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ENGELSK5-7.GYLDENDAL.DK er et nyt omfattende digitalt 

materiale til engelsk i 5.-7. klasse. Sitet byder på komplette un-

dervisningsforløb, et omfangsrigt frilæsningsbibliotek, en ba-

sisgrammatik med opgaver og meget mere.

TOPICS indeholder færdige forløb, der er lige til at gå til.

Home Base handler om familiestrukturer og hjemløshed.  

Tales of the Unknown sætter fokus på mystik og eventyr. 

Fame and Fortune tager fat på berømmelse på godt og ondt. 

Extremes ser på ekstreme levemåder.

GRAMMAR er en enkel og lettilgængelig basisgrammatik 

med tilknyttede, selvrettende opgaver. 

LIBRARY rummer et væld af varierede tekster samt et stor ud-

valg af frilæsningsbøger. 

SPOT ON rummer nyttige redskaber til eleven, fx opslagsvær-

ket Country Cubes om kultur- og samfundsforhold i engelskta-

lende lande og værktøjet A Helping Hand.
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HJo@dlf.org

!
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. 
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kalenderår. Løssalgspris: 40 kroner. 

Billede 1: En onsdag finder en elev afføring i et toiletskab, som ligger på gulvet, 
revet ned fra væggen. Om torsdagen bliver endnu mere anbragt i en håndvask, et 
visitkort, som råber på hjælp!

Billede 2: To elever sidder det meste af tiden foran trivselskonsulentens kontor og 
venter, selvom der står på døren, at han ikke kommer i dag.

Disse knivskarpe billeder stammer fra en lærer, som efter moden overvejelse har 
besluttet sig for, at hun ikke kan tie stille om, hvordan inklusionen ser ud på hendes 
skole – på trods af risikoen for at komme i unåde hos sine arbejdsgivere.

Vi føler os totalt afmægtige. Eleverne har sammenstød. Alle er pressede til det yder-
ste, skriver hun i en kronik i dette blad.

Hendes hverdag er en helt anden virkelighed end politikernes. Men når man ser på 
den undersøgelse, som Folkeskolen har gennemført blandt et repræsentativt udsnit af 
lærerne, fortæller tallene samme historie: Otte ud af ti fortæller for eksempel, at der 
ikke følger ekstra resurser med, når de modtager en elev fra en specialklasse. Det er 
desværre ikke nyt. Da folkeskolen for omkring et år siden gennemførte en lignende 
undersøgelse, var resultatet lige så nedslående.

Men når man bevæger sig væk fra skolen og op på rådhuset eller helt til Christi-
ansborg, toner dette billede på mærkværdig vis ud, og ind kommer en meget lysere 
virkelighed. 

Det er tydeligt, at børne- og undervisningsminister Christine Antorini fra sit kontor 
på Slotsholmen ikke oplever, at inklusionen af specialelever er så omfattende, som 
lærerne ser det – eller så problematisk. 

Vi følger området nøje, siger hun til Folkeskolen. Men hun ser åbenbart noget helt an-
det end lærerne. Først til maj vil hun evaluere. Og hun vil slet ikke forholde sig til, hvad 
der skal ske, hvis hendes evaluering viser en virkelighed, som ligner den, lærerne ser. 

»Jeg vil hellere koncentrere mig om alle de gode ting, vi kan gøre«, siger hun.
Ministeren er på mange guidede ture rundt i skoleverdenen, hvor skolechefer, 

skoleledere og lærere viser det bedste frem, de kan præstere. 
Og der findes da heldigvis inklusion, som lykkes til glæde for både elever, lærere 

og forældre. Og der er lærere, som får den nødvendige efteruddannelse og støtte til 
inklusionen. Otte ud af ti, som ikke får støtte, er jo to ud af ti, som oplever, at de får 
støtte! Positive nyheder.

Men kan man som politiker forsvare, at man kun vil se den positive vinkel og lukke 
øjne og ører for problemer? 
Mens man diskuterer, er der alt for mange lærere 
– og deres elever – som står i problemer til 
halsen. Det er de politikeres ansvar, som 
gennemfører ændringer uden at vide, 
hvad de gør, og uden at tale med dem, 
som kender hverdagen. Hvad med en 
udflugt til virkeligheden? 

Inklusion:  
Hvad med  
en udflugt til  
virkeligheden?
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materiale til engelsk i 5.-7. klasse. Sitet byder på komplette un-

dervisningsforløb, et omfangsrigt frilæsningsbibliotek, en ba-

sisgrammatik med opgaver og meget mere.

TOPICS indeholder færdige forløb, der er lige til at gå til.

Home Base handler om familiestrukturer og hjemløshed.  

Tales of the Unknown sætter fokus på mystik og eventyr. 

Fame and Fortune tager fat på berømmelse på godt og ondt. 

Extremes ser på ekstreme levemåder.

GRAMMAR er en enkel og lettilgængelig basisgrammatik 

med tilknyttede, selvrettende opgaver. 

LIBRARY rummer et væld af varierede tekster samt et stor ud-

valg af frilæsningsbøger. 

SPOT ON rummer nyttige redskaber til eleven, fx opslagsvær-

ket Country Cubes om kultur- og samfundsforhold i engelskta-

lende lande og værktøjet A Helping Hand.
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Media-Partners har 1. januar 2013 overtaget alt 
annoncesalg til vores medier; fagbladet Folkeskolen, 
folkeskolen.dk, lærerjob.dk

Vi glæder os meget til samarbejdet med Media-Partners  
og ser frem til et spændende 2013.

Spørgsmål vedrørende  
annoncering kan rettes til:
Media-Partners
Marianne Lander                                                                                                        
marianne@media-partners.dk                                  
Tel.: 2967 1446

Media-Partners
Hanne Kjærgaard
hanne@media-partners.dk
Tel.:2967 1436

Bedste hilsener
Hanne Birgitte Jørgensen
chefredaktør
Fagbladet Folkeskolen
og folkeskolen.dk

Velkommen 
til vores nye 
mediesalgsbureau
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Beholder vi joBBet?
15 ud af 23 er i arbejde. 2011-holdet har svært ved at få job i folkeskolen.
Side 32

iPad år 2020
Tablets kan ikke sikre meningsfyldt og autentisk læring. Læs kronikken. 
Side 24

Ny læreruddaNNelse
Afskaffelsen af blandt andet dansk som andetsprog skaber røre. 
Side 6
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Steen Hildebrandt  opfordrer i ny bog lærerne  
til både at reflektere og  at proflektere. Tænk fremad  

og spørg dig selv:
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sætte på fremtiden?

Lærerne skal   
reflektere pro 
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Hver sjette lærer har været udsat for vold og trusler i løbet af det seneste år.  

For Jens Andersen betød det et farvel til folkeskolen. Læs tre læreres beretninger  

og fakta fra Folkeskolens undersøgelse.

lærerne kæmper mod vold
SIde 10 og 14-25 

TemA

136672 p01_FS1312_Forside_4.indd   1

25/06/12   11.53

Beholder vi joBBet?
15 ud af 23 er i arbejde. 2011-holdet har svært ved at få job i folkeskolen.
15 ud af 23 er i arbejde. 2011-holdet har svært ved at få job i folkeskolen.
15 ud af 23 er i arbejde. 2011-holdet 

Tablets kan ikke sikre meningsfyldt og autentisk læring. Læs kronikken. 
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Antorinis reform  
niveauet i kernefagene skal højnes og 

pædagogerne ind i klassen. Canada er 

det gode eksempel. 

Side 10-11

ti år med VK   
Trods Pisa-målinger og dusinvis af 

lovændringer lykkedes det ikke at løfte 

niveauet i folkeskolen.

Side 36

Kongres   
»I er hverken forkælede eller klynkere«. 

anders bondo Christensen på dlf’s 

ekstraordinære kongres.

Side 08 og Side 41

b e s p a r e l s eb e v æ g e l s e
V e j l e s  s k o l e r  i

Tag med til en kommune i danmark, 

hvor lærerne trods nedskæringer arbejder 

med  udvikling af undervisningen.

Side 14
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FolkeskolenVinder af Anders Bordings Mediepris 
2012
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11  siders Tema

inklusion
Det går bedst i indskolingen. Fra 3. klasse 

bliver eleverne mere bevidste om, hvem der 
er de dygtige. Og det faldende faglige  

niveau er også en stressfaktor for lærerne.

enig kongres 
Dlf’s ekstraordinære kongres

gav stor opbakning til hovedstyrelsens
skoleoplæg og opfordrede

til samarbejde om den kommende
folkeskolereform.
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4226 36

Godt undervisningsmateriale
til nikolaj Arcels filmatisering af 

 trekantsdramaet mellem
frederik den 7., Caroline Mathilde 

og Johann struensee.

kronik om inklusion 

sammenhæng 
Ingen faste lektioner, planlagte

pauser og større frihed til
lærerne er noget af det, som 

lærerne Talita Heinel og  
Charlotte nygaard sætter stor 

pris på ved Gladsaxe skole.
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 Den følgende ons-
dag finder en elev en 

lort i et toiletskab, 
som ligger på gulvet, 

revet ned fra væggen. 
Om torsdagen bliver 

endnu en anbragt i en 
håndvask, et visitkort, 

som råber på hjælp.
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Kongresopbakning til DLF’s  skoleudspil
DLF’s ekstraordinære kongres 
gav stor opbakning til hovedsty-
relsens skoleoplæg og opfordrede 
til samarbejde om den kommende 
folkeskolereform.

»Sammen gør vi en god skole bedre«. Sådan 
lyder overskriften på Danmarks Lærerfor-
enings skoleoplæg, som blev fremlagt først 
i januar på DLF’s ekstraordinære kongres i 
Bella Center i København. 

»Lærere, ledere og børnehaveklasseledere 
er parate til at gøre deres, for at en ny fol-
keskolereform bliver til virkelighed«, skriver 
formand for DLF Anders Bondo Christensen 
i forordet til DLF’s 40-siders pjece, som blev 
præsenteret på kongressen, som var delvist 
lukket for offentligheden.

»Vi kommer ikke med færdige løsninger, 
men vi håber, at oplægget kan bidrage til en 
konstruktiv debat om reformen«, lyder det 
blandt andet fra lærernes formand. 

»Det er helt uden fortilfælde, at en regering fremlægger en ambitiøs politisk reform, og så viser det sig, at den vigtigste 
finansieringskilde skal findes i de ansattes overenskomst«, sagde DLF-formand Anders Bondo, da han åbnede den ekstra-
ordinære kongres.
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Step by Step

af Hanne Wacher og Kimm KKjæjærgrgaardd

En brugervenlig g bobogg ii momodderne layout: grammatik på venstre-
sisidedernrnee og øvelser på højre-siderne, så eleven sstrtrakakss kakan
afprøve sin forståelse uden atat sskukullllee blbl dadre rundt i bogen. 
Hvert kaapipitetell inindldl dedes med en “Basics-boks”, , sosomm gigivver en kort
iindledning til et grammatisksk eemnmnee.
Af forfafatttterernene ttilil den populære grammamatitiksksereriie ““Stifi nderen””.
• Papirbog, 1. udgdgavavee 20201313, 80 sider i A4,4,, 999999 krkrkr.             • E-bog, 80 sididerer, enenkkelltlicens 69 kr.,, kklalasssseleliicens 49 kr. pr bruger.
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Kongresopbakning til DLF’s  skoleudspil
Lærerne ønsker ikke  
konfLikt
»Politiske kommentatorer står i kø for at for-
tælle, at vi uundgåeligt ender i en konflikt, hvor 
vi bliver kørt over. Men en konflikt er ikke til gavn 
for folkeskolen, eleverne eller samfundet. Vi har i 
stedet brug for et ordentligt og seriøst arbejde«, 
sagde Anders Bondo Christensen på DLF’s eks-
traordinære kongres.

VodskoV-Lærere hyLdet  
på kongressen
Et engagement uden sidestykke i foreningens 
historie, kaldte DLF-formand Anders Bondo 
de seneste ugers aktivitet blandt lærerne over 
hele landet. Lærerne på Vodskov Skole ved 
Aalborg blev hyldet med stående ovationer på 
den ekstraordinære kongres, da de live præ-
senterede deres musikvideo om lærernes ar-
bejde, som nu er oppe på næste 16.000 views 
på YouTube.

nordiske Lærerforeninger 
støtter dLf
Nordiske Lærerorganisationers Samråd sendte i 
forbindelse med DLF’s ekstraordinære kongres 
et brev til den danske statsminister, finansmi-
nister, undervisningsminister og KL’s ledelse, 
hvor man opfordrer parterne til at skifte spor og 
begynde at samarbejde med Danmarks Lærer-
forening.

  Elevernes undervisningstid øges til en sammen-
hængende skoledag, hvor lærerne underviser fem 
sammenhængende klokketimer per dag. 

  inklusionen styrkes blandt andet ved en sikring 
af, at resurserne fra specialundervisningen følger 
med over i normalundervisningen, og at alle skoler 
har fagligt kvalificerede resursepersoner. 

  Der iværksættes en større indsats for at bryde 
den sociale arv, blandt andet ved at der tilknyttes 
skole- og socialrådgivere til alle skoler for at styrke 
kontakten mellem familie, skole og kommune. 

  skolerne åbnes, så de står til rådighed for eleverne 
hele dagen og også er åbne for at trække det omgi-
vende samfund ind.

  DLF deler regeringens ambition om, at alle lærere 
inden 2020 skal have linjefag i de fag, de 
underviser i. DLF foreslår at nå målet ved at gen-
nemføre et trepartsprojekt, hvor både kommunen, 
staten og lærerne selv bidrager til, at lærerne får ef-
teruddannelse. Samtidig ønsker DLF, at man starter 
et jobrotationsprojekt, hvor ledige lærere ansættes i 
et timetal svarende til dagpenge, mens andre lærere 
er på efteruddannelse. 

DLF-udspillet: Sammen  
gør vi en god skole bedre

Oplægget kommer som en reaktion på 
regeringens forslag til en ny folkeskolereform. 
Regeringen har tre strategiske mål for folke-
skolens udvikling:
  Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de 

bliver så dygtige, som de kan.
  Folkeskolen skal mindske betydningen 

af social baggrund i forhold til de faglige 
resultater. 

  Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal 
styrkes, blandt andet gennem respekt for 
professionel viden og praksis. 

DLF er enig i regeringens tre mål for folke-
skolens udvikling. I oplægget understreger 
Lærerforeningen, at en reform skal bygge på 
den viden, som findes i forskning og praksis. 
Derfor foreslår DLF, at alle politiske forslag 
fremover skal udsættes for en lakmusprøve: 
Hvad er det forskningsmæssige belæg for, at 
forslaget vil fremme regeringens tre strategi-
ske mål for folkeskolen? 

Christine Antorini er umiddelbart positivt 
stemt over for lærernes oplæg.

»Det er positivt, at de bakker mig op angå-
ende målene og anerkender, at det er vigtigt 
at arbejde med en sammenhængende skole-
dag«, har Christine Antorini sagt til Ritzau. 
mbt@dlf.org
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»Inklusionen er ikke og må ikke blive en 
spareøvelse«. Det har undervisningsminister 
Christine Antorini igen og igen understreget. 
Men en helt ny panelundersøgelse foretaget 
af Scharling Research for fagbladet Folkesko-
len viser, at lærerne oplever en helt anden 
virkelighed. Otte ud af ti lærere fortæller, at 
der ikke følger penge med, når de modtager 
en elev fra en specialklasse, og en tredjedel 
oplever, at de har dårligere mulighed for at 
støtte børn med særlige behov efter refor-
men, viser undersøgelsen.

DLF: ikke godt nok
Eleverne med særlige behov er allerede på 

vej ind i klasserne. Men pengene, der bliver 
sparet på specialskolerne, har lærerne ikke 
set noget til. 

En tredjedel af lærerne fortæller, at de får 
mindre støtte, end de fik for fem år siden til 
samme type børn, og 77 procent fortæller, 
at der ikke følger ekstra penge med, når de 
modtager en elev fra en specialklasse.

Det er ikke godt nok, hvis inklusionen skal 
lykkes, mener formand for Danmarks Lærer-
forening, Anders Bondo Christensen.

»Forældrene skal være trygge ved, at de-
res barn får en god undervisning, uanset om 
barnet har særlige udfordringer eller ligger 
inden for det, vi kalder normalgruppen. Det 
er de ikke i dag, og det skal vi kunne levere 
som folkeskole. Noget af det, der skal til, er, 
at læreren, som står i klasseværelset, har de 
nødvendige forudsætninger for at kunne give 
en god undervisning til alle. Så det er bestemt 
ikke godt nok, når vi hører sådan noget her«, 
siger han.

ny form for støtte
Formanden for KL’s børne- og kulturudvalg, 
Jane Findahl, mener, at lærerne er godt klædt 
på.

»Lærerne har en rigtig god faglig og pæda-
gogisk uddannelse, som de må tage udgangs-
punkt i, når de skal løse inklusionsopgaven. 
Som sådan er de klædt på«, siger hun.

Hun tilføjer, at lærerne skal vænne sig til 
at tænke på støtte på andre måder end faste 
støttetimer i klasseværelset.

»Der er mange kommuner, der har 
oprettet team, der enten rykker ud til 
eller har kontor på skolerne. Det kan 
være team bestående af specialud-
dannede lærere, pædagoger, rådgi-
vere, psykologer, adfærd/kontakt/
trivsels-lærere og så videre. Det er 

forskelligt, hvordan man har 
organiseret det, og man 

skal selvfølgelig som 
lærer og skoleleder 

vænne sig til at 
bruge disse 

TeksT 
anDreas  Brøns  riise  og   
PerniLLe  aisinger

Lærerne oplever mindre støtte  
efter inklusionsreformen
otte ud af ti lærere fortæller, at der ikke følger penge med, når de modtager en elev fra en specialklasse.

Jeg får slet ingen 
støtte – hverken 
ekstra lærer, færre 
elever, ekstra timer 
eller penge til sam-
me. Har hverken fået 
støtte til elev med 
ADHD i medicinsk 
behandling, til elev 
med Aspergers eller 
til elev med elektiv 
mutisme. Det er  
under al kritik.
Lærer  
i Folkeskolens  
panelundersøgelse
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inklusionen er i fuld gang
  63 procent af lærerne har allerede diagnosebørn i 

deres klasser.
  77 procent har fået flere elever med diagnoser inden 

for de seneste fem år (18 procent mange flere, 59 
procent lidt flere). Stigning fra 54 procent i marts.

  51 procent har elever, som tidligere ville have været 
i et specialtilbud.

Mindre støtte til specialbørn efter reformen
  52 procent får mindre støtte end for fem år siden 

(25 procent får den samme, ti procent ved ikke, fem 
procent har ikke besvaret, otte procent lidt mere).

  77 procent oplever, at der ikke følger ekstra penge 
med, når de modtager en elev fra specialklasse.

  35 procent har ringere mulighed for at støtte børn 
med særlige behov end før reformen.

Lærerne får ikke nok efteruddannelse
  67 procent føler sig ikke uddannelsesmæssigt ru-

stet til at undervise/håndtere børn med diagnoser 
(samme i marts).

  70 procent er ikke blevet tilbudt efteruddannelse.
  71 oplever, at der er sat initiativer i værk for at støtte 

inklusionen – oftest et kursus eller en temadag. En 
fjerdedel siger resursecenter.

Lærerne om inklusionen

aktualiseret
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»Lærerne har en rigtig god faglig og pæda
gogisk uddannelse, som de må tage udgangs
punkt i, når de skal løse inklusionsopgaven. 
Som sådan er de klædt på«, siger hun.

Hun tilføjer, at lærerne skal vænne sig til 
at tænke på støtte på andre måder end faste 
støttetimer i klasseværelset.

»Der er mange kommuner, der har 
oprettet team, der enten rykker ud til 
eller har kontor på skolerne. Det kan 
være team bestående af specialud
dannede lærere, pædagoger, rådgi
vere, psykologer, adfærd/kontakt/
trivsels-lærere og så videre. Det er 

forskelligt, hvordan man har 
organiseret det, og man 

skal selvfølgelig som 
lærer og skoleleder 

vænne sig til at 
bruge disse 

i Folkeskolens Folkeskolens Folkeskolen
panelundersøgelse
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(25 procent får den samme, ti procent ved ikke, fem 

71 oplever, at der er sat initiativer i værk for at støtte 
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Ekstra på folkeskolen.dk: Hele undersøgelsen 
fra Folkeskolens lærerpanel.

Når lærerne i folkeskolen får børn med 
diagnoser i deres klasser, oplever 80 
procent, at der ikke følger penge med, 
og en tredjedel mener, at de har ringere 
mulighed for at støtte eleverne, end de 
havde før inklusionsreformen. 

Børne- og undervisningsminister Chri-
stine Antorini kalder tallene fra Folkesko-
lens undersøgelse »dybt bekymrende«.

»Det er afgørende for inklusionsproces-
sen, at lærerne føler, at de ikke står alene 
med opgaven. Det er vigtigt, at de føler sig 
klædt godt på«, siger hun.

Antorini vil dog ikke foretage sig noget, 
før hun har dannet sig et overblik over 
situationen.

»Vi har først fået ændret lovgivningen 
nu her, og vi følger inklusionsindsatsen 
meget tæt. Vi har indgået en ret præcis af-
tale om dokumentation med kommuner-

ne. Vi følger investeringer i resursecentre, 
kompetenceudvikling og så videre. Så tæt 
har området ikke været fulgt før, men vi 
har først data klar til maj, hvor vi så også 
følger op sammen med kommunerne«, 
siger hun.

Ministeren understreger, at inklu-
sionen ikke må blive en måde for kom-
munerne at få fyldt op i de slunkne 
kommunekasser på, men vil ikke tale om 
konsekvenser, hvis det til foråret viser 
sig, at det alligevel er tilfældet.

»Jeg anerkender, at kommunerne fun-
gerer under økonomisk hårde betingel-
ser, og derfor er det jo endnu vigtigere, 
at vi følger udviklingen og følger op på, at 
aftalerne bliver overholdt. Når vi indgår 
en aftale, går vi ud fra, at folk lever op til 
den. Derfor vil jeg helst ikke snakke om, 
hvad der sker, hvis de ikke gør. Jeg vil 
hellere koncentrere mig om alle de gode 
ting, vi kan gøre«, siger hun. 
pai@dlf.org

Det er snart normen, 
at ADHD-børn og 
børn med autisme 
bare skal glide ind i 
det normale klasse-
billede. 
Lærer  
i Folkeskolens  
panelundersøgelse

nye typer medarbejdere også i folkeskolen. 
Der er ikke nogen, der hverken kan eller skal 
stå alene med inklusionsopgaven«, siger hun.

Målet med inklusionsreformen er, at 96 
procent af alle folkeskoleelever skal gå i nor-
malskolen. I dag gælder det kun 94 procent 
på landsplan. For lærerne er inklusionen i 
fuld gang. Seks ud af ti lærere fortæller, at de 
allerede har diagnosebørn i deres klasse, og 
77 procent har fået flere elever med diagnoser 
inden for de seneste fem år. Halvdelen af læ-
rerne fortæller, at de har børn i klassen, som 
tidligere ville have været i et specialtilbud.  
pai@dlf.org

ANToriNi:  
Vi evaluerer til maj
»inklusion må ikke blive en spareøvelse«, har børne- og under-
visningsministeren sagt. Først til maj vil hun dog tage stilling til, 
om det er blevet det.

Når vi indgår en aftale, går vi ud fra, at folk lever op til den, siger ministeren og vil ikke tale om, hvad hun vil 
stille op, hvis kommunerne alligevel bruger inklusion som spareredskab.

Læs tema om  
inklusion   

side 12-22 
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TeksT 
PerniLLe  aisinger  og   
anDreas Brøns riise
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Slut med materiel de-
sign i læreruddannelsen

efter sommerferien findes faget 
materiel design ikke længere på 
læreruddannelsens skema. for-
handlingerne om en folkeskole-
reform afgør, om faget erstattes 
af det nye fag håndværk og de-
sign eller de to traditionelle fag 
sløjd og håndarbejde. lige nu er 
det kompetencemål for sløjd og 
håndarbejde på læreruddannel-
sen, der er til høring. Men:

»Det er helt klart planen, at 
håndværk og design bliver indført 
med reformen, men vi ved selv-
følgelig ikke noget med sikker-
hed. Men hvis det sker, ændres 
læreruddannelsesfaget natur-
ligvis også«, siger fagkonsulent i 
sløjd og håndarbejde Uffe Bøge-
lund Bjerre.

100.000  
kroner til tænketanken 
Sophia

Hovedstyrelsen i Dlf har 
vedtaget at fortsætte med at 
støtte tænketanken sophia 
med 100.000 kroner i et halvt 
år. Der var ellers lagt op til, at 
der skulle ske en evaluering, før 
sophia kunne fortsætte med 
at få tilskud fra Danmarks læ-
rerforening. Men det har ikke 
været muligt at gennemføre en 
grundig evaluering. 

»Jeg er en af dem, som 
har været kritisk og bedt om 
en evaluering af, hvad vi får 
for pengene. Men jeg synes, 
at vi godt kan forlænge det et 
halvt år. og jeg synes også, at 
det virker, som om de er på vej 
i den rigtige retning«, sagde 
Birgitte Baktoft på hovedsty-
relsesmødet.

en central del af regeringens folkeskolere-
formudspil er, at timetallet skal hæves for 
alle skolens elever. Det nye timetal kommer 
til at ligge over det nuværende vejledende 
timetal. kommuner, der har nøjedes med 
at tilbyde eleverne minimumstimetallet, vil 
derfor skulle hæve timetallet betragteligt for 
at nå op på det nye timetal fra sommeren 
2014, hvor reformen er planlagt til at træde 
i kraft. Det viser tal fra Uni-C, der er ind-
samlet og stillet til rådighed for folkeskolen.
dk af Dlf.

Vestjysk lærerforening, der blandt an-
det dækker Holstebro kommune, har regnet 
sig frem til, at lærerne skal undervise fem 
til seks lektioner mere per uge, hvis de skal 
dække det kommende timetal. De anfører 
samtidig, at kommunens lærere har den 
tredjehøjeste undervisningsprocent i landet, 
og at der løbende er blevet skåret ned på 
skolebudgettet.

H.C. Østerby, der er socialdemokratisk 
borgmester i Holstebro, tror ikke, at kommu-
nen kan dække det højere timetal ved at for-
handle en aftale med mere undervisningstid 
til lærerne.

»Det er ikke realistisk. Vi kører med en 
meget høj undervisningsprocent. Vi har 
forsøgt at se på, om vi kunne få mere un-
dervisning ud af lærerne. I de regnestykker, 
vi har arbejdet med, ligger vi på én til to 
ekstra lektioner per lærer om ugen«, siger 
H.C. Østerby. Han fortæller, at kommunen i 
denne valgperiode har fokuseret på at løfte 
it-niveauet og at efteruddanne lærerne, så 
de kan inkludere flere. en øgning af timetal-
let har ikke været prioriteret.

Han håber, at ministeriet vil give mulighed 
for lokale fortolkninger af reformudspillet.

»Jeg tror, at man er nødt til at se på den 
lokale undervisningsprocent og timetal. Vi 
kan gå hen at blive straffet for at have en høj 
undervisningsprocent, og det er vanvittigt i 
min optik«, siger H.C. Østerby. Derfor håber 
Holstebro-borgmesteren, at der bliver et de-
centralt råderum, så Holstebro ikke fra den 
ene dag til den anden skal levere det timetal, 
som fremgår af regeringens reformudspil.
esc@dlf.org

»Vanvittigt, hvis vi skal straffes for at have høj  
undervisningsprocent«, siger borgmester.

Reform kan ikke finansieres 
af lærerarbejdstid

Se danmarkskort over timetallet i de 
enkelte kommuner på folkeskolen.dk

»Det er ikke realistisk«, mener Holstebros borgmester H.C. Østerby.

139298 p10-11_FS0213_Netnyheder.indd   10 21/01/13   13.41



f o l k e s k o l e n  /  0 2  /  2 0 1 3  /  11 

læs flere 
nyheder på:

•   Dlf: skolen skal 
være et åbent lokalt 
kulturcenter

•   speciallærere bela-
stes af øget krav om 
dokumentation

•   langsom start for 
overenskomstfor-
handlingerne

•   Principdom: falsk 
anklage om pædofili 
er en arbejdsskade

•   Dlf: svært for uden-
landske lærere at få 
danske lærerjob

Tidligere KL-topembedsmand: 
KL har aftalt at lockoute 

Regional vicedirektør og tidligere kontorchef 
i kl Jonatan schloss sammenligner i en 
kronik lærernes overenskomstforhandlinger 
med anden verdenskrig. Ifølge hans opfat-
telse har arbejdsgiverne aftalt et forløb med 
lockout af lærerne og efterfølgende rege-
ringsindgreb. 

»Hvordan er vi havnet i denne situa-
tion, hvor arbejdsgiverne finder det nød-
vendigt at aftale et forløb med lockout 
og efterfølgende regeringsindgreb, for at 
indvandrerdrengene og arbejderbørnene 
kommer til at læse, skrive og regne?« skri-
ver han i en kronik i kl’s medlemsmagasin 
»Danske kommuner«.

Organisationer til  
angreb på 10. klasse

Det koster staten milliarder, at unge væl-
ger »omveje« som produktionsskole og 10. 
klasse, siger Dansk Industri og Arbejdernes 
erhvervsråd. De vil prioritere anderledes, så 
flere går fra 9. klasse til en ungdomsuddan-
nelse.

»noget af det er problematisk, og noget 
er ikke. for mange er det smaddergodt at 
komme i 10. klasse. Dels i forhold til kvalifi-
kationer, dels for at få styr på sig selv. Det, 
vi argumenterer for, er, at 10. klasse skal 
målrettes, i forhold til hvilken uddannelse 
man skal vælge«, siger formand for Arbej-
derbevægelsens erhvervsråd lars Andersen 
til folkeskolen.dk

skolerne i odder har brugt omkring 420.000 
kroner til reparation og vedligeholdelse i løbet 
af det første år med iPads til alle. en skole-
leder fortæller, at det på hans skole er blevet 
dobbelt så dyrt som forventet.

Efter flere hundrede ansøgnin-
ger, cirka 25 samtaler på skoler 
mellem Nykøbing Falster og 
Silkeborg, tre løntilskudsjob, en 
erhvervspraktik og en fastansæt-
telse, der på grund af skolens 
økonomi kun varede et halvt år, 
står den 27-årige lærer Henrik 
Troels Nielsen Guldberg til at mi-
ste dagpengene den 4. februar.

»Jeg løb ind i, at der ikke 
rigtig var nogle job at få. Jeg 
kunne i det sidste halve år af 
min uddannelse se, hvordan 
jobbene bare stille og roligt 

forsvandt«, fortæller 27-årige 
Henrik Troels Nielsen Guldberg 
om det arbejdsmarked, der 
mødte ham, da han blev fær-
diguddannet i 2010.

Efter at have søgt et par 
måneder fik han sit første job i 
september – men kun i løntil-
skud. Og det blev til et løntil-
skudsjob mere på en skole og ét 
på et museum:

»Mens jeg er på museet, 
bliver jeg kaldt til jobsamtale 
på Roser Skolen, som er en ny-
startet friskole for tosprogede 

elever, og får faktisk jobbet. 
Jeg er simpelthen fastansat i 
en fuldtidsstilling fra august 
2011«, fortæller Henrik.

Glæden bliver dog kort for 
den unge lærer. I november har 
skolelederen fået overblik over 
økonomien, og beskeden er 
nedslående.

I august 2012 kommer 
Henrik i sin tredje løntilskuds-
stilling, denne gang på Mun-
kebjergskolen. Når den udløber 
den 4. februar, er det slut med 
dagpengene.

Henrik har til 4. februar  
til at finde et job

SE HVOR MANGE 
lærerstillinger din kommune har nedlagt. Danmarkskort over, hvordan 
de tusindvis af nedlagte lærerjob er fordelt   folkeskolen.dk

Smadrede iPads koster kassen

Glostrup Skole skaber akutjob til ledige lærere

Glostrup Skole vil erstatte studerende, der i dag 
bliver brugt som tilkaldevikarer, med mindst tre 
faste vikarjob. De skal gå til ledige lærere, der er 
ved at falde ud af dagpengesystemet. 

»Vi synes, vi har en forpligtelse til at sikre, at de 
lærere, der ikke har job, ikke ryger ud af arbejdsmar-
kedet«, siger skoleleder på Glostrup Skole Kirsten 
Balle.

I Glostrup Kommune er der kun én skole med fle-
re matrikler. Derfor så Glostrup Lærerforening efter 
et møde med Lærernes A-kasse muligheden for, at 
der blev oprettet faste vikarstillinger på kommunens 
skole, der har omkring 200 lærere ansat.

»Vi spurgte skolen, og ledelsen var med på 
ideen lige med det samme«, siger kredsformand 
Lene Jensen.
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InklusIon  
Kan vi sikre  
både trivsel og høj 
faglighed med flere 
inkluderede elever fra  
specialklasserne?
TeksT:  
AndreAs  Brøns  riise,   
Helle  lAuritsen   
og Pernille  Aisinger

IllusTraTIoner:   
rAsmus  Juul

SpecialpædagogiSK viden er  
helt afgørende

  sIde 12

det var hårdt at være 
Maria i folKeSKolen

  sIde 16

Kvantificeret: Ser vi det Samme?
  sIde 20

»SKal alle være Studenter?«
  sIde 21

Konfronteret: »Ny model Skal  
æNdre lærerNeS SyN på børNeNe«

  sIde 22

KroniK: HovedløS iNkluSioN
  sIde 26
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Faglig specialviden og adgang til supervision 
og sparring. Det er noget af det vigtigste, hvis 
inklusion af elever med særlige behov skal 
lykkes, siger Camilla Brørup Dyssegaard, der 
er en af forskerne bag en ny omfattende rap-
port om inklusion fra Dansk Clearinghouse 
for Uddannelsesforskning. Undersøgelsen kig-
ger også på effekten af to voksne i klassen:

»Vi havde tænkt, at det nok forholdt sig 
sådan, men nu er det dokumenteret. Tidli-
gere forskning har vist, at det ikke har nogen 
værdi bare at sætte to lærere sammen, og nu 
kan vi se, at det er vigtigt, at en af dem har 
specialpædagogisk erfaring, og allervigtigst 
at de kan undervise kollaborativt. Hvis ikke 
de gør det, kan det have en stigmatiserende 
effekt over for eleven. Hvis en af lærerne for 
eksempel bliver passiv i undervisningen, eller 
hvis der bliver overfokuseret på barnet med 
særlige behov, sådan at barnet bliver segrege-
ret i inklusionen«, forklarer Camilla Brørup 
Dyssegaard.

Hun understreger, at man nu skal bruge 
denne viden til at fokusere indsatsen i inklu-
sionen. For undersøgelsen viser også, at det 
er betydningsfuldt, at alle på skolen har et 
fælles værdigrundlag, en fælles forståelse og 
et fælles sprog for inklusion.

»Hvis der ikke er et fælles værdigrundlag, 
risikerer man at slæbe et kølvand af frustrere-
de lærere efter sig. Lærerne vil gerne inklude-
re, men de skal have en fælles forståelse for, 
hvad det er her på denne skole. Hvis lærerne 
ikke er klædt godt nok på, bliver de frustrere-

de, når inklusionen viser sig svær. Og det kan 
betyde, at elevene føler sig stigmatiserede«.

Når forskerne taler om lærere med 
specialviden, så tænker de på de lærere, 
der decideret har en uddannelse inden for 

specialpædagogik, fortæller Camilla Brørup 
Dyssegaard. For eksempel lærere, der tidli-
gere har undervist på specialskoler eller har 
anden solid specialuddannelse.

»Lærerne skal have specialviden, eller de 
skal have efteruddannelse og kurser i special-
pædagogik. Desuden skal der være adgang 
til resursepersoner, så man kan sparre med 
andre og få supervision. Det er essentielt, for 
at inklusion kan lykkes«.

Det lyder dyrt? Hvor skal økonomien til det 
findes?

»Økonomidelen er jo ikke mit område, 
men der er aldrig nogle forskere, der har 
sagt, at inklusion skal være et spareprojekt«, 
siger Camilla Brørup Dyssegaard.

Massiv indsats fra indskolingen
Hun nævner også vigtigheden af, at elever-
ne har forståelse for sig selv og hinanden. 
Når det tyder på, at inklusion går bedre i 
indskolingen end senere i skoleforløbet, 
skyldes det, at lærerne dér er bedre til at 
sprede indsatsen og deres opmærksomhed 
på hele klassen, og at børnene i indskolin-
gen mest ser på, hvem der er god at lege 
med.

»Fra omkring 3. klasse kommer den kog-
nitive barriere. Bevidstheden om den faglige 
formåen. Dér ved børnene, hvem der er de 
dygtige, og hvem der har svært ved at læse. 
Derfor er det vigtigt at sætte massivt ind fra 
indskolingen«, siger Camilla Brørup Dysse-
gaard.

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

  Inklusionen fungerer bedre i de yngste end i de  
ældste klasser – både fagligt og socialt.

  På mellemtrinnet, hvor de inkluderede elever får 
større indsigt i egne færdigheder, føler de sig mindre 
godt tilpas.

  Vellykket inklusion forudsætter, at lærerne er klædt 
på til inklusion og har en specialviden.

  To lærere/tovoksenordninger fungerer bedst, når den 
ene er en af klassens faste lærere, og den anden er 
uddannet speciallærer, og de forbereder undervis-
ningen sammen.

Det er nogle af hovedkonklusionerne i rapporten »Ef-
fekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med 
særlige behov i grundskolen«, som er et såkaldt syste-
matisk review fra Dansk Clearinghouse for Uddannel-
sesforskning, Aarhus Universitet, bestilt af Ministeriet 
for Børn og Undervisning. Rapporten er udarbejdet af 
forskerne Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard 
Larsen og Neriman Tiftikci på baggrund af oprindeligt 
mange tusinde internationale studier. De nåede frem 
til  65 undersøgelser, de har studeret nærmere, og 
heraf mener de, at det er muligt at sammenligne de 43 
undersøgelser med inklusionen i Danmark. 80 procent 
af studierne kommer fra USA og Storbritannien. Det 
eneste nordiske studie er fra Sverige.

CLEARINGHOUSE-RAPPORTEN

SpecialpædagogiSk  viden er helt afgørende
Man må ikke stille elever over for valget mellem at blive fagligt dygtige, men  
trives skidt i folkeskolen, eller at trives godt, men halte fagligt, på specialskole,
siger børne- og undervisningsministeren på baggrund af ny stor rapport.

139298 p12-23_FS0213_Tema.indd   14 21/01/13   16.02



f o l k e s k o l e n  /  0 2  /  2 0 1 3  /  15 

inklusion må aldrig blive et valg mellem 
faglighed og trivsel
Rapporten konkluderer, at inklusionen 
fungerer bedst i indskolingen, og at elever 
med særlige behov begynder at mistrives på 
mellemtrinnet i forhold til jævnaldrende i et 
specialtilbud.

Til gengæld tyder det på, at inkluderede 
elever opnår bedre faglige resultater.

»Det synes jeg er meget tankevækkende, 
for det skal jo ikke være sådan, at man enten 
får høj faglighed eller trivsel. Vi står med en 
udfordring med, at der skal være både høj 
faglighed og trivsel, uanset om man er i fol-
keskole eller specialtilbud«, siger børne- og 
undervisningsminister Christine Antorini.

Derfor ønsker ministeren også, at kommu-
nerne skal leve op til trivselsmål, når inklusi-
onsindsatsen skal evalueres.

»Et af elementerne i vores folkeskoleud-
spil, som vi lagde frem før jul, er et trivsels-
mål, så man ikke bare måler på, om man 
bliver bedre til dansk og matematik. Trivsel er 
mindst lige så vigtig«, siger hun.

Det er Ministeriet for Børn og Undervis-
ning, der har bestilt rapporten fra Dansk 
Clearinghouse for Uddannelsesforskning ved 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 
og Antorini ser frem til, at den skal danne 
grundlag for ministeriets videre inklusionsar-
bejde allerede i løbet af nogle måneder.

»Rapporten kommer til at danne udgangs-
punkt for arbejdet i vores nye Resursecenter 
for Inklusion og Specialundervisning. De 
skal udarbejde en handleplan for, hvordan 
vi bedst muligt understøtter indsatsen, og 
på baggrund af den vil vi sætte en række for-
søgs- og udviklingsprojekter i gang i løbet af 
foråret«, siger hun. 

Hvis der ikke er 
et fælles værdi-
grundlag, risike-
rer man at slæbe 
et kølvand af  
frustrerede  
lærere efter sig.
Camilla Brørup dyssegaard 
forsker

f o l k e s k o l e n  /  0 2  /  2 0 1 3  /  15

regeringen og kl har en målsætning om, at 96 pro-
cent af folkeskolens elever skal gå i normalskole. I øje-
blikket er tallet 94 procent. se, hvor mange elever der 
er taget ud i en eller anden form for specialtilbud i din 
kommune, på det interaktive kort på folkeskolen.dk. 
kortet vil løbende blive opdateret med de nyeste tal og 
link til artikler om inklusion i landets kommuner.  
Måske har vi allerede skrevet om din?

nu er der Kort til over-
bliK over inKluSionen

Rapporten kan hentes på edu.au.dk

specIalpædagogIsk  vIden er helt afgørende
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Maria havde det godt i vuggestue og børne-
have, men i 0. klasse begyndte det at gå galt. 
Hun oplevede, at der var for meget uro og 
for lidt struktur i skolen. Hun græd ofte og 
ville ikke i skole. Hun kunne slet ikke begå sig 
socialt i skolen, hvor hun påtog sig en lille-
pigerolle. Da hun gik i 5.-6. klasse, pjækkede 
hun en del. Skemaet skiftede hver uge, og det 
kunne Maria slet ikke tackle. 

Først som 12-årig fik Maria diagnosen 
Asperger, og for et halvt år siden begyndte 
hun i et fuldtids specialtilbud. Og i dag er 
Maria en glad pige på 13 år, fortæller hendes 
mor Annette Christensen. De triste dage er 
få, og hun kan efterhånden klare mange flere 
udfordringer i den lille overskuelige klasse, 
som hun nu går i. Der var 28 elever i folke-
skoleklassen, da Maria begyndte i 0. klasse. 
Hendes nuværende klasse består af 4 elever. 
Indimellem arbejder hun sammen med op til 
14 elever. Hun klarer sig godt fagligt i skolen. 
Hun læser meget, og hun vil gerne være dyr-
læge og er altid sammen med dyr. 

Hendes mor har svært ved at forstå, hvor-
for Maria skulle igennem de mange hårde år, 
hvor hun slet ikke forstod de almindelige om-
gangsformer i den store klasse.

»Skolen og jeg er enige om vores bekym-

ring for Maria, men det har været noget af en 
kamp at nå frem til et specialtilbud, hvor hun 
trives«, fortæller Annette Christensen, der er 
forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på 
Skibet Skole i Vejle.

storebror fik hurtigt specialtilbud
Familien har været hårdt prøvet. Marias sto-
rebror Mads har også en diagnose i autisme-
spektret, men han fik et specialtilbud allerede 
i 0. klasse. Der er også en lillebror, der trives 
fint i skolen.

»Mads har strittet mere. Han gik i 0. 
klasse to gange, var udadreagerende og røg 
i specialtilbud allerede dengang. Dengang 
fortalte alle os om de muligheder, der var. 
Men da Maria kom i skole, skulle næsten alle 
elever jo inkluderes, så der var ingen hjælp 
at få hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
eller kommunen«, siger Annette Christen-
sen.

»Det er ikke, fordi jeg mener, at det skal 
være en gavebutik, men vi havde virkelig 
brug for hjælp«.

Annette Christensen fortæller, at det ikke 
har været så enkelt at finde ud af, at Maria 
ikke trivedes i folkeskolen. Hun havde det jo 
fint i børnehaven, hvor hun fulgte med i flok-
ken. Men en dag i 0. klasse var Annette med 
sin datter i skole. Maria skulle lave en bogan-
meldelse. Klassen sad på biblioteket, og ele-
verne skulle give stjerner til den bog, de havde 
læst, og så fortælle de andre lidt om den.

»Det kunne hun slet ikke. Hun græd og 
var helt elendig over at skulle sige noget højt 
i klassen og være i centrum. Der gik det op 
for mig, at det var meget hårdt at være Maria 
i skolen«.

Hele vejen igennem har familien haft et 

godt samarbejde med Skibet Skole i Vejle, 
hvor Maria gik – og hvor hun nu går i special-
klassen. Alle prøvede at hjælpe Maria. Pigerne 
i klassen var søde og tog sig af hende, og hen-
des mor indgik legeaftaler for hende.

»Jeg tænker, at det er, fordi vi lige er 
flyttet, at Maria har nogle problemer. Hun 
efterspørger ikke selv venner, men når man 
er ti år, kan ens mor ikke indgå legeaftaler 
længere«, siger Annette Christensen.

Bekymringen for maria vokser
I 4. klasse stoppede fritidsordningen, og 
Maria kom i klub. Det vil sige – hun mødte 

Maria fungerede ikke i 
sin folkeskoleklasse, fordi 
hun havde svært ved at 
begå sig socialt. Først nu i 
specialtilbud med andre 
autister har hun fået det 
meget bedre.

tematiseret

Det er ikke,  
fordi jeg mener, 
at det skal være 
en gavebutik, 
men vi havde  
virkelig brug
for hjælp.
Annette Christensen 
Marias mor

tematiseret

det var hårdt at være    MarIa i folkeskolen
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det var hårdt at være    MarIa i folkeskolen
kun sjældent op. Hun ringede til sin mor og 
sagde, at hun var syg. 

Hun begyndte at pjække. Når Annette talte 
med sin datter om det, havde hun svært ved 
at forklare hvorfor. 

Maria græd meget, og lærerne talte om 
det med eleverne i klassens time. Annette 
Christensen oplevede de andre piger i klassen 
som nogle, der ville Maria det godt. Men der 
var mange misforståelser, og Maria trak sig 
mere og mere ind i sig selv. Hun følte, at de 
andre talte om hende bag hendes ryg.

»Ved en skole-hjem-samtale i 2010 var 
både lærerne og jeg meget bekymrede for 
Maria«, fortæller Annette Christensen. Skolen 
satte en AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel) 
ind som støtte, og hun prøvede at tale med 
Maria om positiv tænkning. 

»Hun skulle tegne en blomst, hvor hen-
des far og jeg skulle skrive positive ting om 
hende. Det samme skulle to piger fra klassen 
gøre. Det handlede om at give Maria et bedre 
selvværd, men hendes oplevelse var, at det 
var pinligt. Hun er meget logisk tænkende 
og bestemt ikke dum. Hun vidste jo godt, at 
ingen måtte skrive noget negativt, så det gav 
hende slet ikke noget«. 

Annette Christensen var også til møde 
med familierådgivningen og Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR). Her oplevede 

Først en dag, hvor annette Christensen var med sin dat-
ter i skole, så hun, hvor skidt Maria havde det med at 
skulle sige noget højt i klassen.

læs interview med PPr-psykologernes formand 
»strukturer ændrer ikke børnenes behov« på:
à  folkeskolen.dk 
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hun, at skolen og forældrene var enige om 
bekymringen. Men familien blev opfordret til 
at finde en privat psykolog. 

»PPR havde slet ikke mødt Maria. Men al-
ligevel kunne de ikke tilbyde noget. De mente 
ikke, at det var slemt nok. Vi fik en aftale med 
den psykolog, Maria havde gået til søskende-
samtaler med i forbindelse med hendes store-
brors problemer«.

Psykologens konklusion efter nogle samta-
ler med Maria var, at hun var meget indeslut-
tet, havde en meget lille kommunikativ gen-
nemslagskraft og kun en lille social kontakt, 
så han vurderede, at hun skulle udredes, og 
at hun havde brug for struktur, guidning, ro 
og sparring. 

strukturen forsvinder fra skolen
Da Maria begyndte i 6. klasse, havde Vejle 
Kommune startet det store innovationsprojekt 
Skolen i bevægelse. Skolens struktur skulle del-
vist opløses, fleksibilitet var et af kodeordene, 
og det handlede om mere bevægelse, grup-
pearbejde og aldersintegreret undervisning. 
Flere lærere kaldte det et spareprojekt. 

»For mig at se tager ’Skolen i bevægelse’ 
den sidste struktur fra folkeskolen. Dér blev 
det sidste halmstrå revet væk for Maria. Børn 
som hende har brug for struktur og gen-
nemskuelighed, men nu skulle tre klasser 
være sammen i mange af timerne. For Maria 
betyder det mange nye voksne og børn, som 
hun skal forholde sig til«, siger Annette Chri-
stensen.

Klassen fik nyt skema hver uge
En dag i efteråret 2011 sad Maria ude i en kold 
skov hele dagen.

»Jeg opdagede, at hun ikke gik i skole. Når 
vi kørte på arbejde om morgenen, stod hun 
og ventede et sted, til vi alle var væk, og så 
gik hun hjem igen. Hun magtede ikke at være 
i skolen. En morgen havde hendes lærer og 
jeg et akut møde på skolen. Vi frygtede, at 
Maria led af en depression«.

PPR havde slet 
ikke mødt Maria. 
Men alligevel
kunne de ikke  
tilbyde noget.
Annette Christensen 
Marias mor

Annette Christensen gik til sin læge, og ti 
dage efter fik Maria en aftale på Børnepsykia-
trisk Afdeling. Her begyndte en udredning af 
Maria. 

»Den kognitive test viste, at hun er en klog 
pige, men da hun blev testet inden for autis-
mespektret, græd hun hele vejen hjem. Det 
var ikke gået godt. I januar fik hun så diagno-
sen Asperger«, siger Annette Christensen.

»Jeg var til netværkssamtale med skolen og 
PPR. Vi talte om, hvilket skoletilbud hun skul-
le have. Når jeg nu har så klog en datter, der 
ønsker at blive dyrlæge, så var det noget af 
en kamel at sluge, at hun skal på specialskole. 
Men vi besluttede, at det var bedst. Også selv 
om PPR ikke mente, at det var nødvendigt. 
Men de havde jo stadig ikke mødt Maria«.

Der var ikke et specialtilbud til Maria, 
men familien kunne heller ikke få et skriftligt 
afslag. Det betød, at de ikke kunne klage over 
beslutningen. Meningen var, at Maria skulle 
inkluderes. Skibet Skole går kun til og med 6. 
klasse, så hun skulle på en anden skole efter 
sommerferien.

Skole og forældre lagde en plan, hvor 
Maria slap for idræt, fordi hun ikke magtede 
omklædningen og de mange mennesker, når 
to klasser er sammen. I frikvartererne fik hun 
lov til at trække sig tilbage i klassen, og hun 
blev taget ud af gruppearbejde og projektar-
bejde. 

»Det betød, at hun følte sig mærkelig, men 
hun magtede ikke de opgaver. Lærerne skrev 
lektierne i en bog til mig, så jeg kunne følge 

Maria er en klog pige, der vil være 
dyrlæge. Derfor var det noget af en 
kamel at sluge for annette Chri-
stensen, at hendes datter skulle på 
specialskole.

Foto: Palle Peter skov
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op. Men hun græd stadig meget og følte sig 
dum«, fortæller Annette Christensen.

I foråret 2012 kunne hun ikke længere få 
Maria i skole. En lærer prøvede at komme ud 
til bilen og få hende med ind i skolen, men 
uden held. I seks-syv uger var hun slet ikke i 
skole.

»Kommunen bevilgede mig orlov fra mit 
job som sygeplejerske, så jeg kunne tage mig 
af min datter«.

Annette Christensen henvendte sig til Kla-
genævnet for Specialundervisning. Nævnet 
sagde, at Maria skulle henvises til et special-
tilbud – i en anden kommune, hvis der ikke 
var et i Vejle. Nævnet var klar til at gå ind i 
sagen.

»Og så trylleryllerylle var der pludselig 
plads til Maria i specialcentret«, siger Annette 
Christensen.

Efter sommerferien begyndte Maria i cen-
terklassen på Skibet Skole.

en gladere datter
»Sidste år havde jeg en datter, der slog os, ka-
stede med ting, græd og var desperat. Nu har 
jeg en glad datter. Det er ikke kommet plud-
seligt, men skridt for skridt. De første tre må-
neder var hun udelukkende i den lille gruppe 
med fire elever. Alle fælles arrangementer var 
hun udelukket fra, og hun havde en ugentlig 
fridag fra skolen. Nu tager hun selv bussen, er 
med til idræt og er ude i frikvartererne. Hun 
er i den grad blomstret op«, fortæller Annette 
Christensen.

Hun har haft orlov fra sit job i fire måne-
der og arbejder nu 30 timer ugentligt. Efter 
flere opfordringer har hun fået kommunen til 
at slå Marias og Mads’ sager sammen, så man 
nu ser på familien som en helhed. 

»Vi har godt nok oplevet en meget stor for-
skel på behandlingen af Mads og Maria. Mads 

har været udadreagerende hele tiden og har 
været i et aflastningstilbud i lang tid«.

»Jeg er ikke imod inklusion, når det kan 
lade sig gøre. Men hvis man vil inklusionen, 
så kræver det, at man ser på strukturen i fol-
keskolen, og at det foregår i mindre grupper, 
så der er færre mennesker omkring børnene. 
Lærerne skal opkvalificeres inden for special-
undervisning. Jeg kan godt forstå, at nogle læ-
rere er frustrerede. Der sker jo besparelse på 
besparelse, og det går ud over støttetimerne i 
forbindelse med inklusion«.

Annette Christensen mener også, at in-
klusion kræver nogle andre fysiske rammer, 
end folkeskolerne ofte råder over. Der skal 
være små rum, hvor eleverne kan trække sig 
tilbage fra støj og uro. Disse børn kan ikke 
sidde i en aula og arbejde. Det kræver kultur-
ændringer hos alle – også elever og forældre. 
Alle skal lære at inkludere. Hun understreger, 
at det også kræver, at man passer på lærerne.

»Lærerne skal have en ordentlig efterud-
dannelse, og så skal der nogle socialpæda-
goger ind over til støtte for lærere og elever 
i inklusionen. De har en anden faglig ballast, 
som der også er brug for i inklusionen«.

»Hvorfor skal alle kommuner selv starte 
forfra? Hvorfor indfører man ikke inklusion 
langsomt, så man kan dele erfaringer, i stedet 
for at alle kommuner skal prøve det hele selv 
på deres måde«, spørger hun. 

Hun har haft orlov fra sit job i fire måne-
der og arbejder nu 30 timer ugentligt. Efter 
flere opfordringer har hun fået kommunen til 

har været udadreagerende hele tiden og har 
været i et aflastningstilbud i lang tid«.

Læs også kronikken »Hovedløs inklusion« 
side 26.

leder af PPr Vejle ole robenhagen oplyser, at PPr 
ikke har ændret praksis af sparehensyn med hensyn til 
at få udredt børn i forhold til mistanke om børnepsykia-
triske lidelser. Det er psykologerne i PPr, der vurderer, 
om de har mistanke om, at en sådan problemstilling 
optræder. Til hjælp for afklaring kan de drøfte sagen i 
eget team, med nærmeste leder eller tage kontakt med 
Børnepsykiatrien i kolding.

skoleleder Bjarne Juul Hansen fra skibet skole siger, 
at inklusion er optimalt, når alle får noget positivt ud 
af det. Den enkelte elev og klassen. og det skal både 
være fagligt og socialt. Det har klart ikke været godt 
for Maria.

»Men vi har andre elever med asperger, der har det 
fint i deres folkeskoleklasse, så man skal se på den 
enkelte elev. lærerne her kan også få støtte fra kom-
petencecentret, som vi har på skolen, fordi vi har 
centerklasse på skolen. Marias lærere har gjort et 
stort arbejde, men Maria har det helt tydeligt bedre i 
specialklassen«.

det Siger ppr og  
SKolelederen
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har elever, som tidligere ville 
have været i et specialtilbud.

har fået flere elever med diagnoser 
inden for de seneste fem år.

får mindre støtte til elever med 
diagnoser, end de fik for 
fem år siden.

MINISTERIETS
BILLEDE AF
INKLUSION

LÆRERNES 
BILLEDE 
AF INKLUSION

Kilde:Kilde: Ministeriet for 
Børn og UndervisningBørn og Undervisning

77% 
52% 

Kilde: Scharling Reseach Scharling Reseach 
for fagbladet FolkeskolenFolkeskolen

Grafik:Grafik:
 Peter Yde Jensen Peter Yde Jensen

Research:Research:Research: Pernille Aisinger

Inklusionsprocenten har ligget stabilt 
på cirka 94,4 siden 2009, men der er 
en målsætning om, at den skal op på 96. 

Inklusionen betyder én elev mere 
i hver tredje klasse i 2015.

Pengene skal følge med eleverne 
fra specialskolerne ud i normal-
undervisningen.

51%51%51%51%
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Når lærerne snakker om at være »inklusions-
udfordret«, hænger det sammen med, at de 
har for høje faglige forventninger til elever 
med særlige behov, mener Ole Hur Jørgensen, 
der er skoleleder på specialskolen Sorgenfri-
skolen i Lyngby-Taarbæk.

»Jeg tror, det er noget kulturelt her i Lyng-
by. Jeg kom for mange år siden fra Ballerup, 
og der var der en større forståelse af, at vi 
alle skal være her, og at det sociale fællesskab 
er vigtigt for både de dygtige og de fagligt 
svage«, siger han og påpeger, at man måske 
skal vænne sig til tanken om, at ikke alle får 
en studentereksamen – selv i Lyngby.

»Til den seneste samtale omkring en udslu-
set elev havde vi en lærer, der var bekymret 
over elevens urealistiske selvbillede. Hun opfat-
tede sig selv som meget bedre, end hun er. Men 
så må læreren jo udfordre hende og så i øvrigt 
leve med, at hun føler sig rigtig god«, fortæller 
specialskolelederen, som de seneste to og et 
halvt år har udsluset 32 elever til normalskolen.

Hvis eleven i øvrigt er motiveret for at gå i 
folkeskole og kan begå sig socialt, så står det 
faglige i anden række i forhold til succeskrite-
rier for en vellykket inklusion i elevens øjne, 
mener Ole Hur Jørgensen.

Bedømt på faglige resultater
Lærerne er med på, at elever med særlige 
behov ofte skal mødes med lavere krav end 
deres jævnaldrende, mener den lokale lærer-
formand, Ole Porsgaard.

»Men det er uundgåeligt, at de faglige re-
sultater bliver lavere, og dem bliver vi jo som 
lærere alt andet lige bedømt på«, siger han.

Desuden mener lærerformanden, at et for 
lavt fagligt niveau også vil føre til, at en elev 
ekskluderes.

»Jeg kan sagtens have sympati for argu-
mentet om, at hvis de fungerer socialt, så er 
det fint. Men hvis man ikke kan følge med fag-
ligt, så sker der en social eksklusion i timerne. 
Det gør børn. Med så meget gruppearbejde, 
som der er i den moderne folkeskole, vil der 
ske en selektionsproces, hvor de fagligt svage-
ste elever vil være dem, man mindst ønsker 
at arbejde sammen med«, siger han.

»Jeg anerkender klassekammerateffekten, 
men man kan være så svag, at man ikke bliver 
trukket op, fordi man slet ikke kan være med 
fagligt«, siger lærerformanden og påpeger i 
øvrigt, at lærerne kun kan se, om eleverne er 
inkluderet i skoletiden, ikke om de er en del 
af det sociale liv i fritiden.

ikke en ny udfordring
Men det er ikke en ny udfordring for lærerne, 
mener Ole Hur Jørgensen.

»At inddele grupper er jo altid en ud-
fordring for lærerne. Jeg tænker, at også de 
dygtige elever har et stort læringsudbytte af at 
kunne klare at få det til at fungere i en gruppe, 
hvor alle ikke er lige. Og der er jo altid tre ven-
inder, der gerne vil være i gruppe sammen, så 
for dem er der i forvejen en stor gruppe, der 
ikke er attraktiv at arbejde sammen med. Føler 
barnet sig fravalgt, og det går ud over trivslen, 
så er det problematisk. Men har barnet det 
fint socialt og med sig selv, på trods af at det i 
nogle sammenhænge er udgrænset, så skal der 
være plads til det«, siger han.

Han anerkender dog, at lærerne ikke er på 
en nem opgave.

»Jeg har ikke andet end respekt for den 
store opgave, som lærerne skal løse. Og jeg 
skal være den første til at sige, at lærerne ikke 
er særlig godt hjulpet i forhold til videreud-
dannelse og at være tilstrækkeligt mange i 
klassen. Det kan være en udfordring at have 
tre elever med særlige behov, samtidig med at 
man har resten af klassen, der er hurtige og 
selvrådende«, siger han.

Ole Porsgaard opfordrer politikerne til 
ikke at glemme de lærere, der allerede nu er 
i gang med inklusionen, fordi man har øje på 
den lange bane.

»Lærerne står allerede nu med store ud-
fordringer i klasserne, og de skal have hjælp. 
Jeg hører fra flere lærere, der er gået til le-
delsen, fordi de simpelthen ikke kan komme 
videre i forhold til en inklusion. Svaret fra 
ledelsen er kort og godt, at det skal lykkes«, 
siger han. 

»Skal alle være  

studenter?«
Det faldende faglige niveau, der følger med inklusionen, 
er en stressfaktor for lærerne i Lyngby-Taarbæk.

»Skal 

studenter?
Det faldende faglige niveau, der følger med inklusionen, 
er en stressfaktor for lærerne i Lyngby-Taarbæk.

har elever, som tidligere ville 
have været i et specialtilbud.
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inden for de seneste fem år.

får mindre støtte til elever med 
diagnoser, end de fik for 
fem år siden.

MINISTERIETS
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INKLUSION
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52% 

Inklusionsprocenten har ligget stabilt 
på cirka 94,4 siden 2009, men der er 
en målsætning om, at den skal op på 96. 

Inklusionen betyder én elev mere 
i hver tredje klasse i 2015.

Pengene skal følge med eleverne 
fra specialskolerne ud i normal-
undervisningen.

51%

lyngby-Taarbæk besluttede for tre år siden at efterud-
danne alle lærere, pædagoger og andre fagpersoner 
på 0-18-års området i at bruge systemisk analyse af 
læringsmiljøer (sal) – en nær slægtning til den popu-
lære lP-model.
I en sal-analyse placerer man i mindmap-stil en læ-
ringsmæssig udfordring i midten af en cirkel og laver 
derefter felter med alle de faktorer, der er med til at 
opretholde denne situation. Både eleven som individ, 
den kontekst, eleven fungerer i, og de andre aktører – 
elever, lærere, forældre – der indgår.
På baggrund af analysen vedtages en fremadrettet 
strategi for at løse udfordringen.

Sal-Modellen

Læs meget mere om Sal-modellen på  
folkeskolen.dk

Læs interview med næstformand i Børne-  
og Ungdomsudvalget i Lyngby-Taarbæk  
Christina Stenberg Lillie på næste side.
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� �Kræver�en�succesfuld�inklusionsindsats�
ikke�indledende�investeringer?�
 »Jo, det gør det, men det er også vigtigt at 
stikke en retning ud. Det er derfor, vi har valgt 
at gøre det på den måde, vi har. Vi er opmærk-
somme på området og har lyttet til de ting, der 
har været fremme, og derfor er der lavet en 
ekstra pulje. og vi vil selvfølgelig fremadrettet 
holde skarpt øje med behovene på området«. 

� �Er�det�et�mål�at�spare�penge�på�inklusio-
nen�på�længere�sigt?
 »Det koster mere at have børn på special-
skole end at have dem på normalområdet. 
også selv om der følger støtte med over i al-
menområdet. Der har været et stort udgifts-
pres, så det er også en del af øvelsen at 
bremse op i udgifterne«.
��Jeres�arbejde�med�inklusion�baserer�sig�
på�Sal-modellen.�Kræver�en�øget�inklusion�
ikke�mere�specifik�specialpædagogisk�vi-
den�ude�i�klasseværelserne?
 »Jo, det tror jeg, det gør, men det kan også 
komme gennem læreruddannelsen. sal-mo-
dellen er et godt sted at starte til at ændre 
synet på børnene, så man ikke fokuserer på 

fejlene eller barnet som problemet, men i ste-
det ser styrkerne og ser barnet i relation til 
dets omgivelser og kontekst«.

� �Lærerne�efterlyser,�at�pengene�bruges�på�
flere�hænder�ude�i�klasserne.�Kan�man�
forestille�sig,�at�I�går�den�vej?
 »Det vil jeg ikke afvise. Jeg synes, det er rig-
tig positivt, at lærerne går med i processen 
og kommer med input til, hvordan vi kan løse 
det her. Jeg tror ikke, det bliver hele den lo-
kale lærerforenings model, der bliver indført, 
men nogle aspekter skal vi helt sikkert have 
med i overvejelserne«.
�Alle�bakker�op�om�en�langsigtet�plan�med�
tidlig�indsats,�men�nogle�lærere�føler�sig�
ladt�i�stikken�lige�nu�med�elever,�der�ud-
sluses�fra�specialskoler.�Er�der�hjælp�på�
vej�til�dem?
 »Det er ikke en ny udfordring, for vores special-
skoler har en historik i forhold til at udsluse 
børn tilbage til almenområdet, hvis de er klar til 
det. Vores specialskoler har altid været op-
mærksomme på, at de ikke skal holde på bør-
nene, hvis de fagligt og socialt bedre kan profi-
tere af at gå i den almene folkeskole«.

�Hvis�inklusionen�går�ud�over�de�faglige��
resultater,�ender�lærerne�så�ikke�med�at�
stå�med�sorteper,�når�de�bliver�bedømt�på�
dem?
 »Meget tyder på, at elever spejler sig opad og 
får et fagligt løft af at blive inkluderet. Des-
uden er det jo ikke kun fagligt dårlige elever, 
der kommer på eller fra specialskole. Det er 
også børn med særlige evner, der rækker 
langt over middel«.
�Er�der�taget�højde�for,�at�man�risikerer,�at�
det�faglige�niveau�falder,�hvis�man�inklu-
derer�flere�fagligt�svage�elever?
 »Det er et svært spørgsmål. Personligt er jeg 
ikke så bekymret for det. ser vi på Finland 
eller ontario i Canada, er det ikke deres erfa-
ring, men vi holder skarpt øje med området 
og slipper ikke det her fra det politiske niveau. 
Vi skal desuden fastholde vores dygtigste 
elever i folkeskolen og gøre dem endnu dygti-
gere. Her er også fare for eksklusion og fald i 
det faglige niveau, hvis ikke børnene bliver 
udfordret nok. Vi må gerne have høje ambi-
tioner for børnene«. 

foto: Bo Tornvig 

anDreas Brøns rIIse SpørgEr        næsTforMand i Børne- og UngdoMsUdvalgeT i lyngBy-TaarBæk koMMUne ChrisTina sTenBerg lillie  svArer:

lyngby-taarbæk Kommune vil inkludere flere børn med specielle behov ved hjælp af Sal-modellen. De 
specialpædagogiske kompetencer skal lærerne have med fra uddannelsen, mener næstformand i Børne-  
og Ungdomsudvalget.

»Ny model skal ændre lærernes  
syn på børnene«

foto: Bo Tornvig 

specifik specialpædagogisk
den ude i klasseværelserne?
»Jo, det tror jeg, det gør, men det kan også 
komme gennem læreruddannelsen. sal-mo-
dellen er et godt sted at starte til at ændre 
synet på børnene, så man ikke fokuserer på 

børn tilbage til almenområdet, hvis de er klar til 
det. Vores specialskoler har altid været op-
mærksomme på, at de ikke skal holde på bør-
nene, hvis de fagligt og socialt bedre kan profi-
tere af at gå i den almene folkeskole«.

elever i folkeskolen og gøre dem endnu dygti-
gere. Her er også fare for eksklusion og fald i 
det faglige niveau, hvis ikke børnene bliver 
udfordret nok. Vi må gerne have høje ambi-
tioner for børnene«. 
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Denførstelæsning.dk
af Ina Borstrøm og Dorthe Klint Petersen

Start det nye år med kendte eventyr
Tag med Ida og Emil ind i eventyrenes verden. Seks digitale 
læringsspil til børnehaveklassen giver sjov, motiverende og 
differentieret læring. Samtidigt forberedes eleverne til den 
første læseundervisning på et forskningsbaseret grundlag. 

Til hver af de seks eventyr knytter sig seks spil på forskellige 
niveauer – i alt er der 16 eventyr og 36 spil. 
 
Sproglige fokusområder 
Læringsspillene fører eleverne gennem niveau delte aktivi 
teter  med indlagt progression inden for: Bogstavkendskab 
• Sprogforståelse • Fonologisk opmærksomhed • Lydanalyse 
• Lydsyntese • Ordkendskab

Læs mere på alinea.dk, og bestil prøveabonnement.

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

17272_denførstelæsning.dk_BS_SB1_2013.indd   1 17/01/13   14.32
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2013

Roskilde 
Kongres- og Idrætscenter
6. og 7. marts

Centralværkstedet og
DGI-huset Aarhus

10. og 11. april

D a n m a r k s  s t ø r s t e  f a g m e s s e  f o r  l æ re m i d l e r

skolemessen.dk

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse og de to brancheforeninger BFU og SFU.

Henrik Einspor

Trine May

Helle Fisker

Keld Nørgard

Kim Blæsbjerg

Lars Qvortrup Steen Hillebrandt

NØRD’erne Emil og Kåre

Anders Colding-Jørgensen

Steen Hildebrandt

Ina Borstrøm

Lisbeth Zornig

Mere end 100 udstillere og 50 gratis foredrag 
Forfattere i Den Røde Stol Forfattere i Den Røde Stol
TAPAS og DEBAT  TAPAS og DEBAT
På sporet at den gode udvikling Gratis kurser

NØRD’erne Emil og Kåre

Følg med på

Roskilde Aarhus

1/1Skolemessen Folkeskolen januar 13.indd   1 15/01/13   11.15
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fotograferet

H e i d i  Ø l g a a r d
»Det er hamrende ufleksibelt  

– det dræber ens  
kreativitet«.

Lærerne i randers om  
at  arbejde efter mødepLan
lærerne på Assentoftskolen i Randers arbejder efter mødeplan  
for andet år i træk, fordi kreds og kommune ikke kan blive enige 
om en lokal arbejdstidsaftale. Mødeplanerne viser starttids- 
punkter og sluttidspunkter for langt de fleste af lærernes arbejds-
opgaver. Randers lærerforening arbejder på at indgå en aftale 
med kommunen. 

foto HeLene bagger / tekst HeLene bagger og maria becHer trier

l e i f  P l a u b o r g
»Det dræber ens arbejdsglæde 
og fleksibilitet, at man skal løse 

en konkret opgave på et bestemt 
tidspunkt, og det kan betyde  

en dårligere kvalitet af  
opgaveløsningen«.
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M o r t e n  J a c H o b s e n
»fint med tiden, men det er  
træls, at man ikke kan flytte  

rundt på tingene«.

H a n s  a n d e r s e n
»Dårlig måde at udnytte  

resurserne på«.

b e n i t a  t H e s t e s e n
»Det er frustrerende, at vi børne-
haveklasseledere nu har skema-
lagt klasselæretid. Vi skal snakke 
telefonisk med forældrene, mens 
de er på arbejde, eller have lov af 

ledelsen til at indkalde til  
flere møder«.

s i g n e  V e n d e l b o  
r a s M u s s e n

»Meningsløst, når vi sidder til  
møder uden indhold. Man kan 

ikke holde møder, når man  
har behov for det«.

f o l k e s k o l e n  /  0 2  /  2 0 1 3  /  25
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debatteret

I august 2012 står vi lærere over for store 
forandringer i arbejdstid og betingelser, 
teamarbejde i linjefag, praktiske fag, holddan-
nelser, så vi holder mange møder, før og efter 
at skolen begynder, for at planlægge i ro, og 
vi har ikke blot fået 20 procent flere elever i 
klasserne, vi skal også inkludere elever med 
særlige behov.

Det har klart været for man-
ge mundfulde at skulle fordøje 
for alle, elever, lærere og en-
kelte forældre og plejeforældre. 
Vi føler os totalt afmægtige. Ele-
verne har sammenstød. Alle er 
pressede til det yderste.

En dag sidder Morten i 7. klasse og skriver 
en artikel om danske børnehaver med bil-
leder, faktaboks og så videre; han har skrevet 
godt en A4-side, en times arbejde, men glemt 
at gemme undervejs, da en af inklusionsele-
verne pludselig farer forbi og slukker hans 
computer. Mortens hoved falder ned på ar-
mene, han hulker lydløst, helt utrøstelig.

Fækalier i skabet
Den følgende onsdag finder en elev en lort i 
et toiletskab, som ligger på gulvet, revet ned 
fra væggen. Om torsdagen bliver endnu en 
anbragt i en håndvask, et visitkort, som råber 
på hjælp!

Fire måneder inde i skoleåret er der stadig 
fem-seks elever, som hver dag stiller deres 
tasker i klasseværelset, hvorefter de fordufter; 
tre af dem tuller rundt i skolens omegn eller 
hygger sig i et nærliggende cafeteria, to af 
dem sidder det meste af tiden foran trivsels-
konsulentens kontor og venter, selvom det 
står på døren, at han ikke kom-

mer i dag, og en elev spiller »Counter-Strike« 
på biblioteket dagen lang. Hvis man beder 
ham om at gå tilbage til klassen, fordi man 
skal bruge bibliotekets pc’er, svarer han: »Gu 
vil jeg ej, din store idiot!« Og så bliver han 
siddende. Vi skal bruge magtanvendelse for at 
fjerne ham, hvad vi helst undgår. Og indimel-
lem råber han højt, hamrer begge knytnæver 
ned i tastaturet – på tre måneder har han øde-
lagt flere pc’er og mobiltelefoner – eller han 
udstøder høje, uartikulerede abelyde. Andre 
forlader jævnligt klasserne for så at storme 
umotiveret ind i naboklassen med en skralde-
spand, en kost eller noget andet spektakulært 
og råbe og skrige.

Vi har fået fire korte kurser om inklusion, 
men intet om elever med diagnoser, mens 
eleverne slet ingen information har fået om, 
hvem inklusionseleverne er, eller hvordan man 
skal omgås dem på fredelig vis. Derfor har vi 
besluttet at hyre en ADHD-kyndig, så elever 

og lærere på 7. årgang får den fornød-
ne information om diagnosen. Men 
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Hovedløs inklusion
Lærer Elisabeth Rift beretter i denne kronik om en broget og pres-
set hverdag på en folkeskole i Vordingborg – i hver klasse skal lærerne i 

de trange rum arbejde med to-fem elever med særlige behov. 

kRonik
elisabeth Rift
læReR 

139298 p26-27_FS0213_kronik.indd   26 21/01/13   12.08



f o l k e s k o l e n  /  0 2  /  2 0 1 3  /  27 

illustration: M
ai-britt bernt Jensen

Kronikken har været forelagt Vordingborg 
Kommune. Læs kommentar fra Vordingborgs 
skolechef side 35.

økonomien tillader ikke, at vi hyrer eksperter 
i alle de diagnoser, vi har: infantil autisme, 
Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, OCD, 
ADHD, hørehæmmede, tidligt skadede børn 
og så videre. 

Hvis eleverne skal inkludere børn med 
diagnoser i klassen, skal vi have fuld gennem-
sigtighed, det vil sige, at inklusionseleverne 
skal stå frem. Forældrene skal involveres i 
skolen og hjælpe deres børn med at forklare 
diagnosen og den specielle situation, de be-
finder sig i; og det kræver planlægning, forbe-
redelse, som vi ikke har overskud til, og det 
kræver ekstra arbejdstimer, som vi ikke har. 

Frustrerede forældre
Så længe kommunen ikke spenderer penge 
på kurser, støttelærere, foredragsholdere og 
ekstra forældresamarbejde, er inklusionen 
dømt til at mislykkes!

Allerede i september kom de to første 
forældrereaktioner på inklusionsprojektet: 
»Hvis ikke I får stoppet ham (der hamrer i 
tastaturet), som generer vores børn hver dag, 
så bliver de flyttet til en privatskole!« Mon, 
tænker jeg, fremskrivelsen af børn, der går 
i privatskole i 2020, ikke vil være mere end 
hver femte elev; snarere hver fjerde eller hver 
tredje, hvis inklusionsprojektet fortsætter på 
samme hovedløse facon.

Kommunens økonomi ligger os meget 
på sinde. Derfor tager mine kollegaer og jeg 
alle mulige hensyn, for eksempel delte vi os 

for nylig op, således at én tog et kursus i it-
rygsæk, og jeg tog et kursus i hørehæmmede 
børn – begge kurser foregik i vores fritid og 
kostede skolen penge – hvorefter vi undervi-
ste hinanden. Alligevel modtog jeg en mail 
fra ledelsen, før jeg tog på kursus, hvor man 
bad mig om at køre sammen med andre læ-
rere for at spare kørselspenge (30 kilometer) 
– vi kunne da sagtens have cyklet! 

Kommunen sparer på alle poster, ofte 
kortsigtede besparelser, som vender tilbage 
som boomeranger og rammer os i nakken. 
Ikke hver gang som udgifter for denne kom-
mune, men som omkostninger i andre insti-
tutioners budgetter – og på sigt i form af nye 
skatter og afgifter til befolkningen!

Stress og afmagt
Vi lægger os syge på stribe; og vi skal arbejde 
ekstra for at hjælpe vikarer og tage affære 
ved sammenstød mellem elever, hvis lærer 
er gået ned med stress og afmagt. Fordi 
det kræver ekstra relationskompetence at 
socialisere børn med særlige behov; og fordi 

flere af dem bor hos plejefamilier og i institu-
tioner, har de brug for ekstra meget omsorg, 
hvis ikke de senere skal blive kriminelle eller 
medicin- og alkoholafhængige. Sker det, så 
kommer de til at koste samfundet mange mil-
liarder kroner og tab af tillid. 

Endnu har vi undgået ka-
tastrofer, som vi ser på tv fra 
USA, skoleskyderier, men foræl-
drenes økonomi er under pres, 
vores er, og eleverne er trætte, 
når de stiger op i busserne 
klokken 15.10. De 13-16-årige 
har 35-36 arbejdstimer per uge, 
og de inkluderer to-fem elever 
med særlige behov i hver klas-
se, oven i købet i trange rum. 

Vi anstrenger os for at vise eleverne tillid, 
støtte dem i faglige og sociale sammenhænge. 
Derfor holder vi aldrig helt fri i weekender 
eller ferier. Vi har nemlig alle eleverne i ho-
vedet, især hver enkelts særlige udviklingspo-
tentiale, og vi spejder, læser og omarbejder, 
i håb om at alle elever kan opleve faglig inte-
resse og arbejdsglæde. 

Læs også tema om inklusion fra side 12.
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Alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og 
vi skal mindske betydningen af social baggrund i 
forhold til faglige resultater. De to mål er sat både 
for Ny Nordisk Skole og for regeringens reform af 
folkeskolen, og de mål bør alle arbejde for. 

Der er imidlertid meget stor forskel på, 
hvordan man vil opnå målene i henholdsvis Ny 
Nordisk Skole og reformudspillet. Metoderne 
er så forskellige, at det kan ligne modsatrettede 
bevægelser.

Ny Nordisk Skole er gennemsyret af det for-
andringspotentiale for skoleudvikling, der ligger 
i, at lærere og ledere sætter mål og følger op på 
dem og forbedrer forberedelsen og efterbehand-
lingen af undervisningen.

Regeringens udspil til reform af folkeskolen 
ser ud til at bygge på en misforstået tro på, at 
hvis man ændrer rammerne, så udvikler man 
skolen. Nu skal alle elever gå i skole hele dagen 
– for så vil vi med børne- og undervisningsmi-
nisterens ord få »en anderledes og spændende 
skoledag«. 

Dogme nummer 1 i Ny Nordisk Skole hedder: 
»Vi kan selv, og vi skal selv«, for vi ved, at under-
visningen hverken bliver spændende, anderledes 
eller giver bedre resultater, fordi ministeren 
siger det, men at undervisningen kan blive både 
spændende og bedre, hvis lærere og ledere får 
mulighed for at gøre det. Her ligger endnu en 
modsætning mellem Ny Nordisk Skole og re-
formudspillet. Reformen kan kun gennemføres, 
hvis kommunerne sætter lærerne til at undervise 
meget mere og forberede sig mindre. Det er den 
måde, reformen skal finansieres på. 

Men Ny Nordisk Skole er ikke mindre forbere-
delse og mere undervisning. Ny Nordisk Skole er 
bedre forberedelse og bedre undervisning. 

For at kunne minimere lærernes forberedelse 
af undervisningen vil KL ikke have nogen aftale 
om lærernes arbejdstid. Det vil være ulykkeligt 
og langt mere skadeligt, end regeringen og KL 
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

 Regeringens udspil 
til reform af folkesko-
len ser ud til at bygge 
på en misforstået tro 
på, at hvis man æn-
drer rammerne, så 
udvikler man skolen. 

forestiller sig, hvis KL aflyser samarbejdet med 
Danmarks Lærerforening. Det forandringspo-
tentiale, som ligger i den nordiske demokratiske 
aftalemodel, vil falde bort. 

Lotte Bøgh Andersen, professor på Roskilde 
Universitet, har undersøgt de kommunale kon-
sekvenser af, om man har et godt samarbejde 
eller ej, og hun skriver i Kristeligt Dagblad 14. 
august 2012: »I de kommuner, hvor det lykkes 
at lave aftaler med gensidig tillid og forståelse, 
viser det sig, at det er muligt at få lærerne til at 
forbedre indsatsen, så eleverne får højere karak-
terer. Men hvis lærerne i udgangspunktet føler 
sig skældt ud for ikke at lave noget, kommer der 
heller ikke noget godt ud af det. I så fald kan vi 
komme i en situation, hvor der bliver mere un-
dervisning, men ikke mere læring«.

 

I Ny Nordisk Skoles dogmer hedder det blandt 
andet: »Vi vil være metodisk velbegrundede 
og lægge vores pædagogiske praksis og under-
visningen på bordet«. Det skal der selvfølgelig 
være tid til.

Lokalt bakker DLF’s kredse og tillidsrepræ-
sentanter op om arbejdet i Ny Nordisk Skole, 
hvor mere end 130 folkeskolers ledelser og mi-
nimum 85 procent af medarbejderne har meldt 
sig til at arbejde med en udfordring, som de vil 
overkomme. Samarbejde er afgørende for fol-
keskolens succes, og DLF foreslår, at vi sammen 
arbejder hen mod de mål, som regeringen har 
sat, og at vi undgår en altødelæggende konflikt 
om økonomien i skolen. »Sammen gør vi en god 
skole bedre« kan findes på www.dlf.org 

Niels Christian Sauer:
»… Mere kompliceret at forkla-
re er lærernes behov for forbe-
redelse. I modsætning til hvad 
mange tror, handler det ikke 
så meget om at sætte sig ind 
i det stof, der skal undervises 
i. Det, der tager tid, er klas-
seledelse, relationsarbejde, 
differentiering, inklusion, eva-
luering (herunder rettearbej-
de), skriftlig dokumentation, 
planlægning, kommunikation 
og logistik samt faglig opda-
tering. Intet af dette kan gen-
bruges …«.

}Klip fra blogindlægget »Læ-
rernes behov for forberedelse«

Ella Myhring: 
»Så har du gjort det igen: 
Kæmpet for os alle sammen 
med et fremragende indlæg. 
Tak, Sauer :-)«

Hanne Bay:
»Det er så svært at forklare 
for udenforstående, for det er 
’i blodet’ og noget, ’man’ bare 
gør som en selvfølgelighed …«.

Troels Hansen: 
»Det er omstændeligt at skul-
le gøre rede for vores job. Tak 
for hjælpen. Jeg tror, at det, 
mange politikere og forældre 
mangler, er en ’pixi-udgave’. 
Kunne DLF hjælpe med sådan 
én? Jeg tænker på en kort, 
illustreret udgave og gerne lidt 
humor iblandet?«  

Lad folkeskolen være  
Ny Nordisk Skole

DLF mener
DorTe Lange  
næSTForManD For DLF

debatteret
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive 
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen 
nummer 4 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 6. februar klokken 9.00.

Deltag i netdebatten 
på folkeskolen.dk

Lærerne vil gerne undervise eleverne mere! 
Det er kerneindholdet og drivkraften i den 
uddannelse, vi har taget. Når debatten om 
den nye skolereform får karakter af, at det er 
en trussel mod lærerne at skulle undervise 
mere, er det ikke det, der bekymrer. Vi vil 
gerne arbejde anderledes og gerne være mere 
sammen med eleverne og af med de mange 
opgaver og møder, der presses igennem oven-
fra – så ja tak til en reel afbureaukratisering, 
så det kan frigøre tid til at undervise.

Der skal være tale om en kvalitativ udvi-
delse af undervisningen og ikke en kvantitativ 
udvidelse af skoledagen. KL og regeringen må 
tage det kvalitetsmæssige ansvar for undervis-
ningen, hvis de ikke vil lytte til, hvad lærerne 
ud fra deres profession ved, hvad det kræver 
af tid for at planlægge undervisning, der løf-
ter det faglige niveau.

Regeringen nævner nytænkning af forbere-
delsestiden – blandt andet i form af fælles for-
beredelse, vidensdeling og øget brug af it. At 
tro, at øget it-brug giver mindre forberedelse 
for læreren, er en stor misforståelse, der be-
ror på en meget færdighedspræget opfattelse 
af, hvad digitaliseringen kan bidrage til. 

Den mediekomplekse verden kræver i 
den grad forberedelsestid fra ansvarlige un-
dervisere, hvis det skal bidrage til at udvikle 
elevernes evner til at begå sig og deltage i 
et digitaliseret demokratisk samfund. Ind-
dragelse af for eksempel web 2.0-baserede 
undervisningsprogrammer, der udvikler 
elevernes mediedannelse, kræver i den grad 
forberedelse fra lærerens side, så der udstik-

kes en retning, og en dannelsestænkning 
kommer på banen. 

Så argumentet om, at it skulle mindske 
lærernes forberedelsestid, er et useriøst 
bud på nytænkning, og endnu savnes mere 
velfunderede og konkrete bud på, hvor det 
er, der kan nytænkes på lærernes arbejds-
tid.

Mere undervisning  
er iKKe en trusseL

Marlene Louise Rasmussen, lærer, Odense SV

 – så ja tak til en reel 
afbureaukratisering, 
så det kan frigøre tid 
til at undervise.

Jens Raahauge: 
»… Kort tid før jul var børne- 
og undervisningsministeren i 
krydsild hos Clement. og hold 
da op hvor er der grund til at 
beundre hende: Hun kunne nok 
svare for sig, selv om Clement 
forsøgte at gøre det gloende 
hedt for hende. Havde det være 
en Klods Hans-opførelse, så 
havde Christine fået Clement 
og den halve sendeflade (re-
sten ville stadig tilhøre brød-
rene Price) …
Vision handler om at bruge 
den ene af de fem sanser, sy-
net, som tager verden ind på 
afstand. Hvis en vision skal 
have gang på jorden, må den 
konfronteres med de øvrige 
sansers registreringer. Men 
netop her er det, at flammerne 
fra ministrenes ildhu buldrer 
så lystigt, at alle konstruk-
tive forsøg på at binde deres 
vision til virkeligheden går op 
i røg …«.

}Klip fra blogindlægget »Hvad 
er det egentlig, vi skal leve af?«

Gauss Foto - Møllergade 61 - 5700 Svendborg - www.gaussfoto.dk - jette@gaussfoto.dk - tlf. 62 22 90 57

Forældrene har det største udvalg ved Gauss Foto  
Portrætter med og uden udtoning valgfrit i sort/hvid, farve og bruntoning
4 forskellige udtryk i luxusmappen - foto leveres signeret i kartongavemappe
Fotos kan købes fra kun 60,- kr. incl. fotografering
Store 20x30 cm. klassefotos som standard i alle serier

Vi leverer den servicepakke i ønsker. Se det store udvalg på vores webside 
Fotograferne er gennemrutinerede og i får besøg af den samme hvert år
Vi er godkendt leverandør af KMD, Tea Tabulex og alle elevintrasystemer
Vi producerer selv på vores moderne maskiner - sikrer Jer kvalitet til tiden
40 års erfaring med portrætfoto og 20 år med skolefoto

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet
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Ole Jakobsen, pensioneret skoleleder, Virum

PassivitetstiMer?
I det seneste nummer af Folkeskolen 
(nummer 23/2012) undrer formanden for 
Danmarks Matematiklærerforening sig over, 
at praktiske aspekter i matematikundervis-
ningen med oplægget til ny folkeskolereform 
nu ses som »en ny mulighed«!

Den forundring kan jeg kun være meget 
enig i.

Som ung matematiklærer op igennem 
70’erne var den praktiske del af matematik-
undervisningen allerede en helt selvfølgelig 
og nødvendig bestanddel!

I forslaget til ny folkeskolereform figurerer 
også en »helt ny« slags timer: »aktivitetsti-
mer«.

En noget pudsig betegnelse. Hvad er alle 
de andre timer så? Passivitetstimer?

Skolens »almindelige« fag er fyldt med 
rigtig mange forskelligartede aktiviteter. 

Og det er heller ikke spor nyt.
Følger politikerne da slet ikke med i, hvad 

der sker i skolen?

Svend Erik Christiansen, formand for Selvejende Institutioners Organisationsnetværk

nuancering af debatten om  
selvejende folkeskoler 
Den seneste tids debat om selvejende folke-
skoler afslører, at der er mange forskellige 
opfattelser af, hvad selveje går ud på. 

Der er mange selvejemodeller. Skal fol-
keskolerne være selvejende, skal man udar-
bejde en selvejemodel, der er skræddersyet 
til den.

Fri konkurrence mellem skolerne vil være 
ødelæggende. Folkeskolen er netop kendeteg-
net ved at være skolen for hele befolkningen. 

Daginstitutioner og fritidshjem har i dag 
en selvejemodel, hvor der ikke er fri konkur-
rence. Det kunne også være en model for 
selvejende folkeskoler. Det er i alles interes-
se, at eleverne fordeles ud fra kriterier om 
nærhed til skolen, svage elever, forældrenes 
ønsker, bygningsmæssig kapacitet, ghettofi-
cering med videre. 

Det betyder naturligvis ikke, at forældrene 
ikke skal kunne ønske en bestemt skole, men 
det betyder, at kommunen foretager den en-
delige fordeling.

Selvejende folkeskoler vil formentlig 
udvikle sig forskelligt. For at udnytte disse 
forskelle mest muligt er det væsentligt, at der 
i selvejemodellen samarbejdes skolerne imel-
lem. Måske skal en elev flyttes til en anden 
skole. Måske vil et par skoler kunne udnytte 
en tredje skoles kompetencer og så videre. 

Selvejende folkeskoler skal administrere 
sig selv. Det er fremmedgørende, at admini-
strative forhold styres på fjerne rådhuse. 

For tiden er det KL, der forhandler løn- 
og ansættelsesforhold for lærerne. Hvis 
folkeskolerne bliver selvejende, vil KL stadig 
kunne stå for forhandlingerne, men bestyrel-
serne og ledelserne skal inddrages, som det 
kendes fra gymnasieområdet. 

 For tiden er det 
KL, der forhand-
ler løn- og ansæt-
telsesforhold for 
lærerne. Hvis fol-
keskolerne bliver 
selvejende, vil KL 
stadig kunne stå 
for forhandlinger-
ne, men bestyrel-
serne og ledelserne 
skal inddrages, 
som det kendes fra 
gymnasieområdet. 

debatteret

Den danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Fra alle skoleformer optages lærere 
og lærerægtefæller/samlevere og 
ligeledes pædagoger, der ikke er 
fyldt 50 år.
 
Der kan tegnes begravelsesforsik-
ringer på op til 25.000 kr. Præmien 
er lav, og når man er fyldt 70 år, 
ophører præmiebetalingen. Kontakt 
undertegnede formand pr. telefon 
eller e-mail: jmejlgaard@mail.tele.
dk eller søg evt. på www.ddlb.dk for 
nærmere oplysninger.
 
Vi kan stærkt anbefale, at man får 
sig meldt ind i DLB. Den begravel-
seshjælp, man herved sikrer, vil væ-
re en stor hjælp for de efterladte, 
når den tid kommer.
 
Der blev i 2012 for 23 afdøde med-
lemmer udbetalt en begravelses-
hjælp på 179.235 kr. – heraf bonus 
93.235 kr. I årets løb indmeldtes 32 
nye medlemmer, som tilsammen 
tegnede forsikringer for 730.000 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057

Hvad skal der til for, at arbejdet med 
inklusion lykkes?
 
Kom og hør psykolog Rasmus Alenkær og klinisk 
psykolog Jørn Nielsen fortælle om inklusion og de 
uanede muligheder for udvikling – med udgangs-
punkt i den nyeste forskning.
 
Du kan opleve spændende sessioner om:

	 •	 Inklusion og styrkebaseret pædagogik for alle!
	 •	 Den relationelle grammatik – inklusion gennem  
	 	 pædagogisk relationsarbejde
	 •	 Tydelige spilleregler i et inkluderende   
	 	 læringsmiljø
	 •	 Hvordan klædes forældrene på til at indgå i  
	 	 samarbejdet om at skabe inkluderende 
	 	 fællesskaber?
	 •	 De eksekutive funktioner i børnehøjde
 
Se frem til en inspirerende dag med konkrete ideer 
og værktøjer til, hvordan der kan arbejdes med inklu-
sion i både teamet, klasseværelset og sammen med 
forældrene.

Konference
28. FEBRUAR 2013 
KØBENHAVN

Når
inklusion 
lykkes

Vognmagergade 11
DK-1148 København K

Tlf: 36 91 70 80
info@alineaakademi.dk

Se hele programmet 
og tilmeld dig på 
www.alineaakademi.dk
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Denførstelæsning.dk
af Ina Borstrøm og Dorthe Klint Petersen

Start det nye år med kendte eventyr
Tag med Ida og Emil ind i eventyrenes verden. Seks digitale 
læringsspil til børnehaveklassen giver sjov, motiverende og 
differentieret læring. Samtidigt forberedes eleverne til den 
første læseundervisning på et forskningsbaseret grundlag. 

Til hver af de seks eventyr knytter sig seks spil på forskellige 
niveauer – i alt er der 16 eventyr og 36 spil. 
 
Sproglige fokusområder 
Læringsspillene fører eleverne gennem niveau delte a ktivi 
teter  med indlagt progression inden for: Bogstavkendskab 
• Sprogforståelse • Fonologisk opmærksomhed • Lydanalyse 
• Lydsyntese • Ordkendskab

Læs mere på alinea.dk, og bestil prøveabonnement.

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

17272_denførstelæsning.dk_BS_SB1_2013.indd   1 17/01/13   14.32
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Kurt Bertelsen Christensen:
»… Lærerne knokler altså, som 
niels Christian Sauer og flere 
andre lærere meget ofte skriver 
det her på folkeskolen.dk, så 
hvor ligger problemet? Det kan 
som nævnt ligge mange steder, 
men i første omgang tror jeg 
altså, det vil være en rigtig god 
ide at få kikket på og endevendt 
strukturen i Danmarks Lærer-
forening.
For det er jo ikke de arbejdsom-
me og lavtlønnede lærere, poli-
tikerne står over for, eller folket 
møder i den offentlige debat. 
Det er vores repræsentanter, og 
vi har rigtig mange højtlønnede i 
hovedkvarteret og rundt omring i 
landet. Vi har eksempelvis valgte 
ledere af lokalafdelinger, som vi 
betaler op mod og over en mil-
lion kroner om året. Ja, i det hele 
taget værdsætter vi vores valgte 
meget højere, end andre med-
lemmer værdsætter deres valgte 
i deres fagforeninger …«.

}Klip fra indlægget »Lærernes 
behov for anerkendelse«

Niels Christian Sauer:
»… nuvel. Jeg kan oplyse, at 
min månedsløn, mit hovedsty-
relsestillæg medregnet, ligger 
cirka 1.500 kroner under den 
løn, jeg ville få som almindeligt 
fuldtidsarbejdende lærer. Det 
hænger ganske vist sammen 
med, at jeg har valgt at gå på 
16 procent nedsat tid. Men jeg 
kan ikke overkomme at være 
engageret hovedstyrelsesmed-
lem og samtidig have 2/5 af et 
fuldt lærerarbejde, sådan som 
mit frikøb tilsiger. Jeg nøjes 
med en skoledag om ugen. 
Kurt mener, at DLF’s kreds-
formænd tjener en million om 
året. Hvor har han dog det 
fra? Det gør de ikke. De tjener 
typisk det halve. Som en sko-
leinspektør på en middelstor 
skole«. 

Så hører vi igen om de femten til tyve pro-
cent åndeligt uformående. Denne gang med 
en vældig reform i kølvandet, som naturlig-
vis har en udløber til lærernes arbejdstid. 
Man vil øge timetallet. Man ser nok en gang 
bort fra den kendsgerning, at resultatet af en 
skolereform først bliver synligt efter cirka ti 
år. Reformen er udmærket. Den vil sikkert 
have en vis virkning, allermest på dem, som 
ikke behøver det.

Jeg tror ikke, at den vil have nogen effekt 
på de svageste, de femten til tyve procent. 
Dem, som altid har klaret sig uden uddan-
nelse. Ikke fordi de ikke ville, men fordi 
de ikke kunne. Man vil sætte to lærere på 
klassen, men inkluderingen virker i modsat 
retning, og man vil så opdage, at man ikke 
sparer fem flade øre på den konto. Tolæ-
rersystemet vil naturligvis bevirke, at man 
delvis ophæver den negative effekt, som 
inkluderingen afstedkom rent tidsmæssigt 

for den enkelte elev, men billigere bliver 
det absolut ikke. Man kan jo ikke få alting. 
Selvfølgelig er det ikke i de små klasser afgø-
rende, at lærerne er specialuddannet i det, 
som de skal undervise i. De behøver ikke 
have linjefag.

Opgaverne er ganske simple. Det, der her 
er afgørende, er, om underviseren er en god 
pædagog, en god lærer, en god opdrager. 
Når jeg tillader mig at skrive dette, er det, 
fordi det at stave til ko stadig er k plus o, og 
to plus to stadig giver fire. Man vil se, at det 
ikke er det tekniske, som volder problemer. 
Det kan alle klare. Det afgørende her er, om 
man er en god opdrager. Det er meget for-
ståeligt, at forældrene klynger sig til troen 
på, at det udelukkende er lærernes uddan-
nelse, som er afgørende. Men det er og 
bliver personligheden. Og de femten til tyve 
procent eksisterer stadig.

Øger skolereformen evnerne?

Kære Christine Antorini!
Jeg kan ikke forstå, at regeringen vil have, 
at jeg fremover fysisk skal være på skolen i 
den fulde arbejdstid. Hvorfor kan jeg ikke 
få lov til at forberede mig og rette opgaver, 
når jeg selv vil? Efter koncentreret under-
visning fra 8 til 14 har jeg ikke meget energi 
tilbage, og tanken om, at jeg direkte efter 
endt undervisning skulle kaste mig over for-
beredelsen, er mig meget imod. Hvorfor må 
jeg ikke gøre det, når jeg er kommet hjem 
og har samlet energi på en gåtur i skoven? 
Eller i weekenden? 

Hvis det alene er et kontrolhensyn, der 
ligger bag, og altså manglende tillid til, at 
jeg rent faktisk arbejder, så forstår jeg ikke, 
at I tør overlade det dyrebareste, vi har, 
nemlig næste generation, til mig bag en luk-
ket dør.

Hvorfor så denne fokusering på fysisk 
placering, når vi taler arbejdsopgaver, som 

jeg er 100 procent alene om? Vil I også stille 
krav til vore præsters fysiske placering, når 
de skal forberede næste søndags prædiken? 
Og skal skuespillerne på Det Kongelige Tea-
ter være tvunget til at øve deres roller på 
teatret?

Hele debatten, som I har sat i gang, har 
tilsyneladende haft en negativ effekt på den 
almindelige befolknings opfattelse af lærer-
standen. I de sidste måneder har jeg talrige 
gange været ude for at skulle høre på folks 
fordomme om folkeskolen, og det er ofte let 
at høre, at det eneste, der kvalificerer dem 
til at udtale sig, er, at de selv gik i skole for 
40 år siden. Det er på en eller anden måde 
blevet legitimt at udtale sig negativt om læ-
rerstanden. Jeg viger ikke tilbage for at sam-
menligne det lidt med den kedelige drejning, 
som indvandrerdebatten tog på et tidspunkt, 
hvor Pia Kjærsgaard udfoldede sig frit, og 
hvor jeg ved, at dit parti reagerede skarpt.

viL i også stiLLe Krav tiL
Præsters fysisKe PLacering?

Lone Illum, Birkerød

Bent Thøsing, Nr. Åby

SKOLEMESSENSKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLEMMMMMMMMESSEN    ESSENESSEN    ESSENESSEN    ESSEN    ESSENESSEN    ESSENESSEN    ESSEN    ESSENESSEN    ESSENESSEN    ESSEN    ESSENESSEN    ESSENESSEN    ESSEN    ESSENESSEN    ESSENESSEN    ESSEN    ESSEN    ESSEN    ESSEN    ESSEN    ESSENESSENESSENESSENESSENESSEN    
2013

Roskilde 
Kongres- og Idrætscenter
6. og 7. marts

Centralværkstedet og
DGI-huset Aarhus

10. og 11. april

D a n m a r k s  s t ø r s t e  f a g m e s s e  f o r  l æ re m i d l e r

skolemessen.dk

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse og de to brancheforeninger BFU og SFU.

Henrik Einspor

Trine May

Helle Fisker

Keld Nørgard

Kim Blæsbjerg

Lars Qvortrup Steen Hillebrandt

NØRD’erne Emil og Kåre

Anders Colding-Jørgensen

Steen Hildebrandt

Ina Borstrøm

Lisbeth Zornig

Mere end 100 udstillere og 50 gratis foredrag 
Forfattere i Den Røde Stol Forfattere i Den Røde Stol
TAPAS og DEBAT  TAPAS og DEBAT
På sporet at den gode udvikling Gratis kurser

NØRD’erne Emil og Kåre

Følg med på

Roskilde Aarhus
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Så er der flere  
Læs Lydret  
bøger!
To nye bøger med  
de absolut letteste  
sammenhængende  
historier.  
Der er gratis  
opgaver på nettet.
Ko og so, Trin 0

Pi er 100 år, Trin 0

kr 68,- pr bog

Leg med ord-klassen
Festligt spil til sikker identifikation 
af de vigtige ordklasser. Materialet 
udfordrer eleverne og inddrager flere 
læringsstile. Bog og cd med spille-
plader, brikker og 24 sider opgaver.
kr 398,-

Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning  · Tlf 97 12 84 33 · forlag@spf-herning.dk · www.spf-herning.dk

Priser excl moms  ·  læs mere og se eksemPler På www.sPf-herning.dk ·  Vi sender gerne til gennemsyn

Vi lærere har ikke tid til at dokumentere for-
ringelserne, derfor betaler vi millioner af kro-
ner hvert eneste kvartal, så DLF kan være på 
forkant med vores arbejdsvilkår! Og så bruger 
DLF vores hårdt tjente penge til at foregive, at 
her går det strålende, helsidesannoncer med 
yngre lærere foran i klassen, som er tom!

Kvaliteten i undervisningen er betydeligt 
forringet i folkeskolerne, alligevel indrykker 
du, Bondo Christensen, og DLF helsidesan-
noncer, der fremstiller lærerstanden med 
overskud og værdighed, som om det er vores 
virkelighed; realiteten er forringelser i mange 
kommuner, der har skåret ind til benet og har 
sendt børn med diagnoser og særlige behov, 
også kaldet inklusionselever, ind i klasserne. 

Hvorfor spilder DLF alle disse dejlige an-
noncepenge på fordrejninger, leflen for fol-
ket? Hvorfor har du, Bondo Christensen, og 
dine medarbejdere ikke brugt den kostbare 
tid til at dokumentere, hvilke arbejdsvilkår 
kommunerne byder os? Hvorfor har DLF ikke 
interviewet lærere, elever og forældre om 
den lange skoledag, de trange klasseværelser 
og konsekvenserne af inklusionselevernes 
inddragelse i klasserne?  

Min arbejdsplads er en af de mange kom-
muner, der har implementeret den kommen-
de reform – næsten – heldagsskole og nedlæg-
gelse af specialundervisning samt linjefag, 
et kommunalt flagskib, som skal tiltrække 

børnefamilier – DLF har heller ikke kendt sin 
besøgelsestid der – DLF hjælper os ikke en 
tøddel, når de annoncer, de hidtil har brugt 
mine penge på, lyver om, hvordan det står til 
på vore arbejdspladser. 

Vi er oppe imod en håndfæstning, KL’s 
krav til næste overenskomst, et blankt stykke 
papir og en underskrift. Det vil blive kontra-
produktivt, det må ikke ske. Vi har ansvar 
for uddannelse og et socialt liv i et afspændt 
skolemiljø, som motiverer eleverne til uddan-
nelse. Vi er in the battle zone, derfor skal vi 
have indflydelse på vores arbejdsbetingelser.

Svar:
Danmarks Lærerforening har brugt mange 
kræfter på at dokumentere de massive 
besparelser, der er gennemført i folkesko-

len, eksempelvis at der er sparet næsten tre 
milliarder kroner i løbet af få år, og antallet 
af lærerstillinger er reduceret med cirka ti 
procent, mens elevtallet er faldet med to 
procent.

Vi har fulgt hele inklusionsdagsordenen 
tæt og dokumenteret, at mange kommuner 
har brugt denne til en ren spareøvelse. Halv-
delen af kommunerne har end ikke lavet en 
plan for, hvordan de vil løse opgaven, som 
de overtog 1. august. Vi har gennem under-
søgelser blandt lærere og forældre doku-
menteret, at udfordringen i mange tilfælde 
helt og holdent overlades til den enkelte 
lærer.

Det vil vi alt sammen blive ved med, men 
samtidig vil vi give vores bud på, hvad poli-
tikerne bør medtage i en kommende reform. 
Det var det, vi gjorde med vores annoncer i 
aviserne. Det ene udelukker ikke det andet.
Anders Bondo Christensen,  
formand for DLF

Elisabeth Rift har også skrevet kronikken, vi 
bringer side 26. 

Elisabeth Rift, lærer i Vordingborg Kommune

Åbent brev til anderS bondo ChriStenSen
 Hvorfor spil-

der DLF alle disse 
dejlige annonce-
penge på fordrej-
ninger, leflen for 
folket?
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Konference og workshops
Spændende foredrag og oplæg for alle med Olav Lunde,
Stig Broström, Bo Steffensen og Lisser Rye Ejersboe.
Derudover er der afsat tid til to workshops efter eget valg.
1 Sådan arbejder vi med matematik i børnehaven
2 Matematik i skolestarten med ABACUS
3 Matematik i indskolingen med ABACUS
4 Tal over alt
5 Leg er læring
6 Klar til at Lære!
Se hele programmet og beskrivelserne af de seks workshops

på www.dkmat.dk

Mit første møde med matematikken

Forlaget MATEMATIK, Danmarks Matematiklærerforening, inviterer til konference og
workshops torsdag den 4. april 2013 kl. 9.30-16.30 i Odense Congress Center

Konference om matematik i førskole og skolestart

www.dkmat.dk

Tilmelding og pris
Tilmelding på www.dkmat.dk senest den
15. marts 2013. Hurtig tilmelding tilrådes.
Pris for deltagelse inkl. fuld forplejning,
materialer med videre er 1250,- kr.
Medlemmer får 10 % rabat.
“Først til mølle pris“ på 1050,- kr.
gælder for alle ved tilmelding senest
fredag den 15. februar 2013.

Per Larsen , skolechef,  Vordingborg Kommune

Vi skal alle være med 
til at løse problemerne
Som kommentar til kronikken på side 26:
Vordingborg Kommunes kommunalbestyrelse besluttede i februar 
2012 en skolereform, som fokuserer på bedre faglige resultater for alle 
4.500 elever, styrket efteruddannelse af lærerne og nye samarbejds-
former samt renovering af skolebygningerne. Og alle pengene blev i 
skoleområdet.

En del af denne skolereform faldt helt i tråd med den nye lovgiv-
ning vedrørende styrket inklusion: 174 elever og 76 lærere og pædago-
ger er kommet med ud i klasserne, og samtidig er alle pengene til spe-
cialundervisning og specialpædagogisk bistand lagt ud til den enkelte 
skole, så de kan lave lokale løsninger, som passer til lige bestemt deres 
elever. 

Størsteparten af de 174 elever, der før gik i 23 små specialklasser, 
klarer sig rigtigt godt sammen med deres nye kammerater. Forældre 
og skoler er i tæt dialog, og mindst tre gange om året er der evalue-
ringsmøder, hvor man også aftaler, hvad der skal ske i den kommende 
periode. Men for nogle af disse elever har overgangen været svær, og 
de pædagogiske tiltag har skullet tilpasses flere gange, og det vil også 
ske fremover.

Jeg anerkender fuldt ud, at der er problemer, som ikke er løst 
endnu, og at en del lærere og pædagoger synes, at det er svært at 
tilpasse undervisnings- og læringsmiljøer til de nye opgaver. Utryghed 
og bekymringer hos nogle lærere, børn og forældre er en naturlig ting 
her i starten. Men vi skal alle være med til at løse problemerne. Derfor 
arbejder skoleledelser, læringskonsulenter og lærere løbende med at 
tilpasse undervisningen, så alle elever trives og lærer mest muligt. Det 
vil ikke fjerne alle problemer med et snuptag. Der skal læres nye kom-
petencer blandt både elever, lærere og forældre, og det har vi resurser 
til at kunne løfte i Vordingborg.

Brian Bjergbæk, far til Iben Bjergbæk

KritiK af artiKel  
i folKeSKolen
Jeg ønsker med dette indlæg at kommentere jeres artikel angående 
Iben Bjergbæk i Folkeskolen nummer 22/2012.

Jeg er blevet svinet til og skrevet usandt om. Det er efter min me-
ning ikke i orden at skrive sådanne usandheder. Men I er åbenbart 
blevet informeret forkert. Jeg hverken kan eller vil bare lade stå til 
længere.

Jeg er Ibens far og har fælles forældremyndighed over hende. Jeg 
har aldrig meldt ud, at der ikke er plads til Iben i mit liv, tværtimod. 
Det er Ibens mor, der gang på gang har sagt: »Jeg synes, vi skal stoppe 
samværet!«

Vi har altid villet Iben, men har aldrig fået lov af hendes mor. Iben 
har hos os en halvlillesøster, som Iben var rigtig glad for, men dette 
forhold har Ibens mor valgt ikke skal plejes. Vi mener, der er synd, at 
Iben ikke må have lov til at have søskende, det er bare en af de goder, 
hendes mor fratager hende.

Jeg er ikke ekspert i børneopdragelse, men jeg har valgt ud fra min 
overbevisning, at jeg ikke vil slås med Ibens mor. Jeg mener ikke, at jeg 
skal hive i den ene arm af Iben, og Karina skal hive i den anden. Jeg 
har derfor sagt til Iben flere gange, at vores dør altid vil stå åben for 
hende, og dette står jeg ved!

Svar:
Folkeskolens formål med artiklen var alene at gøre lærere opmærksom-
me på muligheden for voksne besøgsvenner. Set i bagklogskabens lys 
burde vi ikke have omtalt baggrunden for Ibens ønske om at have en 
besøgsven. Det er i denne sammenhæng irrelevant. Jeg beklager dybt, 
at det har givet anledning til problemer.  
Venlig hilsen Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, Folkeskolen
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Ingen lektioner, planlagte 
pauser og større frihed til 
lærerne er noget af det, 
som lærer på 3. klasse-
trin Talita Heinel og lærer 
på 9. klassetrin Charlotte 
Nygaard sætter stor pris 
på ved Gladsaxe Skole, der 
har en sammenhængende 
skoledag. 

Gladsaxe Skole  
har skrottet  
frikvartererne
Sammenhængende skoledag med kun en 
planlagt pause, positivt fokus på den  
enkelte elev og plads til fysisk aktivitet  
har givet bedre indlæring for eleverne  
på Gladsaxe Skole.

Gladsaxe Skole 
skrottet 

frikvartererne
Sammenhængende skoledag med kun en 
planlagt pause, positivt fokus på den 
enkelte elev og plads til fysisk aktivitet 
har givet bedre indlæring for eleverne 
på Gladsaxe Skole.
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På Gladsaxe Skole er det indholdet i undervis-
ningen, der styrer skemaet, og ikke omvendt. 

Hver uge får eleverne et skema. Årgangs-
lærerteamet tilrettelægger selv skoleåret og 
udarbejder skemaerne, som ofte skifter uge 
for uge. Eleverne har en sammenhængende 
skoledag med kun en planlagt pause.  

»Wenche – du tager den – jeg kender ikke 
prinsesselegen«, lærer Martin Empacher sam-
ler hurtigt kopierne om skelettet sammen, som 
han har brugt i 8.c. Nyligt konstitueret skole-
leder Wenche Fogsgaard nikker. Klokken er to 
fredag eftermiddag, og lige om lidt kommer 
matematiklæreren. Men inden er der en plan-
lagt pause. Uden larm går eleverne i gang med 
legen, hvor de sidder i en rundkreds på gangen 
uden for klasseværelset. De skal kommunikere 
uden ord og være hurtige til at skifte stole.

»De træner nonverbal kommunikation, 
samarbejde og bevæger sig«, hvisker læreren, 
mens han hurtigt går mod parallelklassen, og 
Wenche Fogsgaard retter opmærksomheden 
mod en elev, der med bekymret mine hvisker 
til hende.  

Sammenlægning med indhold
For halvandet år siden blev Gladsaxe Skole 
og Egegård Skole lagt sammen. Ledelsen og 
lærere satte sig for, at processen skulle give 
en helt anderledes skole, hvor opdelingen i 
lektioner skulle afskaffes.

»Vi vil give lærerne frihed til at planlægge 
den undervisning, der giver mening i forhold 
til den elevgruppe, de har«, siger Wenche 
Fogsgaard. 

Skolen blev organiseret i årgangsteam. Læ-
rere og pædagoger på hver årgang forbereder 
sig sammen og fylder selv indholdet i skolen, 
men der er nogle mindstekrav. 

»De skal som minimum overholde mini-
mumstimetallet i de enkelte fag – samlet ligger 
skolen over det vejledende timetal. Det giver 
en buffer. De skal ikke diskutere, hvor de læg-
ger timerne. For det er fastlagt. Og eleverne 
skal i hvert fald have en times motion om da-
gen, som spredes ud, hvor det giver mening«, 
forklarer Wenche Fogsgaard, som på ingen 
måde kontrollerer lærernes planlægning.

»Ved gud grød nej. Det håber jeg aldrig, jeg 
skal gøre. Men som leder skal man være meget 
tydelig i sin forventning til undervisningen, og 
til hvordan lærerne forvalter friheden«.

Den sammenhængende skoledag er blevet 
indført oven på et pilotprojekt, som sidste år 
kørte i to klasser. Her blev der sat fokus på posi-
tiv psykologi med projektet »Motivation og me-
string«. Elever og lærere tager udgangspunkt i 
personlige karakterstyrker, sætter tydelige mål, 
og skolen giver lærere og elever it-opbakning, 
så de får de bedste muligheder for at kommuni-
kere digitalt. Eleverne i pilotprojektet blev te-
stet før og efter projektet, og resultaterne viste, 
at de blev klart bedre til social kontakt, havde 
større motivation og bedre indlæring. Projektet 
er nu kombineret med den sammenhængende 
skoledag, og Wenche Fogsgaard understreger, 
at skolen er midt i processen.

Lærerne hylder friheden
Charlotte Nygaard Nielsen er lærer i 9. klasses 
årgangsteam, og hun er rigtig glad for kun 
at skulle forholde sig til skolens elever på 9. 
årgang. 

»Det er superfedt, at man ikke er bundet 
af andre team og årgange. Jeg får simpelthen 
lov til at fordybe mig mere, fordi jeg ikke skal 
forholde mig til så mange børn«. 

Talita Heinel er lærer på 3. årgang. 
»Jeg har magten over tiden sammen med 

børnene. Når jeg kan mærke, at børnene 
er ved at gå kolde, så har jeg mulighed for 
at lave just dance eller brain break på You-
Tube«, siger Talita Heinel. 

Det bedste for hende er, at tifrikvarteret er 
blevet afskaffet. 

»Tidligere brugte jeg så meget tid på at 
løse konflikter, når de kom ind fra skolegår-
den«. Talita Heinel er især glad for, at ledel-
sen har lagt stor vægt på, at der er plads til at 
fejle i den nye struktur. 

»Når vi får så meget frihed, får vi lyst til at 
være kreative. Og så er det så godt, at vi kan 

mærke, at der er plads til at begå fejl. Der 
blev lagt op til, at man skulle dumme sig for 
børnenes skyld. I begyndelsen tænkte jeg, 
øj, der er mange ting, vi skal, men ledelsen 
mødte os med, at de godt vidste, at det her 
var meget – og de giver os en klar fornem-
melse af, at de tror på, at vi kan«.

Større deling af opgaverne 
Begge lærere er glade for, at de i højere grad 
nu deler opgaverne med andre. Talita Heinel 
har eksempelvis meget fokus på det digitale, 
så mange af de opgaver løfter hun for hele 
årgangen, mens kollegerne tager sig af andre 
opgaver. 

»Jeg føler, at jeg er meget mere sammen 
med børnene. De har ikke længere så mange 
pauser, hvor de løber rundt ude i gården 
uden deres egen lærer. Pauser er meget mere 
organiseret nu«, siger Talita Heinel. 

Charlotte Nygaard synes, det er lidt svært 
at få nok fysisk aktivitet ind i undervisningen. 

»I 9. klasse er vi ikke helt oppe på en time. 
Men det skal vi«, siger Charlotte Nygaard.  
Ingen af lærerne mener, at de arbejder mere, 
end de gjorde sidste skoleår. De er usikre på, 
om de bruger mere tid på skolen, men det 
mener lederen, de gør. 

»Vi har aldrig snakket tilstedeværelse – 
men der er ingen tvivl om, at I er her mere. 
Sidste år var der helt tomt på skolen fredag 
eftermiddag klokken 15.00 – det er der ikke 
mere«, siger Wenche Fogsgaard. 

Der har været enkelte lærere, som ikke 
mente, at den store omvæltning på skolen er 
den rigtige vej at gå. 

»Folk vil gerne samarbejdet og hinanden«, 
siger Wenche Fogsgaard.

Elever sætter pris på overraskelser
I 8.c er pulsen kommet op på de fleste elever, 
og tankerne er ved at indstille sig på mate-
matik. 

Emil Persson smider sin lange krop ned på 
stolen og kigger bagud i klassen. 

I dag er eftermiddagsmodulet delt mellem 
to fag – men sådan er det ikke altid på en fre-
dag. Klassen får et ugeskema, så de ved, hvad 
der sker i næste uge. Den nye skoledag fun-
gerer rigtig godt, mener han og de nærmeste 
klassekammerater. 

»Det er mere smidigt. Det er ikke så ens-
formigt. Jeg kan godt lide, at man ikke helt 
ved, hvad der sker. Man kan ikke komme med 
dårlige forventninger, for der sker hele tiden 
noget nyt«. 
mbt@dlf.org

TeksT Maria  BEchEr  TriEr

foTo Bo  Tornvig

Skoledagen er organiseret uden lektioner. 0.-5. klasse 
undervises i sammenhæng fra klokken 8-11, har en 
times pause og undervises igen fra 12-13. 6.-9. klasse 
undervises fra 9-12, har en pausetime og undervises 
igen fra 13-15. Gennem dagen er der en times fysisk 
aktivitet. Der er en legepatrulje i den lange pause, 
kantinen er åben hele dagen, og de ældste elever kan 
møde klokken 8, hvis de har behov for hjælp. Desuden 
er der lektieværksted for indskolingen mellem 13.00-
14.00 og for udskolingen mellem 15.00-16.00 fire 
dage om ugen. DLF har i sit nye udspil »Sammen gør 
vi en god skole bedre« fremhævet Gladsaxe Skole, fordi 
skolen er nået et langt stykke med at gøre skoledagen 
mere sammenhængende.

Organisering i Gladsaxe
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Ved Stina Juul, Tania Kristiansen 
og Rikke Deleuran

Tirsdag d. 26. februar kl. 14.00-16.30

Bliv præsenteret for engelsksystemet  
Boost, der lægger op til en aktiv sprog
start gennem mødet med original børne
litteratur, de engelsksprogede lande og 
arbejdet med ibogens digitale ressourcer. 

Kurset giver også en kort introduktion til 
det nye digitale læsesite, abc.dk/english  
og kommer rundt om de interaktive 
materialer fra Mingoville. Lærer Tania 
Kristiansen vil desuden give sit bud på, 
hvordan digitale materialer kan berige  
begynderundervisningen i engelsk. 

Ved Trine May, Susanne  
Arne-Hansen og Søren Jessen

Onsdag d. 22. maj kl. 14.00-17.00

Et nyt, ambitiøst dansksystem til overbyg
ningen, der lægger op til at arbejde med 
vinkler på dansk: ny ungdomslitteratur, 
kommunikation og medier, motiv/tema, 
intertekstualitet, en periode og et forfat
terskab. Rammen er teamsamarbejde, og 
med afsæt i australsk genrepædagogik  
er skrivning med hele vejen.

Fandango 7 lægger op til et særligt ar
bejde med Søren Jessens forfatterskab, 
hvorfor han også vil gæste kurset og  
fortælle om sit arbejde med sine værker.

Ved Julie Schmiegelow,  
Rikke Deleuran og  
Rasmus Sune Jørgensen

Mandag d. 8. april kl. 13.00-15.45

Tilmeld dig engelskkurset, hvor Gyldendal 
præsenterer fagportalerne til engelsk i 
5.7. kl. og 8.10. kl. og Webprøver til 
engelsk 8.-10. kl. 

På kurset vil lærer og EMUredaktør 
Rasmus Sune Jørgensen også give sit bud 
på, hvordan digitaliseringen kan berige 
engelskundervisningen med konkrete  
eksempler fra sin egen undervisning.

Ved Helle Dyhr Fauerholdt  
og Lisbeth Hoff 

Mandag d. 3. juni kl. 13.30-16.15

Kom og få inspiration fra den nye fagpor
tal til dansk i 0.2. kl. Se forløb og inter
aktive opgaver, og nyd biblioteket med 
billedbøger og medieklip. Få et smugkig 
ind i den kommende store nyhed:  
det digitale læsesite Læsløs til 0.9. kl. 

Kurset vil også komme ind på faglig 
læsning i indskolingen med inddragelse 
af eksempler fra serien faktisk!, og det 
afrundes med et oplæg om blogging som 
læsevejlederens nye redskab.

Ved Trine Juhler Vinther  
og Heidi Kristiansen 

Torsdag d. 14. marts kl. 14.00-16.30

Få idéer og inspiration til en digital  
matematikundervisning med Gyldendals 
fagportal til matematik. Ligeledes vil der 
være en gennemgang af Webprøver til 
matematik - færdighedsregning.

På kurset vil forfatter Heidi Kristiansen 
sætte fokus på den nye mundtlige prøve  
i matematik og vise eksempler fra udgi
velsen Webprøver i matematik - mundt-
lige oplæg.

Ved Katja Tang-Petersen  
og Elsebeth Otzen  

Tirsdag d. 21. maj 14.00-16.30

Hør om den nye fagportal til mellemtrin
nets dansk undervisning (3.4.kl.). Se 
eksempler på undervisningsforløb og mu
ligheder for inddragelse af mange forskel
lige medietyper. 

Kurset sætter også fokus på læsningen 
med eksempler fra Elsebeth Otzens nye 
materiale Læsespringet. Hør om arbejdet 
med forskellige læseforståelsesstrategier 
og deres anvendelse i forskellige tekst
typer.

Ved Anders Stig Christensen  
og Trine Einspor   

Onsdag d. 27. februar kl. 14.00-17.00

Bliv præsenteret for den nye fagportal til 
samfundsfag – og se, hvordan undervis
ningen tilrettelægges med inddragelse af 
portalens mange digitale funktioner. 

Hør om det komplette grundbogssystem 
Samfundsfag 8-9 og om den tilhørende 
ibogs ressourcer som videointerviews og 
interaktive filer til IWB. Bliv introduceret 
til Skoleparlamentet.dk – et anderledes 
og digitalt undervisningsmateriale – og til 
sitet Undervisningsavisen.dk. 

Ved Nikolaj Madsen, Kim 
Christiansen og Simon Høegmark    

Onsdag d. 13. marts kl. 14.00-17.00

Få idéer til en ny slags undervisning  
med Gyldendals nye fagportal til biologi  
præsenteret af Nikolaj Madsen, som har 
skrevet og afprøvet undervisningsforløb  
til portalen.

Herefter præsenteres Webprøver til 
naturfag – særligt med eksempler fra 
fysik/kemi. Kurset rundes af ved Simon 
Høegmark, pædagogisk leder af Naturama 
og Fjord&Bælt, der fortæller om at moti
vere og engagere ved hjælp af fortælling, 
drama og emotionel påvirkning.

Ved Trine May, Marianne 
Skovsted Pedersen og Stian Hole

Tirsdag d. 7. maj kl. 13.00-17.00

Bliv præsenteret for nyheden Skriv løs – 
et materiale, der udfordrer og udvikler 
elevernes evne til at udtrykke sig gennem 
tidlig skrivning i 0., 1. og 2. klasse. Kurset 
præsenterer også Fandango til 1. og 2. 
klasse – det ambitiøse system, der både 
vægter afkodning, sprogforståelse og 
fiktionskompetence og bygger på nyeste 
læseforskning. 

Kurset rundes af med et fornemt besøg 
af den norske forfatter og illustrator Stian 
Hole, der vil fortælle om sit forfatterskab 
og læse op af flere af sine værker.

Mød forfatterne  og få inspiration til din undervisning

14314

Digital undervisning  
i engelsk 
Fagportaler, Webprøver og digitale  
muligheder i sprogundervisningen

Digitalt dansk,  
læsning og faglig  
læsning i indskolingen 
Fagportal – faktisk! – Læsløs

Digital matematik-
undervisning og 
mundtlig prøve i  
matematik

Skriftlig fremstilling 
og læsning i dansk  
på mellemtrinnet 
Fagportal – Læsespringet 

Digital samfunds-
fagsundervisning
Fagportal – Samfundsfag 89 – Skole par
lamentet.dk og Undervisningsavisen.dk

Digital naturfags-
undervisning 
– og et oplæg om narrativ  
passion i naturfagsundervisning

Fandango og Skriv løs  
til indskolingen 
Litteratur, tidlig skrivning og et  
spændende møde med Stian Hole

Digital  
begynderengelsk

Fandango  
– nu til overbygningen 
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Ved Stina Juul, Tania Kristiansen 
og Rikke Deleuran

Tirsdag d. 26. februar kl. 14.00-16.30

Bliv præsenteret for engelsksystemet  
Boost, der lægger op til en aktiv sprog
start gennem mødet med original børne
litteratur, de engelsksprogede lande og 
arbejdet med ibogens digitale ressourcer. 

Kurset giver også en kort introduktion til 
det nye digitale læsesite, abc.dk/english  
og kommer rundt om de interaktive 
materialer fra Mingoville. Lærer Tania 
Kristiansen vil desuden give sit bud på, 
hvordan digitale materialer kan berige  
begynderundervisningen i engelsk. 

Ved Trine May, Susanne  
Arne-Hansen og Søren Jessen

Onsdag d. 22. maj kl. 14.00-17.00

Et nyt, ambitiøst dansksystem til overbyg
ningen, der lægger op til at arbejde med 
vinkler på dansk: ny ungdomslitteratur, 
kommunikation og medier, motiv/tema, 
intertekstualitet, en periode og et forfat
terskab. Rammen er teamsamarbejde, og 
med afsæt i australsk genrepædagogik  
er skrivning med hele vejen.

Fandango 7 lægger op til et særligt ar
bejde med Søren Jessens forfatterskab, 
hvorfor han også vil gæste kurset og  
fortælle om sit arbejde med sine værker.

Ved Julie Schmiegelow,  
Rikke Deleuran og  
Rasmus Sune Jørgensen

Mandag d. 8. april kl. 13.00-15.45

Tilmeld dig engelskkurset, hvor Gyldendal 
præsenterer fagportalerne til engelsk i 
5.7. kl. og 8.10. kl. og Webprøver til 
engelsk 8.-10. kl. 

På kurset vil lærer og EMUredaktør 
Rasmus Sune Jørgensen også give sit bud 
på, hvordan digitaliseringen kan berige 
engelskundervisningen med konkrete  
eksempler fra sin egen undervisning.

Ved Helle Dyhr Fauerholdt  
og Lisbeth Hoff 

Mandag d. 3. juni kl. 13.30-16.15

Kom og få inspiration fra den nye fagpor
tal til dansk i 0.2. kl. Se forløb og inter
aktive opgaver, og nyd biblioteket med 
billedbøger og medieklip. Få et smugkig 
ind i den kommende store nyhed:  
det digitale læsesite Læsløs til 0.9. kl. 

Kurset vil også komme ind på faglig 
læsning i indskolingen med inddragelse 
af eksempler fra serien faktisk!, og det 
afrundes med et oplæg om blogging som 
læsevejlederens nye redskab.

Ved Trine Juhler Vinther  
og Heidi Kristiansen 

Torsdag d. 14. marts kl. 14.00-16.30

Få idéer og inspiration til en digital  
matematikundervisning med Gyldendals 
fagportal til matematik. Ligeledes vil der 
være en gennemgang af Webprøver til 
matematik - færdighedsregning.

På kurset vil forfatter Heidi Kristiansen 
sætte fokus på den nye mundtlige prøve  
i matematik og vise eksempler fra udgi
velsen Webprøver i matematik - mundt-
lige oplæg.

Ved Katja Tang-Petersen  
og Elsebeth Otzen  

Tirsdag d. 21. maj 14.00-16.30

Hør om den nye fagportal til mellemtrin
nets dansk undervisning (3.4.kl.). Se 
eksempler på undervisningsforløb og mu
ligheder for inddragelse af mange forskel
lige medietyper. 

Kurset sætter også fokus på læsningen 
med eksempler fra Elsebeth Otzens nye 
materiale Læsespringet. Hør om arbejdet 
med forskellige læseforståelsesstrategier 
og deres anvendelse i forskellige tekst
typer.

Ved Anders Stig Christensen  
og Trine Einspor   

Onsdag d. 27. februar kl. 14.00-17.00

Bliv præsenteret for den nye fagportal til 
samfundsfag – og se, hvordan undervis
ningen tilrettelægges med inddragelse af 
portalens mange digitale funktioner. 

Hør om det komplette grundbogssystem 
Samfundsfag 8-9 og om den tilhørende 
ibogs ressourcer som videointerviews og 
interaktive filer til IWB. Bliv introduceret 
til Skoleparlamentet.dk – et anderledes 
og digitalt undervisningsmateriale – og til 
sitet Undervisningsavisen.dk. 

Ved Nikolaj Madsen, Kim 
Christiansen og Simon Høegmark    

Onsdag d. 13. marts kl. 14.00-17.00

Få idéer til en ny slags undervisning  
med Gyldendals nye fagportal til biologi  
præsenteret af Nikolaj Madsen, som har 
skrevet og afprøvet undervisningsforløb  
til portalen.

Herefter præsenteres Webprøver til 
naturfag – særligt med eksempler fra 
fysik/kemi. Kurset rundes af ved Simon 
Høegmark, pædagogisk leder af Naturama 
og Fjord&Bælt, der fortæller om at moti
vere og engagere ved hjælp af fortælling, 
drama og emotionel påvirkning.

Ved Trine May, Marianne 
Skovsted Pedersen og Stian Hole

Tirsdag d. 7. maj kl. 13.00-17.00

Bliv præsenteret for nyheden Skriv løs – 
et materiale, der udfordrer og udvikler 
elevernes evne til at udtrykke sig gennem 
tidlig skrivning i 0., 1. og 2. klasse. Kurset 
præsenterer også Fandango til 1. og 2. 
klasse – det ambitiøse system, der både 
vægter afkodning, sprogforståelse og 
fiktionskompetence og bygger på nyeste 
læseforskning. 

Kurset rundes af med et fornemt besøg 
af den norske forfatter og illustrator Stian 
Hole, der vil fortælle om sit forfatterskab 
og læse op af flere af sine værker.

Mød forfatterne  og få inspiration til din undervisning

14314

Digital undervisning  
i engelsk 
Fagportaler, Webprøver og digitale  
muligheder i sprogundervisningen

Digitalt dansk,  
læsning og faglig  
læsning i indskolingen 
Fagportal – faktisk! – Læsløs

Digital matematik-
undervisning og 
mundtlig prøve i  
matematik

Skriftlig fremstilling 
og læsning i dansk  
på mellemtrinnet 
Fagportal – Læsespringet 

Digital samfunds-
fagsundervisning
Fagportal – Samfundsfag 89 – Skole par
lamentet.dk og Undervisningsavisen.dk

Digital naturfags-
undervisning 
– og et oplæg om narrativ  
passion i naturfagsundervisning

Fandango og Skriv løs  
til indskolingen 
Litteratur, tidlig skrivning og et  
spændende møde med Stian Hole

Digital  
begynderengelsk

Fandango  
– nu til overbygningen 
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ny viden

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  esbeN ChristeNseN /  esc@dlf.org 

Er psykopati  
ADHD’s forgængEr?

Læs mere om afhandlingen på: videnskab.dk/krop-sund-
hed/er-adhd-nutidens-psykopati

Mens børn i vid udstrækning bliver behandlet for AdHd, er 
det ikke så almindeligt at hæfte betegnelsen psykopat på 
elever, der har svært ved at passe ind.

sådan har det ikke altid været. I sit speciale i historie har 
jennie sejr junghans blandt andet læst 180 håndskrevne 
journaler fra perioden 1890-1940. journalerne stammer fra 
det hedengangne Middelfart statshospital.

»rigtig mange af børnene blev i slutningen af 1930’erne 
diagnosticeret med psykopati. Noget, der blev anset som en 
medfødt, uhelbredelig brist, som bestod i en ’abnorm per-
sonlighed’, der var til gene for både patienten og omgivelser-
ne. et ungt menneske, der ligner en almindelig, dansk teen-
ager anno 2012, én, som interesserer sig for det modsatte 
køn og drikker alkohol, ville passe godt ind i diagnosen«, 
fortæller jennie sejr junghans til videnskab.dk

dengang kunne en betegnelse som psykopat blandt 
andet føre til tvangssterilisation. den vigtigste konklusion i 
specialet er, at »modediagnoser« ikke er et nyt fænomen.

»det bør mane til eftertænksomhed, når en diagnose 
eksploderer, som psykopati gjorde, og som AdHd gør. Man 
kan se, at i starten af 1940’erne begynder lægerne at træk-
ke i land i forhold til psykopatidiagnosen«, fortæller jennie 
sejr junghans.

International forskning anbefaler mere 
hands on-naturfagsundervisning i ste-
det for lærerens »chalk and talk«. lige 
på det punkt er danske naturfagslærere 

imidlertid relativt godt med, viser en ny 
ph.d.-afhandling. Hvad der er brug for i 
danske naturfagslokaler, er mere minds 
on, mener afhandlingens forfatter, lektor 
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Danske naturfagslærere er 
gode til hands on

danske skoleelever laver mange forsøg, og det er fint; men deres naturfaglige begreber sejler for meget, 
og det er ikke så godt, mener forsker.

En skilsmisse påvirker børn forskelligt. Nogle kan blive indadvendte 
og tryghedssøgende, andre udfarende og aggressive. 

Fælles for alle børn er, at forældrenes brud er en livskrise, der kan 
påvirke lysten og evnen til indlæring. Alligevel har kun fire ud af ti 
grundskoler en handleplan for skilsmissebørn. 

I en ny kampagne sætter Social- og Integrationsministeriet  
fokus på, hvad du som lærer kan gøre for at støtte et  
barn, hvis forældre går hver til sit.

På websitet børnimidten.dk kan du blandt andet få:
•	 gode	råd	til	at	tale	med	barnet	om	situationen
•	 inspiration	til	handleplaner	og	børnegrupper
•	 tips	til	at	navigere	i	forældrenes	konflikter
•	 overblik	over	forældreansvarsloven.

DET KAN VÆRE SVÆRT AT GÅ I SKOLE,  
NÅR MOR OG FAR GÅR FRA HINANDEN

I en ny kampagne sætter Social- og Integrationsministeriet 
fokus på, hvad du som lærer kan gøre for at støtte et  

•	 overblik	over	forældreansvarsloven.

Læs mere på www.børnimidten.dk 
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vil du give dine elever mulighed 
for at stirre ind i massive bunker 
eller i hvert fald lære dem, hvad 
der egentlig bliver af affaldet? 
så kan du overveje at booke 
en tur på din lokale genbrugs-
station på sjælland. Besøget 
på stationen kan ledsages af 
et gratis gæstelærerbesøg i din 
klasse. det er samtidig muligt at 
hente relevant og gratis under-
visningsmateriale på vestfors 
hjemmeside til brug både før og 
efter turen.

eksplosiv  
naturfagsmesse
en lang række arrangører har i år samlet sig i et 
eneste punkt for at give landets naturfagslærere 
chancen for inspiration til ny naturfagsundervis-
ning. Punktet hedder Big Bang og er en konfe-
rence/messe, der folder sig ud fra den 21.-22. 
marts på Professionshøjskolen Metropol i Køben-
havn. Arrangørerne, der tæller blandt andre dansk 
Naturvidenskabsformidling og center for Under-
visningsmidler, regner med et fremmøde på 400-
500 lærere. det koster 450 kroner per deltager.

tryksværte og  
lokalsprøjter
selvom de to vinderklasser netop er blevet of-
fentliggjort, er der ingen grund til ikke allerede 
nu at forberede dig og din klasse på at deltage i 
Avisen i Undervisningens årlige journalistiske sko-
lekonkurrence skriv til Avisen. I skal først for alvor 
til tasterne i uge 44, men så er det til gengæld 
med udsigten til en pengepræmie og et besøg på 
Københavns rådhus – og selvfølgelig med det 
danskfaglige potentiale, der er i avisskrivningen. 
Årets tema er endnu uvist.

Ved Kasper stougaard Andersen / ksa@dlf.org

Birgitte lund Nielsen, læreruddannelsen i 
Aarhus og center for scienceuddannelse, 
Aarhus Universitet.

»der er mange aktiviteter i naturfag i 
danmark, viser mine empiriske undersø-
gelser. Udfordringerne ligger i at få mere 
af det, som jeg kalder minds on, altså at 
lærerne bliver bedre til at støtte elevernes 
begrebsudvikling, så det ikke bare bliver 
forsøg, men reelt bliver elevernes læring, der 
kommer i fokus«, siger Birgitte lund Niel-
sen, der selv har en fortid som naturfagslæ-
rer i folkeskolen. I afhandlingen undersøger 
hun, hvordan man kan støtte naturfags-
team i deres fælles analyse og diskussion 
af elevernes læring, blandt andet gennem 
brug af video fra lokale klasserum. 

Birgitte lund Nielsen deltager nu i et 
treårigt forskningsprojekt, Quest, som er 
et samarbejde mellem Aarhus Universitet, 
professionshøjskolen via og skoler i fem 
jyske kommuner. Hensigten er at støtte en 
teambaseret udvikling af naturfagsunder-
visningen lokalt.

Læs Birgitte Lund Nielsens afhandling 
»Naturfagslæreres konstruktion af forstå-
else og fortolkning af erfaring fra praksis 
og fra kooperativ professionel udvikling« 
på cse.au.dk/blnphd

Læs mere og tilmeld dig på  
www.bigbangkonferencen.dk

Læs mere og tilmeld din klasse på  
www.aiu.dk

se en ende på affaldet

Kontakt fællesformidler Tina 
Enevold på tie@vestfor.dk

Alle vestfors sjællandske genbrugsstationer er åbne for skolebesøg.  
sammenpressede aludåser er bare én af forlystelserne.

Der udskrives herved valg af 10 kongresdelegerede fra Lærer-
studerendes Landskreds til Danmarks Lærerforenings kongres 
for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Valg af 10 kongresdelegerede og suppleanter for disse foreta-
ges på Lærerstuderendes Landskreds’ årsmøde den 

1.–3. marts 2013.

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. 

Kandidatforslag kan fremsættes både forud for årsmødet 
og på selve mødet. De gyldige kandidatforslag med even-
tuel skriftlig motivering, der er indkommet forud for års-
mødet, udsendes sammen med den endelige dagsorden. 
Kandidatforslag, der ønskes udsendt forud for årsmødet, 
skal sendes til Lærerstuderendes Landskreds, Vandkun-
sten 3, 3. sal, 1467 København K, mail: ll@llnet.dk, og skal 
være Lærerstuderendes Landskreds i hænde senest fredag 
den 1. februar 2013.

Anders Bondo Christensen
formand

Valg af delegerede fra Lærerstuderendes 
Landskreds til Danmarks Lærerforenings kongres 
for perioden 1. april 2013 — 31. marts 2014
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

publiceret

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

flere anmeldel-
ser på nettet

På folkeskolen.dk er 
der hele tiden nye an-
meldelser af undervis-
ningsmateriale og pæ-
dagogisk faglitteratur. 
Her finder du for ek-
sempel en anmeldelse 
af »få popkornene til 
at springe«, tre film om 
at undervisningsdiffe-
rentiere for de dygtig-
ste elever. Du kan også 
læse en anmeldelse af 
»følg sporet«, en ud-
stilling om dinosaurer 
med tilhørende under-
visningsmateriale til 
indskoling og mellem-
trin. og dansklærere 
kan blive inspireret af 
anmeldelsen af »Dansk 
som undervisnings-
fag«, som tager fat på 
didaktikken i forhold til 
den teknologiske ud-
vikling – blandt meget 
andet.
Du finder anmeldel-
serne på folkeskolen.
dk/anmeldelser

få anmeldelser 
direkte i din  
mailboks

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

Hjælp til skilsmissebørn
Kan Mikkels klasselærer tillade sig at 
blande sig, hvis han kan se, at drengen 
mistrives med sin deleordning? Alle læ-
rere står med jævne mellemrum over for 
et barn, hvis forældre er midt i en skils-
misse. For det enkelte barn kan selv en 
fredelig skilsmisse være en traumatisk 
begivenhed, men lærere kan få afgø-
rende indflydelse på, om barnet kommer 
godt igennem den svære tid.
»Børn i skilsmisser« udkom for første 
gang i 2007 og er nu revideret på bag-
grund af, hvad professionelle, forskere 
og Børns Vilkår har lært siden da.

Læs anmelderne her: folkeskolen.
dk/507132/ og folkeskolen.dk/67641/

Bogen koster 150 kroner  
og kan bestilles på  
boernsvilkaar.myshopify.com

Faglig læsning til  
indskolingen
Så er der mere faglig læsning til de 
mindste skoleelever, og i hvert fald en 
af titlerne skal nok vække lykke. »Slik« 
hedder den, og den er en del af Gylden-
dals serie »De små fagbøger«. Det sam-
me er titlerne »Musikinstrumenter« og 
»Danmark«, og har man ikke fået lette 
faktatekster nok, er der i serien »Fak-
tisk!« udkommet en fagbog: »Eventyr«.
Om serien »De små fagbøger« skrev 
Folkeskolens anmelder blandt andet: 
»Det er lærdom uden armvridning, og 
som både overskueligt, nænsomt og 
implicit sørger for, at jeg lærer, mens 
jeg læser«. Om »Faktisk!« mente en an-
den anmelder, at »Sproget er fortællen-
de og skrevet, så det skaber interesse 
og genkendelse«.

Bæredygtighed i skolen
Hvad er bæredygtig pædagogik? Det 
kan du blive meget klogere på i det nye 
nummer af »Kognition og Pædagogik«, 
som netop er udkommet. Der er bidrag 
af blandt andre Steen Hildebrandt og 
Lars Qvortrup. 

Tidsskriftet kan bestilles på dpf.
dk, hvor der også findes information 
om priser.

En kongelig affære   

Den endnu bedre  historie

•  Gratis. Materialet kan findes 
på dfi.dk/Boern_og_unge/
Undervisning. 
• Det Danske filminstitut

○   anmEldt aF: Maja BirGitte lUMHoltz

Så kom det. Undervisningsmaterialet til Nicolaj 
Arcels filmatisering af trekantsdramaet mel-
lem Frederik den 7., Caroline Mathilde og Johan 
Struensee. Instruktør og producents version af, 
hvorfor og hvordan livlægen blev indskrevet i dan-
markshistorien, i en tid hvor ordet oplysning blev 
mantra, og demokrati udviklede sig fra sympatisk 
tanke til reel handling. I Frankrig prækede Voltaire 
om fornuft, frihed, retfærdighed og tolerance, her-
hjemme gik Struensee og lod sig rive med.

Det var tid til reformation af den danske stat, 
og resten er historie – so to speak.

Undervisningsmaterialet lægger ud med at 
introducere perioden og dens betydning for i dag 
og fortsætter over i historiske film som genre. Det 
er klogt. For nok er historien om de tre hovedfi-
gurer medrivende og overbevisende, men det er 

Film i undervisningen kan lære 
os om emner, temaer og histo-
riske perioder, men de har en 
skyggeside: den gode historie 
må af og til vige for det med-
rivende drama.
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○   anmEldt aF: jane BjerreGaarD HjortH

»A Handbook for Language Detectives« er beregnet for 
lærerstuderende i engelsk, men den kan så sandelig også 
bruges af andre, heriblandt lærere på folkeskole- og gymna-
sieniveau. Bogen giver gode, brugbare eksempler, der også 
kan anvendes af elever i en tillempet version.

De to forfattere lægger megen vægt på den induktive 
indgangsvinkel til grammatikundervisningen, så der er virke-
lig mange fremragende øvelser i bogen. Der ses på mening, 
form og brug af grammatikken på mange forskellige måder, 
blandt andet starter man med at læse et fint kapitel om, 
hvordan man bedst underviser i grammatik. Hernæst beskri-
ver forfatterne eksempler på grammatik på tværs af sæt-
ninger, som for eksempel hvad får sætningerne til at hænge 
sammen. 

Derpå dykker forfatterne dybere ned i sætningsstruktu-
ren, går på opdagelse i forskellige ordklasser og ser blandt 
andet på stavning og tegnsætning, som godt kan være 
svært at undervise i.

Når man underviser i engelsk i overbygningen, står man 
hyppigt over for problemet, hvor omfattende man skal rette 
elevers skriftlige og mundtlige produkter. Her giver forfat-
terne en rigtig god hjælp i form af konkrete anvisninger på 
feedback til eleverne.

Til sidst i bogen findes der en fin gloseliste, der som re-
sten af håndbogen er skrevet på engelsk. Det er også rart, 
at der er en liste over grammatisk terminologi på engelsk, 
latin og dansk samt et godt indeks. 

n  engelsk 

Foto: Nordisk Film

f o l k e s k o l e n  /  0 2  /  2 0 1 3  /  43 

Den endnu bedre  historie
også en historie, som har været i hænderne på folk 
med flere interesser end blot idealistiske. Filmen 
som kilde er med andre ord problematisk, men ikke 
desto mindre interessant at diskutere 
i undervisningssammenhæng. For 
»Hvad er vigtigst: at være tro mod 
historiske facts eller at fortælle en 
historie, der fungerer dramaturgisk og 
samtidig er appellerende og forståe-
lig for et nutidigt publikum?« Hvor 
mange faktuelle parafraser er rimelige 
i en større sags tjeneste? Selv for en 
rutineret underviser vil spørgsmål af 
en sådan karakter være vanskelige at 
besvare entydigt, men diskussionen 
er spændende og bør helt klart være 
nærværende igennem hele forløbet.

De stillede opgaver og analyser er 
orienteret mod at berige fagene hi-
storie, samfundsfag og dansk. Mate-
rialet er letlæst, konkret og overskue-
ligt og med en hel del forslag til link, 
som lærer og elev kan klikke sig ind på 
og nærstudere i deres respektive forberedelse og 
besvarelse. Og forberedelse er påkrævet, da der er 
tale om en genre, som med fuldt overlæg forvalter 
virkeligheden(!) med kunstnerisk frihed. 

• karen lassen Bruntt, Ulla Bryanne  
• 460 sider  
• 348 kroner  
• samfundslitteratur

a Handbook for language detectives  
Learning and Teaching English Grammar

Hjælp  
til grammatik- 
undervisningen
Guldgrube af informationer om, 
hvordan man bedst lærer engelsk 
grammatik og underviser i det  
engelske sprog.

Hvad er vigtigst: at 
være tro mod histori-
ske facts eller at for-
tælle en historie, der 
fungerer dramatur-
gisk og samtidig er 
appellerende og for-
ståelig for et nutidigt 
publikum?
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Styrk 

Der bliver stillet stadigt større krav til de 
pædagogiske professioner, og det har  
derfor afgørende betydning at man som 
fagperson løbende udvikler sine kompe-
tencer i takt med tiden. 

Pædagoger, lærere og andre pædago-
giske medarbejdere i hele Region Midt 
modtager i januar et katalog, som rum-
mer vores brede udbud af videreuddan-
nelse og kompetenceudvikling. Vi håber 
at du her finder inspiration til at styrke din 
pædagogiske praksis.

din pædagogiSke prakSiS  

Har du ikke modtaget kataloget? 
Rekvirer på telefon 8755 1900 

Der bliver stillet stadigt større krav til de Der bliver stillet stadigt større krav til de 
pædagogiske professioner, og det har pædagogiske professioner, og det har 
derfor afgørende betydning at man som derfor afgørende betydning at man som 
fagperson løbende udvikler sine kompe
tencer i takt med tiden. 

Pædagoger, lærere og andre pædago
giske medarbejdere i hele Region Midt giske medarbejdere i hele Region Midt 
modtager i januar et katalog, som rum
mer vores brede udbud af videreuddan
nelse og kompetenceudvikling. Vi håber 
at du her finder inspiration til at styrke din at du her finder inspiration til at styrke din 
pædagogiske praksis.

Har du ikke modtaget kataloget? 
Rekvirer på telefon 8755 1900 

Pædagogiske 

videreuddannelser og kurser

2013-2014

www.viauc.dk/v
idereuddann

else/paedag
ogik

2013-20142013-20142013-20142013-2014

www.viauc.dk/v
idereuddann

else/paedag
ogik

www.viauc.dk/v
idereuddann

else/paedag
ogik

www.viauc.dk/v
idereuddann

else/paedag
ogik

www.viauc.dk/v
idereuddann

else/paedag
ogik

2013-20142013-20142013-20142013-2014

VIA University College  ·  Videreuddannelse og Kompetenceudvikling  ·  8755 1900  ·  www.viauc.dk/videreuddannelse

04152 PBU-annonce Folkeskolen jan 2013.indd   1 20-12-2012   13:18:57
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Nummer 3:  29/01
Nummer 4:  12/02
Nummer 5:  26/02
Nummer 6:  12/03
Nummer 7.  02/04
Nummer 8:  15/04
Nummer 9:  29/04
Nummer 10:  13/05
Nummer 11:  27/05
Nummer 12:  11/06

Nummer 13:  06/08
Nummer 14:  20/08
Nummer 15:  03/09
Nummer 16:  17/09
Nummer 17:  01/10
Nummer 18:  15/10
Nummer 19:  29/10
Nummer 20:  12/11
Nummer 21:  26/11
Nummer 22:  10/12

DeaDlines for  
stillings- 
annoncer  

2013

Læreruddannet 
pædagogisk medarbejder
RAMS, Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift, søger en læreruddannet 
pædagogisk medarbejder til en 50 % ansættelse (halv tid).
 
Læs om RAMS’ formål, opbygning, ledelse samt tidligere og nuværende 
projekter på www.skolekirke-ribestift.dk
Læs desuden sammesteds en udførlig beskrivelse af arbejdsopgaverne som 
pædagogisk medarbejder for RAMS.
RAMS har tre andre medarbejdere, nemlig to teologer og en lærer på hhv. 
50 %, 25 % og 50 % ansættelse. RAMS har til huse i Puggårdsgade 3A, 
6760 Ribe.

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen er normeret til 18,5 timer om ugen, og der kan evt. aftales frikøbs-
ordning fra ansættelse i folkeskolen. I så fald gælder læreroverenskomsten.
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden 
for RAMS, Svend Aage Hoppe, 97 32 23 97, eller daglig leder af RAMS 
Lotte Demant , 76 14 14 99, privat 75 16 17 67. Ansøgningen inklusiv 
relevante bilag sendes elektronisk til hoppe@post10.tele.dk senest d. 15. 
februar 2013 kl. 12.
 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 8, og ansættelse fra og 
med den 1. april 2013 eller hurtigst muligt derefter. Se mere på www.helsingorkommune.dk

Konsulent for dansk, it og medier

Helsingør Kommune vil i de kommende år vægte dansk 
samt anvendelse af it og medier i faget. Vi søger derfor 
en konsulent pr. 1. april 2013 til Uddannelseshuset.
Uddannelseshuset er et levende og dynamisk uddannel-
sessted, der varetager efteruddannelse i form af kurser, 
konsulentrådgivning og mødevirksomhed for ansatte i 
Helsingør Kommune.
 
Dine hovedopgaver bliver: 
udvikling af danskfaget samt integrering af it og medier•	
udvikling af den pædagogiske praksis indenfor hele •	
børne- og ungeområdet
i samarbejde med de øvrige konsulenter og andre •	
medarbejdere, at tilrettelægge kurser og andre 
kompetencegivende aktiviteter for lærere og 
pædagoger
styrkelse og udvikling af en evalueringskultur, som •	
bygger på metodiske og didaktiske overvejelser.
Udvikling af medier og it i dagtilbud.•	

 
Vi forventer du har: 
læreruddannelse med linjefag i dansk gerne med •	
relevant diplomuddannelse eller tilsvarende
stor fagfaglig indsigt, herunder viden om læsning og •	
læseprocesser
erfaring med projektledelse og deltagelse•	
gode it og mediekompetencer•	
erfaring med at undervise og vejlede voksne•	
gode formuleringsevner mundtligt og skriftligt•	
erfaring med at arbejde i politisk styrede •	
organisationer.

 
Stillingen er en fuldtidsstilling, opslås for et åremål på 6 
år. Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst samt 
principperne i ny løn.
 
Uddannelseshuset er et område under Center for 
Dagtilbud og Skoler. Du kan læse mere om stillin-
gen, organiseringen og Helsingør Kommune på kommu-
nens hjemmeside. 
 
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt områdeleder 
Jørgen Jensen, tlf. 49 28 33 13. Ansøgning med CV til 
mail:bhe33@helsingor.dk, senest fredag den 8. februar 
2013 kl. 12.00.
 

  Specialstillinger 
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jobannoncer
    fra lærerjob.dk

Gå ind på lærerjob.dk og indtast net-nummeret. Så kom-
mer du direkte til annoncen. de farvede blokke henviser til 
fire kategorier:

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. driver 55 daginstitutioner og 46 skoler i Sydslesvig.

Konstitueret skoleinspektør 

Karl-Heinz Blumenau (tlf. +49 4841 73610) 

eller direktør Anders Molt Ipsen (tlf. +49 461 5047 112)• med et stort hjerte for børn og unge

• med gode samarbejdsevner og pædagogisk fl air

• med evne til at videreudvikle den fælles skolekultur for 

børn, forældre og medarbejdere

• med overblik, engagement og strategisk sans 

• med læreruddannelse, ledelses- og administrativ erfaring

• med lyst til at profi lere skolen som en del af det danske 

mindretal i området. 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en ny skoleleder til 

Husum Danske Skole med tiltrædelse 1. august 2013. KONTAKT

VI ØNSKER OS EN SKOLELEDER

VIL DU VÆRE SKOLELEDER PÅ EN 
DANSK SKOLE I SYDSLESVIG?

Se hele stillingsopslaget på www.skoleforeningen.org

ANSØGNINGSFRIST: 21. februar 2013 kl. 12.00

Dansk Skoleforening
for Sydslesvig e.V.

  Lederstillinger 

endrupskolen, fredensborg kommune

Afdelingsleder pr. 1. april

§ ansøgningsfristen er den 04/02/13

Net-nr. 9799

børn og Unge, aarhus kommune

Skoleleder søges til Tovshøjskolen

§ ansøgningsfristen er den 04/02/13

Net-nr. 9800

ringkøbing-Skjern kommune

Leder af Pædagogisk Psykologisk Fagenhed

§ ansøgningsfristen er den 28/01/13

Net-nr. 9788

Højmarkskolen, Vejen kommune

Lærer til Højmarkskolen i Holsted

§ ansøgningsfristen er den 24/01/13

Net-nr. 9789

Høng Privatskole, kalundborg kommune

Lærer til Høng Privatskole

§ ansøgningsfristen er den 24/01/13

Net-nr. 9796

Thorshøjgård, Ishøj kommune

Viceforstander/skoleleder søges

§ ansøgningsfristen er den 30/01/13

Net-nr. 9798

Tolstrup-Stenum friskole, brønderslev kommune

Engageret musiklærer til friskole

§ ansøgningsfristen er den 31/01/13

Net-nr. 9791

egebakkeskolen, aarhus kommune

Indskolingslærer til Egebakkeskolen

§ ansøgningsfristen er den 29/01/13

Net-nr. 9754
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

tavira-Portugal
lille byhus, centralt i 
den gamle by, udlejes 
året rundt. 2-3 perso-
ner. strand, natur og byliv. 
3000 kr pr.uge
telefon: 61688134 
www.casinhabranca.dk

Villa til leje i Humlebæk 
på lukket vej.
30 min fra kbh. 4 so-
vepladser + barneseng. 
stort køkken/alrum, stor 
stue. Uge 7-9. 4100 
kr/uge
telefon: 50598696 
www.mette-kim.dk

autentisk landsbyhus 
i spanien
I Gualchos tæt ved 
plaza,gammel landsby 
v. Middelhavet, Grana-
daprovins, Pris fra 2350 
kr, 6 sovepladser, gode 
strande
telefon: 43640701 / 
41664718

stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
550 euro pr uge.  se 
www.competa.dk
telefon: 20781416 
www.competa.dk

lejebolig i Århusområdet 
søges til studerende
Min søn, der er studeren-
de, søger snarest lejebolig 
. Han er ansvarsbevidst, 
rolig og ikke ryger.
telefon: 86245344/ 
23981344

arrild Ferieby i 
sønderjyllands 
skønne natur
Dejligt hus til 6-8 pers. 
legepladser, svømme-
hal/stor rutchebane. Ten-
nis, fiskesø, golf  - perfekt 
for børn.
telefon: 56286727/ 56657477 
www.draabys.dk

Vesterhavs 
Poolsommerhus
12 pers 5 soverum pool, 
spa, sauna. Pris uden for 
ferier pr. uge kr. 3.500,- 
Weekend kr. 2.500,-. Tlf. 
86226700
telefon: 86226700

Vinterferie i 
sønderjylland?
lækker rummelig bylej-
lighed midt i Broager ud-
lejes. køkken alrum, dejlig 
stue og to værelser. Plads 
til seks.
telefon: 27130784

FlensBorg FJorD 
- egen stranD!
sommerhus 5metertil-
vandet.dk m storslået pa-
norama udsigt, 6 pers, 
70m2. Grænsen 10km. 
Bade,fiske&vandre mu-
lig-
telefon: 40313306 
www.5metertilvandet.dk

weekends/ferier i 
lejlighed ved Dyrehaven
Jeg er i sommerhus i al-
le weekender fra fredag 
morgen til mandag aften 
og i samtlige ferier.
telefon: 30293363

italiensk Bjerglandsby
Renoveret 1500 tals hus 
i charmerende landsby 
med små handlende. Ter-
rasser med panoramaud-
sigt. Tæt på Rom.
telefon: +4560226802 
www.casanorma.dk

sort sol i 
tøndermarsken.
lej en hyggelig, 
gammel,nyrenoveret 
marskgård. Gården lejes 
ud i hele uger og week-
ender.
telefon: 74738604 
www.marskgaard.dk

aKtiV Ferie i 
anDalUsien/gUalcHos
Byhus på 3. etager .Bo i 
centrum af Gualchos .In-
ternet , varmepumper.
telefon: 0045 21 75 47 74 
/0034 679 083 510 
http://lejeafhusigualchos.
blogspot.com/

Hold vinterferie på 
Bornholm nær by og kyst.
Vi er en familie som ger-
ne udlejer vores dejlige 
hus ud til dig i uge 6 og 7. 
Ring og hør nærmere.
telefon: 35129973/27509973

skøn lejlighed i Berlin 
- tæt på centrum
nyistandsat, flot indret-
tet, 3-værelses lejlighed 
(Altbau) i det berøm-
te Bergmannskvarter i 
kreuzberg udlejes.
telefon: 61693858 
www.berlin-kreuzberg.dk

lejlighed i Berlin, 
Prenzlauer Berg.
nyrenoveret 2 værelses 
lejlighed med altan, plads 
til 4-6 pers. udlejes. Der 
er trådløst internet ad-
gang.
telefon: 25671484

Brug sommeren i Århus
super lejlighed m/over-
dækket altan Tæt på 
indkøb, strand og gode 
transportmuligheder.
telefon: 30229053

skøn lejlighed på 
Frederiksberg udlejes
I uge 7, i ugerne 13 og 14 
og hele sommeren. forhør 
på andre uger. Pris 3200 
kr/uge. 22320403, finn 
køngerskov
telefon: 22320403

sol & VarMe i 
andalusien.
nyrestaureret landsby-
hus i Gualchos med fan-
tastisk udsigt over havet, 
bjergene og byen. 
telefon: 86 46 16 74  
- 40 84 16 74 
www.precht-gualchos.dk

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

Annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på 
folkeskolen.dk 
 

bazar
    Ikke-kommercIelle annoncer 

fra dlf-medlemmer

Søndermarkskolen, randers kommune

Lærer på fuld tid til barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 28/01/13

Net-nr. 9786

Sæby-Hallenslev friskole, kalundborg kommune

Lærer

§ ansøgningsfristen er den 24/01/13

Net-nr. 9785

løjtegårdsskolen, Tårnby kommune

Lærer

§ ansøgningsfristen er den 06/02/13

Net-nr. 9775

Østerbro lilleskole, københavns kommune

Lærer søges til Østerbro Lilleskole

§ ansøgningsfristen er den 01/02/13

Net-nr. 9784

den danske Sektion, lycée International, Udland

Lærervikar til spændende stilling ved Paris

§ ansøgningsfristen er den 18/02/13

Net-nr. 9761
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rubrikannoncer

Kontakt Tina 
på tlf: 46 91 02 59
tibr@team-benns.com
www.team-benns.com

Priser er pr. person og inkl. flersengsværelser på hostel

685,-
pr. person

berlin
fra kr.

Skolerejser med fagligt indhold 

Grønland er en unik oplev-
else af de store. Kangerlus-
suaq ligger på højde med 
polarcirklen og det sted i 
Grønland, hvor man kommer 
tættest på indlandsisen.
Oplevelserne er talrige og 
kan nævnes: Indlandsisen, 
moskussafari, nordlystur, 

Grønland...
Team Benns laver også
skolerejser til Grønland. Få
kulturen og naturen ind 
under huden. Kom helt tæt
på indlandsisen. En unik
skolerejse!
Pris pr. person fra kr.

4.395,-

Budapest med egen bus  ............ fra kr. 1.490,-

Prag med egen bus  ......................... fra kr. 1.170,- 

Wien med fly  ........................................ fra kr. 1.795,-

London med fly  ................................. fra kr. 2.275,-

Paris med egen bus  ........................ fra kr. 1.825,-

Lissabon med fly  .............................. fra kr. 2.295,- 

6 dage/3 nætter

6 dage/3 nætter

5 dage/4 nætter

5 dage/4 nætter

6 dage/3 nætter

5 dage/4 nætter

KAMPAGNE...

BERLIN fra998,- 
Se også www.alfatravel.dk

Se alle rejser og bestil tilbud  
på smartphone: 

RUTEBUS - fra Jylland 4 dage/3 nætter fra kr.     998,-

RUTEBUS  -  fra Kbh. 4 dage/ 3 nætter fra kr.  1.048,- 

FLYREJSE - fra Kbh. 4 dage/ 3 nætter fra kr. 1.428,- 

Der er mulighed for ekstra nætter efter ønske.

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

“Vi tilbyder rejser til Berlin 4 dage/ 3 nætter fra 
Jylland til kr. 998,- pr. person. Prisen gælder 
også i de store rejseuger! For at kunne rejse til 
denne helt specielle kampagnepris, skal I blot 
rejse ud af Jylland om søndagen. Det bliver ikke 
billigere! Der er et begrænset antal pladser til 
den billige pris, så bestil allerede tilbud idag.” 
Tommy Iversen  mere end 20 år med skolerejser.

ITALIEN HOS HANNE                             
På hyggeligt familiehotel i Rimini ved 
Adriaterhavets skønne sandstrand fra kr. 200/pers. 
Nu også med 2 ferielejligheder.

Eller nær TOSCANA , 2 landhuse
Med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året. Fra kr. 3.900/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

Besøg Universe på Als

bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

Idrætslejrskole
såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller  

samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE 

Han Herred FrItIdscenter
Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

Telefon 98 21 11 90 · Fax 98 21 25 22
Email mail@hhfritid.dk

www.hhfritid.dk

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

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

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

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter
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WWW.LPPENSION.DK

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

Formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

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

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

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

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

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

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

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

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

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

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

Følg debatten på

KLAG!  
hvis du ikke 

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

Så ryger din besked omgående  
videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling 
på 33 69 63 00, hvis det er  

nemmere for dig.

Storbyer
I Europa  

– direkte fra skolen

"BUS FOR JER SELV"

Pris v/48 deltagere

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Amsterdam 5dg/3nt  fra kr. 1.275,-

Berlin 5dg/2nt  fra kr.     950,-

Bruxelles 6dg/3nt  fra kr. 1.505,-

Budapest 6dg/3nt  fra kr. 1.915,-

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

Paris 6dg/3nt  fra kr. 1.715,-

Prag 6dg/3nt  fra kr. 1.170,-

Cesky Raj 6dg/3nt  fra kr. 1.530,-

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000
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uskolet 
Ved Morten Riemann

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.
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Ny tv-programserie stiller 
skarpt på de tabuiserede  
overenskomstforhandlinger

Debattør:  
Lærere vil  
fremover have tid  
til  forberedelse  
– ikke undervisning

Flere i forældre-
gruppe har særlige 
behov.

»Opfriskning« af læ-
rerværelse i juleferien 
dækkede åbenbart 
over ny plakat om et 
eller andet med trafik.

Nu må 6.b’s sjove 
dreng godt holde 
kæft.

Matematiklærere: 
»Syv ud af ti af os har 
ikke matematik som 
linjefag, det er over 
halvdelen. er det 
ikke?«

Skoleintra nede her 
til aften. Heldigvis.

Så kan de Lærer det / 30

Hvad er det, der sker, når DLF og poli-
tikerne tørner sammen under forhand-
lingerne om en ny folkeskolereform og 
overenskomst for lærerne? Hvorfor er det 
så svært at snakke om? Hvilke faresig-
naler skal man være opmærksom på? Og 
hvordan får den slags overhovedet lov til 
at udvikle sig, uden at nogen bryder ind? 

     Disse spørgsmål forsøger en ny pro-
gramserie på Dr1 at finde svaret på, og 
deltagerne håber, at deres medvirken 
kan give ny inspiration og udbrede kend-
skabet til et emne, som for mange sta-
dig er tabuiseret. Ifølge programomtalen 
vil devisen være: »Der findes ingen onde 
politikere, men kun onde mønstre«.

Ifølge et nyt debatindlæg har landets fol-
keskolelærere nu så mange opgaver hobet 
op under paraplybegrebet »forberedel-
sestid«, at det reelt ikke længere lader sig 
gøre også at få tid til at undervise. »Hvis vi 
skal leve op til samtlige krav, der stilles om 
klasseledelse, relationsarbejde, differentie-
ring, inklusion, evaluering, skriftlig doku-
mentation, planlægning, kommunikation, 
logistik, faglig opdatering og så videre og 
så videre – ja, så er der ganske enkelt ikke 
tid til også at undervise eleverne«, hedder 
det i debatindlægget, som slutter: »Men 
altså. Det er vi så også nogle stykker, 
der sådan set har det fint nok med«. 

Sekretariat for Nationalt samarbejde 

for trivsel blandt børn i dagtilbud og 

Det nationale samarbejde for trivsel 

og mod mobning i grundskolen. 

Den første 

fredag i martsBrug trivselsdagen 

til at sætte spot 

på det vigtige 

trivselsarbejde

National trivselsdag 
i dagtilbud og skoler!

Find inspiration på 

www.sammenmodmobning.dk og 

www.samarbejdefortrivsel.dk
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

iSkriv.dk – online genreskrivning

Dansk  ·  3.-6. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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iSkriv.dk er et nyt digitalt læremiddel til genreskrivning 
på mellemtrinnet. Materialet hjælper eleverne gennem 
skriveprocessen fra idé til færdig tekst. iSkriv.dk er in -
spi reret af den australske genrepædagogik, hvor tekst-
arbejdet har fokus på både formålet med teksten, 
sproget og tekstens struktur.

iSkriv.dk består af:
•  Undervisningsforløb til eleven med både fag- og 
 skønlitterære genrer.
•  Hjælpefunktioner, bl.a. interaktive assistenter,  genre-
 plakater og værktøjer, fx tankekort og kolonnenotat.
•  Lærerdel med bl.a. vejledninger, kommentarfunktion 
 og elevevaluering.

iSkriv.dk – det hele foregår på nettet!

iSkriv.dk – online genreskrivning

Materialekursus i iSkriv.dk til 
mellemtrin og overbygningen.

Læs mere på alinea.dk/kurser/materialekurser

• Gør eleverne fortrolige med at læse og skrive i genre

• Sætter struktur på teksterne, så eleverne arbejder selvstændigt

af Tatjana Novovic og Anja Qvist 

Gratis

Materialekursus i iSkriv.dk til 
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