælles pædagogisk og personalepolitisk retning.

Har du den rette profil til jobbet?
Skolebestyrelsen lægger vægt på, at den nye skoleleder er fagligt og 
pædagogisk velfunderet og besidder stor integritet og samarbejdsev-
ner. Gennem åbenhed og handlekraft er lederen med til at skabe en 
høj grad af tillid og loyalitet på skolen.
Den ideelle kandidat til jobbet er en rollemodel med stor personlig 
autoritet og gennemslagskraft. Pågældende skal have evnen og 
lysten til at gå forrest som både personalechef og pædagogisk leder, 
og evnen til at skabe det fornødne ledelsesrum – samt ikke mindst 
evnen og viljen til at uddelegere med henblik på at kunne fastholde et 
godt strategisk overblik. Lederen skal skabe en klar rollefordeling i 
ledelsesteamet og dermed samle både ledelse og medarbejdere om 
de nye fælles mål.

HINDSHOLMSKOLEN
Skolen er en 1-2 sporet skole, og det samlede elevtal på skolen er i 
dag 283 elever, jævnt fordelt på 0.-9. klasse. Skolen har desuden en 
velfungerende SFO.
I Mesinge ligger Kerteminde Kommunes specialskole for børn med 
særlige undervisningsbehov. Skolen, som har 24 elever fra 0. til 9. 
klasse, er en del af Hindsholmskolen. Det er vigtigt, at lederen også 
engagerer sig oprigtigt i denne del af skolens ansvarsområde.
Der er fra politisk side visioner om, at børnehave/vuggestue og skolen 
på Hindsholm over tid smelter sammen i en ”landsbyordning”,  
og at der derigennem skabes et spændende børnemiljø. Lederen vil 
få en nøglerolle i forhold til at realisere de politiske visioner.

Har du den rette profil til jobbet?
Det er vigtigt, at den nye skoleleder forstår, hvor vigtig skolen – og 
dermed også skolelederen – er i lokalsamfundet. På Hindsholm er 
der generelt en meget stor opbakning til aktiviteter og kulturelle 
tilbud i lokalsamfundet, og den nye skoleleder skal være indstillet på 
at involvere sig bredt i lokalområdet og profilere skolen, samt skabe 
opmærksomhed og gode historier om skolen og hele Hindsholm.
Der lægges endvidere vægt på, at den nye leder er ambitiøs i forhold 
til det faglige niveau, således at den positive udvikling – og dermed 
elevgrundlaget kan fastholdes.

Kerteminde Kommune

Flere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Charlotte Houlberg på telefon 2936 2932 eller konsulent Karl-Erik Nielsen,  
Ramsdal A/S på telefon 7630 0101. Alle henvendelser behandles fortroligt. Du kan også læse mere om stillingerne på www.ramsdalgruppen.dk 

Ansøgningsfristen er mandag den 5. januar 2015 kl. 12.00. Indledende samtaler afholdes den 12. januar 2015 for Hindsholmskolen 
og den 14. januar 2015 for Kerteminde Byskole.

Anden samtalerunde for begge stillinger afholdes den 19. januar 2015.

Høje krav og stort ledelsesmæssigt ansvar  
Kerteminde Kommune søger to ambitiøse skoleledere til hhv. Kerteminde Byskole og Hindsholmskolen. Med afsæt i den nye folkeskole - 
reform har vi brug for ledere, der kan, vil og har modet til at drive en udvikling af skolerne i samskabelse med alle i og omkring folkeskolen. 
Begge stillinger er ledige til besættelse den 1. marts 2015 eller snarest derefter.

Følg med og deltag i debatten på

141971 p38-49_FS2214_Lukkestof.indd   40 15/12/14   16.10



f o l k e s k o l e n  /  2 2  /  2 0 1 4  /  41 

 Lederstillinger 

Skoleleder til 
Bakkegårdsskolen

Se hele stillingsopslaget på

www.gentofte.dk

JOB I GENTOFTE KOMMUNE

Gentofte Kommune søger en dynamisk 
 skoleleder til Bakkegårdsskolen, der med 
et  tydeligt ledelsesfokus formår at få høje 
 ambitioner om faglighed og pædagogisk 
 kreativitet i spil.  Ledelseserfaring er et must.

Skolen har en tydelig idrætsprofil. Vi arbejder seriøst 
med den nye skolereform, og du skal kunne indgå i 
dialog herom med medarbejdere, elever, forældre og 
forvaltning for at sikre en målrettet implementering.

Ansøgningsfrist den 18. januar 2015. Kontakt gerne 
Skole- og Ungechef Hans Andresen, tlf.nr. 2235 4488, 
eller konsulent Ulla Bach Rosendal, tlf.nr. 2991 1521 for 
yderligere oplysninger. 

Tilfredsstillende børne- og straffeattest forudsættes.

Se hele stillingsopslaget og stillings- og person- 
profil på www.bakkegaard.gentofte-skoler.dk eller  
www.gentofte.dk  

Læs mere om jobbet og send din ansøgning 
online på www.gribskov.dk/job

Skoleleder 
MED FLAIR FOR AT BYGGE NYT

Har du gedigen ledererfaring? Kan du skabe resultater sammen 
med folkeskolens mange medarbejdere og samarbejdspartnere? 
Har du ambitioner og er optaget af at give dine bidrag til folke- 
skolens udvikling? Så er stillingen som skoleleder af Gilbjerg-
skolen måske noget for dig.

Gilbjergskolen er en ny skole fra 2012 præget af stolte traditioner 
på fusions-skolerne i Gilleleje og Blistrup, men også med en 
ambition om at være blandt de bedste. Inden for et par år skal 
der indvies en helt nye skole med fysiske rammer og utraditio-
nelle løsninger, der bryder med vante forestillinger om, hvordan 
et læringsmiljø skal være. Gilbjergskolen og Gribskov Kommune 
skal som én af de første kommuner i landet bygge en skole til 
den nye folkeskolereform. Til børnenes bedste.

Den attraktive lederstilling er nærmere beskrevet i job- og 
personprofilen, som du finder på www.gribskov.dk eller  
www.thorupskontor.dk.

Kontakt gerne konstitueret skoleleder  
Per Rømer på 48 30 10 12 eller rekrutterings- 
konsulent Søren Thorup på 21 68 87 08.

Ansøgningsfrist er den 12. januar 2015 kl. 12.
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Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Brænder du for læring
og specialpædagogik?

køBenhavns kommune

lærere til arildsgård
du ønsker at gøre en forskel både fagligt og pædagogisk. du ved, at motiva-
tion og relation er nøglen til læring. du vil arbejde med synlig og målstyret 
læring. du hylder princippet om ’noget at se, noget at høre, noget at røre, 
noget at gøre’. du kan tænke ud af boksen og være en teamplayer på 
samme tid. arildsgård søger to uddannede lærere til vores mellemtrin og 
overbygningsklasser. tilsammen skal i kunne dække matematik, fysik, idræt, 
geografi/biologi, n/t og engelsk. Den ene stilling inkluderer en teamlederfunk-
tion for Overbygningsteamet, der består af fire lærere og fire pædagoger.

ansøgningsfrist onsdag den 7. januar 2015 
Læs det fulde opslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde “Under-
visning”.

 Lærerstillinger 
SOLRØD KOMMUNE

Læs mere på solrod.dk

| 10Solrød

Afdelingsleder til 10Solrød

Solrød kommunes 10.klassecenter med 200 elever og 15 
lærere søger ny leder pr. 1. marts 2015.

Ansøgningsfrist den 8. januar kl. 12.

 Lederstillinger 

Nord-Samsø Efterskole er en lille skole med ca. 60 elever,
beliggende i hjertet af Samsøs smukke natur.

Vi er en skole for alle, og vi åbner også dørene for et antal elever 
med særlige behov. Vi bestræber os på at møde eleverne med 
en anerkendende pædagogik og med den ligeværdige samtale 
som det vigtigste redskab. Skolens målsætning er at uddanne 
unge mennesker til demokrati, selvstændighed og fordomsfrihed.

Vores skole er en blanding af undervisning, hjemlig hygge og 
trygge rammer, hvor klare værdier og aftaler udleves. Vi har 
tradition for en flad ledelsesstruktur, hvor åbenhed og fællesskab 
omkring beslutninger har været et stærkt fundament.

Du kommer til at samarbejde med dedikerede medarbejdere 
med holdånd og stor ansvarsfølelse - medarbejdere som i mødet 
med eleverne lægger vægt på de unges personlige, sociale og 
faglige udvikling.

Efterskolernes overlevelse er betinget af, at både leder, med-
arbejdere og bestyrelse kan se fremad. Derfor glæder vi os til at 
høre, hvilke ideer du har til fortsat at tiltrække elever og udvikle 
skolens tilbud til de unge.

Ansættelse sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og 
Lærernes Centralorganisation. Aflønning finder sted i intervallet 
kr. 420.722 - 493.201.

Stillingsopslaget kan i sin helhed læses på www.n-s-e.dk.
For yderligere oplysninger kan henvendelse ske til skolen eller 
bestyrelsen ved formand Peter Lund på tlf. 5126 1668.

Ansøgningsfristen er den 20. februar 2015 med ansættelse  
fra den 1. august 2015. Samtaler vil finde sted fredag den  
6. marts 2015.

Nord-Samsø Efterskole søger ny forstander

NORD-SAMSØ EFTERSKOLE
Sdr. Møllevej 5 · 8305 Samsø · Tlf. 8659 6500 · www.n-s-e.dk · kontor@n-s-e.dk
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Sportsefterskolen Sjælsølund S/E/S søger ny 
lærer til matematik, samfundsfag og eventuelt 
fodboldtræning til d. 1. marts 2015.

Sportsefterskolen Sjælsølund S/E/S oplever en stor efterspørgsel og 
derfor ekspanderer vi i forhold til elevantal. For at fastholde denne 
positive udvikling på skolen søger vi pr. 1. marts 2015 en ny kollega 
til fast ansættelse. Den kommende lærer skal kunne dække et eller 
flere af følgende prøveforberedende fag i matematik og samfundsfag 
på 9. og 10. klassetrin. Stillingen er på fuld tid og vi ser gerne, at 
ansøgerne har en sportslig profil eventuelt som fodboldtræner.

Vi forventer at du:
• har undervisningskompetence i de prøveforberedende fag.
• har lyst til at arbejde med unge mennesker, såvel fagligt som når  
 der er tilsyn med eleverne.
• vil deltage aktivt i efterskolens mangfoldige hverdag, herunder
 eventuelt på vores årlige linje- og skitur. 
• vil indgå i en tilsynsordning med kollegerne, der bl.a. indebærer
 aften- og weekendvagter.
• har masser af lyst og energi til en hverdag i højt tempo på mange
 tider af døgnet.
• har en læreruddannelse eller lignende.
• eventuelt besidder en fodboldtræner uddannelse.

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

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til forstander Peter Bruhn 
Jepsen eller viceforstander Jens H. Nissen på telefon 45 86 09 16. 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC. 

Ansøgningsfrist for ansøgning sendt pr. mail er fredag 
d. 23. januar kl. 12.00. Vi forventer at afholde ansættelsessam-
taler i løbet af uge 5. 

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

Sportsefterskolen Sjælsølund 
S/E/S søger to nye lærere
Sportsefterskolen Sjælsølund har haft succes med sin nye profil og oplever 
en stor efterspørgsel. Derfor ekspanderer vi i forhold til elevantal og udbud af 
sportslinjer. For at fastholde denne meget positive udvikling på skolen søger 
vi pr. 1. august 2013 to nye kolleger til to års vikariater med god mulighed for 
efterfølgende fast ansættelse. De to kommende lærere skal i kombination 
primært dække den prøveforberedende undervisning i matematik, dansk, en-
gelsk og tysk på 9. og 10. klassetrin samt eventuelt undervise på fodbold- el-
ler ridesportslinjen. Det vil desuden også være en fordel, hvis de nye lærere har 
en sportslig profil. Begge stillinger er på fuld tid med tiltrædelse d. 1. 8. 2013. 
Der kan eventuelt knyttes en bolig på skolen til den ene stilling.  

Vi forventer at du:
•	 har	undervisningskompetencer	i	de	prøveforberedende	fag.
•	 har	lyst	til	at	arbejde	med	unge	mennesker,	såvel	fagligt	som	når	der	er	tilsyn.
•	 	vil	deltage	aktivt	i	efterskolens	mangfoldige	hverdag,	herunder	evt.	vores	

årlige linje- og skitur.
•	 vil	indgå	i	en	tilsynsordning	med	kollegerne,	der	bl.a.	indebærer	aftenvagter.
•	 kan	eventuelt	undervise	på	fodbold-	og	ridesportslinjen.
•	 	har	masser	af	lyst	og	energi	til	en	hverdag	i	højt	tempo	på	mange	tider	af	

døgnet.
•	 har	en	læreruddannelse	eller	lignende.

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

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til forstander Peter Bruhn Jepsen 
eller viceforstander Jens H. Nissen på tlf. 45 86 09 16. 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem Finansmini-
steriet og LC.

Ansøgningsfrist for ansøgning pr. mail er d. 3. juni kl. 12.00. Vi forventer 
at afholde ansættelsessamtaler torsdag og fredag d. 13. og 14. juni 2013. 

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

S l E l S
SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND

S l E l S
SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Vi søger en engageret lærer til vores team på mellemtrinnet 
pr. 1.  marts 2015.

Er du glad for at være lærer og trives i fællesskaber med at 
udvikle gode læringsmiljøer for eleverne – så er det lige dig 
vi har brug for.

Stillingen er tilknyttet mellemtrinnet og indeholder bl.a. 
dansk på 4. årgang og matematik på 5. årgang. Har du engelsk 
på linje eller andre fagkombinationer har det også interesse. 
Det vigtigste er, at du er den rette person til Vemmelev Skole. 

Vemmelev skole er en velfungerende folkeskole med ca. 500 
elever, heraf ca. 30 elever i skolens specialklasserække. Vi 
har implementeret LP (Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) 
og teamsamarbejde som en naturlig del af hverdagen. I dette 
skoleår sætter vi fokus på den nye reform, ”Visible Learning”, 
de nye forenklede fælles mål, og fortsætter med at styrke 
anvendelse af it og bevægelse i hverdagen. 

Vi lægger vægt på, at du 
• har lærereksamen med linjefag bl.a.i dansk
• er robust med gode relationskompetencer
• har en anerkendende og resurseorienteret tilgang til 

eleverne og deres forældre samt til kolleger
• kan reflektere over egen pædagogisk praksis

Vi tilbyder
• en fast stilling i et tæt og forpligtende teamsamarbejde 

med dygtige og engagerede kolleger
• positive og interesserede elever og forældre
• fleksible arbejdsrammer med egen PC og arbejdsplads

Løn efter gældende overenskomst
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder 
Rikke Sørensen eller viceskoleleder Peder Helveg Pedersen 
tlf. 58 38 33 31. 

Se evt. også skolens hjemmeside  
www.vemmelevskole.slagelse.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Vemmelev skole, 
Skolevej 2, 4241 Vemmelev, eller på mail k-skvem@slagelse.dk 
senest torsdag den 15. januar 2015 kl. 12.00.  

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 21. 
januar 2015.

Lærer 
til mellemtrinnet på Vemmelev Skole

 Lærerstillinger 
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To lærere til udskolingen på Store Heddinge Skole

Børn & Unge

Store Heddinge Skole har igennem 
de senere år gennemgået en stor 
udvikling, og vi er nu i fuld gang med 
at implementere den nye skolereform. 
Vi søger to engagerede nye kollegaer 
som kan være med til at bringe os hen 
mod vores mål, hvor trivsel og læring 
er i højsæde.

Der er som udgangspunkt tale om 
to stillinger på fuld tid, men alt efter 
hvordan vi ellers kan få tingene til at 
gå op, kan en af stillingerne også være 
på nedsat tid. 

Stillingerne er i udskolingen, og ansø
gere der kan dække tysk, vil blive højt 
prioriteret. Følgende fag skal dækkes:

• Tysk på 7. og 8. årgang
• Dansk på 7. årgang 
• Historie på 7. årgang
• Motion og bevægelse på 7. årgang
• Dansk som andetsprog i udskolingen

• Enkeltstøtte i udskolingen
•  Lektiehjælp/faglig fordybelse i ud

skolingen

Fagområder, klassetrin og skema lig
ger fast for dette skoleår, men på sigt 
er der god mulighed for andre fag
områder mm.

Vi forventer du er en ansvarlig, selv
stændig, initiativrig, og fagligt dygtig 
underviser. Du skal kunne og turde 
noget i undervisningen samt opret
holde et godt samarbejde med elever, 
forældre og kollegaer. 

Tiltrædelse hurtigst muligt og senest 
den 1. marts 2015. Løn og ansættelse 
i henhold til relevant overenskomst. 

Yderligere oplysninger ved henven
delse til afdelingsleder for udskolingen 
Flemming Michaelsen tlf. 56575490 / 
flemmich@stevns.dk eller skoleleder 

Jannick S. Mortensen tlf. 56575490 /  
jannmort@stevns.dk

Se fuld stillingsbeskrivelse på skolens 
hjemmeside: 
www.storeheddingeskole.dk

Ansøgningen med relevante bilag sen
des via www.stevns.dk, under fanen 
Ledige stillinger. 

Ansøgningsfristen er mandag  
den 5. januar 2015. 

Der vil blive afholdt samtaler i uge 3.

Stevns Kommune kræver en udvidet 
straffeattest (§ 22-attest) og en bør
neattest (§ 36-attest) inden ansæt
telse i ovennævnte stilling.

 Lærerstillinger 

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Fagligt netværk  
For lærere!

Glædelig jul og godt nytår
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Følg med og deltag  
i debatten på

Vi er ved at planlægge skolens fremti dige behov inden for det 
kommende år og søger allerede nu en lærer på fuld ti d med 
linjefag og/eller kompetencer i undervisning i ovenstående 
fag, hvilket er en forudsætning for at besætt e sti llingen. 
Ansøgere, der ikke opfylder fagkravene vil ikke komme i be-
tragtning. Vi forventer at ansætt e vor nye medarbejder i 
foråret med start i det nye skoleår – eventuelt før.

Du har lyst ti l at arbejde i privatskoleregi, hvor faglighed, ud-
vikling, engagement og et godt arbejdsmiljø vægtes højt, og 
hvor du vil indgå i kerneteams om klasserne og i fagteams 
med budgetansvar inden for de fag, du brænder for. De fy-
sisk-prakti ske muligheder er ti l stede, da skolen gennem årene 
har vægtet gode, fysiske og materielle rammer.

Greve Privatskole er en selvejende insti tuti on grundlagt i 1976. 
Vi bygger på klasse- og fagopdelt undervisning, der også rum-
mer andre varierede undervisningsformer. Klassekvoti enten 
er 20 elever.

Greve Privatskole har et overskueligt og nært miljø, hvor faglig 
viden prioriteres højt, og hvor du er synlig som en god samar-
bejdspartner, og der kan begejstres og vil befordre arbejds-
glæden. 

VI TILBYDER:
• en skole fra forskoleklasse ti l 9. klasse med to/tre spor
 (på enkelte trin)
• tryghed gennem faste rammer og læringsvillige elever
• 60 dygti ge og hjælpsomme kolleger – heraf 31 lærere –  
 og 500 elever
• Tilstedeværelse, når det giver mening – forberedelse,  
 hvor det giver mening!
• at lærere fortrinsvis underviser i deres linjefag
• tæt samarbejde i kerneteam om den enkelte klasse
• budget- og udviklingsansvarlige fagteams
•  ”ny-løn” – ti llæg
• lønti mer første år ti l at lære skolens arbejdsområder 
 at kende
• rådgiver/vejleder ti lknytt et nye lærere
• et moderne undervisningsmiljø med nye bygninger
• hytt eture og lejrskoler gennem hele skoleforløbet i 
 ind- og udland
• gode it-faciliteter med Smartboards i alle klasser og egen  
 lærer-pc.
• Vi vægter din selvstændige planlægning højt

Ansætt else sker i henhold ti l overenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC.
Oplysninger om skolen kan fås ved henvendelse ti l skoleleder 
Bo Fredsøe.

Ansøgning med relevante bilag fremsendes senest 8. januar 
2015.

GREVE PRIVATSKOLE
Hundige Bygade 2  / 2670 Greve / tlf. 43 90 94 86

www.greve-privatskole.dk / gp@greve-privatskole.dk

GREVE PRIVATSKOLE SØGER LÆRER
I FYSIK/KEMI, BIOLOGI, GEOGRAFI MV. 
(inden for det kommende år)

VI TILBYDER:
• en skole fra forskoleklasse ti l 9. klasse med to/tre spor
 (på enkelte trin)
• tryghed gennem faste rammer og læringsvillige elever
• 60 dygti ge og hjælpsomme kolleger – heraf 31 lærere –  
 og 500 elever
• Tilstedeværelse, når det giver mening – forberedelse,  
 hvor det giver mening!
• at lærere fortrinsvis underviser i deres linjefag
• tæt samarbejde i kerneteam om den enkelte klasse
• budget- og udviklingsansvarlige fagteams
•  ”ny-løn” – ti llæg
• lønti mer første år ti l at lære skolens arbejdsområder 
 at kende
• rådgiver/vejleder ti lknytt et nye lærere
• et moderne undervisningsmiljø med nye bygninger
• hytt eture og lejrskoler gennem hele skoleforløbet i 
 ind- og udland
• gode it-faciliteter med Smartboards i alle klasser og egen  
 lærer-pc.
• Vi vægter din selvstændige planlægning højt

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

•  En af vores lærere flytter desværre til Jylland. Vi har derfor  
 følgende skema ledigt fra 1. februar 2015: En 4. klasse i   
 engelsk og madkundskab, to 6. klasser i madkundskab og to 
 7. klasser i engelsk. I alt 24 lektioner.  

• En lærer skal på barsel medio marts 2015 i følgende skema: 
 10. klasse i dansk, historie samt klasselærerfunktion, 8. klasse
 i biologi, historie og samfundsfag samt to 9. klasser i historie
 og samfundsfag. I alt 24 lektioner.

• En lærer til at læse to 8. klasser i tysk fra nu grundet sygdom. 
 I alt 8 lektioner pr. uge. 

Vi er en privatskole med ca. 750 elever og 60 medarbejdere i 
grundskolen – en levende og dynamisk arbejdsplads med et godt 
arbejdsmiljø beliggende i naturskønne omgivelser. Vi lægger vægt 
på faglig fordybelse, respekt og ansvar i et åbent og kreativt miljø 
med et særdeles godt samspil mellem skole og hjem. 

Medarbejdere skal kun være på skolen, når tilstedeværelse er 
påkrævet. Nye medarbejdere har tutorordning. 

Hvis du har lyst til at vide mere, så besøg vores hjemmeside www.
bagkost.dk eller kontakt afdelingsinspektør Helle Brinch eller 
viceafdelingsinspektørerne Claus Sabroe og Leif Rasmussen på 
telefon 44 98 00 65.

Løn og ansættelse efter fællesoverenskomst mellem Finansmini-
steriet og LC.

Ansøgningen mailes til hb@bagkost.dk. Hvis det er muligt, ved-
hæftes ansøgning og bilag i ét dokument. Ansøgningen stiles til 
bestyrelsen for Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Aldershvilevej 
138, 2880 Bagsværd.

Ansøgningen skal være skolen i hænde så hurtigt som muligt 
dog senest onsdag den 7. januar 2015 kl. 12.

Bagsværd Kostskole og Gymnasiums
grundskole søger tre lærere

Aldershvilevej 138 • DK 2880 Bagsværd • Tlf. +45 44 98 00 65 • Fax + 45 44 98 03 22 
E-mail bk@bagkost.dk • www.bagkost.dk

 Lærerstillinger 
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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

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Kan du fastholde og udvikle struktur
i undervisningen af børn?

Københavns Kommune

engageret lærer 
skole og dagbehandling Frederikshøj er normeret til 36 elever i alderen 
6-16 år. Fælles for børnene er, at de ikke kan rummes i folkeskoleregi. se 
www.frederikshoej.dk. vi søger en dygtig, engageret, udviklingsorienteret og 
passioneret lærer til mellemtrinnet, der kan dække fagene dansk, billedkunst, 
musik og evt. idræt. Du skal have lyst til at være en del af et team, hvor alle 
faggrupper samarbejder om opgaven omkring børnene. I teamet skal du 
både kunne arbejde selvstændigt og kunne samarbejde i teamet om struktur, 
undervisning og behandling.

ansøgningsfrist onsdag den 14. januar 2015 
læs det fulde opslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde “under-
visning”.

 Lærerstillinger 

dansk Skoleforening for Sydslesvig

Administrativ leder

§ ansøgningsfristen er den 16/01/15

Net-nr. 14168

bugtskolen, Greve kommune

Genopslag – skoleleder 

§ ansøgningsfristen er den 12/01/15

Net-nr. 14206

Nord-Samsø efterskole, Samsø kommune

Nord-Samsø Efterskole søger ny forstander

§ ansøgningsfristen er den 20/02/15

Net-nr. 14216

Skolen ved bülowsvej, frederiksberg kommune

Pædagogisk leder (evt. m/ souscheffunktion)

§ ansøgningsfristen er den 29/12/14

Net-nr. 14194

Højvangskolen, Horsens kommune

Dansk- og idrætslærer søges

§ ansøgningsfristen er den 18/12/14

Net-nr. 14172

Munkegårdsskolen, Gentofte kommune

To lærere til fysik, matematik og musik

§ ansøgningsfristen er den 30/12/14

Net-nr. 14209

dyhrs Skole, Slagelse kommune

Børnehaveklasseleder til Dyhrs Skole

§ ansøgningsfristen er den 21/01/15

Net-nr. 14215

brøndbyvester Skole, brøndby kommune

Dansklærer til udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 18/12/14

Net-nr. 14220

b93 ś Skole og Idrætsakademi, københavns kommune

Engelsklærer

§ ansøgningsfristen er den 26/12/14

Net-nr. 14210

blåbjergskolen, Varde kommune

Skoleleder til Blåbjergskolen

§ ansøgningsfristen er den 06/01/15

Net-nr. 14181

kirkebakkeskolen, Vejle kommune

Skoleleder til Kirkebakkeskolen

§ ansøgningsfristen er den 05/01/15

Net-nr. 14222
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

København K, jul/nytår
lejl. på 81 m2 i Adelgade 
mellem kgs. nytorv og 
kgs. Have udlejes i julen 
og i nytårsdagene. 2-3(4) 
sovepl.
telefon: 4081 3118

2-3 værelses lejlighed 
søges i Århus 
Min søn og svigerdatter, 
søger lejlighed i cykelaf-
stand til Uniparken. Max 
8000kr.
telefon: 30112871

Spanien / andalusien 
– Fuengirola / Mijas
feriebolig udlejes.107 
kvm., 2 sovevær., 5 sen-
gepl. 2,5 badevær. Be-
ligg. i smukt,tropisk ha-
veanlæg.
telefon: 7555 0403 /  
2972 6686 
www.feriebolig-mijas-golf.
weebly.com

Ferielejlighed i 50 
km syd for rom
Unik 1600-tals her-
skabslejlighed på 124 
m2, i den charmerende 
bjergby Cori. Plads til 6 
personer.
telefon: 61376860 
www.close2rome.com

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

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

bazar
    Ikke-koMMercIelle aNNoNcer 

fra dlf-MedleMMer

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.

Sydskolen, afdeling Hørve, odsherred kommune

Lærer til heldagsklassen, Hørve

§ ansøgningsfristen er den 09/01/15

Net-nr. 14098

arildsgård, københavns kommune

Lærere til Arildsgård

§ ansøgningsfristen er den 07/01/15

Net-nr. 14219

Sportsefterskolen Sjælsølund, Hørsholm kommune

Lærer

§ ansøgningsfristen er den 23/01/15

Net-nr. 14221

dyssegårdsskolen, Gentofte kommune

To engagerede lærere til indskolingen

§ ansøgningsfristen er den 19/12/14

Net-nr. 14205

borup Privatskole, køge kommune

Tysk- og indskolingsdansklærer

§ ansøgningsfristen er den 10/01/15

Net-nr. 14207

UU-Vestegnen, albertslund kommune

UU-Vestegnen søger uddannelsesvejleder

§ ansøgningsfristen er den 19/01/15

Net-nr. 14224
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Bliv medlem af
Sproglærerforeningen

rubrikannoncer

Følg med og deltag i debatten på

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Se efter ledige stillinger samt  
kurser, efteruddannelse,  

supervision m.m. indenfor:
skole, dagbehandling, STU  

og kollegie/botilbud 
på vores hjemmeside  

www.skolensputnik.dk  
eller kontakt  

konsulent Anne Berglund  
tlf. 41 78 31 31 

mail: anb@skolensputnik.dk

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

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

GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE

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

KILROYGROUPS.COM

Forslag til andre rejsemål:
Athen, fly, 5 dg/4 nt  ........................... fra kr.  2.290,-
Rom, fly, 5 dg/3 nt  ............................ fra kr.  1.990,-
Madrid, fly, 5 dg/4 nt  ........................ fra kr.  2.190,-
London, fly, 5 dg/4 nt  ....................... fra kr.  1.865,-
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt  ................. fra kr.  1.750,-
Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

Faglige
besøg

Faglige 
kompendier

Tryghed & 
sikkerhed

Erfarne 
konsulenter

Forslag til studiebesøg i Prag: 
• Theresienstadt • Skoda bilfabrikkerne 
• Foredrag med tidl. ansat ved den danske ambassade

STUDIEREJSE TIL
PRAG
6 dg./3 nt. 
bus fra kr. 1.270,-

Billige studie- og grupperejser

Budapest, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  1675,-
Hamborg, bus, 3 dg/2 nt fra kr.  735,-
Dublin, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2145,-

Top faglige besøg Barcelona: Sagrada Familia • Gaudi-tur • Byrundtur til fods/på cykel

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

TID: Du sparer tiden • SIKKERHED: Gennemprøvet koncept
FAGLIGHED: Det centrale element i enhver studierejse

VORES 
FOKUS ER:

Firenze, fly, 5 dg/4 nt  fra kr.  2245,-
Paris, egen bus, 6 dg/3 nt  fra kr. 1765,-

2.360
pr. person
5 dg/4 nt.

BARCELONA
 M. FLY fra kr.

Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AM
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 1  12. december 19. december 8. januar
folkeskolen nr. 2  6. januar 13. januar 22. januar
folkeskolen nr. 3  20. januar 27. januar 5. februar
folkeskolen nr. 4  3. februar 10. februar 19. februar

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

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

131. årgang, Issn 0015-5837 

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

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

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

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
(barsel) 
esben Christensen, esc@dlf.org
simon Brix Justesen, sbj@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
lise frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Mie Borggreen Winther 
mbw@dlf.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

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

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

forsidefoto: simon Jeppesen

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Bo holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peter underviser  
903 timer om året

Peter D. Nielsen forbereder  
sig i timerne: »Jeg tror ikke, vi løfter  

eleverne på denne måde«.
SIDE 12

AntoriniS to timer
Har ministeren erkendt, at mange 
lærere nu underviser mere?
Side 10

grimt netSprog
Forlag kæmper med, at unge skriver  
fuc* og værre ting på frilæsning.dk
Side 26

FolkeSkolen.dk?
Hver femte lærer har ikke besøgt  
folkeskolen.dk, viser læserundersøgelse. 
Side 30

Glædelig jul og 
godt nytår
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uskolet 
Ved Morten Riemann

Så kan de lærer det / 72

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

for korte NYHeDer

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

Julegave fra ledelse 
lige så personlig 
som informationspje-
ce fra kommunen om 
dagrenovation i privat 
husstandsområde for 
vinterhalvåret.

Nej, dokument på 
skoleleders skrivebord 
ikke nyt skema, 
faktisk bare liste over 
gaveindkøb.

Entusiastisk engelsk-
lærer mangler angive-
ligt kun tre rensdyr-
symboler for at have 
vundet virkelig mange 
penge på skrabeka-
lender.

Ham den nye  
kollega hilst på i  
lingeriafdeling.

Patetisk idiotkollega 
»synes da egentlig,  
at 2014 har været  
et dejligt år«

Der er ikke rigtig noget at  
fortælle om årets lærerjulefrokost,  

det er der altså ikke

Ifølge en kæmpenar i lærerkollegiet, 
som fandeme ikke har fattet en skid af 
det hele, har 2014 »da egentlig været 
et dejligt år«. Den vanvittige udmelding 
faldt forleden uden hensyntagen til 
årets megen tumult. »Tjoh, selvfølge-
lig har der været meget nyt at skulle 
forholde sig til«, fortsatte tumpen sine 
uhyrligheder. »Men jeg har nydt sam-
været med børnene, undervisningsger-
ningen er en stadig inspirerende udfor-
dring, og de nye tidsregler har givet mig 
mulighed for at være mere til stede, når 
jeg er hjemme hos familien«. Ifølge flere 
kolleger er det kun et spørgsmål om tid, 
før jubelidioten indser,  
hvor deprimerende 
alting i virkelig-
heden er. 

Næh, det var meget, som det plejer. Du 
ved, de to var godt oppe at køre allerede 
under pakkelegen. Ham dér bliver lidt 
creepy, men så sidder han pludselig og 
sover. Hende dér brokker sig over maden, 
og ham dér vælter altid sit glas. De dér 
er ivrige efter at snakke, og helst fagligt, 
og de har god tid. Hende dér har meget 
røde læber og bliver hurtigt lidt skinger, 
står lidt tæt, taler lidt højt, men meget 
sød og vil hele tiden høre Wham, nu hvor 

hun bare er på strømpesokker. Så skal 
dem dér fandeme ud at ryge, skal I ikke 
med? Og de dér står bøjet over musik-
ken og er uenige om noget med Rasmus 
Seebach og Earth, Wind & Fire. Så dem, 
de danser godt, men er også lidt irrite-
rende, og er han og hun allerede gået? 
Til sidst var vi bare nogle stykker tilbage, 
og så var klokken pludselig mange. Der 
er ikke rigtig noget at fortælle om årets 
lærerjulefrokost. Det er der altså ikke.

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,-)
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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.

& b 86 jœ
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F
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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
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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.
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Musik og tekst: Jesper Gilbert Jespersen 1999

21  Dagen er ny 
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