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Lad dine elever træne 
i den rigtige retning

■	 Lydrette	læsetekster	til	hver	lektion	i	VAKS – Lyd for lyd 

■	 Lydrette	læsetekster	med	stigende	sværhedsgrad

■	 Egner	sig	til	større	elever	med	ordlæsevanskeligheder	

■	 Læses	ved	hjælp	af	basal	lydlig	læsestrategi

Det kendte VAKS-system til elever med læsevanskelig-
heder er blevet udvidet med et inspirerende læsehæfte, 
der passer til VAKS-strategien: Lyd for lyd.
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Forkyndelse
»Er det på tide at sprænge 
rammerne og indse, at 
uden at inddrage forkyn-
delse om tro, håb og  
kærlighed, altså et religiøst 
indhold i det pædagogi-
ske – så bliver pædagogik 
og undervisning taget på 
sengen i spørgsmålet om, 
hvad et menneske er«.
Lærke Grandjean 

»Folkekirken skal ud af  
folkeskolen, og det kan  
ikke gå hurtigt nok«. 
Viggo Smitt

»Så fri os fra religionen og 
alle dens gerninger og al 
dens væsen – i hvert fald 
når det drejer sig om den 
overordnede styring af  
folkeskolen. Amen!«
Jens Hougaard Nielsen

»At blande religiøsitet ind 
i denne debat ligner efter 
min mening nærmest en 
foræring til læringsmål-
skolens fortalere, der vil 
bruge det til at marginalise-
re deres modstandere som 
en lille, anakronistisk sekt af 
forfrosne, hjemløse grundt-
vigianere. En manøvre, der 
faktisk allerede er i gang«. 
Niels Chr. Sauer

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

2016. Alt er stadig mørkt og frosset. Men kigger man efter, kan man 
se, at den store isflage, folkeskolereformen, er ved at sprække i kanterne. 

Der er grøde i luften.
Dispensationer og kreative ideer i form af konverteringer af understøttende under-

visning til kortere skoledage pibler frem og skyller ind over isflagen. 
Det er i høj grad lærerne, som har skubbet på. Lærere, som troværdigt og vedhol-

dende har fortalt offentligheden om den hverdag, de oplever i en skole, hvor eleverne 
har mange flere timer, og lærerne ikke har tid til noget. 

En af de landskendte lærere fra tv, Vivian Eriksen, fortæller i dette blad om, hvor-
dan hun har oplevet at optræde som billedet på den danske lærerstand – og hvordan 
året er gået.

Der er andre lærere, som stemmer med fødderne. I sidste blad fortalte vi om alle 
dem, som har skiftet fra en kommune til en anden. I dette lytter vi til nogle, som har 
valgt helt at forlade skolen. Det sætter pres på kommunerne for at gennemføre foran-
dringer. 

DLF har også sammen med politikerne indgået aftaler i en del kommuner. De bety-
der, at de værste tidsler er fjernet i de kommuner. Men ikke i alle. 

Så skal vi ikke bare klappe i hænderne?
Ja og absolut nej.
Ja, fordi tingenes tilstand er åbenlyst uholdbar. Lærerne har ikke en jordisk chance 

for at leve op til hverken egne eller politikernes ønsker om, hvordan den danske folke-
skole skal fungere. Så forandringer, der gør hverdagen til at håndtere, er velkomne.

Men nej, fordi ingen aner, hvor dette anarkistiske eksperiment ender. I den ene kom-
mune er det borgmester Jensens dagsorden, i den anden er det Hansens, som styrer. 

Hvis politikerne efterhånden har lyttet sig til, at der er 
mange gode grunde til at justere kursen – og det burde de 
virkelig have forstået efterhånden – så bør de sætte sig ned 
sammen med professionelle og eksperter og finde ud af, 
hvordan det hele kan ende. Ingen påstår, at tiden før refor-
men var et paradis. 

At ændre reformen bør i hvert fald ikke overlades til de velmenende og sparepres-
sede borgmestre rundtomkring i landet. 

Så reformpolitikere på Christiansborg: Grib bolden, og kom i arbejdstøjet!
For at citere filosoffen Peter Kemps gode råd til politikerne: »I behøver ikke at sige, 

at I tog fejl. I kan nøjes med  
at sige, at I ikke har råd«. 

 

Tøbrud? 
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ATERIALET

ER G R ATIS En kort fi lm, faktaark og debat- & dilemmakort

 En skabelon til klassens fælles alkoholaftale

 En Power-Point-præsentation om forældre, unge og alkohol

 En skabelon til en invitation til et forældremøde om unge og alkohol

 En lærervejledning, som guider dig gennem materialet

MATERIALET BESTÅR BL.A. AF:

Inspirationsmateriale til forældremøder 
i 7. - 9. klasse om unge og alkohol

Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indfl ydelse på sit barns alkoholvaner

MATERIALET KAN BRUGES AF UNDERVISERE, SSP-KONSULENTER ELLER 
ANDRE, SOM HAR EN DIALOG MED FORÆLDRE OM UNGE OG ALKOHOL

DOWNLOAD MATERIALET PÅ WWW.FULDAFLIV.DK

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING

 TAG STILLING  –  TAL SAMMEN  –  LAV AFTALER
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Den første læsning 0.-2. klasse – består både af 
bøger og digitalt læremiddel. Denførstelæsning.dk er 
en del af iDansk Portalen og kan også købes separat. 

Køb bogen og portalen sammen og opnå den 
bedste effekt!

Med Denførstelæsning.dk får du

• Den samme legende tilgang til læring

• Mere træning med nye opgaver

• Motivation gennem spil

Den første læsning
Både som bog og digitalt læremiddel 

Ida og Emils velkendte univers – nu med masser 
af nye spil til næste niveau.

Trin 2: Ida og Emil mod nye mål

Følg Ida og Emil mod nye mål i læsning, stavning og 
skrivning. På Trin 2 føres eleverne videre til næste 
niveau i deres læse- og skriveudvikling med fokus 
på vokalglidning og ord med betingede udtaler. 
Der arbejdes med tekstforståelse i læs-selv-
historier og faktatekster. Grafi ske modeller 
indgår som fast element i de tilknyttede 
skriveværksteder.

Denførstelæsning.dk 
NYHED: TRIN 2

Køb 

iDansk-portalen 

og få adgang til 

Trin 2!
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LÆSNING
L Æ S E B O G E N

• Bogstavbogen• Skrivebogen• Lærervejledning

• Læsebogen• Arbejdsbogen• Lærervejledning

Den første

LÆSNING består af:

ISBN 978-87-23-00143-6

www.alinea.dk

den forste laesning_omslag  22/01/07  9:22  Side 1
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Ina Borstrøm

Dorthe Klint Petersen
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I N D H O L D
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PORTRÆT:  
EN LÆRER GØR STATUS

 

 
Avis på engelsk! 

 

The School Times 

Giv dine elever relevant og  
up-to-date undvisningsmateriale 

hver måned med The School Times! 
 

Siden 1994 er The School Times udgivet  
9 gange årligt. Tidsskriftet kan enten 

printes fra PDF-filer eller læses online fra 
iPad eller mobile enheder. Artiklerne i  

The School Times er rettet mod elever fra 
7-8 klasse og opefter. Et årsabonnement, 

som dækker en skole, koster kun  
Dkr 609,- (ekskl. moms) 

 

Abonnementet løber fra Jan-Dec og inkluderer: 
   Teacher og Student login websider 
Online audio tekster i MP3 format 
Opgaver, øvelser, ordforklaringer  

& ’Worksheets’ 
Adgang til School Times Archive, alle numre  

& audiotekster udgivet siden 2004 
Emner i kommende numre:  

Global Terror, Climate Change, Irish Uprising 1916, 
Chernobyl 30 Years On, Euro 2016, plus Film news, 

sport, music, og mange andre emner.   
 

For mere information, pøveartikler & audio, besøg  
The School Times webside schooltimes.com 

schooltimes.com 

Vivian Eriksen er lærer på Sofiendalskolen i 
Aalborg. Som hovedperson i tv-dokumentaren 
»Folkeskolen – Forfra« har hun været med til 
at tegne billedet af skolen efter reformen. Men 
hvad tænker hun selv om de sidste års skoleliv? 
Og hvorfor blev hun syg af lockouten? 

18

Farvel til folkeskolen
Stine og Jakob Møller er to af 

de mange lærere, der har  
forladt folkeskolen. Det sam-

me har over 1.600 lærere 
gjort alene i 2015.

 

T E M A
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à   OVERSIGT38 5030

Speltbolle- 
mafiaen er over os

Morten Riemann  
lægger hårdt ud med 

verbalt attentat på 
overskudstunge  

forældre – i Uskolet.

Tidlig sprogstart 
Fagter, rim og sange er 
vigtige redskaber, når 
elever i 1. klasse skal 
undervises i engelsk.

Professor:  
Skrot reform-

pædagogikken
Ny bog om, hvordan 

lærerne kan få de  
sidste elever med.

24

Kronik 
Lærere og skoleledere 
skal være drivkraften i 

udviklingen af  
folkeskolen

 – for elevernes skyld. 
Kronik om udfordrin-

gerne i 2016 af DLF’s 
formand, Anders Bondo 

Christensen.

Folkeskolen retter
I Folkeskolen nummer 22 skrev vi under temaet 
om jobskifte, at lærer Mads Bilde Sørensen i 
første omgang skiftede fra Nymarkskolen i  
Slagelse til Agedrup Skole på Fyn. Det var for-
kert. Mads Bilde Sørensen flyttede til Aarupsko-
len, der ligger på Vestfyn. 

Desuden var Bornholm ved en fejl ikke kom-
met med på Danmarkskortet i temaet.

I Folkeskolen nummer 21 skrev vi ved en 
fejl i en billedtekst, at danske elever har over 
10.000 skoletimer om året, mens de finske har 
6.327 – men som det også fremgik af artiklen, 
er det heldigvis i et helt skoleliv, at eleverne har 
disse timer. Vi beklager fejlene.

Redaktionen

34

Ny portal  
på vej

Digitale lærings- 
systemer og 
samarbejds- 

platform.

Portræt: 
Lavere kvalitet – men mere fri ................./  6

Folkeskolen.dk .................................../  12

Farvel til folkeskolen
Ikke lærer for enhver pris .........................../  18

Langt flere lærere forlader folkeskolen .../  20

Skilt fra jobbet: Når tiden ikke slår til ...../  21

Hver fjerde lærer i Horsens er nyansat ..../  22

Kronik ......................................................./  24

Debat
DLF mener .................................................../  26 

Læserbreve ................................................../  27

Didaktik
Sådan får lærerne alle elever med  ........../  30 

Brugerportal
Digitale læringssystemer sætter  
fokus på data og mål ................................./  34
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ivian Eriksen kunne mærke, at den 
var gal. Hun stod egentlig forover-

bøjet – i gang med at hjælpe en elev. 
Men så blev hun svimmel. Hun havde 

brug for at sætte sig, så hun stavrede op 
til katederet. Men svimmelheden for-

svandt ikke, da hun havde sat sig. Lydene 
blev mærkelige, verden flød ud, og hun havde 

det, som om hun sad inde i en dykkerklokke. 
Sveden løb. Og eleverne spurgte videre:

»Hvad så med den her synopsis?« »Hvor 
skal jeg sætte min underskrift?«

Vivian talte inde fra sin dykkerklokke: »Jeg 
kan ikke lige nu«.

Foran hende sad den 9. klasse, som hun 
begyndte at undervise allerede i 3. klasse. En 
klasse, hun havde stærke relationer til. Og 
eleverne kendte også deres lærer, bare ikke i 
den situation – så først da en af dem tog ordet 
og læste læreren for resten af klassen, faldt 
tiøren.

»Kan I ikke se, at hun er helt vildt presset. 
Lad hende lige være«.

Total tavshed og så: Vivian vendte sig 
hurtigt om og kastede op i skraldespanden. 
Hverken lærer eller elever så dén komme. En 
snarrådig elev spænede ind til naboklassen: 
»Vivian er blevet helt vildt dårlig«. Og nabolæ-
reren fik sendt klassen hjem.

I den tidlige vinter 2015, hvor Vivian Erik-
sen og fagbladet Folkeskolen mødes, kan hun 
se tilbage på halvandet arbejdsår i en folke-
skole, der stadig er ved at indføre folkesko-
lereformen. Lockouten banede som bekendt 
vejen for folkeskolereformen, og siden den 
blev politisk vedtaget og siden virkelighed i 
august 2014, har der været mange nye opga-

Vivian Eriksen er lærer på Sofiendalskolen i Aalborg. Som hovedperson 
i tv-dokumentaren »Folkeskolen – Forfra« har hun været med til at tegne 
billedet af skolen efter reformen. Men hvad tænker hun selv om de sidste 

års skoleliv? Og hvorfor blev hun syg af lockouten? 

Lavere kvalitet
– men mere fri

A F  E S B E N  C H R I S T E N S E N   •   F O T O :  L A R S  H O R N
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ver for landets lærere. For Vivian Eriksen var 
det første reformskoleår med ekstra krydderi. 
Sammen med eleverne i 8.k blev hun fulgt af 
et tv-hold fra DR, der filmede klassen til do-
kumentarserien »Folkeskolen – Forfra«. Vi har 
sat den 36-årige lærerinde stævne for at tegne 
et portræt af hende – og dermed få hende til 
at tegne et portræt af folkeskolen af i dag.

Ville slutte ordentligt
Vivian Eriksen blev syg af lockouten. Ikke 
fordi det var en følelsesladet oplevelse at blive 
låst ude af sin arbejdsgiver, men fordi den 
manglende måneds arbejde nu skulle klares 
på skoleårets sidste måneder, og det blev for 
meget. I dag husker Vivian Eriksen tilbage på 
en vild tid:

Arbejdet var konstant. Det var også 
hjemme hver dag, også i weekenden. Med 
udsigten til 9. klasses elever, der skulle til 
afgangsprøve for første gang, var der meget, 

der skulle læses, ordnes og indsendes. Og 
mens lærere med andre klassetrin end 9. må-
ske kunne sige, at de nøjedes med at nå det, 
de nåede, var der ingen pardon for 9. klasse.

»Vi skulle jo, der var ikke noget at gøre«, 
fortæller Vivian Eriksen i dag, men det var 
nu ikke den ydre styring, der fik hende til at 
arbejde så hårdt, at hun mødte sin fysiske 
grænse: 

»Men vi havde nok gjort det alligevel. Jeg 
ville slet ikke kunne have haft det siddende 
på mig, hvis eleverne ikke fik afsluttet det 
ordentligt«.

Dengang i foråret 2013 hjalp kollegaer og 
en afdelingsleder med at få lettet på opgave-
mængden. Der blev sat fokus på elevernes 
afgangsprøve, mens andre måtte tage sig af 
skolens kor og de andre opgaver, der ikke 
havde noget med afgangsprøven at gøre.

Og elever og lærere kom igennem til dimis-
sionen.

P O R T R Æ T:  L Æ R E R  I  D E N  N Y E  V I R K E L I G H E D

»Mange af de  
timer, vi leverer i dag, 
er meget ineffektive, 
fordi vi simpelthen er 
smadrede og brugte. 
Samtidig har jeg brugt 
mere tid på forbere-
delse tidligere, og jeg  
underviser nogle  
flere timer nu«.
Vivian Eriksen
Lærer på Sofiendalskolen
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En god skole
Vivian Eriksen er lærer på Sofiendalskolen i 
Aalborg. Hendes vej dertil var lidt snørklet: Via 
sociologi på universitetet var det »som at kom-
me hjem« at begynde på læreruddannelsen. Og 
for hende er det at være lærer »samfundsfagligt 
på et meget konkret plan«. Hun er rundet af et 
hjem, hvor det at følge med og holde sig ajour 
var en grundværdi, »folk må gøre, hvad de kan, 
men det er vigtigt, at man tager del i samfun-
det«. Efter læreruddannelsen søgte hun hyre 
på Sofiendalskolen, fordi hun havde hørt, at 
det var en god skole med et godt lærerværelse. 
Begge dele viste sig for hende at holde stik:

På både lærer- og elevsiden er Sofiendal-
skolen en mangfoldig skole, hvor forskel-

lige samfundsgrupper mødes. Der er elever 
rundet af socialt boligbyggeri og børn fra det 
velstillede Hasseris. 

»Og det er godt, fordi det er sådan, sam-
fundet ser ud. Man færdes meget i sine egne 
kredse, men det er sundt at se, at der er an-
dre virkeligheder end ens egen«.

Den mangfoldige hverdag er som en ballon-
udvidelse på snæversynet, på en helt anden 
måde end hvis det hele bliver set gennem 
fjernsynsskærmen. Vivian Eriksen fortæller:

»Min gamle klasse bestod af 24 elever, 
hvoraf otte var tosprogede fra Afghanistan, 
Iran, Kurdistan, Libanon, Somalia og Uganda. 
De havde været vant til mangfoldighed, fra de 
var små. Vi glemte faktisk mange gange, at vi 
var forskellige, for det var vi vant til – sådan 
var det, og det var fantastisk«.

God til at aflæse eleverne
Marie Sigaard Christiansen, der i dag er gym-
nasieelev, gik i den omtalte klasse og kan godt 
genkende et billede af, at der var plads til 
forskellighed. Hun var glad for at have Vivian 
Eriksen – en lærer, der var god til at sikre, 
at »der blev lavet noget«, og sørgede for, at 
»eleverne ikke sov hen over bordene«.

Hun beskriver også Vivian Eriksen som en 
lærer, der var i stand til at aflæse elevernes 
signaler.

»Jeg kan huske i 9. klasse, hvor jeg havde 
en dårlig dag. Og det havde hun lagt mærke 
til hele dagen, og pludselig tog hun mig uden-
for og spurgte mig, om jeg var okay«, fortæl-
ler Marie Sigaard Christiansen.

»Det betød meget for mig – for jeg var ikke så 
god til at komme til folk med mine problemer. 
Folk var nødt til at komme til mig, for at jeg kun-
ne lukke op, og det syntes jeg, at Vivian var god 
til at gøre«, siger Marie Sigaard Christiansen.

Et godt lærerværelse 
Det var en stor styrke, at Sofiendalskolens 
lærerværelse havde kollegaer i 50’erne og 
60’erne, da Vivian Eriksen blev ansat for knap 
ti år siden. Nogle år blev der ansat 10-15 nye 
kollegaer, så de nye lænede sig op ad de gar-
vede. Samtidig kom de nye fra læreruddan-
nelsen med nyvaskede øjne og et blik for, at 
der er andre måder at gøre tingene på. Og det 
var der åbenhed over for.

»Vi er en visionær skole med mange punk-
ter på dagsordenen og med nogle kollegaer, 
der tager et medansvar. Der er nogle ildsjæle 
imellem, der brænder for det og er dygtige, 
fordi de synes, det er skidespændende«, siger 
Vivian Eriksen.

Og derudover er det et socialt sted, hvor 
mange trækker læsset på de sociale arrange-
menter, en skole med »sammenhold og fæl-
lesskab«.

Ambitiøs og pligtopfyldende
Tine Pejstrup er teamkollega med Vivian Erik-
sen. Hun fortæller, at de i teamet tager ansvar 
for hinanden og løfter i flok.

»Vi står sammen«, siger Tine Pejstrup.
Hun fortæller, at Vivian Eriksen er pligtop-

fyldende og ansvarsbevidst: Når eleverne kla-
rer sig godt, bliver Vivian stolt – og omvendt, 
hvis de skuffer fagligt, er hun højlydt ærgerlig 
over det.

»Hun har høje faglige ambitioner på vegne 
af både sit team og sine elever«, siger Tine 
Pejstrup og fortæller, hvordan Vivian Eriksen 
får sine styrker i spil:

»Hun er god til at samle og være den, 
der påtager sig rollen som den i teamet, der 
kommer ting i rammer, kasser og skaber 
struktur«, siger Tine Pejstrup. Hun fortæller 
samtidig, at tilbøjeligheden til struktur også 
kan give udfordringer, selvom Vivian Eriksen 
er blevet bedre til at give slip på rammerne, 
når der sker noget uforudset: 

»Vivian vil helst have styr på det hele, det 
har hun det bedst med«.

Fra skema til tema og tilbage igen
I august skabte dokumentarserien »Folkesko-
len – Forfra« stor debat. Her blev reformens 
skolehverdag omsat til reportage-tv, hvor 
Vivian Eriksen og klassen 8.k var hovedperso-
ner. I dokumentaren blev det vist, at skoleske-
maet blev kasseret. I stedet arbejdede lærerne 
med temaer. Den temastyrede undervisning 
skulle give varieret undervisning og frihed til 
forberedelse for de lærere, som ikke stod for 
undervisningen. Det var en del af en øvelse, 
hvor teamet kastede en masse ting op i luften.

»Det gav en grad af frihed, som var god. 
Og det var sundt, at vi fik prøvet nogle nye 
ting af«, siger Vivian Eriksen. Da skoleåret 
2015-16 gik i gang, var temastyringen igen byt-
tet ud med skemaer. 

»Der gik sindssygt lang tid til organise-
ring«, og ud over det store tidsforbrug blev 
hverdagen uden skema for uforudsigelig for 
elever og lærere.

»Der er nødt til at være en form for struktur 
i en meget hektisk hverdag, børnene har også 
brug for det. Det er jo også derfor, at vi har op-
daget, at et skoleskema ikke er så tosset«, siger 
Vivian Eriksen og uddyber om tilvalget, der er 
sket på baggrund af friske erfaringer:

»Som lærer tager man en stor del af sin personlighed med 
ind i det job. Det gør jeg i hvert fald, og det tror jeg, at rig-
tig mange lærere gør«.
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»Vi gør det ikke, fordi man har gjort det 
altid, men fordi det faktisk giver mening. Det 
betyder ikke, at vi ikke kan bryde skemaet op 
– men det kunne vi også gøre før reformen«.

Fred i hovedet
Med de nye arbejdstidsregler blev hverdagen 
forandret for Vivian Eriksens og resten af 
landets lærere. Hun arbejder nu »markant 
mindre«, og hverdagen er blevet mindre flek-
sibel. Det har konsekvenser for både arbejde 
og privatlivet, der nu indeholder mere fri tid.

»Jeg kan mærke, at jeg nu er slukket ar-
bejdsmæssigt, når jeg kommer hjem. Der er 
mere fred i mit hoved, og det giver energi til 
noget andet«, fortæller Vivian Eriksen. 

Prisen for denne frihed er mindre fleksibi-
litet i løbet af dagen. Tidligere kunne der ofte 
holdes pause, når det var nødvendigt. For 
eksempel efter en dag med undervisning fra 
klokken otte til kvart over tre, men i dag skal 
tiden efter undervisning bruges på skolen.

»Mange af de timer, vi leverer i dag, er 
meget ineffektive, fordi vi simpelthen er 
smadrede og brugte. Samtidig har jeg brugt 
mere tid på forberedelse tidligere, og jeg 
underviser nogle flere timer nu«, siger Vivian 
Eriksen, der oplever, at prisen bliver betalt 
ved den undervisning og feedback, som 
eleverne modtager. Hvor de tidligere fik stile 
tilbage umiddelbart efter aflevering, kan der 
nu gå tre-fire måneder, før opgaverne bliver 
returneret.

Hun overvejer, om de nye arbejdsrytmer 
med tiden vil føles mere hensigtsmæssige.

»Det kan godt være, at det tager nogle 
år at lave om på den kultur, vi har haft 
med at gå hjem, når vi var drænede, og 
så arbejde igen, når vi havde fået luft. Det 
er en kæmpe kulturændring«, siger Vivian 
Eriksen. Som det er i dag, er det i hvert fald 
ikke optimalt:

»Det er en hård pris at betale, at man hele 
tiden skal gå på kompromis med sine forvent-
ninger til, hvad man leverer som lærer. Men 
jeg har ikke noget problem med at se mig selv 
i øjnene, for det er ikke mig, der har bestemt, 
at det skal være sådan her«.

Ideerne er gode nok
Vivian Eriksen kan godt se ideen i for eksem-
pel at sætte fokus på elevernes læringsmæssi-
ge progression, for en høj karakter viser ikke 
nødvendigvis, om den enkelte elev har flyttet 
sig. Hun kan også godt lide, at undervis- 
ningen skal målsættes, så det bliver tydeligt 
for eleverne, hvad der skal læres. De ældre 
elever har ofte behov for at få et svar på 
spørgsmålet: »Hvad skal vi bruge det her til?« 
og der hjælper målene.

Men også de nye tiltag kræver mere af den 
resurse, som skolehverdagen i dag mangler 
mere end noget andet: tid.

»Hvad er det for nogle mål – ud fra alle de 
mål, der findes for et fag – som jeg vægter i 
det her forløb? Og hvordan vil jeg evaluere på 
det og tjekke, at eleverne når målene? Og hvis 
de ikke når målene, hvad vil jeg så gøre, for 
at de skal nå målene? Det tager sindssygt lang 
tid«, siger Vivian Eriksen.

Endnu ikke bæredygtigt
Skolelivet er endnu ikke i vatter, dagene er ikke 
i balance, og dagligdagen er endnu ikke bære-
dygtig. Der er mange ting, som skal forandres 
til det bedre, før hverdagen for alvor hænger 
sammen på en måde, så der præsteres på et 
niveau, der er professionelt tilfredsstillende for 
Vivian Eriksen. Blandt andet fordi forberedel-
sestiden er sårbar, fordi den kan blive sløjfet, 
hvis der er en klasse, som har brug for vikar. 
På Sofiendalskolen var lærerne også før de nye 
arbejdstidsregler vikarer for hinanden, men 
tidligere var der en tidspulje til det, derfor 
kostede det ikke forberedelse at være vikar.

I forhold til elevernes gruppearbejde giver 
lærernes sult efter tid til forberedelse også en 
ny dimension. Hvor Vivian Eriksen tidligere 
kunne komme rundt mellem grupperne, være 
nærværende og støttende i forhold til elever-
nes læring, bruges tiden i dag ofte til at ordne 
opgaver, som ellers ikke er nået.

Og en ny tanke har sneget sig ind, når ele-
verne opsøger hende med problemer:

»Jeg har oplevet elever, der sidder uden 
for døren og er kede af det klokken kvart over 
tre. Og jeg er godt klar over, at hvis jeg bruger 
tiden på eleven, så når jeg ikke det, som jeg 
ellers skulle have nået. Så man står da lige 
og tænker: Hvor kort tid kan jeg tillade mig 
at bruge? Kan jeg lige tale to minutter og så 
stryge videre?« fortæller Vivian Eriksen. For 
hende er svaret dog stadig nemt: Hun taler 
med eleven:

»Han er sgu da stadigvæk vigtigst«.

Håber skolen overlever
For mange lærere kan det sikkert være svært 
at beholde fornemmelsen for, hvad der er 
hverdag, og hvad der er et stykke vild skole-
historie, hvor slutningen endnu er ukendt. 
For Vivian Eriksen er det afgørende, at folke-
skolen forbliver befolkningens naturlige valg, 
når børnene skal i skole.

»Det er vigtigt at bevare tilliden til folke-
skolen, men det kan være svært. Det kan jeg 
sagtens se – med de rammer, vi har fået. Jeg 
kan godt forstå, at nogen siger: ’Det der vil vi 
ikke byde vores børn’«, siger Vivian Eriksen. 
For hende handler det om det store sam-
fundsperspektiv.

»Vi skal bevare en dansk folkeskole, som 
de fleste har lyst til at vælge. Også hvis vi i 
skoletiden skal have et billede af, hvordan 
verden egentlig ser ud. Den ser ikke altid ud 
som på en privatskole. Jeg håber, folkeskolen 
overlever«. 
esc@folkeskolen.dk

Som lærer får Vivian Eriksen sat sine personlige interesser 
i spil professionelt: Musik fylder meget – både i det per-
sonlige og i det professionelle liv.

SKILSMISSE

Støt børn i 
skilsmisser på  

din skole
Mange børn oplever på et tidspunkt, at mor og far går fra hinanden.  
Selvom skilsmisse sker i mange familier, er det ofte en svær situation  

for det enkelte barn. Vi taler hver dag med hundredvis af børn på Børne-
Telefonen, og vores erfaring er, at neutrale og professionelle voksne – som 
fx lærere – ofte kan spille en stor rolle i børns liv, når forældre bliver skilt. 

Men hvordan skal du gribe det an?

Brug vores redskaber

Vi har udviklet en række guides til,  
hvordan du bedst hjælper børn i  

skilsmisser i fx skolen. Hvad kan du gøre 
ift. det enkelte barn? Hvordan håndterer 
du dialogen med forældrene? Og hvor-
dan kan I lave en skilsmissehandleplan 

for skolen?  Find vores guides på  
børnsvilkår.dk/skilsmisse Brug FagTelefonen

Børns Vilkårs FagTelefon yder 
gratis anonym rådgivning til fag-

personer om børn i skilsmisser  
på 35 55 55 58. 

børnsvilkår.dk/fagtelefonen
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Det vækker langtfra begejstring blandt 
skolebestyrelserne eller lærerforeningen på 
Frederiksberg, at lokalpolitikerne har søgt 
Undervisningsministeriet om lov til at give 
skolebestyrelserne kompetencen til helt at 
skrotte den understøttende undervisning og 
lektiehjælp i skoletiden.

Det har politikerne gjort, selv om seks ud 
af ni skolebestyrelser meldte i et høringssvar, 
at de ikke er interesserede. De resterende tre 
fandt svartiden på en uge for kort. Heller ikke 
Frederiksberg Lærerforening støtter op om 

dispensationsansøgningen. Alle er de enige 
om, at det vil skabe for stor forskel mellem 
skolerne på Frederiksberg.   

»Vi frygter, at det vil skabe et enormt 
stort skel i kvaliteten mellem skolerne. En 
skoleleder har udtalt, at han tror, det vil be-
tyde, at eleverne begynder at shoppe rundt 
mellem skolerne. Det er jeg enig i. Vi mener, 
at der skal være en sikring for, at eleven og 
forældrene får samme undervisningskvalitet, 
uanset hvilken skole man går på, og det kan 
vi ikke sikre på denne her måde«, fortæller 

formand for Frederiksberg Lærerforening Ane 
Søegaard.

Hun finder det især bekymrende, at det er 
skolebestyrelserne, der ifølge dispensations-
ansøgningen skal have kompetencen til helt 
eller delvist at skrotte den understøttende 
undervisning og lektiehjælpen.

For ifølge hende er skolebestyrelserne 
ikke i stand til at vurdere de pædagogiske 
konsekvenser af at lave markant om på ele-
vernes faglige indhold.   
sbj@folkeskolen.dk

Torsdag 17. december 2015 kl. 00.56

»I behøver ikke at indrømme,  
at I tog fejl – I kan nøjes med at  
indrømme, at I ikke har råd«

Peter Kemp fik aftenens største 
bifald, da han foreslog politi-
kerne, hvad de kan sige, når de 
ændrer loven. Bølgerne gik højt, 

da folkeskolereformen var sat til 
debat af Politiken. Ellen Trane 
Nørby understregede, at juste-
ringer allerede er på vej. 

Eleverne vil shoppe mellem skolerne, hvis Undervisningsministeriet giver 
lov til, at skolebestyrelserne kan skære i skemaerne.

På Frederiksberg skal skolebestyrelserne kunne sløjfe understøttende undervisning 
og lektiehjælpen. Lærerkredsen frygter, at det vil få eleverne til at shoppe rundt.

Frederiksberg 
ønsker korte 
skoledage 
mod skolers 
vilje

Peter Kemp, Anders Bondo, Ellen Trane Nørby, Claus Hjortdal og Niels Egelund sad i 
panelet til debatten om folkeskolereformen.

Foto: Thomas Arnbo

Foto: Hanne Birgitte Jørgensen
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Torsdag 10. december 2015 kl. 15.16

Hvidovre åbner for  
kortere skoledage

Skolerne i Hvidovre skal have lov 
til at afkorte skoledagen ved at 
konvertere den understøttende 
undervisning til tovoksentimer. 
Det har kommunalbestyrelsen 
besluttet. Frydenhøjskolen vil 
udnytte muligheden til at sætte 
ind over for trivslen i udsatte 
klasser. 

Tilbage i august sendte for-
ligskredsen bag folkeskolerefor-
men et såkaldt hyrdebrev ud til 
landets kommunalbestyrelser 
om muligheden for at søge dis-
pensation. 

Elever besætter skole i protest  
mod lange dage 

Tirsdag 15. december 2015 kl. 15.14

Minister:  
Ja, skoletimerne er  
blevet billigere

Undervisningsminister Ellen 
Trane Nørby (Venstre) bekræf-
tede i et åbent samråd, at der 
bruges færre penge per sko-
letime per elev nu i forhold til 
tidligere – af tre grunde. Fordi 
understøttende undervisnings-
timer typisk er billigere end 
almindelige fagtimer. Fordi hver 
lærer leverer mere undervisning 
for sin løn. Og fordi der er kom-
met flere elever i klasserne.

Det var Enhedslistens Jakob 
Sølvhøj, der havde kaldt mini-
steren i samråd. 

 
nyheder på:

•  

  

Onsdag 23. dececember 2015 kl. 07.00

Langt flere lærere skifter i dag job til 
en anden kommune i forhold til før 
reformen. Hvor det før var de unge 
lærere under 39 år, der flyttede 
kommune, er over halvdelen af dem, 
der flytter over kommunegrænsen i 
dag, mellem 40 og 60 år. 

Før lockout, arbejdstidslov og 
reform – i 2012 – valgte godt 800 
lærere at finde et job i en anden 
kommune. Næsten to tredjedele af 
dem var unge lærere under 40 år, 
mens de ældre erfarne lærere blev, 
hvor de var. Det billede har ændret 
sig. Alene i de første ti måneder af 
2015 har næsten 2.000 lærere 
søgt mod saftigere græsgange i en 
anden kommune. Men nu er over 
halvdelen af de skiftende lærere 
mellem 40 og 59 år.

Mest læste:
 
•   »I behøver ikke at indrømme, 

at I tog fejl – I kan nøjes med 
at indrømme, at I ikke har råd« 

•   Se danmarkskortet: Her  
flytter lærerne

•   Finsk lærerformand: Vi er be-
vis på, at få timer virker 

Mest kommenterede: 

•    Lærer: Læringsmål ødelæg-
ger forholdet til eleverne

•   »I behøver ikke at indrømme, 
at I tog fejl – I kan nøjes med 
at indrømme, at I ikke har råd«

•   Læringsmålstyret undervis-
ning skiller vandene

De erfarne lærere flytter

Kilde: DLF’s m
edlem

sregister

Mandag 4. januar 2016 kl. 14.31 

Odense-projekt:  
En co-teacher skal hjælpe 
lærerne med inklusionen

6,5 millioner kroner fra A.P. Møller 
Fonden og 18,5 millioner stats-
lige kroner til jobrotation har givet 
en tiltrængt saltvandsindsprøjt-
ning til Odenses skolevæsen. Det 
handler om co-teaching, den in-
klusionsmetode, som forskningen 
har bedømt mest effektiv, hvor en 
lærer med særlig ekspertise sam-
arbejder med klassens almindelige 
lærer om at planlægge og gen-
nemføre undervisningen. Pengene 
er hovedsagelig gået til diplom-
moduler i inkluderende lærings-
miljøer, og jobrotationspengene 
har givet råd til vikarer.

Fredag 18. december 2015 kl. 14.45

Ny testskala gør gode 
læsere ringere

Lærer på Hillerødsholmskolen 
Line Leth Jørgensen undrede 
sig rigtig meget, da hun fik re-
sultaterne af en af sine klassers 
frivillige nationale test i læsning. 
Hun får nemlig nu resultaterne 
af samme test på både en ny 
og den gamle skala, men det er 
bare ikke de samme elever, der 
ligger i toppen på begge skalaer. 
I dansk og matematik er der 
med folkeskolereformen indført 
en ny kriteriebaseret skala, og 
læreren kan se begge skalaer. 

FIK DU  
LÆST: 

De røde søjler viser, at alene i de 
første ti måneder af 2015 søgte 
næsten 2.000 lærere til en anden 
kommune. De blå søjler viser tal 
for 2012.

147409 p12-17_Folkeskolen.dk.indd   13 08/01/16   14.30



K L I P  F R A  N E T T E T

14 /  F O L K E S K O L E N  /  0 1  /  2 0 1 6

 

»Der skal altid gives understøttende under-
visning – men omfanget er ikke nærmere 
fastsat. Kommunalbestyrelsen kan derfor i 
princippet godkende, at næsten alle de re-
surser, der ellers ville gå til understøttende 
undervisning, flyttes over til undervisning i 
fagene«.

Sådan skriver undervisningsminister El-
len Trane Nørby (Venstre) i et svar til tre 
Viborg-politikere.

De tre politikere fra Viborg Byråd fra 

henholdsvis Venstre, De Konservative og 
Dansk Folkeparti havde bedt ministeren om 
at redegøre for mulighederne for at skære i 
skoledagens længde. Og svaret fra ministe-
ren er klart.

»Hvis der ville have været for eksempel 
fem timers understøttende undervisning 
om ugen på et klassetrin, så kan de per-
sonaleresurser, man ville have brugt på 
fire timers understøttende undervisning, 
overføres til flere voksne i undervisningen i 

fagene, og skoledagen kan afkortes tilsva-
rende«, skriver hun.

Svaret glæder lærer og medlem af Bør-
ne- og Ungdomsudvalget for De Konserva-
tive i Viborg Byråd, Stine Damborg, der er 
initiativtager til henvendelsen til ministe-
ren. Hun føler sig overbevist om, at der ikke 
går længe, inden byrådet er klar med en 
dispensation til skolerne til at konvertere 
undervisningen. 
sbj@folkeskolen.dk

Mandag 14. december 2015 kl. 06.25

Skolerne kan veksle understøttende undervisning til  
tovoksentimer. De kan nøjes med at beholde en enkelt  
understøttende time om ugen, skriver Ellen Trane Nørby. 

Minister: 
Understøttende 
undervisning kan 
klares på én time 
om ugen

Mandag 21. december 2015 kl. 14.40

København: SF bremser  
for kortere skoledag

Tirsdag 22. december 2015 kl. 16.16

Køge-skole forkorter  
skoledagen for alle elever
Når eleverne på Hastrupskolen i Køge kommer tilbage efter juleferi-
en, kan de se frem til en skoleuge, der er to lektioner kortere end før 
ferien. Fra uge 3 veksler skolen to understøttende timer til fordel for 
en kortere skoledag og tovoksentimer for alle skolens elever.

Som den eneste skole i Køge har Hastrupskolen valgt at udnytte 
muligheden for at skære i skemaet, så eleverne fra uge 3 får lidt 
tidligere fri.

Selvom Socialistisk Folkeparti (SF) på Christiansborg vil give skolerne frihed 
til at fravælge understøttende undervisning, har selvsamme parti stemt nej til, 
at København søger dispensation fra obligatoriske lektiecafeer og understøt-
tende undervisning. Vi forhindrer en spareøvelse, lyder forklaringen fra partiet.

SF-ordfører Jacob Mark udtalte ellers i sidste uge til Jyllands-Posten, at 
partiet nu mener, at skolerne helt selv skal have lov til at afgøre, om de over-
hovedet ønsker understøttende timer på skemaet. 

T E M A
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Gaver til de yngstes sprog. Sproggaven, kalder Liv Holmgaard 
Nørrelykke og Fredensborg Kommune et nyt projekt, der ved hjælp 
af dialogisk læsning i daginstitutionerne skal forebygge læseproble-
mer i skolen. Sproggaven er et af flere sprogstøtteprojekter, som fik 
udviklingsmidler, da LB Fonden forleden donerede en million kroner.

 
Tirsdag 15. december 2015 kl. 10.30

Gode tider for lærernes  
pensionsopsparing 

En depotrente på 5,9 procent 
før skat i 2016. En sænkning af 
den procent af din opsparing, 
der går til administration. Og en 
sænkning af den procent af din 
opsparing, der går til invalidefor-
sikring. Jo, din pensionsopspa-
ring vil vokse mere til næste år, 
end den plejer.

I 2016 vil depotrenten i 
Lærernes Pension blive på 5,9 
procent, meddeler pensionssel-
skabet i dag. Det er den højeste 
depotrente, der indtil videre er 
meldt ud på pensionsmarkedet 
for 2016. Samtidig sænkes om-
kostningerne.

Fredag 11. december 2015 kl. 10.28

Foto: Istock

Onsdag 6. januar 2016 kl. 07.00

Elevernes holdning til skoledagens længde 
var ikke med i Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærds rapport »Folkeskolereformen - 
Beskrivelse af anden dataindsamling blandt 
elever«. Over 16.000 elever var ellers blevet 
spurgt, hvad de synes om skoledagens læng-
de. Men hvad mener eleverne? 

Det forsøgte Folkeskolen at finde ud af – 
først via mundtlige og skriftlige henvendelser 
til Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige-
stilling. Siden via en aktindsigtsbegæring.

Alle henvendelser blev afvist. Aktindsigten 
blev afvist, med henvisning til at der var tale om 
personfølsomme oplysninger. En begrundelse, 
som offentlighedslovsrådgiver og ekspert i me-
diejura Oluf Jørgensen ikke vurderer er korrekt.

»Den undtagelse, der henvises til, er en 
undtagelse, der betyder, at man ikke kan 

trække oplysninger ud om de enkelte elever. 
Ligesom man ikke kan trække oplysninger ud 
om patienter og klienter. Men det er ikke en 
undtagelse, der forhindrer dataudtræk i stati-
stisk form«, siger Oluf Jørgensen.

Et døgn efter at artiklen var blevet offent-
liggjort på folkeskolen.dk, ændrede under-
visningsminister Ellen Trane Nørby (Venstre) 
beslutningen. Nu skulle resultaterne offentlig-
gøres, men – understreger ministeren – mi-
nisteriet mente fortsat, at begrundelsen for 
afslaget var korrekt. Men »i lyset af den efter-
følgende diskussion har jeg vurderet, at der er 
interesse for at fremskynde offentliggørelsen 
af de statistiske data om elevernes syn på 
skoledagens længde«. Tallene bliver offentlig-
gjort i løbet af to-tre uger fra den 7. januar. 
esc@folkeskolen.dk, bje@folkeskolen.dk

Der har flere gange været elevdemonstrationer mod 
de lange skoledage. Her er det 9.c fra Christianshavns 
Skole, som deltog i en demonstration den 5. januar. 

Elevernes oplevelse af skoledagens længde mørklægges
Først efter at Folkeskolen har skrevet om sagen, vil ministeren i løbet af to-tre uger  
offentliggøre tal fra rapport om folkeskolereformen. 

Fo
to

: A
ne

tt
e 

So
lg

aa
rd

147409 p12-17_Folkeskolen.dk.indd   15 08/01/16   14.30



KAMPAGNEPRIS

kr. 29.999,-
Ekskl. moms

(Vejl. udsalgspris:  
34.567,20 kr. ekskl. moms)

  
INKLUSIV  

MONTAGE

JULIANA PREMIUM 13,0 m² 

KAMPAGNEPRIS

kr. 39.999,-
Ekskl. moms

(Vejl. udsalgspris:  
48.327,20 kr. ekskl. moms)

  
INKLUSIV  

MONTAGE

JULIANA GARTNER 21,4 m² 

Et drivhus giver energi til både 
børn og voksne, og naturligvis til 
alle de planter, der gror i huset. 

Man kan med fordel integrere 
væksthuset i den almindelige un-
dervisning eller som ramme for 
temadage. I nogle fag vil eleverne 
kunne bruge huset som laboratori-
um og følge hele processen fra man 
sår, til der høstes. 

Drivhuset kan desuden være med 
til at give børn og unge indblik i det 
at dyrke selv og dermed skabe øget 
bevidsthed om en sundere livsstil. 

Skal din skole have et væksthus?  
Vi har sammenstykket to ”pakke- 
tilbud” med forskelligt tilbehør.  
Tilbuddet er inklusiv montage,  
så det er lige til at tage i brug. 

Model Premium eller Gartner 
• Alu/sort  
• hærdet 3 mm sikkerhedsglas  
• eller 10 mm polycarbonat

I tilbuddet medfølger:  
• 4 stk. automatisk vinduesåbner 
• tagudsmykning 
• 2 stk. integreret drivhushylde 
• 2 stk. integreret drivhusbord 
• 1 stk. sortlakeret stålfundament  
• 1 stk. montage

Drivhuscenter 
Tag en snak med en af vores  
drivhuskonsulenter, som kan  
guide dig til det rette match. 

www.drivhuscenter.dk  
Tlf. 3030 7802

VæksThus I skolehaven

Et drivhus er et fantastisk sted at  

opholde sig. Duften, lyset og var-

men giver energi til både børn 
og voksne, og naturligvis til alle de 

planter man vælger at sætte i huset. 

I en tid, hvor Folkeskolen udfordres af 

den nye skolereform, er et væksthus 

en god investering. Den længere  

skoledag kræver flere aktiviteter, og der 

er faktisk ingen grænser for, hvordan 

man kan integrere væksthuset i både 

den almindelige undervisning, og el-

ler som ramme for temadage.

hvad enten det er forsøg i natur  

og teknikundervisningen, eller som 

laboratorium for elevernes fysik og 

biologiundervisning, så er drivhuset et 

inspirerende miljø for børn og unge 

at opholde sig i. Det kan ligeledes 

være som et tilbud til børn i skole-

fritidsordningen, hvor man følge hele 

processen fra man sår, til der høstes. 

Der kan laves chilikonkurrencer,  

og man kan dyrke af egen avl til 

madkundskab. I det hele taget er  

drivhuset med til at give børn og 

unge en bedre fornemmelse for det 

at dyrke selv og dermed skabe øget 

bevidsthed om en sundere livsstil. Af 

samme årsag støtter Juliana Drivhuse 

skolehaveprojektet Haver til Maver. 

Læs mere på www.havertilmaver.dk. 

VæksThus FOR  
MenneskeR & PlanTeR

Annonce 420x285 korr2.indd   1-2 05/01/16   23.44
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og voksne, og naturligvis til alle de 

planter man vælger at sætte i huset. 
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den nye skolereform, er et væksthus 

en god investering. Den længere  

skoledag kræver flere aktiviteter, og der 

er faktisk ingen grænser for, hvordan 

man kan integrere væksthuset i både 

den almindelige undervisning, og el-

ler som ramme for temadage.

hvad enten det er forsøg i natur  

og teknikundervisningen, eller som 

laboratorium for elevernes fysik og 

biologiundervisning, så er drivhuset et 

inspirerende miljø for børn og unge 

at opholde sig i. Det kan ligeledes 

være som et tilbud til børn i skole-

fritidsordningen, hvor man følge hele 

processen fra man sår, til der høstes. 

Der kan laves chilikonkurrencer,  

og man kan dyrke af egen avl til 

madkundskab. I det hele taget er  

drivhuset med til at give børn og 

unge en bedre fornemmelse for det 

at dyrke selv og dermed skabe øget 

bevidsthed om en sundere livsstil. Af 

samme årsag støtter Juliana Drivhuse 
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Læs mere på www.havertilmaver.dk. 

VæksThus FOR  
MenneskeR & PlanTeR
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»Jeg opsiger hermed min stilling per dags 
dato«. Det var det eneste, der stod på det 
papir, 40-årige Ulla Møller Madsen gav sin 
skoleleder den 30. september 2015. Hun har 
undervist i 14 år i folkeskolen og elsker at 
være lærer. Alligevel har hun sagt sit job op 
på Højvangskolen i Horsens uden at have et 
andet på hånden, for hun vil ikke være lærer 
for enhver pris. 

Ulla Møller Madsen kan tydeligt huske 
dagen. Så snart hun trådte ind i glasburet, 
hvor hendes leder sad og ventede, blev hun 
nervøs. Hjertet bankede. 

»Jeg vidste, jeg ville komme til at græde«.
Skolelederen blev ked af at se opsigelsen 

og spurgte, om han ikke havde flere skud i 
bøssen i forhold til at få hende til at fortryde. 
Hun nåede lige at blive glad for, at han ikke 
var ligeglad, og fik så sagt det, hun havde for-
beredt hjemmefra:

»Der er muligvis lys for enden af tunnelen, 
men tunnelen bliver altså bare længere og 
længere og er fyldt med store huller. Jeg er så 
uenig i de prioriteringer, der er foretaget, og 
kan og vil ikke være med mere«. 

Det er ikke Højvangskolen, men folkesko-
len, Ulla Møller Madsen har valgt fra. Derfor 
tilbød hun også at blive, indtil der blev ansat 
en ny lærer. Dog ikke længere end til første 
januar.  

Ny skolevirkelighed presser
Folkeskolereform, arbejdstidslov og inklusion. 
Skolehverdagen har ændret sig markant for 
Ulla Møller Madsen. Der er kommet flere 
undervisningstimer og mange flere opgaver. 
Arbejdstiden er blevet mindre fleksibel, hvil-
ket besværliggør teamsamarbejdet.  

»Mit team har stort set ikke været samlet 
siden sommerferien. Der er kun skemalagt 45 
minutter ugentligt, og det er uden de tre pæ-
dagoger. Det er noget, vi har talt meget om på 
lærerværelset. Vi er fælles om at være alene. 
Der er for lidt tid og for mange opgaver. Det 
er altså vildt frustrerende aldrig at være foran 
med opgaver eller bare klar«.

Ulla Møller Madsen oplever, at hendes 
arbejde er fagligt dårligere funderet. Hun har 
ikke tid til at sætte sig ind i nyt materiale eller 
sparre med kollegaer. Og da hun fortalte sine 
kollegaer, at hun havde sagt op, ønskede de 
hende tillykke. Mange sagde, at de havde lyst 
til at følge trop.

Discountundervisning  
Hun havde ikke nået at forberede sig til 
dansktimen i 3. klasse ud over det, hun fandt 
på, da hun gik fra lærerværelse til klasselo-
kale. Men hun er vant til at performe, så da 
eleverne var færdige med deres boganmeldel-
ser, improviserede hun videre og hev en bog 
ned fra hylden. Bladrede og håbede, at der 
var nogle gode arbejdsopgaver i. 

Den elev, der havde brug for et ekstra skub 
til at få styr på eksempelvis læsningen, kunne 
hun ikke nå at tilrettelægge et godt forløb til 

for ikke at tale om at få fulgt op. Hun kryd-
sede fingrene og håbede, at forældrene hjalp 
ham, når han kom hjem fra skole, i stedet. 

»Jeg har ikke tid til at se alle elever i klas-
sen, på samme måde som jeg gjorde tidligere. 
Nogle gange er jeg nødt til at lukke øjnene 
og håbe, at problemerne går over af sig selv. 
Især når det kommer til klassens og elevernes 
trivsel, gør det ondt. Men jeg kan altså ikke 
være både linedanser, jonglør og sabelsluger 
på én gang i det cirkus, jeg føler, at nogen er 
ved at omdanne folkeskolen til«, siger hun. 

For eksempel kunne hun godt mærke, at 
nogle af eleverne havde været oppe at skæn-

TEKST ANETTE SOLGAARD

FOTO BO AMSTRUP

Ikke lærer for  
enhver pris
Linedanser, jonglør og pauseklovn. Lærer Ulla Møller Madsen 
følte ofte, at hun stod midt i manegen og skulle spille alle roller i 
det cirkus, hun synes, nogen er ved at omdanne folkeskolen til. 
Hun valgte at sige sit job op.

T E M A :  FA R V E L  T I L  F O L K E S KO L E N

Mange lærere  
forlader faget

Flere og flere lærere har valgt helt at forlade folke-
skolen eller skifte job. I Folkeskolen nummer 22 før 
jul bragte vi et tema om, at antallet af lærere, der 

shopper efter bedre arbejdsvilkår, er steget voldsomt 
på tre år. På disse sider sætter vi fokus på lærere, der 

har valgt helt at forlade folkeskolen. 

18 /  F O L K E S K O L E N  /  0 1  /  2 0 1 6

Ulla Møller Madsen håber, at sko-
len hurtigt finder en lærer til at 
erstatte hende, så eleverne ikke 
skal have for mange vikarer.
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des i frikvarteret. Hun ville ønske, at hun 
kunne have taget en snak med dem, når mate-
matiklæreren kom, men nu løb hun, så snart 
klokken ringede, og næste opgave ventede.

Tårerne presser sig på 
I foråret blev arbejdspresset for stort. Da 
Ulla Møller Madsen en dag kom gående ned 
ad gangen, blev hun stoppet af en kollega. 
De skulle aftale en mødedato, og kollegaen 
nævnte en uhensigtsmæssig dag. Tårerne løb 
ned ad kinderne på hende. Det var bare en 
lille misforståelse, men hun kunne ikke lade 
være med at græde. 

»Jeg følte, at jeg havde 17 bolde i luften på 
samme tid, og jeg anede ikke, hvilken en jeg 
skulle gribe efter. Jeg var grådlabil, tudede 
over elevsager og følte, at jeg var ved at bræn-
de ud. Jeg følte mig utilstrækkelig og syntes 
ikke, at jeg kunne gøre mit arbejde godt nok«, 
fortæller hun.  

Ulla Møller Madsen fik tilbudt en samtale 
med kommunens medarbejderpsykolog, selv 
om hun ret beset fandt det mere rimeligt at 
se på arbejds- og ansvarsopgaver. Det var en 
rigtig god oplevelse, og det var, da hun første 
gang havde sat sig i stolen hos psykologen, at 
hun blev bekræftet i, at det var en uholdbar 

situation. Under samtalerne gik det også op 
for hende, at hun havde andre muligheder 
end at undervise:

»Jeg kan læse videre, søge andre job eller 
lave noget helt andet. Og der er kun en må-
neds opsigelsesfrist. Det åbnede døre for mig, 
og jeg fik paradoksalt nok mod på at give job-
bet en chance mere«. 

Efter sommerferien blev det dog tydeligt for 
hende, at arbejdsforholdene ikke havde æn-
dret sig, og at situationen stadig var uholdbar.

»Nu er punktummet sat« 
Den dag Ulla Møller Madsen sagde op, skulle 
hun hente sin datter til gymnastik lige efter 
arbejde. Her mødte hun en tidligere kollega, 
som sagde, at hun strålede. 

»Jeg var ked af det og følte, at noget var 
gået i stykker inden i mig, og følte bestemt 
ikke, at jeg strålede, men måske har jeg alli-
gevel set lettet ud. Og da jeg kom hjem til min 
mand, begyndte jeg også at føle mig lettet; 
punktummet var sat«, siger hun.

Det er en velovervejet beslutning: hun skal 
væk fra folkeskolen. 

»Jeg elsker at være lærer og havde forestil-
let mig, at det var det, jeg altid skulle. Men jeg 
har brug for tid og ro. Jeg synes, der er brug 
for at stoppe op og se, om folkeskolen bevæ-
ger sig i den rigtige retning. Om det overhove-
det er menneskeligt muligt at være lærer og 
elev i det inferno af nye og fortravlede tiltag. 
Og jeg er nødt til at finde ud af, om jeg over-
hovedet kan undvære folkeskolen«. 

Hun kommer til at savne eleverne. Hun 
fik allerede en klump i halsen, da hun et par 
dage efter opsigelsen satte sig ved klaveret og 
spillede »Danse i måneskin« til morgensang. 
Melodigrandprixsangen er nemlig elevernes 
absolutte yndlingssang. 

Det var hårdt for Ulla Møller Madsen at 
sige farvel til elever, forældre og kolleger, da 
hun inden jul havde sidste skoledag. Nu er 
hun i gang med otte ugers barsel og håber 
senere at finde et job, hvor hun stadig har 
mulighed for at arbejde med børns dannelse 
og udvikling:

»Det har været en følelsesladet omgang, 
hvor jeg er blevet anerkendt og bakket op. 
Jeg er flere gange blevet bekræftet i, at min 
beslutning er rigtig – at kursen i folkeskolen 
er forkert. Men samtidig har jeg til tider følt, 
at jeg svigter. Jeg går glad den åbne fremtid i 
møde, og det er skønt at tænke på, at det nu 
er mine egne private børn, der skal have fuld 
opmærksomhed«. 
ans@folkeskolen.dk

F O L K E S K O L E N  /  0 1  /  2 0 1 6  /  19 

»Der er muligvis lys for enden af tunnelen, 
men tunnelen bliver altså bare længere og 
længere og er fyldt med store huller«, sagde 
Ulla Møller Madsen til sin leder, da hun 
valgte at sige sit lærerjob op. 

Ulla Møller Madsen er også musiklærer og 
kan godt lide at bruge musik i undervis-
ningen. 3.-klasseelevernes yndlingssang 
er »Danse i måneskin«.
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Flere lærere afleverer en opsigelse til deres 
skoleleder. I 2012, før lockout, arbejdstidslov 
og skolereform havde gjort deres indtog, var 
der på et år under 900 lærere, der meldte 
sig ud af Danmarks Lærerforening, fordi de 
havde fundet et job uden for folkeskolen. 
Men allerede 1. november 2015 var tallet over 
1.600 – en stigning på 87 procent. 

Det viser tal fra DLF’s medlemsregister.  
Den største stigning er sket blandt de unge mel-
lem 20 og 29 år. I 2012 var der 56 af de unge, 
der fandt job andre steder, mens det tal i 2015 
var oppe på 265. En stigning på 370 procent. 

»De nyuddannede kommer ud i en fol-
keskole, som har været under pres af flere 
forskellige årsager med mange forandringer 
over de seneste år – inklusion, ny reform og 
nye arbejdstidsregler. Så selvfølgelig kom-
mer de ud i en skole, hvor der er mange ting, 
der ikke er på plads«, siger forskningschef 
ved VIA University College Andreas Rasch-
Christensen. 

Stigningen i andelen af yngre lærere, der 
forlader folkeskolen, er noget, forskere og 
politikere skal være opmærksomme på, me-
ner han:  

»Det er helt klart noget, man er nødt til at 
være opmærksom på, så vi kan blive klogere 
på årsagerne. Er det for eksempel den fysi-
ske tilstedeværelse, man er kritisk over for? 
Eller er det den manglende tid til at forbe-
rede og efterbehandle undervisningen?«

Arbejdslivet lever ikke op til forventningerne 
Henrik Lambrecht Lund er lektor fra Roskilde 
Universitet og forsker i arbejdsliv. Det over-
rasker ham ikke, at flere lærere forlader 
folkeskolen.

 »Lov 409 og reformen sætter andre ar-
bejdsbetingelser for lærerne. Flytningerne 
er et udtryk for, at arbejdslivet ikke er, som 
de havde forestillet sig. Lærerne havde ikke 
forestillet sig, at de skulle styres efter indu-
striarbejderprincippet«, siger Henrik Lam-
brecht Lund.

På samme måde oplever han, at den vir-
kelighed, nogle af de yngre lærere oplever, 
ikke lever op til deres forventninger.

»Når man tager en videregående uddan-
nelse, er autonomi og større frihedsgrad 
en del af forventningerne til arbejdsgivere 
og arbejdsforhold. Det betyder meget for 
lærere at være selvtilrettelæggende, så mere 
detailregulering kan påvirke«, siger Henrik 
Lambrecht Lund. 
pai@folkeskolen.dk, ans@folkeskolen.dk, mbt@folkeskolen.dk

TEKST 
PERNILLE AISINGER, ANETTE SOLGAARD OG 
MARIA BECHER TRIER

Langt flere lærere  
forlader folkeskolen
Knap 900 lærere valgte i 2012 at forlade skolen, men allerede i de første ti måneder af 2015 havde 
1.600 lærere gjort det samme efter arbejdstidslov, reform og besparelser. Især de unge forlader faget.

 
Knap 900 lærere valgte i 2012 at forlade folkeskolen, 
mens det drejer sig om over 1.600 per 1. november 
2015. Tallene er trukket på udmeldelser af forenin-
gen, hvor man med sikkerhed ved, at skiftet skyldes 
ansættelse uden for folkeskolen. Det betyder, at skift 
ud af folkeskolen til for eksempel Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning eller et andet DLF-område ikke er 
talt med. Derfor er dette tal med sikkerhed væsentligt 
større. 

Tallene omfatter hverken nyuddannede, som aldrig 
får job i folkeskolen, pensionister eller lærere, der er 
blevet ledige. 

Udtrækket er foretaget 1. januar hvert år fra 2010 
til 2015 plus 1. november 2015.

Så forsigtigt er tallene  
beregnet

Matematik
værktøj til livet

VIA Center for
Undervisningsmidler

31. marts 2016
Helnan Marselis Hotel, Aarhus

viacfu.dk/mateva

• Flyt dig! Eller fremtiden kommer efter dig
• Succes eller kaos i klasserummet
• Statistiske undersøgelser på kirkegården
• Regneark og hverdagsøkonomi i børnehøjde 
• Ingeniørens arbejdsmetode i matematik
• Hvis matematik er værktøjet – hvordan bør værktøjet så anvendes? 

Arrangør: Hanne Due Bak, CFU-Nordjylland, hdb@ucn.dk - Ole Haubo Christensen, VIA CFU, oleh@via.dk
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Skilt fra jobbet: Når tiden ikke slår til
Lærerparret Jakob og Stine Møller har begge forladt folkeskolen i kølvandet på arbejdstidsloven.  
De kunne ikke få familielivet til at hænge sammen. Han arbejder nu på en social- og sundhedsskole,  
og hun har skiftet til en privatskole. 

Ved middagsbordet hjemme hos Jakob og 
Stine Møller i Hasselager syd for Aarhus har 
arbejdstidsloven fyldt meget. Skulle de blive i 
folkeskolen? Kunne de være det bekendt over 
for deres tre børn på to, fem og ni? Og hvad 
var alternativet egentlig? 

Jakob Møller har været lærer i otte år, næ-
sten fire af dem på Østerhåbskolen i Horsens. 
Engang var det hans drømmejob, men den nye 
arbejdstid kom til at stå i vejen for familielivet. 

Tidligere kunne han forberede sig om afte-
nen, når børnene var puttet, og i stedet tage 
tidligere fri og nå hjem til Hasselager om ef-

termiddagen og være sammen med sine børn. 
Det kunne ikke lade sig gøre, da lærerne i 
Horsens Kommune fik 40 timers tilstedevæ-
relse på skolerne.

»Det var verdens bedste job. Det er det 
ikke længere, men det var svært at sige op, 
for jeg synes, det er en fantastisk vigtig in-
stitution i vores samfund. Men i sidste ende 
var det et valg mellem mine børn og mine 
elever«, siger Jakob Møller, der nu arbejder 
på social- og sundhedsskolen i Horsens. Han 
oplever, at han har større fleksibilitet her end 
i folkeskolen. Typisk kan han arbejde hjemme 
et par timer om ugen. 

Stine Møller fik mulighed for at hente bør-
nene allerede klokken 15.30 ved at skifte sit 
job på Vorrevangskolen i Aarhus ud med en 
stilling på 80 procent på privatskolen Skan-
derborg Realskole.

»På privatskolen har jeg fået friheden tilba-
ge. Friheden til at kunne hente mine børn og 
lægge arbejdet om aftenen eller i weekenden. 
Og den chance turde jeg ikke lade gå forbi. 
Jeg ved jo ikke, hvordan folkeskolen ender«, 
siger Stine Møller. 

Et presset arbejdsliv  
Stine og Jakob Møller skiftede begge job sidste 
efterår, henholdsvis første oktober og første 
december. I perioden op til fyldte frustratio-
ner over de ændrede arbejdsvilkår i folkesko-
len meget. 

»Det var en stor mundfuld, at vi begge 
skulle søge nyt arbejde på samme tid. Det var 
en beslutning, vi tog i små bidder, så det fyld-
te meget derhjemme. Jakob var mest vred, jeg 
var mest ked af det. Og vi var begge trætte og 
brugte«, fortæller Stine Møller.

Hun kom tilbage fra barsel, lige da re-
formen blev indført. Her oplevede hun, at 

selvom der var mange gode initiativer på 
tegnebrættet, var der ingen midler til at føre 
dem ud i livet. Til gengæld skabte de lange 
skoledage, trætte elever og trætte kollegaer. 

»Jeg var udmattet på en helt anden 
måde, når jeg kom hjem fra arbejde. Gejst 
og arbejdsglæde var erstattet af travlhed og 
bekymringer. Jeg var også lidt påvirket af 
lockouten og den måde, hvorpå omverdenen 
så på mig som lærer. Der var slet ikke samme 
tillid«, fortæller hun. 

For Jakobs vedkommende var der også 
andet end arbejdstiden, der spillede ind. 
Eksempelvis var han utilfreds med, at de på 
hans skole i højere grad skulle dække deres 
teamkollegaer ind ved sygdom. Han peger 
også på manglende tid til forberedelse og 
samarbejde med kollegaer. Og så syntes han, 
at der skete noget med hans læreridentitet. 
Han oplevede, at han og kollegaerne ikke 
længere havde så meget at skulle have sagt, at 
ledelsen ikke lyttede: 

»Jeg troede, at implementeringen af refor-
men og andre nye tiltag ville gå langsommere, 
og at vi blev inddraget i processen og lyttet 
til. Tidligere betød vores dømmekraft noget, 
nogle gange havde vi sågar demokratiske af-
stemninger. Nu bliver vi præsenteret for top-
styring og en fast arkitekttegning fra ledelsens 
side«, siger Jakob Møller. 

Han håber på en dag at vende tilbage til 
folkeskolen, når der er kommet mere ro på. 
Og at tilstedeværelsespligten bliver rullet 
tilbage, så lærerlivet bliver foreneligt med 
familielivet.   

»Hvis jeg var den gode folkeskolelærer, var 
Stine den ideelle. Det er rigtig ærgerligt, at 
tingene har taget denne drejning, fordi lærer-
jobbet er et drømmejob for mig«.   
ans@folkeskolen.dk

TEKST ANETTE SOLGAARD

FOTO BO AMSTRUP

»I sidste ende var det et 
valg mellem mine børn og 
mine elever«, siger Jakob 
Møller. Han valgte at skif-
te folkeskolen ud med en 
social- og sundhedsskole 
for at få mere tid sammen 
med børnene Ida, Sofia 
og Noa.
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Lærerparret Stine og Ja-
kob Møller har valgt fol-
keskolen fra: »Det var en 
stor mundfuld, at vi begge 
skulle søge nyt arbejde på 
samme tid«. 
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TEKST ANETTE SOLGAARD

Der var mange nye ansigter på lærerværelserne, 
da skolerne i Horsens slog dørene op efter som-
merferien. 105 nye i dette skoleår og 105 i det 
forrige. Det viser en opgørelse fra kommunen, 
der har 800 lærere.

 En af de skoler, hvor der har været stor 
udskiftning, er Langmarkskolen. Her er der 
ansat 27 nye lærere i faste stillinger og fem i 
tidsbegrænsede. 

Nogle af de nye stillinger skyldes pensionerin-
ger, eller at der er ansat flere lærere på skolen, 
men hovedårsagen til de mange nyansættelser er 
ifølge Langmarkskolens tillidsrepræsentant, May-
Britt Wachmann, ændrede rammevilkår efter 
reform og arbejdstidslov. Hun kan mærke, at den 
store udskiftning har kostet kræfter:

»Tidligere var der kun et par stykker om 
året, der skiftede job. Nu er det omkring halvde-
len af lærerne, der er stoppet. Det lægger stort 
pres på dem, der er tilbage, for de skal være 
kulturbærere og sætte de nye ind i arbejdsgan-
gene, teamsamarbejdet og elevforhold. Det 
sluger rigtig meget energi«, fortæller tillidsre-
præsentanten. 

Tilstedeværelsen presser
I Horsens Kommune har lærerne 40 timers 
fast tilstedeværelse, og ifølge Langmarkskolen 
skyldes en stor del af udskiftningen, at lærere 
er flyttet tættere på deres hjem.

»… skolen havde forholdsvis mange lærere 
ansat fra Silkeborg- og Aarhusområdet, som 
i forbindelse med de nye arbejdstidsregler 
valgte at opsige deres stilling til skoleåret 
2014/15 for at søge tættere på deres bopæl«, 

bemærker Langmarkskolen i en kommentar 
til forvaltningen i forbindelse med kommu-
nens opgørelse af nyansatte på skolerne.  

Opgørelsen er foretaget på baggrund af en 
forespørgsel fra Horsens Folkeblad.

Formand for Horsens Lærerforening Claus 
Andersen peger også på manglende fleksibi-
litet og på geografien som årsagerne til, at en 
del lærere skifter til andre kommuner. Derud-
over skyldes nogle af udskiftningerne interne 
flytninger, og så er der en gruppe, der helt 
forlader folkeskolen. 

»For den gruppe, der helt forlader faget, 
handler det for mange om de arbejdsforhold, 
man byder lærerne. Nogle føler, at det, de kan le-
vere i klassen, ikke lever op til det, de gerne vil«.

Ifølge formanden dropper flere af lærerne 
folkeskolen til fordel for eksempelvis VUC, social- 
og sundheds- og privatskoler.   ans@folkeskolen.dk

Hver fjerde lærer i Horsens er nyansat
I de seneste  to år har der været stor udskiftning i lærerstaben på folkeskolerne i Horsens. Over en fjer-
dedel af kommunens 800 lærere er nyansatte. På Langmarkskolen er næsten halvdelen af lærerne nye.
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I medfør af vedtægternes § 17 udskrives hermed valg af kongres-
delegerede til Danmarks Lærerforenings kongres for perioden 1. 
april 2016 – 31. marts 2018.

Fraktion 2 (børnehaveklasseledere) kan vælge 10 kongresdelege-
rede.

Landskredsen (kreds 181) kan vælge 2 kongresdelegerede.

Valget i Landskredsen (kreds 181) omfatter udelukkende medlem-
mer i fraktion 1 og de medlemmer af Landskredsens fraktion 3, 
der ikke samtidig er medlemmer af Skolelederforeningen. 

Kandidat- og stillerlister til valgene af kongresdelegerede i frak-
tion 2 samt i Landskredsen (kreds 181) kan rekvireres ved telefo-
nisk henvendelse på 33 69 63 00 – Organisationsafdelingen. Du 
kan også rekvirere lister ved at sende et kort brev eller en mail til 
foreningen (dlf@dlf.org).

Kandidatforslag med suppleanter og stillere skal være 
Danmarks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 

København K, i hænde senest onsdag den 20. januar 
2016 kl. 16.00.

Kommer der mere end 10 kandidatforslag fra fraktion 2 eller mere 
end 2 kandidatforslag fra Landskredsen, foretages der afstemning 
blandt de indkomne, gyldige kandidatforslag inden for den/de 
pågældende medlemsgrupper.

Hvis der skal foretages afstemning inden for fraktion 2 eller i 
Landskredsen, udsendes der oplysning om de indkomne, gyldige 
kandidatforslag. Der sendes samtidig vejledning om stemmeafgi-
velsen til de stemmeberettigede medlemmer. Det sker enten ved 
oplysning herom i et medlemsblad eller ved brev/mail til hvert 
enkelt stemmeberettiget medlem.

Kommer der 10 eller færre gyldige kandidatforslag fra fraktion 2 
eller 2 eller færre gyldige kandidatforslag fra Landskredsen, er de 
foreslåede kandidater inden for den pågældende fraktion/Lands-
kreds valgt uden afstemning.

Anders Bondo Christensen
Formand for Danmarks Lærerforening

Valg af kongresdelegerede fra fraktion 2  
og fra kreds 181 (Landskredsen)
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NYTÅR: Vi – lærere og skoleledere – skal blive langt bedre til at sætte 
den faglige, professionelle didaktiske dagsorden og fagligt argumentere 

mod de tiltag, der giver eleverne dårligere undervisning og dermed en  
dårligere skole, skriver DLF’s formand om nogle af udfordringerne  

for lærerne og folkeskolen i 2016.

Lærere og skoleledere skal være  
drivkraften i udviklingen af folkeskolen

 – for elevernes skyld 

I efteråret besøgte jeg en velfungerende 
skole i det vestsjællandske. I en lang og god 
snak med ledelse, tillidsrepræsentant og en 
gruppe lærere fik vi en grundig indføring 
i, hvad de havde gjort for at lykkes med at 
få hverdagen til at fungere. I samtalen kom 
vi også ind på det kommunalt besluttede 
VL-projekt – visible learning. Efter en fælles 
konstatering af, at det var mere end svært at 
finde tid til projektet, udbrød en af lærerne: 
»Og vi har i grunden aldrig drøftet, om vi 
synes, at det giver mening i forhold til vores 
skole«.

Fra medlemsmøder rundtom i landet er 
det min klare opfattelse, at udtalelsen er 
meget illustrativ for situationen på mange 
skoler. Det må og skal vi have lavet om på, for 
lærernes engagement og professionalisme er 
forudsætningen for en god skole. Det skal jeg 
vende tilbage til.

I Danmarks Lærerforening har vi mulighed 
for at løse denne opgave. Det forudsætter, at 
vi formår at bruge den store styrke, der ligger 
i medlemmernes professionelle engagement 
og den generelt høje opbakning til forenin-
gen, og det forudsætter, at vi får et fælles 
billede af, hvordan udfordringen kan og skal 
takles.

KRONIK
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN, 
FORMAND FOR  
DANMARKS LÆRERFORENING  
 

Vi hører gang på gang, at sko
lerne aldrig før har haft så stor 
frihed til at beslutte, hvordan 
vi vil opnå de opstillede mål. 
Oplevelsen på mange skoler er 
imidlertid den stik modsatte. 

For eksempel udtrykker et stigende antal 
skoleledere i Koras følgeforskningsrapport, 
at de oplever, at deres råderum er blevet ind-
skrænket.

Skoleledere defineres som 
loyale embedsmænd
Flere forhold har bidraget til denne udvikling:
•  En hel stribe centralt besluttede detail-

krav bliver suppleret med en tilsvarende 
mængde kommunale beslutninger om 
bestemte modeller for læringsmålstyret 
undervisning, kanonisering af bestemte 
pædagogiske metoder, kommunale 
testprogrammer og så videre.

•  Skolelederen defineres i stigende 
grad som den loyale embeds-
mand, der skal gennemføre de 
politiske beslutninger.
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•  På skolen er tiden til og dermed muligheden 
for mere grundlæggende og dybtgående 
pædagogiske diskussioner forsvundet.

•  Presset på forberedelsestiden betyder, at 
mange lærere i stigende omfang er nødsaget 
til at anvende præfabrikerede undervis-
ningsforløb.

•  Pædagogisk råd er afskaffet eller i bedste 
fald minimeret.

•  Efteruddannelse er for mange reduceret 
til introduktionskurser i den af kommunen 
kanoniserede pædagogiske metode.

Jeg er helt klar over, at situa
tionen er forskellig fra skole til 
skole, men ovenstående er det 
helt generelle billede. Det kan 
jeg sige med stor sikkerhed på 
baggrund af mange samtaler 
med lærere, ledere, tillidsre
præsentanter og kredsstyrelses
medlemmer. 

Billedet bekræftes af de spørgeskemaun-
dersøgelser, vi og andre har foretaget blandt 
medlemmerne, og flere af resultaterne i den 
følgeforskning, der er iværksat i forhold til 
reformen, bekræfter billedet.

Den fælles udfordring:  
Hvordan sikrer vi en god folkeskole?
Hvordan ændrer vi som profession og som 
Danmarks Lærerforening den situation? 
Det er vores helt store fælles udfordring. Og 
det er en udfordring, vi deler med alle, der 
ønsker en god folkeskole til de kommende 
generationer. 

På den seneste konference i »Summit on 
the Teaching Profession«, hvor de førende ud-
dannelseslande mødes med internationalt an-
erkendte uddannelsesforskere, blev begrebet 
lærernes »self-efficacy« introduceret som en 
afgørende forudsætning for en god skole. Self-
efficacy har ikke en dansk oversættelse, men 
betyder, at lærerne føler sig sikre i deres evner 
og muligheder for at give eleverne den bedste 
undervisning, og at lærerne har indflydelse på 
udviklingen og organiseringen af skolen.

Den udvikling, der opleves på mange 
skoler i Danmark, går i den stik modsatte ret-
ning. Et konkret eksempel er introduktionen 
af læringsmålstyret undervisning som en ny 
mirakelkur for at hæve elevernes faglige ni-
veau. I mange kommuner sker det gennem en 
totalt topstyret proces, hvor det på forhånd 
er besluttet, at alle skal bruge en helt bestemt 
it-baseret løsning. Frustrationerne blandt 
mange lærere er helt forståeligt enorme, men 
bliver desværre ofte også fulgt af resignation: 
»Kommunalbestyrelsen har besluttet det, så 
det skal vi jo gøre«.

Vi skal være bedre til at sætte dagsordenen
Men skal vi nu det? Hvis lægerne politisk blev 
pålagt at gennemføre en behandling, som 

de ikke mener er den optimale, og som 
de betragter som ineffektiv brug af såvel 
økonomiske som menneskelige resurser, 
forventer ingen vel, at lægerne i den si-
tuation iklæder sig en ja-hat og ukritisk 
blot gennemfører den politisk beslut-
tede ineffektive behandling, og ingen 
forventer vel, at politikernes eneste svar 

er: »Nu må vi tale lægearbejdet op – så løser 
alle problemer sig!«

Vi – lærere og skoleledere – skal blive langt 
bedre til at sætte den faglige, professionelle 
didaktiske dagsorden og fagligt argumentere 
mod de tiltag, der giver eleverne dårligere 
undervisning og dermed en dårligere skole. 
Det skal vi gøre i fællesskab, på skolen, i kom-
munen og centralt.

Vi har to hovedprioriteter for 
vores arbejde. Vi skal arbejde 
for, at medlemmerne kan lyk
kes med deres vigtige arbejde, 
og vi skal sikre, at den viden og 
ekspertise, som de har opnået 
gennem uddannelsen, praksis
erfaring og efter/videreuddan
nelse, bliver omdrejningspunk
tet for udviklingen af skolen. 

Det handler om, at vi profes
sionelt tager ansvar for, at  
eleverne kan få den bedste  
undervisning.

Sådan styrkes den professionelle stemme 
I slutningen af sidste år drøftede medlem-
merne på næsten 90 procent af skolerne, 
hvordan de aktivt kunne bruge Overenskomst 
15 til at komme et skridt i retningen af de 
målsætninger, parterne formulerede ved af-
talens indgåelse – herunder at øge kvaliteten 
af undervisningen. I nær fremtid vil alle fol-
keskoler modtage et materiale fra foreningen 
om læringsmålstyret undervisning for på den 
måde at styrke den professionelle stemme 
i forhold til de beslutninger, der træffes i 
kommunen. Det er konkrete eksempler på, 
hvordan vi ved aktivt at inddrage medlem-
merne kan styrke læreres og skolelederes 
stemme i udviklingen af skolen. Den nyvalgte 
hovedstyrelse vil sammen med tillidsvalgte på 
alle niveauer i foreningen kvalificere og styrke 
den måde at arbejde på.

Vi løber ikke fra vores ansvar i ledelsen af 
Danmarks Lærerforening, men vi erkender, 
at hvis vi skal nå de mål, vi er enige om, skal 
vi som sagt blive bedre til at bruge det store 
potentiale, der ligge i medlemmernes profes-
sionelle engagement og den generelt høje 
opbakning til foreningen. Vi skal skabe en 
skole, hvor lærere og ledere har rum, tid og 
mulighed for at sikre, at eleverne vokser og 
udvikler sig til kloge, livsoplyste og engage-
rede unge mennesker.

Godt nytår! 
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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} På jagt efter dannelse 
 
Mette Frederiksen:
»Klassen skal drøfte roma-
nens temaer. De taler om, at 
børn ikke altid bliver hørt. En 
stille dreng rækker forsigtigt 
hånden op. Hans forældre er 
skilt, og han fortæller, hvordan 
han ofte ikke bliver spurgt om, 
hvor han helst vil være. Han 
kunne godt tænke sig at blive 
hørt. De andre elever lytter 
intenst. Der er noget vigtigt 
på spil her.
Hvis undervisningen hér helt 
og holdent var styret af læ-
ringsmål, nåede klassen aldrig 
til samtaler af denne slags«.

Robin Frederiksen: 
»Det mener jeg er noget slud-
der. At drøfte bogens tema(er) 
med eleverne efter læsning 
er vel obligatorisk. At føre en 
samtale, på samme måde som 
dit eksempel beskriver, er vel 
en obligatorisk efterlæsnings-
strategi. Ikke blot ud fra et 
læsepædagogisk perspektiv, 
men også ud fra et lovmæs-
sigt perspektiv«.

Mette Frederiksen: 
»Jeg taler ikke for en under-
visning uden læringsmål. Jeg 
har i mine undervisningstimer 
op til flere læringsmål. Min 
pointe er, at lærerne skal hu-
ske at tænke bredere. Jeg op-
lever som didaktisk vejleder, at 
mange lærere netop glemmer 
den brede læring og dannel-
sen, når de fra ledelser og for-
valtninger hele tiden opfordres 
til at præstere en undervis-
ning, hvor udbyttet kan måles 
klart og tydeligt«.
(Indlæg forkortet af redak-
tionen)

Læringsplatforme

Læringsplatforme bliver uden tvivl et af de 
omdiskuterede begreber i skoledebatten i 
2016. Kommunerne aftalte i 2014 med den 
daværende regering, at alle kommuner har 
etableret it-baserede læringsplatforme i 2017. 
Det er glimrende, hvis der bliver etableret 
endnu bedre kommunikationsværktøjer mel-
lem skole og hjem og lærerne imellem, og 
det er fint, hvis lærerne får stillet et planlæg-
ningsværktøj til rådighed, som de kan bruge, 
vel at mærke hvis de synes, at det er en 
hjælp i hverdagen. Men fri os for et system, 
der måske giver god mening i forvaltningens 
planlægnings- og kontrolafdeling, men som 
på skolerne opleves som et bureaukratisk 
monster, der er en klods om benet i det 
daglige arbejde.

Mange lærere har i det forløbne år ople-
vet, at vise mænd fra KL og den kommunale 
forvaltning havde besluttet, at nu skulle læ-
ringsmålstyret undervisning redde faglighe-
den i den kommunale skole. Derfor blev der 
introduceret en obligatorisk it-baseret løs-
ning, som alle lærere skulle bruge. Nogle har 
oplevet, at de fik et brugbart redskab stillet til 
rådighed, men rigtig mange har oplevet, at de 
blev tvunget til at bruge tid på et målfastsæt-
telseshysteri, der ikke gav nogen mening i 
forhold til deres undervisning, og som stred 
mod den grundlæggende opfattelse af under-
visningen, der er udtrykt med folkeskolens 
formålsparagraf.

Den manglende respekt for lærernes 
professionalisme og faglighed, som den slags 
beslutninger er udtryk for, styrker ikke kvali-
teten af elevernes undervisning – tværtimod!

Fri os for en gentagelse i forbindelse med 
indføringen af »læringsplatforme«. Vi har 
ikke brug for flere obligatoriske metodekrav, 
som lærerne ikke kan se nogen mening med. 

En af idéerne er øjensynligt, at lærerne skal 
lægge deres forberedelse af undervisningen 
ind på læringsplatformen, så den kan bruges 
af andre. Den skriftlighed, som jeg lavede til 
mig selv i forbindelse med forberedelsen af 
min undervisning, ville helt ærligt ikke give 
nogen mening for andre. Skulle jeg have for-
muleret det på en måde, så der ville være en 
chance for, at andre kunne bruge det, havde 
det krævet meget mere tid, og det er allige-
vel mere end tvivlsomt, om andre ville have 
brugt det, da forberedelsen jo var målrettet 
de elever, jeg havde i min klasse. En teoretisk 
forestilling om, at man på den måde kan ef-

fektivisere lærernes forberedelse, vil derfor 
meget nemt i virkelighedens verden bare 
blive endnu en administrativ opgave uden 
nogen effekt.

Naturligvis skal vi have en fælles kommu-
nikationsplatform, og stil gerne nogle gode 
redskaber til rådighed for lærerne, men drop 
al jeres måske velmenende, men meningsløse 
metodetvang.

Husk nu, at vi alle er tilhængere af afbu-
reaukratisering. 

 Fri os for et system, 
der måske giver god 
mening i forvaltnin-
gens planlægnings- og 
kontrolafdeling, men 
som på skolerne op-
leves som et bureau-
kratisk monster, der 
er en klods om benet i 
det daglige arbejde.

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DLF  
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Anne Louise B. Vengsgaard, lærer, Ringkøbing-Skjern Kommune  

LØGNEN OG DENS KONSEKVENSER
At vende tilbage til en reformeret folkeskole 
efter skiftende vikariater og en sygemelding er 
som at lande i en mastodontisk bjergkæde, der 
skal bestiges. Jeg elsker at undervise skolens 
ældste klasser. I skrivende stund har jeg været 
fuldtidsansat i tre måneder omgivet af de dej-
ligste unge, som med den »rette« inspiration 
og tilrettelæggelse suger viden til sig. Vi griner, 
sparrer, udveksler erfaring, og langsomt bliver 
vores undervisningsfællesskab mere trygt.

Det eneste, jeg må erkende, er, at min 
tid til at forberede min undervisning, så den 
forbliver opløftende og inspirerende, bliver 
mindre og mindre. Og min egen utilstrækkelig-
hed vokser, i takt med at tiden skrider for mig. 
Enkelte gange må jeg ty til vuptiløsninger, og 
min faglige stolthed, hvis ikke den knækker, så 
ryger der en flig af i ny og næ. Når jeg tænker 
på, hvordan jeg før reformen kunne planlægge 
min egen tid, fik tidligt fri, gik hjem, hakkede 
i jorden med en spade, hvis det var det, jeg 
havde behov for, vaskede tøj, nulrede rundt, 
og når mine børn var puttet, sad jeg gerne et 
par timer eller tre, lod de gode idéer komme 
til mig. Jeg talte aldrig timer: Knoklede, indtil 
jeg var tilfreds og dermed færdig.

Jeg var på forkant med min undervisning og 
indholdet af samme. Jeg kunne med andre ord 

være kreativ i mit eget tempo, en ganske anden 
strategi end den, jeg bliver mødt med nu.

Kigger tomt ud i luften …
På min arbejdsstation har jeg sat en gul 

seddel, hvorpå der står: Pas på tiden!
Vi, som voksne og forbilleder for vores 

unge, er nødt til at behandle de unge på en or-
dentlig måde. De spejler sig i os, ser op til os.

Jeg forsøger altid gennem dialog, som er en 
langsommelig proces, men tyve gange mere 
givtig, at få de unge mennesker til at se mulig-
heder. Skolen er et sted, hvor regler ikke er til 
for at blive brudt, men har det formål at sørge 
for, at vi alle sammen kan fungere i det samme 
rum. Det handler om tillid, respekt og ansvar. 
Det er ikke kun eleverne, som skal indordne sig 
og overholde reglerne for, at vi lærere kan hol-
de ud at være i vores arbejde, det er også mig 
som lærer, der skal lytte, respektere og være 
mig mit ansvar bevidst over for eleverne. Vi kan 
lære så meget af hinanden, hvis bare vi lytter!

Det hele menneske ville jeg gerne have 
lov til at tænke ud i fremtiden, vores unge 
skal blive til hele mennesker. Jeg ved, at min 
samhørighed med og tilstedeværelse i de unge 
menneskers liv gør en forskel. Jeg vil bare have, 
at det skal være anstændigt. Ordentligt. Ikke 
være præget af stress, jag og vuptiløsninger.

Vi skal være ordentlige over for hinanden. 
Lytte og være til stede.

Vi lærere er kreative mennesker – kreativi-
tet har brug for råderum, refleksion og penge. 
Skrot reformen, og vend tilbage til den gamle 
arbejdstidsaftale. Følelsen af at have tid til at 
være kreativ og ikke skulle præstere på tid 
udløser sjovt nok overskud. Der skal ansættes 
flere lærere, og så er man fra ministeriel side 
nødt til at tage vores fremtid alvorligt!

Husk på, at det er nogle søde og dejlige 
unge mennesker, som vi tilbringer mange 
timer sammen med hver eneste dag. De skal 
have fyldt deres bagage på en ordentlig og an-
stændig måde.

De tiltag fra ministeriel side, der er landet 
på vores bord, er ikke holdbare i længden. Vi 
bliver drænet for initiativ og virkelyst. Konse-
kvensen af det, der sker, er, at vi bliver mere og 
mere navlebeskuende og er os selv nærmest!

Lyt, inden vi lærere, ildsjæle, som vi er, 
skvatter fra hinanden.

Læs mere
Anne Louise B. Vengsgaard har  
forkortet ovenstående beretning – læs 
hele versionen af »Løgnen og dens  
konsekvenser« på folkeskolen.dk

SIDSTE NYT OM DIT EGET FAG 
Tilmeld dig dit faglige netværk på folkeskolen.dk og få nyheder,  
viden og debat om dit fag i dit personlige nyhedsbrev
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D E B AT

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

Erik Kildegaard Rasmussen, formand for Ordblindeforeningen

Karsten Bräuner, lærer på Klarup Skole, Aalborg

I Folkeskolen nummer 21/2015 fortæller tidligere 
viceskoleinspektør Kjeld Johansen, at han er 
imod den nye tværgående ordblindetest: »En 
ordblindetest kan ikke tages på 30 minutter«.

Ordblindhed er vanskeligheder med at lære 
at bruge skriftens lydprincip. Den tværgående 
ordblindetest er udviklet for at teste de elever, 
der har læse- og skrivevanskeligheder. Der bru-
ges nonsensord i testen, for det kan elever med 
ordblindhed ikke danne lyde af. Testen kan 
hjælpe underviseren til at afgøre, hvilke læse-
vanskeligheder der er tale om. Derved bliver 
arbejdet lettere, når der skal findes en under-
visningsstrategi.

Som udgangspunkt har ordblinde børn sam-
me adfærd som gode læsere, men når de ikke kan 
profitere af undervisningen, udvikler de ofte en 
meget uhensigtsmæssig adfærd. Testen skal finde 
de ordblinde, inden de udvikler psykiske proble-
mer som for eksempel mindre selvværdsfølelse. 
Der sidder for mange børn i skolen med mindre-
værdsfølelser, og det hæmmer deres indlæring. 

Den ny tværgående ordblindetest er ud-
arbejdet af Center for Læseforskning, Køben-

havns Universitet, for Undervisningsministe-
riet. Den hviler således på et videnskabeligt 
grundlag. Testen tages sammen med en erfaren 
testlærer, som vurderer elevens begavelse, 
adfærdsmønster, eller om der er andre forstyr-
relser, der giver læsevanskeligheder. 

De børn, der tidligere blev henvist til Pæda-
gogisk Psykologisk Rådgivning, var ofte børn, 
der reagerede meget udadvendt og voldsomt, 
mens de børn, som sad stille på bagerste række, 
ikke blev testet. Hovedstadens Ordblindeskole 
har foretaget en undersøgelse, der viser, at 40 
procent af de voksne med ordblindhed, der 
henvender sig til skolen, aldrig er blevet testet 
eller hjulpet i folkeskolen. 

Ordblindetesten har da også allerede vist sig 
at være en succes. Den anvendes i dag i 95 af 98 
kommuner. Der foretages nu en ensartet ord-
blindetest i landets skoler, og ordblindhed er 
blevet anerkendt som en læsevanskelighed. Det 
er et stort fremskridt. Det er Ordblindeforenin-
gens opfattelse, at den tværgående ordblinde-
test sammen med de nye undervisningsstrategi-
er vil højne kvaliteten af specialundervisningen.

Ordblindetest er en succes

REFORMLØGNENS ANATOMI
»Jamen, hvad er det, som får de mennesker 
til at tro, at netop deres idé med de mange 
timer uden ekstra forberedelsestid vil føre til et 
positivt resultat? Hvor har de det fra? Hvorfor 
fremturer de med løgnen om, hvor godt det er 
med de mange timer? Helt ærligt, det er virkelig 
svært at forstå«.

Tak til Folkeskolens redaktør for i sin leder i 
nummer 21/2015 at kalde en spade for en spade.

Det er nu ikke svært at forstå, at reformpo-
litikerne fremturer med løgn. Hvad skulle de 
ellers? I en reform, hvis tilblivelse, vedtagelse, 
implementering og evaluering er baseret på 
løgn, er der ikke plads til sandhed.

I organisationsteori taler man om en »læ-
rende« organisation, en »kommunikerende« 
organisation og andre organisationsformer 
defineret af prædikater i form af verber i lang 
tillægsform. Den måde, et flertal af folketings-
politikerne har optrådt på i forbindelse med 
folkeskolereformen, har gjort Christiansborg til 
en »lyvende« organisation.

Tidligere og nuværende ministre samt 
menige medlemmer i og uden for regerings-
partierne har fremturet med løgn gennem hele 
reformforløbet.

Det samme har KL og Michael Ziegler, der 
frejdigt fremturer med løgn i tv, vel vidende 
at ingen studievært er klædt på til for alvor at 
kunne stille kritiske spørgsmål.

Det samme gør han i Folkeskolen nummer 
21, side 17, hvor han udtaler: »Skolerne er rigtig 
gode til at lægge elevernes skemaer, men vi 
skal blive bedre til også at lægge skemaerne, så 
forberedelsestiden ikke bliver hugget op i små-
klumper. Der skal man lære af de bedste«.

Mage til sludder. Skemalægning er ikke ra-
ketvidenskab. Når erfarne skemalæggere ikke 
kan lægge funktionelle skemaer, er grunden 
den enkle, at det ikke kan lade sig gøre i den 
folkeskole, KL og regeringen har skabt med 
deres reform.

}Målstyret idræt  bliver  
teoretisk og tidskrævende 
 
Henning Nielsen:
»Idræt. Hele synet på det er 
ændret fra at være et aktivi-
tetsfag til at være et lærings-
fag. Og jeg synes faktisk, at 
målstyring i idræt er en glim-
rende ting. Selv om jeg bestemt 
ikke er til målstyring i dansk 
eller historie. Måske er det væ-
sensforskellen på fagene, hvor 
idræt er praktisk, og dansk er 
teoretisk. Fire omgange er ikke 
det samme som fire noveller«.

Anders H. Jensen:
»Jeg skal ikke nyde noget. At 
idræt skal blive et langt mere 
teoretisk og tidskrævende fag, 
er sikkert fint for nogle, men 
det harmonerer slet ikke med 
den klart mindre forberedel-
sestid, der er til rådighed.
I den situation er der ikke brug 
for at gøre fag langt mere tids-
krævende«.

Henning Nielsen:
»Det kan godt være, at det 
tager tid, men til gengæld 
sparer du energi, for du har nu 
langt flere elever med i din un-
dervisning. Og du slipper for at 
være den, der skal igangsætte 
aktiviteterne hver gang, når 
eleverne selv skal på banen. 
Det giver bare god mening.
Og så er det jo ikke en mulig-
hed at undslå sig den teore-
tiske dimension, når faget er 
blevet et prøvefag på de vilkår. 
Og hvis du endelig vil, så kan 
der købes et fuldt færdigt for-
løb i idræt fra 7.-9. klasse med 
stor praksiskvalitet ...
Mellem os to så kan jeg også 
godt nogle gange indrømme, 
at idræt måske var noget un-
derprioriteret forberedelses-
tidsmæssigt førhen«. 
(Forkortet af redaktionen) 
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Mikkel Björn Schmidt Olsen, lærerstuderende, UCC Blaagaard/KDAS 

Netbaseret læreruddannelse frarøver 
dimittender basale kundskaber
Netbaseret uddannelse. Det lyder meget smart 
og moderne, ikke? Her kan familiefaderen have 
tid til at køre ungerne i skole, tage på deltidsjob 
og komme hjem til lidt lektier. Han kan pludselig 
få tid til at tage læreruddannelsen, imens der 
bliver tjent penge. Det kunne være så godt. Men 
det er bare ikke så let. 

I mit klasselokale er der en underviser og et 
hold, som sammen deltager i undervisningen. Vi 
stiller spørgsmål og arbejder sammen. Vi laver 
rollespil, dilemmaspil, fysiske aktiviteter, plan-
lægger foredrag, snakker efter undervisningen 
og tager til fredagsbar. På disse møder lærer vi at 
samarbejde og indgå i fællesskaber. Ved at prøve 
aktiviteter i vores undervisning, som vi kan 
bruge i folkeskolen, lærer vi dem. På nettet kan 
man altså ikke lave rollespil! 

Danmarks Evalueringsinstitut offentliggjorde 
en rapport sidste år, hvor en netstuderende 

udtalte, at »Samarbejde mangler nok også – jeg 
er nok lidt for vant til at køre mit eget løb«. Der 
ligger det helt store problem. De lærer simpelt-
hen ikke at samarbejde.

Noget andet er, at når man tager noget, må 
man give noget væk. Man kan ikke tage en fuld-
tidsuddannelse, arbejde, opdrage børn, dyrke 
hobby og så videre. Uddannelsesinstitutionerne 
har fjernet al den læring, som tilfældigt opstår 
i undervisningen, og som i utrolig høj grad for-
mer en lærerstuderende. Hvad er så grunden 
til dette? Økonomi. Uddannelsen er på røven, 
og professionshøjskolerne prøver nye metoder. 
Men det holder ikke. Netbaseret læreruddan-
nelse er discountuddannelse. Vi skylder fami-
liefaderen en god uddannelse og ikke den, han 
tørres af med over internettet. Vi skylder folke-
skoleeleverne de bedste muligheder for læring 
og en god start på livet.

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

}Al undervisning  på lærings-
målsformel får det  til at sortne 
 
Niels Chr. Sauer:
»Tanken om at skulle sætte al 
undervisning på læringsmålsfor-
mel får det til at sortne for mig. 
Som lærer har man hver eneste 
dag oplevelser med eleverne, man 
aldrig kunne have forudset eller 
planlagt. Hvad bliver der tilbage, 
hvis læreren ender som elev-
plansbestyrer og eleven som mål-
opfylder? Hvilke mennesker gider 
være lærer i sådan en skole? Hvil-
ke børn gider gå i den? Det bety-
der ikke, at læreren ikke skal have 
mål for elevernes læring. Men et 
enkelt eller to kan gøre det«.

Pengeuge
14.-18. marts
Råd #1
 
Prioritér dine penge.
Du har ikke altid råd til alting,
så find ud af, hvad du helst vil have. 

Skal din klasse være Danmarks bedste til privatøkonomi? 
598 7.-9. klasser deltog i Pengeuge 2015, nu er det jeres tur. Tilmeld 
jer på www.pengeuge.dk, hvor I også kan ønske gæsteundervisning 
fra banken og bestille gratis undervisningsmaterialer. Finansrådet 
og Danmarks Matematiklærerforening arrangerer Pengeuge.

Pengeuge.dk
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D I DA K T I K :  A L L E  E L E V E R  M E D

 »Kvalitet i undervisningen og de bed-
ste pædagogiske nydannelser vokser 
som regel frem nedefra uden politisk 
og bureaukratisk indblanding«, siger 

professor Per Fibæk Laursen.

Hvis den  
uddannelses-

fremmede elev 
ikke kan se  

nytten af det,  
der bliver  

undervist i,  
mister han  

eller hun  
motivation. 

Per Fibæk Laursen
Professor
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Den første sætning i professor Per Fibæk 
Laursens nye bog, »Didaktiske ambitioner 
– alle elever med«, lyder: »Nutidens store 
uddannelsesmæssige udfordring er at få alle 
elever med«.

Og det er lige, hvad bogen handler om: Hvor-
dan får skolerne de fagligt svageste elever med?

Følgende otte tiltag kan gøre det:

•  Den primære udfordring for folkeskolen 
er at få alle elever med

Første skridt er, at skolens ledere og lærere 
beslutter, at det er dét, det handler om nu: 
At få de sidste elever med. De skal klædes på 
fagligt og attitudemæssigt, så de kan komme 
videre i uddannelsessystemet.

»Vi lever i dag i et samfund, hvor det har 
store negative konsekvenser, at nogle unge 
går tabt uddannelsesmæssigt. Mange af dem 
har svært ved at blive fuldgyldige medlemmer 
af fællesskabet«, påpeger Per Fibæk Laursen.

»Engang var det funktionelt for samfun-
det, at en del af de unge ikke fik mere ud-
dannelse end folkeskolen, men i dag er det 
et problem, fordi der stort set ikke er noget 

ufaglært arbejde tilbage. Det er nødvendigt 
nu, at alle får en eller anden form for uddan-
nelse, og forudsætningen er, at alle kommer 
ud af folkeskolen med gode færdigheder i de 
basale fag og med mod og lyst til at tage mere 
uddannelse«, fastslår han.

»Så jeg er ikke enig med de kritikere, der 
skælder ud over, at skolen uddanner soldater 
til konkurrencestaten. Det er en forkert ind-
vending. Folkeskolens opgave må være at gøre 
alle, også dem fra uddannelsesfremmede hjem, 
i stand til at deltage i det demokratiske fælles-
skab i vores samfund«, siger Per Fibæk Laursen.

•  Undervisningen må gøre op  
med middelklasseværdierne

Næste skridt er at skrotte reformpædagogik-
ken, mener professoren.

»En undersøgelse, jeg selv var med til at 
gennemføre for Det Nationale Forskningscen-
ter for Velfærd, viser, at reformpædagogikkens 
ustrukturerede og frie læringsmiljøer gør det 
svært for elever uden uddannelsestradition at 
fungere i skolen«, anfører han og fortsætter:

»De elever, der kommer uden uddannel-
sestradition, har brug for klare strukturer og 
klare rammer. De har brug for at vide, præcis 
hvad der forventes af dem og hvorfor. Og den 
slags ligger ikke i den progressive pædagogik 
med dens idealer om dannelse og kreativitet«.

»Faktisk er reformpædagogikken med til at 
opretholde en sortering af eleverne, selv om 
det bestemt ikke har været dens intention«.

Hvis det skal lykkes skolen at få de sidste 
elever med, er lærerne altså nødt til at gøre 
det klart for elever, der kommer fra uddan-
nelsesfremmede hjem, at grunden til, at de 
skal lære det her, vi nu er i gang med i klas-
sen, er den og den, understreger Per Fibæk.

Og det er ikke nok at henvise til, at det er 
godt for elevernes dannelse. De skal have at vide, 
hvad de konkret kan bruge det til i deres videre 
uddannelse og deres kommende arbejde.

»Hvis man ikke tilhører den kreative 
klasse, så er uddannelse noget, man kun ta-
ger, hvis man kan se, at man skal bruge det til 
noget i arbejdslivet og i samfundslivet i øvrigt. 
Hvis den uddannelsesfremmede elev ikke kan 

TEKST JOHN VILLY OLSEN

FOTO LARS JUST

N Y  B O G : 

Sådan får  
lærerne alle  
elever med
SKROT reformpædagogikken, og forklar eleverne fra uddannelsesfremmede  
hjem den konkrete nytte af det, de skal lære. Ellers mister de motivation, mener professor 
Per Fibæk Laursen, der har skrevet en bog om en af folkeskolens største udfordringer.

»Didaktiske ambitioner – alle elever med« udkommer 
21. januar på Hans Reitzels Forlag. Den er skrevet af 
Per Fibæk Laursen, der er professor i pædagogik på 
DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannel-
se ved Aarhus Universitet. Sidste år udgav Fibæk bo-
gen »Drop ambitionerne – og lav bedre undervisning«.

Ny bog
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D I DA K T I K :  A L L E  E L E V E R  M E D

se nytten af det, der bliver undervist i, mister 
han eller hun motivation«, siger Per Fibæk.

»Eleven skal for eksempel indse, at der er 
mange ting i samfundet, man ikke kan forstå, 
hvis man ikke har et vist kendskab til engelsk. 
Det er motiverende at kunne se nytten af det 
lærte«, fastslår han.

»Også derfor er jeg kritisk over for skolede-
battører, der lægger mere vægt på dannelse. 
Dannelse er ikke meningsfuldt for mange af 
eleverne og deres forældre«.

Hvad så med de elever fra veluddannede fa-
milier, der har glæde af progressiv pædagogik?

»Jeg erkender, at der er et problem med 
resten af eleverne. Elever fra veluddannede 
familier har gavn af en lidt anden pædago-
gik end elever fra uddannelsesfremmede 
hjem, og det er selvfølgelig en udfordring 
for skolerne, men mit argument er, at det er 
de svage elever, der er hovedudfordringen i 
de her år, så det må lærerne lige tage sig af i 
nogle år«.

Og problemet er til at overskue, tilføjer 
Per Fibæk Laursen, for elever fra veluddan-
nede hjem har også gavn af velstruktureret 
undervisning. Og omvendt: Elever fra uddan-
nelsesfremmede hjem kan også have glæde af 
temauger og projektarbejde, det kræver bare, 
som Per Fibæk Laursen udtrykker det: »at 
rammerne er klare, og at forventningerne er 
velbeskrevne – og de har også brug for mere 
støtte fra lærerne undervejs i processen. Det 
behøver ikke kun være gammeldags røv til 
bænk-undervisning«.

•  Lærere må basere sig på viden om,  
hvad der virker

Hvad der basalt set virker i undervisningen, 
både for uddannelsesfremmede elever og for 
uddannelsesvante elever, er ikke så indviklet. 
Internationale metaundersøgelser fra de se-
nere år har nemlig samstemmende afdækket 
nogle få, enkle pædagogiske virkemidler:

»Klare mål, en feedback til eleverne, der 
hjælper dem videre, en god dialog mellem læ-
rer og elever, gode relationer i klassen. Det er 
hovedpunkterne. Det er de grundkvaliteter, 
der virker – og de kræver så en dygtig, pro-
fessionel lærer, der kan omsætte dem i den 
daglige, konkrete undervisningssituation«, 
forklarer Per Fibæk Laursen.

•  Samarbejde er nødvendigt
Når lærere samarbejder, lærer de af hinan-
den, de får gode ideer af kollegerne, og de 
bliver inspireret til at komme ud af en måske 
fastlåst rutine, siger Per Fibæk Laursen. Og 

denne erfarings- og vidensudveksling kan 
også komme fagligt svage elever til gode

•  Elever har brug for feedback,  
også i form af testresultater.

»Fagligt svage elever har brug for mere hjælp, 
de er mindre selvkørende«, fastslår Per Fibæk 
Laursen.

Og test og feedback på test kan være gode 
hjælpemidler for lærerne i den forbindelse, 
mener han. Læreren kan nemlig gennem test 
og feedback anvise, hvor og hvordan eleven 
kan gøre det bedre. 

»Det er væsentligt for svage elever, at det, 
de skal lære, er konkret. De skal kunne forstå, 
hvad det er, de skal lære. Jeg kan bedst il-
lustrere det med mine egne skoleerindringer. 
Når vi fik dansk stil for, anede vi ikke, hvad 
en god dansk stil var. Vi fik at vide, at der 
skulle være en indledning, en midte og en 
afslutning og ingen stavefejl, men det var en 
gåde for os, hvordan man fik en god karakter. 
Vi anede heller ikke, hvorfor vi skulle lære at 
skrive dansk stil«, tilføjer han.

Så igen: Hvis uddannelsesfremmede elever 
skal med på uddannelsesvognen, skal det 
stå lysende klart for dem, hvad de skal lære, 
hvorfor de skal lære det, og hvordan de kan 
lære det.

»For mange ting i skolen er stadig uud-
talte«, siger Per Fibæk. »Det vil fremme lærin-
gen, hvis læreren gør det klart for eleverne, 
hvorfor det er godt at kunne skrive. Mange 
elever har brug for at få detaljeret forklaret 
og demonstreret, hvad for eksempel en god 
stil er. De har brug for at blive informeret om, 
at ’hvis jeg skal skrive en bedre dansk stil, så 
skal jeg gøre sådan og sådan’«. 

•  Nogle lærere er eksperter, og flere kan 
blive det. Andre lærere er dårlige, og 
det må der gøres noget ved

Skal alle elever med, kræver det professio-
nelle lærere, en stærk profession og en høj 
fagetik, mener Per Fibæk Laursen. »Det ned-
sætter en professions anseelse, hvis profes-

sionen for eksempel ikke vil anerkende den 
forskel, der er i kompetencer blandt profes-
sionsudøverne – og ikke gør noget ved dem, 
der er dårlige«, siger han.

»Det skader for eksempel også lægeprofes-
sionen meget, hvis der opstår mistanke om, 
at professionen beskytter dem, der er dårlige, 
i stedet for at tage initiativer til at gøre dem 
bedre eller indskrænke deres råderum. Det 
skaber nervøsitet i befolkningen«, tilføjer han. 

•  Hold fast ved langsomheden i  
pædagogisk udvikling

Lærere kan godt afprøve nye pædagogiske 
ideer, men de skal gøre det kritisk og med 
omtanke – ikke mindst af hensyn til elever fra 
uddannelsesfremmede hjem, mener Per Fi-
bæk. »Fordi især fagligt svage elever har brug 
for kontinuitet og forudsigelighed«. De bliver 
forstyrrede, hvis der »hele tiden bliver indført 
smarte og moderne nydannelser som for 
eksempel læringsstile, forskellige intelligens-
profiler og computerstyret undervisning«.

•  Stil krav til forældre og elever
Hvis alle elever skal med, må de og deres for-
ældre også yde noget, siger Per Fibæk. De kan 
ikke bare læne sig tilbage i forventning om, at 
lærerne fikser det. Og igen: Det er nemmest 
at få uddannelsesfremmede elever – og deres 
forældre – med, hvis de – både forældre og 
elever – kan se nytten af det, eleverne skal 
lære. 
jvo@folkeskolen.dk

Læs også
Per Fibæk Laursens nye bog »Didaktiske 
ambitioner – alle elever med« udkom-
mer 21. januar, hvorefter du kan læse 
anmeldelse af bogen på folkeskolen.dk

En stærk profession og en høj fagetik er nødvendigt, hvis 
læreren skal have alle elever med, mener Per Fibæk og 
opfordrer lærerne til også at stille krav til forældrene.
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I juni 2015 blev vores bilforsikrings pris og dækning samlet set kåret som ”Bedst i test” af forbrugerbladet 
Tænk Penge. Nu gør vi den gode bilforsikring endnu bedre. Nemlig ved at sænke prisen, og det gælder 
både for nye og nuværende medlemmer. Dækningen er fuldstændig den samme som hidtil. Når det går 

godt i et medlemsejet forsikringsselskab, kommer det altid medlemmerne til gode. 

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
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B R U G E R P O R TA L

Fra næste skoleår begynder implementeringen af 
skolens nye brugerportal. I første omgang skal din 
skole vælge digitalt læringsstyringssystem. En tredje-
del af kommunerne har allerede købt et system. Det 
rejser en masse spørgsmål og har allerede ført til de-
bat om flere forskellige principielle ting. Folkeskolen 
vil i en række artikler hen over foråret sætte fokus på 
konsekvenserne for folkeskolen og lærerne. I denne 
første artikel fortæller vi om selve processen.

Amalie går i 7.a. Året er 2018. Fra sin 
mobil går hun på skolens nye samar-
bejdsplatform og har her adgang til 
alle relevante oplysninger og digitale 
redskaber til sin skolegang. Lige fra 

flyttede timer til læringsforløb med dertil-
hørende digitale læremidler, som hendes 
opgaver skal løses i.

Fra sin iPad logger Amalies far på samme 
platform. Han får adgang til de funktioner, 
der er relevante for ham. Fra trivselsmålinger, 
nationale test og kommunikation med lærere 
og skoleledelse.

Endelig logger Amalies dansklærer på sin 
pc på samme platform. Hendes forside ser 

Pointen med den nye samlede platform 
er altså, at alle skolens tilpassede it-løsninger 
skal kunne samles under en paraply. Herun-
der også eksisterende løsninger som Skole-
Kom, hvis en kommune ønsker det.

Beslutningen om den nye samlede indgang 
til den digitale skole blev taget af KL og re-
geringen i forbindelse med økonomiaftalen i 
juni 2014, efter at Venstre og Dansk Folkeparti 
et år forinden havde indgået en aftale om, 
at der skulle udarbejdes en ny fælles bruger-
portal som et led i bestræbelserne på at give 
folkeskolen et fagligt løft. 

Brugerportalen består af både en samar-
bejdsplatform og en læringsplatform, sidst-
nævnte også kaldet LMS (learning manage-
ment-system). 

Samarbejdsplatform
Den ene halvdel af den nye brugerportal 
er som nævnt samarbejdsplatformen. De 
grundlæggende funktioner bliver ens for alle 
lærere, da den bliver sendt i fællesudbud af 
kommunernes fælles it-fællesskab, Kombit, 
der lige nu er i gang med at specificere, hvilke 
krav den skal leve op til.

Meningen var oprindeligt, at den skulle 
være klar i 2017, men på grund af tidspres har 
KL indgået en aftale med Itslearning, der dri-
ver det nuværende SkoleIntra, om, at de le-
verer denne platform frem til midten af 2018, 
hvor den nye platform har været i udbud, er 
udviklet og kan udrulles.

TEKST ANDREAS  BRØNS  RIISE

FOTO PALLE  PETER  SKOV

igen anderledes ud. Hun har blandt andet 
adgang til videndeling med kollegaerne, alle 
digitale læremidler, som hendes kommune 
råder over, og så naturligvis ud fra læringsmå-
lene i nye Fælles Mål at opbygge de lærings-
forløb, Amalie skal gennemføre.

Én indgang til den digitale skole
Sådan kommer den digitale hverdag til at se 
ud, når det eksisterende SkoleIntra over de 
kommende år udskiftes med en ny platform 
for alle med tilknytning til folkeskolen. 

»Ideen er, at der skal være én indgang til 
den digitale skole. Altså en indgang til digitale 
læremidler, til de forskellige planlægnings-
værktøjer og til kommunikationen lærerne 
imellem og kommunikationen med eleverne, 
forældrene og ledelsen«, siger Jakob Harder, 
vicedirektør i Styrelsen for It og Læring (Stil) 
under Undervisningsministeriet.

Digitale  
lærings systemer  
sætter fokus  
på data og mål
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Samarbejdsplatfomen er først og frem-
mest et kommunikationsredskab, hvor elever, 
forældre, pædagogisk personale og ledelse 
kan kommunikere om alt, herunder elevens 
læringsforløb.

Netop det forestående arbejde med at få 
kravspecificeret, udbudt, udviklet og i sidste 
ende implementeret den nye portal giver 
ifølge formanden for Danmarks it-vejlederfor-
ening, John Klesner, anledning til en del usik-
kerhed blandt lærerne.

»Der er usikkerhed om, hvilke elementer 
der forsvinder i forhold til det eksisterende 
intrasystem. Det er nok den største frustra-
tion. Først og fremmest er der nok bekymring 
for, om det hele kommer til at fungere efter 
hensigten«, siger han.

»KL og Kombit informerer helt korrekt, 
men det er ganske enkelt så ukonkret og luf-
tigt for den enkelte lærer og skoleleder, at det 
ikke er til rigtigt at sætte sig ind i«.

Læringssystemer allerede udviklet
Den anden del af den samlede brugerportal, 
læringsplatformen, skal kommunerne have 
valgt og implementeret senest ved udgangen 
af 2017.

Her er der ifølge John Klesner blandt 
lærere mere tro på, at det kommer til at fun-
gere. Der er knap ti virksomheder, heriblandt 
udenlandske, der byder ind med såkaldte 
learning management-systemer (LMS), der i 
det store og hele er testet og virker.

SAMARBEJDSPLATFORM:

Forsiden af samarbejdsplatformen er et såkaldt »dash-
board«. Hvis en forælder har to børn på hver sin skole, 
skal man fra dashboardet have adgang til begge børns 
oplysninger på en ens brugerflade – også hvis de to sko-
ler bruger hver sin læringsplatform. Dashboardet sorterer 
løsningernes dybereliggende funktioner og giver adgang 
til de relevante for henholdsvis lærere, elever og forældre.

  Plan for dagen/ugen/perioden inklusive aktiviteter, 
opgaver og ændringer.

  Kommunikation med holdkammerater, forældre,  
elever, pædagogisk personale og skoleledelse.

  Læringsforløb, læringsmål, elevens produkter/port-
folio, læremidler, elevplan og så videre.

  Videndeling.

  Resultater af nationale test og andre faglige test.

  Samarbejdsplatformen giver desuden mulighed for: 
– Adgang til kommunikation og samarbejde mellem 
brugere (elever, forældre, pædagogisk personale og 
ledelse) ud over det, der sker i læringsforløbene. 
– »Lukket« og »åben« kommunikation, hvor lukket 
kommunikation dækker over eksempelvis til- og fra-
melding, sygemelding med videre, og åben kommuni-
kation dækker over eksempelvis mail, chat med videre.

LÆRINGSPLATFORM:

  Skal kunne integreres med elevplaner, elevportfolio, 
digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som 
eleverne arbejder i.

  Skal give adgang til relevant information om læring 
og trivsel. 

  Skal kunne danne grundlag for tilrettelæggelse, gen-
nemførelse og opfølgning på læringsforløb samt kunne 
gemme og dele læringsforløb både lokalt og nationalt.

  Skal kunne håndtere et samarbejde med elever/team 
om læringsforløb.

  Skal kunne integreres med Fælles Mål og elevens mål 
udviklet med udgangspunkt i Fælles Mål.

  Skal give adgang til inspiration, materialer med videre 
fra videnportaler og lignende systemer.

  Skal give adgang til, at brugerne kan se, bruge og 
producere ved hjælp af digitale læremidler og andre 
globale medier, it-værktøjer og resurser.

  Ledelse skal have adgang til alle forløb, læringsmål, 
produkter og elevplaner samt aggregeret information, 
hvor det eksisterer.

  Forældre skal have adgang til egne børns forløb, læ-
ringsmål, produkter og elevplan.

  Mulighed for løbende kommunikation og samarbejde 
i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og 
opfølgning på læringsforløb.

  Understøttelse af videndeling og erfaringsudveksling.

Sådan er brugerportalen opbygget

Samarbejdsplatformen

Forældre, elever og  
lærere bruger forskellige 
enheder til at tilgå  
brugerportalen.

Et antal »widgets« præ-
senteres for brugeren 
baseret på brugerens 
rolle og den enhed, han/
hun bruger.

En widget er en lille bru-
gergrænseflade, som et 
bagvedliggende system 
har udstillet til bruger-
portalen. Eksempelvis 
»Overblik over Progres-
sion« fra kommunens 
læringsplatform.

Inden 2018 bliver der etableret en helt ny kommunikationsplatform, der ses som en glasplade 
(CMS på illustrationen), som sikrer, at alle brugere – elever, forældre, ledelse og pædagogisk 
personale – får adgang til lige præcis de oplysninger og funktioner, de har brug for.

Kilde: KL
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B R U G E R P O R TA L

Ifølge en KL-undersøgelse fra oktober har 34 
procent af kommunerne allerede anskaffet et 
LMS, som de vil anvende som læringsplatform.

Her skal lærere og elever have mulighed 
for at lave elevplaner samt tilrettelægge og 
gennemføre læringsforløb. Endelig spiller 
læringsplatformen også en stor rolle i for-
hold til ambitionen om, at lærerne lettere 
skal kunne dele undervisningsforløb, der er 
opbygget i forhold til læringsmålene i nye 
Fælles Mål.

Frygt for målstyring
Her er der, ifølge John Klesner, fra lærernes 
side mere end for funktionalitet bekymring 
for, om tiden er der dels til at skulle sætte sig 
ind i systemet, dels til at skulle forberede og 
registrere udførlige undervisningsforløb. Og 
så om den øgede synlighed omkring lærings-
mål vil blive brugt til øget målstyring.

»Formålet er jo, at man skal skabe synlig-
hed omkring, om eleverne lærer noget. Men 
det er nok ikke det, der er størst forståelse 
for lige nu. Det er en bekymring for, om det 
ender i målstyring, hvor man i stedet gerne så 
formålsstyring«, siger han.

Derfor kan det også være svært for kom-
muner, it-vejledere og andre at skelne, om en 
modstand hos lærerne er rettet mod en given 
læringsplatform eller mod generel målstyring, 
pointerer John Klesner, der dog understreger, 
at han oplever forskellige reaktioner.

»Mens nogle frygter målstyringen, klapper 
andre i hænderne over, at de får et redskab, 
de har manglet. Nemlig et skema, der gør, at 
man kan synliggøre for elever og forældre, 
hvordan et læringsforløb er strikket sam-
men«, siger han.

Han mener dog, at der er reel grund til be-
kymring for øget målstyring, hvis den øgede 
mængde data, der vil blive genereret med en 
brugerportal, bliver brugt »lemfældigt«.

»Data registrerer tit resultater og tidsfor-
brug, men det er vigtigt, at vi også har øje 
for læringsprocesserne. Det er et kildent 
punkt, hvor vi må holde fast i, at data er an-
det end kvantificerbare tal i systemerne. De 
observationer, vi gør os som lærere, elever og 
forældre, er også en form for data, og det er 
mindst lige så vigtigt«, siger han.

Ikke bekymret for tidsrøveri
Med hensyn til det øgede tidsforbrug er han 
ikke så bekymret.

»Hvis man ikke rimelig hurtigt og intuitivt 
kan sætte sig ind i systemet, så er vi nået 
langt nok i it-æraen til at sige, at så er det 

redskab nok ikke udviklet godt nok – og så 
bør man vælge et andet. Vi skulle gerne være 
nået dertil, at det ikke er nødvendigt med et 
kursus, hver gang man bliver præsenteret for 
noget nyt«, siger John Klesner.

»Når det kommer til tidsforbruget i dagligda-
gen, er det ikke meningen, at hver enkelt læ-
ringsaktivitet skal indtastes ned i mindste detal-
je i forhold til diverse læringsmål. Man skal også 
forholde sig til delingsfaktoren. Bliver lærerne 
bedre til at dele hele eller dele af undervisnings-
forløb, kan der også spares en del tid der«.

Hvem ejer data?
Det er en klart formuleret ambition med 
brugerportalen, at den skal fungere som en 
portfolio for eleven, der samler al kommu-
nikation og data om en elevs skolegang. Det 
betyder også, at hvis en elev skifter skole, så 
skal al data fra dag til dag kunne flyttes over 
til den nye skole – også hvis den bruger et 
andet LMS som læringsplatform.

Det har ifølge John Klesner sat gang i de-
batten om, hvem der ejer de data, der gene-
reres i systemet.

»For eksempel har forlagene nogle kon-
kurrencehensyn, der gør, at der helst ikke 
skal distribueres brugsdata fra et forlag til 
et andet. Men der må vi jo stå sammen som 
brugere og holde fast i, at dataen skabes af 
eleverne, og derfor er det os, der er ejer af 
data – ikke forlagene«, siger han.

Dog er det den slags diskussioner, it-vejle-
dernes formand håber på, at der bliver taget 
hånd om inden implementeringen af den nye 
samlede brugerportal, så det hele ikke går op 
i funktionalitet.

»Der mangler nogle kritiske optrevlinger 
af alle de forhold, der kommer ud over, at det 
tekniske skal fungere«.

»Lærerne skal føle sig parate til at bruge 
det – specielt når der ligger det forhold, at data 
kan bruges som grundlag for vigtige beslutnin-
ger. Det skal vi som profession kunne forholde 
os professionelt til – og det er vi ikke parate til 
på nuværende tidspunkt«, siger han.

Overordnet set mener John Klesner dog, 
at beslutningen om at etablere et nyt og mere 
omfattende system som afløser for det eksi-
sterende SkoleIntra er den rigtige.

»Det nuværende system er opstået ved 
knopskydning, og i 2016/17 er der klart behov 
for at se nogle it-systemer i en nyere indpak-
ning, hvis vi skal løse de udfordringer, vi står 
med«, siger han. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Mens nogle  frygter 
målstyringen, 
 klapper andre i 
hænderne over, at  
de får et redskab, 
de har manglet.
John Klesner 
Formand for Danmarks it-vejlederforening

Kaja Douglas (til venstre) 
og Dorte Jensen gik i 
gang med MinUddannelse 
allerede i august på Ama-
gerskolen i Skjern. Her er 
de i gang med årsplan-
lægningen i systemet.
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SNAK OM  
KRIMINALITET

Venskab og kunst 
Hvad er et godt venskab? Og hvor mange 
venner skal man have? Den 14. februar åbner 
en ny udstilling med fotografier og tegninger 
om temaet venskab på museet Nivaagaards 
Malerisamling i Nivå i Nordsjælland.  
Entreen er gratis. 

Vikingehelten Amled

Foto: Am
led

Find materialet på sspkbhguide.dk

Ved Anette Solgaard/ans@folkeskolen.dk

En ny kriminalpræventiv guide giver inspi-
ration til at tale om kriminalitet med elever-
ne. Undervisningsguiden er udviklet af SSP 
København, og målet er at hjælpe unge til 
at undgå at havne i kriminalitet. Temaerne i 
undervisningsmaterialet og idekataloget er 
unge og sociale medier, butikstyveri, ung-
domsvold, hash og alkohol. Der er materiale 
til både mellemtrin og udskoling.

Saxos middelalderberetning om den snedige vikingehelt 
Amled bliver vakt til live på spillestedet Hippodromen 
på Folketeatret i København. 400 år efter Saxo inspire-
rede sagnfortællingen William Shakespeare til at skrive 
skuespillet »Hamlet«. Dansklærerforeningen tilbyder 
i samarbejde med Den Danske Skueplads en særlig 
skoleforestilling, hvor der efterfølgende bliver mulighed 
for dialog om Saxos fortælling og om Shakespeares 
inspiration. Dansklærerforeningen udarbejder tekster til 
forberedelse og efterbehandling af teaterturen. Forestil-
lingen bliver vist fra tirsdag den 1. marts til fredag den 5. 
marts 2016, og billetprisen er 100 kroner.

Foto: Bror Bernild

Bliv inspireret til god inklusion
Har du brug for gode råd i mødet med udfordrede elever i din klasse? Så kan 
der være hjælp at hente i et nyt inspirationshæfte fra Havredal praktiske 
uddannelser henvendt til læreres og pædagogers arbejde med inklusion. 
Materialet består af 15 forskellige scenarier, der beskriver adfærdsmønstre 
hos elever med særlige behov, og to animationsfilm. 

Hæftet er satspuljestøt-
tet og kan downloades 
gratis på www.havredal.
dk/dk/projekter/den-udfor-
drede-elev-og-skolen.aspx
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Der udskrives herved valg af 10 kongresdelegerede fra Lærerstu-
derendes Landskreds til Danmarks Lærerforenings kongres for 
perioden fra den 1. april 2016 til den 31. marts 2017, jævnfør § 15, 
stk. 2, i Danmarks Lærerforenings vedtægter.

Valg af 10 kongresdelegerede og suppleanter for disse foretages 
på Lærerstuderendes Landskreds’ årsmøde, der indledes fredag 
den 4. marts 2016.

Valgbare er alle almindelige medlemmer af Lærer-
studerendes Landskreds, der på valgtidspunktet 

er godkendt som sådan over for kredsen. Stem-
meberettigede er de delegerede til årsmødet og 

medlemmerne af bestyrelsen i Lærerstuderendes Lands-
kreds.

Kandidatforslag kan fremsættes både forud for årsmødet og på selve 
mødet. De gyldige kandidatforslag med eventuel skriftlig motivering, 
der er indkommet forud for årsmødet, udsendes sammen med den 
endelige dagsorden. Kandidatforslag, der ønskes udsendt forud for 
årsmødet, skal sendes til Lærerstuderendes Landskreds, Vandkunsten 
3, 3. sal, 1467 København K, eller mail til ll@llnet.dk, og skal være Læ-
rerstuderendes Landskreds i hænde senest fredag den 5. februar 2016.

Anders Bondo Christensen
Formand for Danmarks Lærerforening

Valg af delegerede fra Lærerstuderendes 
Landskreds til Danmarks Lærerforenings kongres 
for perioden 1. april 2016 — 31. marts 2017
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»What is the colour of Rudolf’s nose?« spørger 
Christina Jørgensen eleverne, mens hun holder 
sig på næsen og kigger rundt i klassen.

Selvom eleverne kun går i 1. klasse, under-
viser hun så vidt muligt kun på engelsk. Derfor 
er hun også meget opmærksom på at bruge sit 
kropssprog, så eleverne bedre kan forstå hende. 
Hun peger, gestikulerer og gentager, indtil de 
spørgende blikke forsvinder.

»Selvom de ikke forstår det hele, får de noget 

med hver gang. De vænner sig til at høre spro-
get, og når de samtidig kan se, at jeg peger på 
noget, giver det mening. I starten aber de bare 
ordene efter uden at vide, hvad de betyder, men 
med tiden bliver de til deres egne«, siger Chri-
stina Jørgensen. Hun er begejstret for den tidlige 
sprogstart og oplever, at eleverne er hurtige til at 
fange de nye ord.

Jo tidligere, jo bedre
Hun er glad for, at eleverne nu bliver undervist i 
engelsk fra 1. klasse i stedet for 3. klasse. De bli-
ver dygtigere til faget, mener hun:

»Jo tidligere de starter med et fremmedsprog, 

Frygtløshed og 
temposkift med 
Rudolf i 1. klasse 
Fagter, rim og sange. Alle tricks er i brug, når engelsklærer 
Christina Jørgensen underviser 1.a på Paradisbakkeskolen  
i Nexø. 

FAGLIGT NETVÆRK:
ENGELSK

TEKST ANETTE SOLGAARD

Engelsklærer Christina Jørgensen er 
glad for, at eleverne nu allerede lærer 

engelsk fra 1.klasse: »Børnene er 
åbne og elsker at lære nyt, når de går 

i 1.klasse. Jo tidligere man lærer et 
fremmedsprog, jo bedre bliver det«. 

TILMELD  
DIG NETVÆRKET  

DANSKUNDERVISNING  
PÅ FOLKESKOLEN.DK

I det faglige netværk kan du debattere, sparre og 
videndele med kollegaer fra hele landet. Bliv en 
del af netværket, og få ny viden og faglig inspira-
tion direkte i din indbakke.
4.381 følgere.
 

Folkeskolen.dk/engelsk
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jo bedre bliver de. Børn i 1. klasse er nysgerrige og 
umiddelbare, så de tør kaste sig ud i at udtale nye 
ord. Allerede i 3. klasse er der nogle børn, der bli-
ver tilbageholdende«.

Hun oplever dog, at enkelte elever bliver fru-
strerede over ikke at forstå, hvad der bliver sagt:

»Nogle enkelte piger, der er bange for at fejle, 
kan godt risikere at råbe ud i rummet, at de ikke 
forstår det«.

»Det er sjovt at have engelsk«
Christina Jørgensen gør meget ud af temposkift 
i sin undervisning. Børnene skal holdes i gang, så 
de ikke kommer til at sidde og falde hen ved bor-

Camilla fra 1.a på Paradis-
bakkeskolen kan både sige 
grøn og lyserød på engelsk.

dene. I dagens time når de at synge tre forskellige 
sange med fagter, at øve farverne på engelsk, at 
farvelægge en tegning, at gennemgå julepynten 
på klassens juletræ og at se et videoklip om jule-
traditioner i Storbritannien. 

»Fordi de kun går i 1.klasse, har nogle svært 
ved at læse. Det kommer vi uden om ved at foku-
sere på mundtligheden og indrette undervisnin-
gen derefter«, fortæller Christina Jørgensen.

For eksempel har hun tegnet en lille grøn 
farveprik hen over ordet green på det kopiark af 
rensdyret Rudolf, eleverne skal farvelægge.

Camilla på syv år kan godt lide engelsktimerne 
og vil gerne blive god til at tale sproget.

»Det er sjovt at have engelsk, men det er 
svært at huske, hvad farverne hedder«, siger Ca-
milla og tilføjer, at hun godt kan sige lyserød og 
grøn på engelsk.

»Generelt er børnene rigtig glade for engelsk, 
fordi vi synger, tegner og gør andre ting, de synes 
er sjovt. For mange børn er det en time om ugen 
uden alt for meget pres«, fortæller Christina Jør-
gensen. 
ans@folkeskolen.dk 
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NYHED!Kursus i Mindful Spisning - kr. 3.500,-
Læs online som E-learning

Specialet Mindfulness til børn
Specialet Mindfulness At Work Mentor

Specialet Hjertemeditation NYHED!

Inklusive ét af vores mindfulness-specialer, kun kr. 12.395 - spar 1.500 kr. 
Bliv Mindfulness Instruktør - kr. 8.900,-

Specialet Mad, Nydelse og Nærvær
Specialet Stenalderkost (Paleo)

Specialet Sportsernæring
Specialet Børn og overvægt

Inklusive ét af vores ernæringsspecialer, kun kr. 11.400 - spar 1.000 kr. 
Bliv Kostvejleder - kr. 8.900,-

Efteruddannelse til dig
Sæson

opstart

Telefon: 44 48 61 00 - info@atwork.dk - www.atwork.dk
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A N M E L D E L S E R

Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

n  Tysk, cooperative learning, pædagogik og undervisning

○   ANMELDT AF:  JETTE LARSEN

Ønsker du, at dine elever skal ud på gulvet og 
være aktive i tysk i begynderundervisningen, 
så er du med »Du bist dran 6. klasse« i hånden 
godt på vej.

Materialet, der ud over Lehrerguide også 
indeholder en Schülerguide og flere webmu-
ligheder (inklusive smart- og activeboardfiler), 
lægger op til at være handlingsorienteret. Ele-
verne skal med andre ord op af stolene og selv 
gøre noget – også rent fysisk – for at tilegne 
sig det tyske sprog. Ud over at de forskellige 
bevægelseslege præsenteres undervejs, findes 
der også en god oversigt over bevægelseslege i 
lærervejledningen. Den kan give læreren inspi-
ration til selv at finde på øvelser, hvis hun ikke 
ønsker at følge systemet helt slavisk.

Som i de tidligere »Du bist dran«-materialer 
til andre klassetrin er cooperative learning også 
med. Disse strukturer medvirker til, at alle ele-
ver får sagt noget i løbet af timen, og at alle 
er aktive på samme tid. Cooperative learning-
strukturerne synes dog ikke at være så domine-
rende i materialet. Og egentlig gør det ikke så 
meget. Der arbejdes nemlig også ud fra andre 
forskellige tilgange til ordforrådstilegnelsen, 
og således bliver det alt andet end kedeligt at 
have tysk med »Du bist dran«. Desuden er der 
mange udvælgelsesopgaver for eleverne og 
evaluering/tegn på læring efter hvert kapitel.

Hvad stiller man op, når der skal vælges 
emner, som er vedkommende for præpubertære 
elever? På dette område synes jeg, at »Du bist 
dran 6. klasse« har fået en fuldtræffer. Vi er 

Du bist dran 6  

  

Aktiv i  
tysktimen

På folkeskolen.dk 
kommer hver uge 
nye anmeldelser af 
undervisningsmate-
riale og pædagogisk 
faglitteratur.
Du kan for eksempel 
læse en anmeldelse 
af appen »Dan Tea-
ter«, der kommer til 
at blive de lasede rol-
lehæfters endeligt – 
i hvert fald hvis vores 
anmelder får ret.
Vi har også en an-
meldelse af Svend 
Brinkmanns nyeste 
bog »Diagnoser« 
og af noget så 
sjældent forekom-
mende som en bog 
om fagdidaktik i 
samfundsfag. Den 
bærer den sigende 
titel »Fagdidaktik i 
samfundsfag«. 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 musen. 
På den måde er det 
lettere for dine fag-
fæller også at blive 
opmærksomme på 
den.
Du finder an-
meldelserne på 
folkeskolen.dk/
anmeldelser.

Læsefidusen  
lever endnu
Læsefidusen er en gammel kending i 
indskolingens danskundervisning. Tan-
ken bag har altid været, at litteratur og 
læsning bliver hinandens forudsæt-
ning, for hvis der ikke er en god historie 
i vente, hvorfor så alt besværet med 
at læse?

Nu er der kommet en ny serie bøger 
med den bogglade abe. Læsefidusens 
små bøger er otte sider lange og har 
en sætning per side. De handler blandt 
andet om Læsefidusens tidligste barn-
dom og hans fødselsdag. Hver af de 
fire bøger i serien bliver suppleret af 
en skrivebog – et lillebitte hæfte, hvori 
eleven kan skrive om for eksempel sin 
egen fødselsdag og illustrere sin hi-
storie. 

•   Tanja Jessing og  
Annette Smidt Jørgensen

•   Alinea

•   Lærervejledning
•   1.937,50 kroner
•   55 sider

•   Schülerbuch
•   204 kroner
•   96 sider

Tanja Jessing og Annette Smidt Jørgensen 
har netop udgivet deres bud på tysk- 
undervisning i 6. klasse ud fra devisen:  
»Hvis du er aktiv, lærer du noget«.

Læs hele anmeldelsen på folke-
skolen.dk/55251

»Kimura«-serien  
samles
I et postapokalyptisk Japan mødes 
fantasy og manga, og letlæsning bliver 
til litteratur. Det er udgangspunktet for 
»Kimura«-serien af Benni Bødker, som 
nu bliver genudgivet i ét bind – stadig 
med de originale tegninger. Bogen er en 
del af Gyldendals »Vild Dingo«-serie, og 
den samlede udgave koster 250 kroner.

Folkeskolens anmelder skrev i sin 
tid om »Kimura«: »Seriens struktur 
med tilbageblik, drømme og symbolik 
gør, at den er velegnet til regulært lit-
teraturarbejde på 3.-4.-klasseniveau 
…. Absolut anbefalelsesværdig!«

Bøgerne koster 36,25 kroner  
stykket, skrivebøgerne 11,25 kroner. 
Se mere på dansklf.dk
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○   ANMELDT AF:  BIRGITTE MARIA SMIDT

5.-klasseeleverne gik i sommer i gang med at 
lære fransk, en time ugentligt, og der er derfor 
brug for materialer, der giver elever på det mel-
lemste af mellemtrinnet et relevant, men for-
holdsvist smalt indblik i den fagre franske ver-
den. Det er derfor vigtigt, at den lille tid er godt 
givet ud.

»Allez hop! 5« består af en elevens tekst-
bog, en arbejdsbog kaldet Elevens bog, en 
i-bog til eleverne, en lærervejledning og en 
lærer-cd svarende til i-bogen. Det er lige, som 
det skal være. Forfatterne præsenterer i læ-
rervejledningen den pædagogisk-didaktiske 
grundtanke: den særlige mulighed for leg, spil 
og sang i præpuberteten og fordelen ved ikke at 
lade grammatikken stå alene, men inkorporere 
det grammatiske teoriapparat i en sjov lærings-
kontekst. At fransk læres bedst gennem lyst, 
kan man næsten kun være enig i. Lad os nu se 
på materialet.

Første indtryk: Chapeau til layouteren – her 
er gjort meget ud af at fornøje via det visuelle, 
hvilket man oplever stadig oftere i franskmate-
rialerne: Virkelighedsnære og ofte æstetiske fo-
tos kombineres med tegnede dagligdagsscena-
rier, der understøtter temaet. Det fungerer 
langt hen ad vejen fint, men tenderer også at 
tage overhånd her og der. Det er jo nu engang 
ikke illustrationerne, der bør have ansvaret for 
at vække nysgerrigheden alene.

Det ligger ikke i kortene for god læring, at 
børn ikke kan lide grammatik og tekst. Temaer-
ne – de sproglige og kulturelle fænomener – er 
ganske vist velvalgte og har gode arbejdsfor-
hold i elevbogen, men jeg savner mere tydelig-
hed i forhold til skreven fransk og det gramma-
tiske som selvstændig størrelse samt en højere 
overligger til dem, der har lært og forstået det 
helt basale. Eleverne lærer i korte processer og 
forholdsvis lidt om det allermest fundamentale. 
De hurtige vil få brug for mere.

Her når vi frem til et næste niveau: Forfat-
terne har medtænkt og opfyldt elevernes behov 
for at lytte til talt fransk, men har ubegribeligt 
nok valgt ikke at præsentere et færdigt og til-
bundsgående teoretisk kompas for noget så 
afgørende som udtalen: Fonetikken er spora-
disk præsenteret og mangelfuldt tilvejebragt. 
Udtalen af svære konsonanter som g og j, ad-
skillige vokalkombinationer og udtalen af na-
salerne er helt forbigået. Er det et bevidst valg 
foretaget med henblik på en simplificering, er 
jeg ikke enig heri, for lydlæren tager tid, men er 
ikke vanskelig i sig selv (medmindre eleven er 
ordblind) og kan ikke udskydes. Og det er netop 
fonetikken, der naturliggør talen og nedbryder 
eventuelle fremmedgørende barrierer på grund 
af de ukendte lyde.

Ikke desto mindre er den frankofone rejse alt 
i alt indledt på udmærket vis, og materialet an-
befales hermed. 

Børnevenlighed 
over for fransk i 5.
At fransk læres bedst gennem lyst, kan 
man næsten kun være enig i.

n  Fransk

Allez hop! 5  

     •   Jytte Bech 
Dürrfeld

•   Gyldendal 

•   Lærervejledning
•   623,75 kroner
•   80 sider

•   Lærer-cd
•   623,75 kroner 

•   Tekstbog
•   143,75 kroner
•   48 sider

•   Elevens bog
•   86,25 kroner
•   48 sider
 
•   Allez hop! 5 fås 

også som i-bog. 
Kontakt forlag 
for information 
om pris

ude over Meine Tiere og Meine Familie, men 
rammer her noget af det, som interesserer 
dem: venner for livet, hvad der er sjovt at lave i 
ferien, Berlin, helte og så videre.

Ved første øjekast kan man måske undre sig 
over, hvor få tekster der er i elevernes Schüler-
guide, og hvor korte de er. Men dette betyder 
efter min mening ikke noget, da fokus primært 
ligger på selve ordforrådstilegnelse, og at ele-
verne selv er aktive i forhold til at producere 
tysk. Kort sagt: »Du bist dran« (det er din tur) 
lever op til sin titel. 

Hvad stiller man op, 
når der skal vælges 
emner, som er  
vedkommende for 
præpubertære  
elever?
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2015
Nummer 2: Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 12
Nummer 3: Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 12
Nummer 4: Tirsdag den 16. februar 2016 kl. 12

KO R T E  M E D D E L E L S E R

personalia

Birgitte Baktoft fylder 60
Tidligere hovedstyrel-
sesmedlem Birgitte 
Baktoft var engang so-
cialdemokrat i sjælen. 
Hun har fortalt, at hun 
ville blive i partiet og 
kæmpe, selv om værdi-
erne ændrede sig. Men 
da indgrebet i lærerkon-
flikten kom, og tidli-
gere statsminister Helle 
Thorning-Schmidt sag-
de, at man havde taget 
hensyn til lærerne, blev 
det for meget for Birgit-
te Baktoft. Hun meldte 
sig ud af partiet.
22. januar fylder hun 
60 år. 
Birgitte Baktoft har 
sine rødder på Djursland 
og har været lærer på 
Langhøjskolen fra 1988 
til 1999. Hun blev valgt 
som kredsformand for 
kreds 135, der nu er en 
del af Djurs Lærerfor-
ening, kreds 134. I 2004 
blev hun valgt til Dan-
marks Lærerforenings 
hovedstyrelse med et 
bagland fra Djurs. Da 
hun genopstillede i 
2008, havde kærlighe-
den bragt hende til Ros-
kilde, men hun beholdt 
det jyske bagland ved 
endnu to hovedstyrel-
sesvalg. Ved valget i 
efteråret valgte hun ikke 
at genopstille og har 
derfor overladt sin stol i 
hovedstyrelsessalen til 
en anden ved årsskif-
tet. I hendes arbejde i 
hovedstyrelsen har hun 
især villet gøre en forskel 
for lærernes arbejdsmiljø 
og udsatte børn. 
I dag studerer hun ud-
dannelsesvidenskab på 
fuld tid. Hun har en søn 
og et barnebarn, som hun 
nyder at bruge tid med, og 
synger altstemme i koret 
After Seven.

Ulrik Nielsen fylder 
60 år 
Ulrik Nielsen, der blev 
valgt til Danmarks Lærer-
forenings hovedstyrelse  
i 2015, fylder 60 år den 
24. januar. Ulrik Nielsens 
lærerdage tog deres 
begyndelse i Skærbæk 
Kommune i 1981 efter 
tiden på Tønder Lærer-
seminarium. Næsten 35 
år efter er han stadig at 
finde i kommunen, hvor 
han er tilknyttet Skærbæk 
Distriktsskole. Allerede 
tidligt fattede han inte-
resse for sine og kollega-
ernes arbejdsvilkår, og det 
er stadig det, der fylder 
mest i hverdagen, han har 
i 20 år været formand for 
Tønder Lærerkreds. Derfor 
var det også mærkesagen, 
der fik ham til at melde 
sig ind i kampen om en 
plads i Danmarks Lærer-
forenings hovedstyrelse, 
hvor han er indtrådt den 
1. januar. Når han ikke 
hjælper medlemmer med 
ondt i arbejdslivet, bliver 
den sparsomme tid brugt 
på badmintonbanen el-
ler nede i kegleklubben 
Bolden. Og den sidste 
weekend i august er han 
at finde på Tønder Fe-
stival som frivillig leder. 
Ferierne er helliget skiture 
i Alperne med familien og 
huset i Sydfrankrig, hvor 
han gæstfrit inviterer ven-
ner på ophold med god 
mad, vin og cykleture op 
ad Mont Ventoux. 

mindeord

Joan Ravnhøj
Joan Ravnhøj var lærer 
på Damagerskolen fra 
1978-2015. Hun var en 
særdeles omsorgsfuld og 
dedikeret lærer, som alle 
elever har været meget 
glade for. Joan var – trods 

sit stille og beskedne væ-
sen – en bestemt lærer, 
som børnene havde stor 
respekt for. Deres tarv 
var altid det vigtigste for 
Joan. Joan og ægtefællen 
Torben tog i mange år på 
feriekoloni, hvor de sør-
gede for, at mange børn 
fik en god sommerferie. 
Joan elskede sport og gik 
aldrig glip af FC Barcelona 
i tv. Joan var ikke den, der 
råbte højest. Alligevel var 
man aldrig i tvivl om hen-
des mening. Joan knyt-
tede stærke venskaber 
med sine kollegaer og var 
altid opmærksom på at 
støtte nye kollegaer. Det 
vigtigste i Joans liv var 
hendes familie – og så 
hendes arbejde. Selv da 
Joan blev ramt af kræft, 
insisterede hun på at 
arbejde. Hun arbejdede 
mellem kemobehandlin-
gerne, og når hun havde 
det allerdårligst, var hun 
helst på Damagerskolen. 
Joan var til sidst mærket 
af sin sygdom, alligevel 
var hun på arbejde indtil ni 
dage før sin død – præcis 
som hun ønskede det. 
Sej til det sidste. Joans 
død er et stort tab for os 
alle på Damagerskolen. 
Vores tanker går til Joans 
tre børn og hendes mand, 
vores kære kollega Torben. 
Æret være Joans minde.

På vegne af kollegaerne 
på Damagerskolen

Karsten Overgaard,  
viceskoleinspektør 

Foto: Stig Nielsen

 www.hillerod.dk

Hillerød Kommune søger en pædagogisk afdelingsleder til 
Kornmarkskolen. Du skal lede det pædagogiske arbejde på en 
af skolens afdelinger. 

Du kommer ind i et ledelsesteam, der har fokus på at arbejde 
tæt sammen og at involvere medarbejderne. Du skal kunne 
bidrage med ro, integritet og humor. 

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2016.

Stillingen ønskes besat fra den 1. marts 2016

Se det fulde stillingsopslag på Hillerød Kommunes  
hjemmeside www.hillerod.dk.

PÆDAGOGISK AFDELINGSLEDER
til Kornmarkskolen

 Lederstillinger 

147409 p42-49_FS0116_Lukkestof.indd   42 08/01/16   15.51



F O L K E S K O L E N  /  0 1  /  2 0 1 6  /  43 

Tættere på jobbet  
indenfor et døgn

»Kan jeg bruge denne skabelon, når jeg søger  
forskellige job?« Sådan lyder en af de  

henvendelser, som Lærernes a-kasse har fået  
på sin nye 24 timers service.

Læs mere på Lærerjob.dk 

Daginstitutioner og skoler i Høje-Taastrup Kommune arbejder 
målrettet med at sikre læring og trivsel for alle børn gennem 
bl.a. arbejdet med ”Morgendagens Børne- og Ungeliv” samt 
SP-modellen. Vi søger derfor en fuldtidsansat lærer, der brænder 
for læseundervisning og kendskab til arbejdet med elever i store 
skriftsprogsvanskeligheder, og som samtidig kan vejlede lærere  
i et differentieret og inkluderende undervisnings – og lærings- 
miljø. Læsekompetencecentret er normeret til 3 fuldtidsstillinger. 
Derudover er en sprog- og læsekonsulent tilknyttet centret, der 
sparrer og koordinerer opgaverne, svarende til en dag om ugen. 

I Læsekompetencecentret tilbydes elever med store skriftsprogs-
vanskeligheder læseudredning og/eller læse- og stavekurser i 
kortere perioder samt understøttende læseundervisning i elevens 
egen klasse. Selve læseundervisningen/afdækningen bliver 
tilrettelagt individuelt for eleverne, der undervises på små hold.

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

ANSØGNINGSFRIST
Ansøgning og CV sendes elektronisk via kommunens rekrutterings- 
system senest den 25. januar kl. 12. Ansættelsessamtaler 
forventes afholdt onsdag den 27. januar 2016.

Dygtig lærer til vores 
Læsekompetencecenter
Bemærk – kort ansøgningsfrist!

L Æ R E R

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

Du gør en forskel for kommunens borgere. 
Vi gør en forskel for dig!

  

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Tysklærer 
Tårnborg Skole 

Er du vores nye tysklærer?
Tårnborg Skole søger pr. 1. marts en tysklærer.

Tårnborg skole ligger i naturskønne omgivelser med udsigt til 
Korsør Nor, fem kilometer fra Korsør. Vi er en et-sporet skole med 
175 elever fordelt på 0.-9. klassetrin i et velfungerende lokalsam-
fund, hvor der er stor opbakning til skolen. 

Skolen har gode lokaler og dejlige udearealer med rig mulighed 
for udeundervisning og aktiviteter. Der er god busforbindelse til 
både Korsør Station og Slagelse.

Medarbejdergruppen består af såvel lærere/pædagoger med 
mange års erfaring og en del nyansatte medarbejdere. Skolen har 
15 lærere, 3 pædagoger, 2 pædagogmedhjælpere, en SFO leder, 
en administrativ medarbejder og en skoleleder.

Tårnborg Skole er kendt for at have et godt arbejdsmiljø, hvilket 
vi er stolte af.

Vi ønsker en lærer, der
• er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i 

et konstruktivt samarbejde 
• arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, 

potentialer og behov
• kan arbejde med LP modellen, Cooperative Learning og også 

gerne have viden om Visible Learning
• er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begræns-

ninger 
• arbejder inkluderende og anerkendende i forhold til både 

elever, forældre og kolleger
• er indstillet på et tæt samarbejde på skolen og med alle andre 

interessenter omkring udførelse af kerneydelsen 
• kan arbejde med udeundervisning og læringsmiljøer, som 

understøtter den enkelte elevs læring og trivsel. 

Flere oplysninger
Fås på skolens hjemmeside www.taarnborgskole.slagelse.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, eller har lyst til at komme på 
besøg, så er du velkommen til at kontakte skoleleder Benjamin 
Ejlertsen på tlf. 51 18 57 55 eller på beejl@slagelse.dk

Send din ansøgning med relevante bilag til: 
Tårnborg Skole, Tjærebyvej 1, 4220 Korsør

Eller via mail til sktaarn@slagelse.dk

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
Stillingen er en fast stilling på 37 timer.

Ansøgningsfrist: Mandag den 25. januar 2016 kl. 13.00.

Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 28. januar 2016.

 Lærerstillinger  Specialstillinger 
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 Lærerstillinger 

Tysklærer til udskolingen 
på Baunehøjskolen
Vores tysklærer gennem 16 år, har valgt at søge nye udfordrin-
ger nærmere på hans bopæl – derfor vi søger en ny. Har du lyst 
til, at arbejde på vores dejlige skole? Stillingen er ledig fra 1. 
februar 2016 eller snarest muligt.

Vi tilbyder
•   Et fagligt højt niveau og gode læringsresultater vi kan være 

stolte af
•   Et ressourcestærkt PLC, som vægter arbejdet med kollegial 

supervision højt
•   Selvstyrende teamarbejde og fokus på kvalitet frem for kvantitet i 

møder, samt et velvilligt syn på, at du kan aftale fl eksibel arbejdstid
•   ”MinUddannelse” – et digitalt redskab til at bistå arbejdet med 

læringsmålsstyret undervisning
•   Velindrettede lærerarbejdspladser, bærbare pc’er og Ipads til 

alle lærere og pædagoger
•   Smartboards i alle klasser, Ipads til alle elever og en 

velassorteret digital materialepakke
•   Gode idrætsfaciliteter med egen hal og kunstgræsbane, samt 

udeområder der inviterer til sjov, leg og bevægelse
•   Kæmpe nyanlagt økologisk og bæredygtig skolehave som vi 

anvender tværfagligt og i samarbejde med Grønt Flag
•   Arbejde i en by med god busforbindelse, tæt på natur med 

skov, fjord og åbne vidder
•   En fuldtidsstilling i udskolingen til tysk

Til gengæld forventer vi, at du
•   har en læreruddannelse og erfaring med undervisning i det 

nævnte fag
•   er samarbejdsminded i forhold til såvel interne – som 

eksterne medarbejdere, forældre og ledelse
•   har humoristisk sans og lyst til at arbejde i folkeskolen
•   er positivt indstillet overfor skolens værdigrundlag.

Baunehøjskolens værdigrundlag
Trivsel  •   Sundhed  •   Udvikling

Baunehøjskolen rummer 3 normalklassespor, specialklasse-
center og specialbørnehaveklasse for børn med autismespek-
trumsforstyrrelser og / eller ADHD. Baunehøjskolen har ca. 80 
medarbejdere og 680 elever. På Baunehøj ser vi velvilligt på, at 
du kan aftale fl eksibel arbejdstid.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 
Baunehøjskolen er beliggende i Jyllinge, Roskilde Kommune. 
Det skal bemærkes, at Roskilde Kommune indhenter børne- og 
straffeattest, når stillingen indeholder arbejde med børn under 15 år.

For yderligere oplysninger kontakt skolens kontor på telefon 
4631 8210. 

Ansøgningsfrist den 22. januar 2016, kl. 12. Samtaler i uge 4, 2016.

Søg jobbet på www.roskilde.dk/job

Matematiklærer søges til 
udskolingen 
Kan du undervise i matematik og være klasselærer, så bør du 
læse videre her – og meget gerne ringe til os, for at høre nærmere.

På Gadstrup Skole har vi en stilling ledig til en matematiklærer. Vi 
har også timer i idræt og naturfag, men har du andre fag, du kan 
byde ind med, hører vi gerne fra dig. Alle klasser har delt klasse- 
lærer, så klasselærerfunktionen er også en del af stillingen.

Gadstrup Skole er delt i 2 afdelinger henholdsvis 0. til 5. og 6. 
til 10. klasse. Skolen ligger i Gadstrup By i den sydlige del af 
Roskilde Kommune, og det er let at komme hertil både i bil og 
med tog. Eleverne på Gadstrup Skole kommer fra Gadstrup by 
og fra oplandet. I byen er skolen og den lokale idrætsforening en 
central del af byens liv. Vi har god opbakning fra forældrene og 
en homogen elevgruppe.

Blandt personalet er der en god stemning, og vi har ry for at 
være gode til at tage imod nye kolleger. Vi har glimt i øjet, en 
ordentlig tone og vi kan godt lide at hjælpe hinanden.

Vores elever klarer sig godt på Gadstrup Skole; vi har gode resul- 
tater både fagligt og i forhold til trivslen, og det er vores mål, at vi vil 
fortsætte den gode udvikling. Vi tror på udvikling tæt på kerneydel-
sen og tæt på hverdagen, så når vi sætter tiltag i værk, gør vi det ind 
i opgaveløsningen, så vi konkret bruger det, der sættes i værk.

Vi tilbyder
•   En fuld tids stilling til matematik, klasselærerfunktion.
•   Mulighed for at byde ind med andre fag, men matematik er et 

must.
•   Gode kolleger, der gerne tager godt imod nye kolleger.
•   Egen arbejdsplads med egen pc og iPad.

Vi og vores elever har brug for dig
•   Der kan undervise i matematik.
•   Der er læreruddannet eller ved at tage læreruddannelse.
•   Der gerne vil være sammen med os og blive en uundværlig 

kollega på Gadstrup Skole.

Vi er rigtig godt i gang med skolereformen, vi fokuserer på 
arbejdet med læringsmål og på synlig læring. Vi arbejder med 
lektieintegreret skole, så allerede sidste år har alle elever været 
vant til at gå i læringscafe.

Ring gerne og tal med skoleleder Anja Athar eller viceskoleleder 
Lise Andersen på 4631 8730.

Ansøgning med CV, relevante eksamensbeviser og relevante 
udtalelser sendes gennem linket på www.roskilde.dk/job.
 
Ansøgningsfrist den 21. januar 2016, kl. 12.  Samtaler mandag 
den 25. januar 2016.

Søg jobbet på www.roskilde.dk/job

147409 p42-49_FS0116_Lukkestof.indd   44 08/01/16   15.51



F O L K E S K O L E N  /  0 1  /  2 0 1 6  /  45 

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

 Lederstillinger 

 www.hillerod.dk

• Du er en erfaren og tydelig leder, der brænder for folkeskolens 
kerneopgaver. 

• Du kan dokumentere resultater som skoleleder og har opda-
teret viden om undervisning, læring, pædagogik og inklude-
rende læringsmiljøer. 

• Dine ledelsesmæssige spidskompetencer ligger inden for 
ledelse af ledere, kommunikation, at skabe resultater i samspil 
med interne og eksterne samarbejdspartnere inden for skolens 
ressourcer, samt at udvikle og fastholde en fælles retning 
baseret på skolens værdier.

Hvis denne karakteristik matcher din lederprofil, er stillingen som 
distriktsskoleleder på Grønnevang Skole sandsynligvis noget for 
dig, og du kan læse mere i person- og jobprofilen på Hillerød 
Kommunes hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du søger. 

Ansøgningsfrist er den 10. februar 2016.

Du er velkommen til at kontakte skolechef Hanne Frederiksen, 
Hillerød Kommune, på 7232 5400 og skolebestyrelsesformand 
Claus Ellemose Sørensen på 2168 8032, ligesom du kan besøge 
skolen efter aftale.

SKOLELEDER TIL GRØNNEVANG SKOLE
Spændende og udfordrende stilling på skole med stort potentiale

Kildevældsskolen, Københavns Kommune

Ambitiøs skoleleder med faglige visioner 

§ Ansøgningsfristen er den 21/01/16

Net-nr. 20640

Søndervangskolen, Glostrup Kommune

Indskolingsleder til Søndervangskolen

§ Ansøgningsfristen er den 28/01/16

Net-nr. 20661

Bjørnehøjskolen, Gribskov Kommune

Lærere til Bjørnehøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22/01/16

Net-nr. 20641

Husum Skole, Københavns Kommune

Ny souschef søges til herlige Husum Skole

§ Ansøgningsfristen er den 19/01/16

Net-nr. 20654

Frederiksværk Skole, afdeling Melby, Halsnæs Kommune

Faglig leder for undervisning søges 

§ Ansøgningsfristen er den 19/01/16

Net-nr. 20638

Lyngby private Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby private Skole søger ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 29/01/16

Net-nr. 20652
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Store Heddinge Skole, Stevns Kommune

Skoleleder til Store Heddinge Skole 

§ Ansøgningsfristen er den 18/01/16

Net-nr. 20633

Hellebækskolen, Helsingør Kommune

Souschef med tårnhøjt engagement

§ Ansøgningsfristen er den 21/01/16

Net-nr. 20630

Gentofte Skole, Gentofte Kommune

Viceskoleleder til Gentofte Skole 

§ Ansøgningsfristen er den 15/01/16

Net-nr. 20662

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Viceskoleinspektør på dansk skole

§ Ansøgningsfristen er den 01/02/16

Net-nr. 20645

PPR Frederiksberg, Frederiksberg Kommune

Tale-høre-konsulent til PPR Frederiksberg

§ Ansøgningsfristen er den 22/01/16

Net-nr. 20658

UU Vestsjælland, Slagelse Kommune

Uddannelsesvejleder til UU Vestsjælland

§ Ansøgningsfristen er den 15/01/16

Net-nr. 20626

Skolerne i Oure, Svendborg Kommune

Ambitiøs teaterlærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 15/01/16

Net-nr. 20631

Fredericia Realskole, Fredericia Kommune

Fredericia Realskole søger to barselsvikarer

§ Ansøgningsfristen er den 15/01/16

Net-nr. 20622

Kirstinebjergskolen, Fredericia Kommune

Lærer til Kirstinebjergskolen – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 15/01/16

Net-nr. 20611

Stenløse Privatskole, Egedal Kommune

2 lærere til dansk og biologi

§ Ansøgningsfristen er den 17/01/16

Net-nr. 20613

Søndersøskolen, Furesø Kommune

Orlovsstilling pr. 1/3 

§ Ansøgningsfristen er den 18/01/16

Net-nr. 20624

Søndersøskolen, Furesø Kommune

Lærer fuldtidsstilling pr. 1/3 

§ Ansøgningsfristen er den 18/01/16

Net-nr. 20636

Vinde Helsinge Friskole, Kalundborg Kommune

Kreativ dansklærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 22/01/16

Net-nr. 20653

Hospitalsskolen, bolig 32, Glostrup Kommune

Lærere til Hospitalsskolen i Glostrup

§ Ansøgningsfristen er den 15/01/16

Net-nr. 20610

Skolen på Duevej, Frederiksberg Kommune

Souschef/pædagogisk leder

§ Ansøgningsfristen er den 01/02/16

Net-nr. 20670

Gyvelhøjskolen, Skanderborg Kommune

Souschef/pædagogisk leder 

§ Ansøgningsfristen er den 22/01/16

Net-nr. 20663

Instituttet for Blinde og Svagsynede, Gentofte Kommune

Teamleder til massørteam i IBOS

§ Ansøgningsfristen er den 18/01/16

Net-nr. 20659

Instituttet for Blinde og Svagsynede, Gentofte Kommune

IKT- og matematiklærer til IBOS

§ Ansøgningsfristen er den 19/01/16

Net-nr. 20660
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rubrikannoncer

Sommerhus - 
Vesterø - Læsø
Til Læsø i 2016 - Lej 
stort, rummeligt og ny-
renoveret sommerhus på 
stor lyngklædt grund nær 
strand og havn.
Telefon: 868123236 - 
40385642 
www.klokkeblomstvej.dk

Provencehus med 
udsigt til middelhavet
Dejligt hus med 
pool,terrasse og garage 
udlejes i La Londe. Pris 
fra 3100 kr. Ring for yder-
ligere info : 55732832
Telefon: 55732832 
www.123hjemmeside.dk/
provencehus

5 Meter til vandet/
Flensborg Fjord 
- egen strand
5metertilvandet.dk - 
Sommerhus m storslået 
panorama udsigt 6 pers 
70m2. Grænsen 10km. 
Wi-Fi. Bade,fiske&vandre-
Telefon: 40313306 
www.5metertilvandet.dk

Roquebrune/
Monaco/Menton
Storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet og 
Monaco. To værelses lej-
lighed på den klassiske 
franske riviera.
Telefon: 39403935 
www.rivieraen.dk

Sommerhus i Klitmøller
Luksussommerhus ved 
Vesterhavet beliggende i 
naturskønne omgivelser. 
Der er tre soverum med 
plads til 6 - 7 pers.
Telefon: 40485385 / 
86912406 
www.klitmoellersommerhus.dk

Málaga Rincón
Hyggeligt hus med udsigt 
over Rincòn og havet og 
600 meter til stranden.
Telefon: 27522601 
www.salidadesol.dk

Amalfikysten, 
antikt byhus
i musikbyen Ravello
På den smukke Amalfi-
kyst udlejer vi vores an-
tikke, byhus. Nyd musik-
festival fra maj-oktober 
eller vandrestierne.
Telefon: +45 40 40 86 68 
Ravello.dk

Godt hus i spansk bjergby
Flot udsigt, 2 sovevæ-
relser, tagterrasse, pool i 
byen, gode spisesteder, 
nationalpark, internet og 
nem parkering.
Telefon: 40371994 
www.udlejning-sydspanien.dk

Lejlighed, indre KBH Ø 
udlejes 5.-24. juli.
Skøn lejlighed beliggende 
på indre Østerbro i KBH. 
600,- pr døgn i perioden 
5. -24. juli 2016. 
Telefon: 20814511

Ferie i stråtækt gård 
på Nyord ved Møn
Smuk gård midt i den 
idylliske Nyord By udle-
jes som feriebolig. Der er 
plads til 10 personer. Pris 
fra 3000 kr.
Telefon: 30744140 
www.nyordgaard.dk

20 pers. Masia v/Playa 
& Priorat, syd for BCN
Skøn Masia beliggende 
på naturgrund med sø- 
og havudsigt. Suverænt 
cykelterræn.
Telefon: 0034-678866588  
www.casavelladelpanta.com

Provencevilla - 
middelhavsudsigt
La Londe. Enestående 
smuk beliggenhed. Vel-
fungerende bolig. Alle 
faciliteter. Oplysninger 
55738131.
Telefon: 5573 8131 
www.provence-valcros.dk

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

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.

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

TJEKKIET MED BUS
5 dage, 3 nætt er, 4 akti viteter + guide
fra kr. 1.625,-
BERLIN MED BUS
4 dage, 3 nætt er, inkl. morgenmad 
fra kr. 1.295,-

MERE END 25 ÅRS ERFARING
MED GRUPPEREJSER! 

www.jellingrejser.dk
info@jellingrejser.dk
+45 75 87 23 44

Antvorskov Skole, Slagelse Kommune

Lærere til indskoling og mellemtrin

§ Ansøgningsfristen er den 15/01/16

Net-nr. 20629

Roskilde Kommune

Matematiklærer søges til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 21/01/16

Net-nr. 20656

Skole- og Behandlingshjemmet Orøstrand, Holbæk Kommune

Uddannede lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 15/01/16

Net-nr. 20627

Gyvelhøjskolen, Skanderborg Kommune

Lærer til indskolingen – fast stilling

§ Ansøgningsfristen er den 22/01/16

Net-nr. 20664
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Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

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

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

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser 
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk

Book vores Berlin-rejsepakke til skolerejsen i 2016 - så bliver 
planlægningen ikke lettere. Tag en snak med vores erfarne 
BERLIN-eksperter - så er jeres skolerejse i de bedste hænder! 

Ring GRATIS på 8020 8870 og få en snak om mulighederne 
og måske et godt tilbud på jeres skolerejse - også hvis I ikke 
rejser til Berlin.

Tommy Iversen

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

BERLIN INKL. PROGRAM 
FRA KR. 1.298,-
-4 overnatninger på hostel 
-Busrejse med rutebus t/r
-Guidet cykeltur ved Berlin Muren 
-Guidet rundvisning Hohenschönhausen
-Entré ved Museum am Check Point C. 

 
BLIV KLOG PÅ
BERLIN 

Lise Sloth Pedersen

Forslag til studiebesøg i Hamborg: 
• KZ Gedenkstätte Neuengamme • Hamborg på cykel
• Besøg ved Energiebunker Wilhelmsberg

STUDIEREJSE TIL
HAMBORG
3 dg./2 nt.
egen bus fra kr. 855,-

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

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

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

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Bruxelles, egen bus, 5 dg/3 nt ....... fra kr.  1.560,-
Madrid, fly, 5 dg/4 nt .................... fra kr.  1.895,-
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt .............. fra kr.  1.785,-
Prag, fly, 5 dg/4 nt ........................ fra kr.  1.495,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt ........................ fra kr.  1.990,-

Top 3 faglige besøg i London:
• Harrow School • Theater workshop • BBC studios

Dit personlige
rejsebureauwww.benns.dk

Kompetent rådgivning til studierejsen

Berlin, med rutebus, 3 dg/2 nt .............. fra kr.  750,-
Decin, egen bus, 5 dg/3 nt ..................... fra kr.  2.195,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt ........................ fra kr.  1.995,-
Paris, fly, 5 dg/4 nt .................................... fra kr. 1.975,-
Krakow, fly, 5 dg/4 nt .............................. fra kr.  1.820,-

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

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

1.675,-
med fly

5 dg/4 nt.

LONDON
fra kr.

Kontakt Mette tlf: 46 91 02 59
meha@benns.dk

Storbyer
I Europa  

– direkte fra skolen

"BUS FOR JER SELV"

Pris v/48 deltagere

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Amsterdam 5dg/3nt  fra kr. 1.320,-

Berlin 5dg/2nt  fra kr.     995,-

Bruxelles 6dg/3nt  fra kr. 1.490,-

Hamburg 5dg/4nt  fra kr. 1.315,-

Krakow 6dg/3nt  fra kr. 1.660,-

Paris 6dg/3nt  fra kr. 1.955,-

Prag 6dg/3nt  fra kr. 1.275,-

Cesky Raj 6dg/3nt  fra kr. 1.625,-

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

Lejrskole på Bornholm
25 års erfaring

Tlf. 5648 0980 / www.verona.dk

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 28. januar
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 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, a�aler 
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 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     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. 

150.000 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. 2  12. januar 19. januar 28. januar
Folkeskolen nr. 3  26. januar 2. februar 11. februar
Folkeskolen nr. 4  9. februar 16. februar 25. februar
Folkeskolen nr. 5  23. februar 1. marts 10. marts

Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Graphic og 
Danmarks Lærerforening.  
Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det Norske Veritas 
efter ISO 14001 og EMAS. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
Norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel ISO 
14001 som EMAS.

132. årgang, ISSN 0015-5837 

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

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk

Bente Heger, chefsekretær,  
beh@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann,
bladredaktør,
hah@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Anette Solgaard,  
ans@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
John Villy Olsen,  
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,  
bje@folkeskolen.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen,  
redaktør af anmeldelser, 
sga@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2015: 81.364  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for 3. kvartal 2015 er  
150.000. 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    

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+.

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

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. 9.00-15.30  
og fredag klokken 9.00-14.30
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag 
kl. 9.00-15.30.
Fredag kl. 9.00-14.30.

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 9.00 til 15.30, 
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.

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 33 69 63 00, 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

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

Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Forsidefoto: Lars Horn
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30: 

FORSKER: SKROT REFORMPÆDAGOGIKKEN

Portræt: Lærer Vivian Eriksen – hovedperson  
i tv-dokumentaren »Folkeskolen – Forfra«.

JEG HÅBER, 
FOLKESKOLEN 
O V E R L E V E R 1.600

LÆRERE VALGTE
FOLKESKOLEN FRA I 2015

SKOLEN FÅR NY  
BRUGERPORTAL  
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A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

FOR KORTE NYHEDER

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

Nytårsforsæt sidste 
år: Medlemskort til 
fitnesscenter. Nyt-
årsforsæt i år: Med
lemskort til fitness
center benyttes.

Januarudsalg dømt 
skuffende ovre hos 
dansk og historie
lærerne.

Creepy klasselærer 
kan da sagtens huske, 
da hun var på jeres 
alder.

Skoleleder bør over
veje at begrænse 
antallet af emojis i 
sine allebeskeder.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 95

Flere og flere tager en hel 
måned, hvor de slet ikke 
rører dårlig samvittighed
En hel januar uden alkohol eller uden 
kød – eller sukker. Eller Facebook. 
Mange danskere indleder det nye år 
efter en lang og fed julemåned med 
at fokusere på sundhed og en gen
nemgribende detox.

Sidste skud på stammen er en 
måned helt uden dårlig samvittig
hed. »Det gælder både i forhold til 
arbejdet, til mine børn, til kæresten«, 
forklarer en forsøgsperson. »Også til 
almindelig livsførelse: En hel måned, 
hvor jeg overhovedet ikke tager stil
ling til konsekvenserne«. Erfaringer 
viser, at det er påfaldende nemt, 
når kuren er slut, at vende tilbage til 
almindeligt niveau for dårlig samvit
tighed.

Aktivitetsniveau for 
»speltbollemafia« slet 
ikke toppet endnu
Den såkaldte »speltbollemafia« bestå
ende af hyperengagerede forældre, som 
ustandseligt arrangerer fællesmiddage, 
hytteture, legegrupper og juleafslutnin
ger, har fået for meget magt, mener fle
re. Men i stedet for at drosle ned synes 
mange forældregrupper at konkurrere om 
at udtænke endnu flere og endnu mere 
ambitiøse arrangementer. Vig
gas mor fortæller:
     »Jamen os i 5.c’s 
eventgruppe var jo 
på vandretur i Finn
mark over weeken
den, og vi besluttede, 
at vi næste år crowd
funder til en gammel 
bus, som vi sam
men sætter i stand 
og så kører til Afrika, 

hele klassen og søskende. Dernede skal 
vi hjælpe med at sætte bæredygtige 
brønde op i nogle måneder, mens vi lærer 
deres sprog. Så tatoverer vi skolens logo 
på hinanden efter lokal teknik, bygger en 
hængebro og sender smukke lanterner 
op på himlen med budskaber til ver
dens ledere. Hjemme igen opretter vi en 
YouTubekanal med interaktiv videoblog 

fra turen og tips til søde gaver 
af piberensere og Fimoler, 

og til lanceringsfesten 
opsætter vi ’Phantom of 
the Opera’ og opfordrer 
alle til at komme i hjem
mehæklede kostumer 
og medbringe en lille bid 
nyt nordisk. Resterne får 
Nellie. Klasselabradoren 
Nellie«.

M

ATERIALET

ER G R ATIS En kort fi lm, faktaark og debat- & dilemmakort

 En skabelon til klassens fælles alkoholaftale

 En Power-Point-præsentation om forældre, unge og alkohol

 En skabelon til en invitation til et forældremøde om unge og alkohol

 En lærervejledning, som guider dig gennem materialet

MATERIALET BESTÅR BL.A. AF:

Inspirationsmateriale til forældremøder 
i 7. - 9. klasse om unge og alkohol

Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indfl ydelse på sit barns alkoholvaner

MATERIALET KAN BRUGES AF UNDERVISERE, SSP-KONSULENTER ELLER 
ANDRE, SOM HAR EN DIALOG MED FORÆLDRE OM UNGE OG ALKOHOL

DOWNLOAD MATERIALET PÅ WWW.FULDAFLIV.DK

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING

 TAG STILLING  –  TAL SAMMEN  –  LAV AFTALER
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