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historie og samfundsfag
ernæring og sundhed

håndværk og design
danskundervisning
it i undervisningen
specialpædagogik

tysk og fransk
Billedkunst

matematik
naturfag

religion
engelsk

idræt
musik

LæS I DEttE nummEr artIkLEr  
fra 14 fagLIgE nEtværk

SærnummEr:faglige netværk

TæT på dine fag
Hello: Nadja Rau har engelsk i 1. klasse og  

sampler selv materialer. Følg hende og mange 
andre kolleger. Folkeskolen.dk etablerer faglige 

netværk for alle lærere.

SIDE 16
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”Et genialt og gennemarbejdet materiale.”
Sproglæreren, marts 2013

GEKKO er en temaportal til engelsk og tysk. De afsluttede 
forløb har fingeren på pulsen og indeholder film, musik, 
litteratur, kulturmøder 
og meget mere.

I alle forløb lægges der vægt på, at eleverne samarbejder 
og anvender sproget aktivt i forskellige typer projekter. 
Kort sagt, GEKKO er god sprogundervisning – med digitale 
fordele.

Se gratis et forløb på gekko-engelsk.dk og gekko-tysk.dk

(2
0

2
2

2 
· L

is
tk

om
.d

k)
 B

S-
FS

4 
-2

0
14

Grammatik 
site på vej. 

Klar til 
skolestart!

Engelsk og tysk · 7.-10. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K
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gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk

DANSK

9065  A
lle p

riser er ex m
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s 

Komplet til in
dskolingen

I indskolingen er Fandango bygget op omkring de tre søjler 

fiktionskompetence, sprogforståelse og afkodning. De to 

første søjler går hånd i hånd i litteraturarbejdet i grundbog og 

arbejdsbog. Den tredje søjle, afkodningsdelen, ligger i bog-

stavlydbogen (0. og 1. kl.) og i læsestavebogen (2. kl.).

Kernen i grundbogen er de moderne billedbøger, som findes 

i deres helhed i de tilhørende i-bøger. Gennem dialogisk op-

læsning arbejdes der med udviklingen af elevernes sprog-

forståelse og deres fornemmelse for fiktion. Opgaverne i ar-

bejdsbogen støtter elevernes aktive læseindstilling gennem 

talesproglige og skriftsproglige aktiviteter. Grundbogen ind-

drager også andre medier som film, kunst og computerspil.

I bogstavlydbogen/læsestavebogen arbejdes der systematisk 

med udviklingen af elevernes læsefærdigheder. Fundamentet 

lægges i 0. kl. gennem et struktureret forløb med fokus på bog-

stavernes lyde og sammensætningen af lyde til små ord – et 

fundament, som de to følgende klassetrin systematisk bygger 

videre på. I 2. kl. er målet, at eleverne lærer at anvende sikre 

afkodningsstrategier og opnår flydende læsning af alderssva-

rende tekster.

FANDANGO Vinder af Gyldendals 
læremiddelpris 2013

FANDANGO MINI

Grundbog 80 sider Kr.  152,-
Arbejdsbog 48 sider  Kr.  55,-
Bogstavlydbog 72 sider Kr.  55,-
i-bog Bogstavlydbog pr. år pr. klasse Kr. 179,-
i-bog Grundbog pr. år pr. klasse Kr.  349,-
Vejledning 128 sider Kr. 431,-
Vejledning til Bogstavlydbog 150 sider Kr. 377,-

FANDANGO 1. KLASSE

Grundbog 97 sider Kr. 172,-
Arbejdsbog 48 sider  Kr. 55,-
Bogstavlydbog 72 sider Kr. 55,-
i-bog Bogstavlydbog pr. år pr. klasse Kr. 179,-
i-bog Grundbog pr. år pr. klasse Kr. 399,-
Vejledning 172 sider Kr.  431,-
Vejledning til Bogstavlydbog 98 sider Kr. 377,-

FANDANGO 2. KLASSE

Grundbog 153 sider Kr. 183,-
Arbejdsbog 88 sider  Kr. 60,-
Læsestavebog 88 sider Kr. 55,-
i-bog Læsestavebog pr. år pr. klasse Kr. 179,-
i-bog Grundbog pr. år pr. klasse Kr. 399,-
Vejledning 210 sider Kr. 458,-
Vejledning til Læsestavebog 216 sider  Kr. 419,-

9065_Fandango_Indskoling_folkeskolen_nr4_210x285.indd   1 29/01/14   12.01

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

InspIratIon tIl dIn 

 pædagogIske praksIs

et stykke godt og solidt undervisningsmateriale, 
jeg ikke ville tøve med at anvende selv.
� – Folkeskolen.dk, 18. april 2013

nyt materIale tIl arbejdet med genrer, teksttyper og sprog I 3.-6. klasse 

Bearbejdet�til�dansk�af�
Lone�Hansen�og�Inger-
Lise�Heinze�

stjernestøv og 
guldkorn C,  
genrekendskab, 
5.-6. kl. 
ElEvbog 
52 sidEr, ill. i FarvEr, 
FlErgangshæFtE 
80 kr.
lærErvEjlEdning 
54 sidEr 
238,40 kr.

se også stjErnEstøv 
og guldkorn a til  3.-4. 
kl. og stjErnEstøv og 
guldkorn b til 4.-5.- kl.nyHed

Alle priser på materialer er vejl. og  ekskl. moms.

mød 
forfatterne 

på skole-
messen

serIen 
psykologI 
for børn 

Af�Hans�Månsson�
Forord�af�Marianne�Jelved�
262,40 kr.

Af�Gitte�Haslebo�og��
Gro�Emmertsen�Lund�
262,40 kr.

Af�Käte�From�og�Rikke�Mølbak�
142,40 kr.

konferenCe: folkeskolereformen – nye muligheder
kom til en inspirerende konference med fokus på 
folkeskolereformen. hør en række eksperter og 
praktikere give deres bud på, hvordan skolens aktører 
kan løfte den ambitiøse opgave – og deltag i workshops.

se program og tIlmeld dIg på dpf.dk

tId og sted: 23. april kl. 9.00-16.00 på hotel nyborg 
strand, østerøvej 2, 5800 nyborg
prIs og tIlmeldIng: 1.795 kr. inkl. moms. 
i prisen indgår et eksemplar af tidsskriftet 
kognition & Pædagogik nr. 91 med temaet 
Folkeskolereformen.

ved 
tilmelding 

inden 23. feb. 
spar 300 kr.

141953 FS0414_omslag.indd   2 14/02/14   12.52
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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org
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»Man bliver ikke bedre til 
matematik ved at klatre  

i træer«.
Bent lindhardt i blog på det faglige netværk

Matematik

»Der er en tendens til  
selvfedhed i den interne 

pædagogiske debat.  
Måske endda særligt i den 
grundtvigske og reform-
pædagogiske tradition, 
hvor jeg selv har mine  

rødder«.
Preben Medom hansen i blog på  

det faglige netværk 

religion

»Når Niels Egelund i 2014 
helt alvorligt melder ud,  

at børn med særlige behov 
har brug for at føle  

konsekvenserne af deres 
forkerte handlinger, så  
foranlediges man til at 

tænke, om han overhove-
det har fattet, hvad  

specialundervisning og 
specialpædagogik drejer 

sig om«.
jens skovmand i blog på 

 det faglige netværk

specialpædagogik

Har du lyst til at møde en flok lærere, som er stærkt engagerede i deres fag 
og deres undervisning? Har du lyst til at smile og komme i tanke om, hvorfor du blev 
lærer?

Så er det dette særnummer, du skal læse. Redaktionen byder dig velkommen til Fol-
keskolens faglige netværk og hylder fagligheden ved at tale med lærere inden for stort 
set alle folkeskolens fag. 

Man bliver glad i låget af at møde dem.
Mange af de lærere, du skal møde, har taget hul på de ændringer i fagene, som 

skal træde i kraft efter sommerferien. Der er en engelsklærer, som underviser en flok 
krudtugler i 1. klasse og har tilpasset sin engelskundervisning til elever, som hverken 
kan læse eller sidde stille. 

Tysklæreren fortæller, hvorfor det er en fordel at tage fat på tysk allerede i 5. klasse 
– inden puberteten får eleverne til at vride sig og føle sig til grin foran kammeraterne. 
Der er også en sløjdlærer, som forklarer, hvad moderne sløjd bidrager med:

»Hvis jeg må bruge nogle lidt forslidte ord, så handler det om at skabe det hele 
menneske, give selvværd og kompetencer, som man virkelig kan bruge«.

45 minutters bevægelse hver dag er en gave til dem, som elsker at bevæge sig. Men 
i hver klasse sidder 2,4 børn, for hvem det bliver en skærsild at skulle bruge kroppen 
så meget. En idrætslærer har gennemført et intensivt forløb med en flok små elever, 
hvilket har ført til, at de nu deltager i spil og lege i frikvarteret.

Du kan også møde lærere, som diskuterer, hvordan de arbejder med elevernes egne 
mobiltelefoner, tablets og pc’er i dansk. »Bring your own device«-strategien har for-
dele og ulemper. Er det den rigtige vej? Døm selv.

Matematiklærere er i gang med at afprøve en ny type coaching og feedback i 
forbindelse med undervisningsforløb i 6. og 7. klasse. En musiklærer samarbejder 
med den lokale musikskole. Og der er elever, som lærer engelsk, mens de bager »pan-
decakes« i hjemkundskab, og elever, som samarbejder om projekter med det lokale 
spildevandscenter i naturfagene.  

Et stort demokratiundervisningsforløb kan snart tages i brug i samfundsfag, mens 
en lærer i kristendomskundskab ærgrer sig over, at faget ikke ændrer navn til religion. 

Folkeskolens 14 faglige netværk finder du på folkeskolen.dk. Samfundsfag og histo-
rie deler netværk. Tysk og fransk har også fælles adresse. Der er artikler, blogindlæg 
og anmeldelser, som er målrettet hvert fag. Redaktionen står for netværkene sammen 
med faglige foreninger, ildsjæle og anmeldere. Der er knap 100 bloggere, 
og redaktionen skriver nyheder om faget. Og så er der først og frem-
mest helt almindelige lærere, der har lyst til at dele 
viden med ligesindede – eller bare kigge med.

Nogle af netværkene har været i gang i 
halvandet år. Nu kommer resten med. 
Netværkene har vist sig at være en 
guldgrube af inspiration og debat 
med de øvrige 130.000 men-
nesker, som hver måned bruger 
folkeskolen.dk

Læs, prøv og bliv glad! Du 
fortjener det. 

 

Læs og  
bliv glad
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Vandrerhjemmet hvor eleverne har 

det sjovt og lærerne ingen stress

LEJRSKOLE 
i Sønderborg

Besøg 1864 Historiskcenter Dybbølbanke  
og Science- og oplevelsespark Universe

ingen stress

Se mere på
www.lejrskolesønderborg.dk   
Kontakt os: 7442 3990 / vollerup@c.dk 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                       

de Faglige netværk

Tag din pc eller tablet med 
»Bring your own device«. sådan 
lyder opfordringen til alle elever fra 
4. klasse og opefter på sejs skole i 
silkeborg.
It i undervisningen › ›  

06

Matematik til observation
lærere og lærerstuderende prøvede 
at gentage en matematiklektion 
efter at have observeret hinanden, 
evalueret lektionen og forbedret den.
Matematik › ›

30

Mellem religion og videnskab
Religionsundervisningen foregår i 
kristendomskundskab, men selvom 
faget ikke længere skal forkynde kri-
stendom, kan elever blive fritaget fra 
undervisningen.
Religion › ›

44

Musikkens åbne skole
når en folkeskolelærer skal samar-
bejde med en musikskolelærer, er 
det nødvendigt at forstå hinandens 
kompetencer.   
Musik › ›

10

Glæden ved sløjd
Danmarks eneste ph.d. i sløjd gør 
status over sløjdfaget og de fordele 
og udfordringer, der kommer med 
håndværk og design. 
Håndværk og design › ›

32

Motorikløft
Med reformens bevægelse bliver 
motorikken afgørende for eleverne. 
Valhøj skole afholder introforløb for 
at undgå marginalisering af de mo-
torisk udfordrede.
Idræt › ›

46

Tilmeld dig 
diT faglige 
neTværk!
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Billedkunst  og værdi
På Ikast nordre skole arbejder 
eleverne med entreprenørskab og 
at skabe produkter med værdi for 
andre. 
Billedkunst › ›

34

Eleverne til stemmeurnerne
efter et tre uger langt undervis-
ningsforløb skal landets 8.-10.-klas-
seelever til stemmeboksene og 
møde valgtilforordnede ude på sko-
lerne ved landsdækkende skolevalg.
Historie og samfundsfag › ›

49

Welcome to The English Room
»eleverne i 1. klasse tør meget mere 
end dem i 3. klasse«, siger linjefags-
lærer i engelsk, nadja Rau, Risingsko-
len i odense.
engelsk › ›

16

Klar til forsøg med spildevand
Der er kitler og sikkerhedsbriller til alle 
på spildevandscenter Avedøre, når 
eleverne skal gennemføre forsøg med 
at udvinde fosfor af spildevandet.
Naturfag › ›

38

Hjemkundskab med 
»pandecakes«
Amerikanske udvekslingsstuderende 
giver tværfaglighed i Rødovre.

ernæring og sundhed › ›

50

Pressede specialskoler
Rævebakkeskolen er et eksempel på 
en presset specialskole. Hver gang 
en kollega forsvinder, mistes faglig 
viden og kompetencer. 
specialpædagogik › ›

22

»Jeg køre« 
Cand.mag. i dansk om unges hold-
ning til stavefejl på facebook, for 
eksempel nutids-r’et. 

Dansk › ›

42

Hvorfor tidlig sprogstart?
lærer med 20 års erfaring fortæller 
om tysk på mellemtrinnet. 

tysk og fransk › ›

52

netværket
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T Æ T T E R E  
P Å  D I T  F A G  
På folkeskolen.dk finder du netværk for alle folkeskolens fag.  
Her kan du debattere, dele viden, læse nyheder og anmeldelser  
om dit fag. Se denne guide!

ANMELDELSER
Skal I købe nyt 

system? I netværket 
finder du alle 
Folkeskolens 

anmeldelser af 
læremidler til faget.

FAgLig 
DEbAt

ARtikLER 
tæt på 

hverdagens 
undervisning.

FAgLigE NEtVÆRk
Du finder de faglige 

netværk i topbjælken på 
folkeskolen.dk

bLOg
Til hvert netværk 

er knyttet en række 
bloggere – her for 

eksempel formanden for 
den faglige forening.

tiLMELD Dig 
NEtVÆRkEt  

og klog dig med kolleger  
– så får du nyheder og debat 
om faget i dit nyhedsbrev. Du 
kan sagtens være med i flere 

netværk, og du bestemmer selv, 
hvor tit du vil have  

nyhedsbrev.

kOMMENtARER
Du kan kommentere 
og »like« alle indlæg 

og artikler.

SkOLEkOM Og EMU
På dit faglige netværk 
kan du samtidig følge 
debatten om faget på 

SkoleKom og nyeste input 
til faget på Emu.

LÆRER tiL LÆRER 
er videndeling, hvor 
en lærer fortæller 

om egne vellykkede 
undervisningsforløb til 
inspiration for andre.  

kALENDER  
over fagligt 

relevante kommende 
arrangementer.

DELtAgERE  
i NEtVÆRk  

får vist deres foto her. Hvis du er 
oprettet som bruger og har bedt om 
mails med nyt inden for et fag eller 
emne, så er du allerede automatisk 
placeret i et netværk (det kan dog 

ikke ses udefra, medmindre du 
har sagt ja til, at andre kan se dine 

interesser).

141953 p14-15_FS0414_opslag-netværk.indd   14-15 17/02/14   14.06
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F a g l i g e  n e t v æ r k

s å d a n !
Guide til alt det, du finder i det fag-
lige netværk på folkeskolen.dk
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Rapporteret
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Mens Liva låner en bærbar pc af skolen, har 
Signe og Olivia hver deres iPad med hjem-
mefra. 

Olivias skærm er nogle tommer mindre 
end Signes, men mindst er Ajas skærm. Med 
vante fingerstrøg navigerer hun rundt på 
sin iPhone 4. Fra opgaveformuleringen på 
Google Drev til hendes egen liste af havord 
fra den roman, klassen læser. Vand, havgus, 
kystlinje, noterer hun i telefonens tekstpro-
gram. Da først Mads Emil har fået internet-
forbindelsen til at fungere på sin Acer-net-
book, er der heller ingen problemer at spore 
i hans opgaveløsning. Tændt er også Jonas’ 
splinternye Asus-tablet med touch screen og 
Windows 8 installeret.

Danskundervisningen i 4.c på Sejs Skole 
er i gang, stort set inden læreren er trådt 
ind ad døren. Den tid er forbi, hvor man 
vandrede til afsidesliggende lokaler med 
stationære computere. Vi har også passeret 
den tidslomme, hvor læreren skulle huske at 
booke et klassesæt af bærbare computere, 
have dem opladt og uddelt, inden undervis-
ningen kunne begynde. Fra 4. klasse og opef-
ter medbringer eleverne på Sejs Skole nemlig 
selv det digitale udstyr til undervisningen på 
linje med gymnastiktøj og spidsede blyanter. 

»Bring your own device«, eller forkortet 
BYOD, er en del af Silkeborg Kommunes it-

strategi, men når Sejs Skoles leder, Kristian 
Mikkelsen, har valgt at praktisere modellen, 
er det ikke på kommunens opfordring, men 
fordi BYOD efter hans mening er den bedste 
af alle vanskelige måder, hvorpå en skole kan 
følge bare nogenlunde trit med den digitale 
udvikling.  

»Jeg siger ikke, at BYOD er den bedste af 
alle løsninger, men lige nu er BYOD den bed-
ste idé, vi har«, siger han. 

Forsinket udbredelse på landsplan 
BYOD burde heller ikke være et fremmedord 
i andre kommuner. Allerede i 2012 gjorde KL 
det nemlig klart over for landets borgmestre, 
at digitaliseringen af folkeskolen, efter aftale 
med regeringen, bygger på den forståelse, 
at hovedparten af eleverne selv medbringer 
deres egne digitale enheder.

»Der er tale om vigtige forventningsaf-
stemningsprocesser i forhold til forældrene 
til eleverne i folkeskolen, som KL anbefaler, 
at kommunerne fastlægger en strategi for og 
påbegynder i god tid«, skrev KL i juli 2012 ud 

til borgmestrene. Men når man i dag spørger 
KL, er BYOD langtfra så udbredt, som man 
havde forestillet sig forrige år.  

»Nogle gør det på klassebasis, men mig 
bekendt er der ikke nogen skoler, der har 
en hel strategi for, at alle elever altid selv 
har udstyr med«, siger konsulent i KL Mi-
chael Hald og forklarer, hvordan KL i første 
omgang har villet sikre, at der overhovedet 
var en it-infrastruktur på skolerne at bringe 
devices med til. 

»Det næste skridt bliver så at finde ud af, 
om ungerne selv skal tage deres computere 
med, og om det er en lige så god ide, som 
det lyder«, siger han.

Ikke problemfrit på Sejs Skole
På Sejs Skole i Silkeborg er BYOD-politikken 
da heller ikke rullet ud på samtlige klasse-
trin, men foreløbig kun i overbygningen og 
på mellemtrinnet. 

»Vi spurgte på forhånd forældrene, om de 
kunne og ville give deres børn udstyret med, 
og da omkring 80 procent havde svaret, kun-
ne vi regne os frem til, at vi havde bærbare 
nok til at langtidslåne til den lille tredjedel, 
der ikke selv kunne have med«, fortæller 
Kristian Mikkelsen. Sidenhen er den lille 
tredjedel blevet mindre. 

Men om så alle elever selv kunne med-
bringe en computer af en slags, så ville 
spørgsmålet om, hvad man kan forvente af 
forældrene, stadig bestå. Nicolaj Balle, der er 
dansklærer i 4.c, er samtidig en af Sejs Skoles 
to it-vejledere. For ham ville det optimale 
være, hvis alle elever havde både en pc, en 
tablet og en smartphone til rådighed. 

»Men det er klart, at det kan man ikke 
forlange«, siger han. Hans pointe er da også 

TeksT LISe FRank

foTo  SImon JeppeSen

mangfoldigheden af skærme og styresystemer er stor i 4.c på Sejs Skole, der har indført, at alle elever 
på mellemtrinnet og opefter selv medbringer en computer til undervisningen. 

»Bring your own device«  
betyder også »any device«

»It i undervisningen« er det faglige netværk for 
alle, der interesserer sig for it-didaktik, gadgets 
og udviklingen af den digitale skole. Folkeskolens 
journalister skriver nyheder til siden, mens en lang 
række it-kyndige i og uden for folkeskolen blogger 
og debatterer alt fra Cromebooks til »Sikker Inter-
net Dag«.   

Find netværket under Faglige netværk på  
folkeskolen.dk

F a g l i g t  n e t v æ r K

IT I UndervIsnIngen 

For lærerne er det en udfordring med de mange forskellige 
computere og styresystemer lige fra XP til Ubuntu. Her er 
4.c på Sejs Skole med al deres isenkram.
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bare, at man hermed ville komme ud over de 
problemer, der opstår, når et program funge-
rer på Livas pc, men ikke på Olivias iPad. At 
forlagenes læremidler ikke er platformsuaf-
hængige, er et stort problem, når ingen har 
samme platform. Samtidig savner Nicolaj 
Balle en politik at henholde sig til, når foræl-
drene til hans elever spørger, hvilken compu-
ter de skal købe til deres søn eller datter i ju-
legave. »Men det paradoksale er, at det sikkert 
ikke ville kunne lade sig gøre at lave sådan en 
politik«, siger han. Der kommer jo hele tiden 
nye og bedre devices, behovet ændrer sig, og 
så har nogle en forkærlighed for Macintosh-
produkter, mens andre sværger til pc.        

Skoleleder Kristian Mikkelsen kan sagtens 
forstå Nicolaj Balles tvivl i forhold til rådgiv-
ning af forældre og kollegaer, der henvender 
sig til Nicolaj som it-vejleder med samme 
usikkerhed. 

»Men med ’bring your own device’ har 
vi også sagt ’any device’. I stedet for at stille 
mange krav siger vi: Kom med det, I har. Det 
skal bare have det helt grundlæggende, en 
webbrowser og et skriveprogram, så tager 
vi den derfra«. Er der for eksempel ikke et 
program med Excel-regneark, så er det in-
stalleret på skolens bærbare pc’er til udlån.       

en samling af små it-vejledere 
Mandag formiddag i 4.c ånder fred og ro 
i forhold til it-tekniske udfordringer, men 
Nicolaj Balle forbereder sig også anderledes 
og mere end tidligere. Da eleverne gik i 3. 
klasse, bookede han ofte skolens iPad-vogn, 
og dengang var det nemt at bede alle logge 
på »Puppet Pals«, der er en app til opsætning 
og optagelse af elevernes eget skuespil. 

»’Puppet Pals’ kan jeg ikke bruge mere. 
I dag er jeg nødt til at være sikker på, at alle 
kan køre programmet eller læremidlet på 
deres device. Det er lidt begrænsende«, siger 

Nicolaj Balle, men han ser samtidig en række 
fordele ved BYOD og kan også argumentere 
for de læringsmæssige aspekter ved modellen. 

»Eleverne er i forvejen fortrolige med 
deres egne computere, og her lærer de at 
bruge dem på en anden måde end til spil i 
fritiden. Jeg tror også, at der sker en masse 
videndeling, når de skal samarbejde og har 
hver deres device«, siger Nicolaj Balle, og 
ganske rigtigt ser det ud, som om Frederik 
og Tobias har fået skabt kontakt mellem den 

enes Alienware-computer og den andens 
iPod. Klassen er efterhånden en samling af 
små it-vejledere, medgiver Nicolaj Balle. 

pengebesparelsen 
Et andet og måske mere tungtvejende argu-
ment for BYOD er selvfølgelig det økonomi-
ske. Det indrømmer Kristian Mikkelsen gerne.

»Hvorfor skulle skolen købe noget, der 
står ubrugt og blafrer derhjemme, mens 
eleverne er her«, spørger han retorisk. Med 
BYOD følger også en anden ansvarlighed for 
tingene, mener han.    

»Førhen døjede vi indimellem med, at ele-

verne pillede tasterne af tastaturet på skolens 
computere. Det var ikke ondsindet hærværk, 
men stadig et irritationsmoment for os voksne 
og eleverne, der skulle bruge den næste gang. 
Det ser vi ikke nu. Man værner på en anden 
måde om sine egne ting«, siger han og vil ikke 
afvise, at BYOD på sigt også ville kunne funge-
re i indskolingen. Men lige nu handler det for 
både Kristian Mikkelsen og Nicolaj Balle om at 
gøre sig endnu flere erfaringer med BYOD på 
mellemtrinnet, der kun har kørt siden inde-
værende skoleårs begyndelse. 

»Både mine kolleger og jeg har haft lidt 
ekstra arbejde i den første periode«, siger 
Nicolaj Balle. Som it-vejleder har han hjulpet 
de af hans lærerkolleger, der ikke er lige så 
familiære med at opdatere et styresystem 
eller smække elevens Prezi-præsentation op 
på whiteboardet som han. Men i forbindelse 
med indførelsen af BYOD har Sejs Skole 
også hyret en professionel it-support, der er 
på skolen i tre ud af fem dage, for netop at 
afhjælpe it-vejlederne. »Ham kunne vi ikke 
undvære«, siger Kristian Mikkelsen. 

Alle lærere på Sejs Skole er desuden 
udstyret med iPads, og der er kabelbokse, 
whiteboards, wifi og Apple-tv i alle klassevæ-
relser. Det betyder imidlertid ikke, at alting 
altid fungerer. Bring your own device er ikke 
en glansbilledhistorie, understreger både 
Kristian Mikkelsen og Nicolai Balle. Men det 
er det bedste forsøg på at følge den digitale 
udvikling, de har kunnet komme op med.   
lif@dlf.org

Aja Melgaard Pedersen kan sagtens lave danskopgaver på 
sin mobiltelefon. Det er nemt at styre, selvom skærmen 
er lille, og så har hun mulighed for at lytte til musik, mens 
hun skriver digte, fortæller hun. 

Dansklærer og it-vejleder Nicolaj Balle bruger ikke læ-
ringsportalen danskfaget.dk lige så meget, som før skolen 
indførte BYOD. Siden spiller nemlig ikke i alle tilfælde 
sammen med iPads og andre tablets. 

I stedet for at  
stille mange krav 
siger vi: Kom  
med det, I har.
kristian mikkelsen
Skoleleder, Sejs Skole
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Spot på samfundsfag
Spot på samfundsfag er en helt anderledes fagportal til samfundsfag, 
hvor nøgle ordene er aktualitet, engagement og involvering.

Læremidlet kommer omkring alle fagets centrale emner og til hvert emne 
er der en introducerende video, billeder, YouTube-videoer, debatoplæg, 
afstemninger m.m.

Sæt selv præg på indholdet
Fagportalen adskiller sig ved, at elever og lærer selv er med til at skabe 
indholdet, idet der lægges op til at skrive artikler, debattere og deltage  
i afstemninger. 

Læs mere på spotpaa.dk

Samfundsfag  ·  8.-10. klasse
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til samfundsfag
Dynamisk fagportal

Debatskabende

Sæt selv præg på indholdet

Korte nyheder i øjenhøjde

Didaktiserede forløb:
• Magt og demokrati
• Folket bestemmer
• Kultur og identitet
• Kina
• Det Arabiske Forår

Sitet udvides løbende med nye emner.

Få et gratis kursus til en engagerende og interaktiv  
undervisning. Tilmeld dig nu på alinea.dk.

141953 p06-09_FS0414_IT_i_Undervisningen.indd   8 17/02/14   10.58



alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Spot på samfundsfag
Spot på samfundsfag er en helt anderledes fagportal til samfundsfag, 
hvor nøgle ordene er aktualitet, engagement og involvering.

Læremidlet kommer omkring alle fagets centrale emner og til hvert emne 
er der en introducerende video, billeder, YouTube-videoer, debatoplæg, 
afstemninger m.m.

Sæt selv præg på indholdet
Fagportalen adskiller sig ved, at elever og lærer selv er med til at skabe 
indholdet, idet der lægges op til at skrive artikler, debattere og deltage  
i afstemninger. 

Læs mere på spotpaa.dk

Samfundsfag  ·  8.-10. klasse

(2
0

2
24

· L
is

tk
om

.d
k)

 H
S-

FS
4

-2
0

14

til samfundsfag
Dynamisk fagportal

Debatskabende

Sæt selv præg på indholdet

Korte nyheder i øjenhøjde

Didaktiserede forløb:
• Magt og demokrati
• Folket bestemmer
• Kultur og identitet
• Kina
• Det Arabiske Forår

Sitet udvides løbende med nye emner.

Få et gratis kursus til en engagerende og interaktiv  
undervisning. Tilmeld dig nu på alinea.dk.

141953 p06-09_FS0414_IT_i_Undervisningen.indd   9 17/02/14   10.58



rapporteret

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

Fra august bliver det  
forpligtende for folkeskolen at 
samarbejde med den lokale 
musikskole. Men hvis det skal 
lykkes, må lærernes forskellige 
kompetencer samles i én  
symfoni snarere end i en  
»ballade«. På Tovshøjskolen  
har 2.a’s musiklektioner med  
klasselæreren og en musik- 
skolelærer fået rytmeglæden  
til at vokse.

Et samspil kan være både  
pædagogik og klassisk musik 

En andEn lyd:

TeksT Ann-SoFie WArnich

foTo Simon JeppeSen

danner nu makkerpar med Tovshøjskolens 
Mads Thomsen, der er musiklærer og samti-
dig elevernes klasselærer. To lektioner hver 
uge skal folkeskolelæreren og den konservato-
rieuddannede musikskolelærer være et team 
i klassens obligatoriske musikundervisning. 
Undervisning, der giver ro og faglighed til 
faget, mener lærerne.  

»Kombinationen med en faglærer og en 
ekstern samarbejdspartner har givet meget 
mere end samarbejde med eksempelvis en 
pædagog. Vi har en god faglig sparring, og 
selvom vi kommer med forskellige faglige bag-
grunde, så har vi en klar forståelse for hinan-
den«, fortæller klasselærer Mads Thomsen. 

I musiklokalet starter timen, som den 
altid gør i 2.a. Bjørg Lindvang skriver dagens 
undervisning op på tavlen i fire trin, mens 

»Et helt nyt liv«. 
Det hedder Disney-sangen, som 2.a på 

Tovshøjskolen ved Aarhus skal synge i dagens 
musiktime. Og det er også, hvad musikglæden 
i klassen har fået: nyt liv og masser af det. De 
otteårige fægter med armene som tyvstart på 
opvarmningsøvelserne, nynner omkvædet 
for sig selv og ruller med tungen, mens de 
smager på ordet »ritardando«. I 2.a er musik 
noget, man glæder sig til. 

Siden årets skolestart har de haft anderle-
des musikundervisning i 2.a. Musikskolelæ-
reren Bjørg Lindvang fra Aarhus Musikskole 

at jamme sig 
til samarbejde. 
Musikskolelærer 
Bjørg lindvang og 
folkeskolelærer Mads 
Thomsen mener, 
at deres fælles 
musikfaglighed 
og erfaring med 
undervisning har gjort 
det nemt at komme 
frem til en fælles 
undervisningsform.  
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Mads hopper rundt mellem børnene for at 
arrangere dem i en cirkel. Med leg og kække 
bemærkninger placerer han hver enkelt elev, 
så de ikke forstyrrer hinanden. Hver lærer 
har deres indøvede lærerrolle i klassen, og 
det ved både de selv og eleverne. I dag skal 
eleverne øve sangteknik, og det er Bjørgs 
styrke. Men Mads er klasselæreren. 

et udvidet makkerskab 
Det har længe været forpligtende for mu-
sikskolerne at samarbejde med områdets 

folkeskoler. Men når folkeskolereformen 
træder i kraft til august, så bliver det også 
forpligtende for de enkelte folkeskoler at 
have et samarbejde med musikskolen. Mange 
folkeskoler har allerede en form for kontakt 
med musikskolen, men langt de færreste har 
så udviklet et samarbejde som Tovshøjskolen 
og Aarhus Musikskole. 

Tovshøjskolen er en heldagsskole med 100 
procent tosprogede elever. De fleste dage har 
eleverne undervisning til 15.45, så skolens fo-
kus på musik er med til at gøre dagen varieret. 

»One«, »zwei«, »saddex«, »dört«, siger 2.a 
i kor. Eleverne slipper hinandens hænder 
og klasker håndfladerne mod lårene. Musik-
undervisningen er fuld af faste ritualer. Op-
varmningsøvelsen, hvor eleverne tæller på 
alle de sprog, de kender, er et af dem. Mads 
Thomsen kender børnenes modersmål, og 
det er ham, der fører ordet. 

»I undervisningen gør vi det, vi hver især 
er bedst til. For mig er det især trommer og 
lege, mens Bjørg kan det sangtekniske og de 
klassiske musikbegreber. Derudover så er det 
en klar fordel, at jeg kender børnene godt, 
og jeg sætter rammen for opførslen. Det gi-
ver ro til det faglige«, siger Mads. 

Bjørg nikker og fortæller, at det har over-
rasket, hvor nemt det har været at finde hver 
sin rolle i den fælles undervisning. 

»Hvis Mads går ud ad døren, kan jeg med 
det samme mærke det på eleverne. Mads 
giver dem tryghed, og det betyder, at jeg kan 
arbejde med musikken. Jeg er lige så stille 
gået mere ind i de rutiner, han har startet, og 
nu får jeg for eksempel også lov til at skrive 
på Mads’ tavle«, griner Bjørg.  

et unikt stykke musik 
Aarhus Musikskole rykkede for alvor ind 
på Tovshøjskolen med starten af projektet 
MusikUnik. Et projekt, hvor alle elever får 
deres eget personlige blæseinstrument, som 
de modtager undervisning i. Her er det også 
Bjørg og Mads, der er makkerpar, og det 
foregår i to ugentlige lektioner ud over den 
obligatoriske musikundervisning.

»Jeg kan godt lide at have Mads og Bjørg 
til musik. Mads har jeg også til dansk, og jeg 
elsker dansk«, siger eleven Mariam, der sæt-
ter tryk på ordet elsker ved at trække e’et ud 
til en lang tone. 

2.a er nået til det tredje ord skrevet i kridt 
på klassetavlen: mikrofoner. De bliver delt op 
i to hold, og mens den ene halvdel slænger sig 
på gulvet, øver de andre vers og omkvæd i »Et 
helt nyt liv«. Mads sætter sig på linoleumsgul-

Hvis Mads går ud  
ad døren, kan  
jeg med det 
samme mærke det 
på eleverne. Mads 
giver dem tryghed, 
og det betyder, at 
jeg kan arbejde 
med musikken.
Bjørg Lindvang  
Musikskolelærer, Aarhus Musikskole

netværk for alle, der interesserer sig for og arbejder 
med musikundervisningen og kulturens samspil 
med skolen. du kan læse blogs fra en hel stribe af 
musiklærere, for eksempel lærer og musiker Karl-
Erik Pedersen, Rosenvangskolen, og lektor Inger 
Ubbesen, læreruddannelsen aarhus.

Find netværket under Faglige netværk på  
folkeskolen.dk

F a g l i g t  n e t v æ r K

 MUSIK 
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vet sammen med børnene og lægger en hånd 
på en urolig dreng, der straks falder ned. 

»En mikrofon kan gøre sangen både 
bedre og dårligere«, meddeler Bjørg. »Det er 
jer, der bestemmer, for I putter jo lyden ind 
i den«, siger hun og sætter sig til klaveret, 
for at eleverne kan øve endnu en gang. 

Den tostemmige undervisning glider ube-
sværet, og klassen når alle dagens punkter før 
tid. De slutter af med at se et kvarter af Disney-
filmen »Alladin«, som sangen »Et helt nyt liv« 
stammer fra. Men det har taget tid, planlæg-
ning og forventningsafstemning at nå dertil. 

»Som musikskolelærer skal man passe 

på med at være alt for meget ’her kommer 
jeg’. Man skal være en smule ydmyg, men 
med en faglig rygsæk på. Noget af det, Mads 
har lært mig, er at give det tid og ro. Hvis de 
var urolige førhen, tænkte jeg hurtigt: ’Åh, 
jeg har nok gjort noget forkert, jeg må gøre 
noget andet’«, siger Bjørg Lindvang.  

Makkerparret bruger som regel en time 
om ugen på at forberede undervisningen, 
mens det andre gange bærer sig selv. Ifølge 
Mads Thomsen er det vigtigt at snakke jævn-
ligt om den fælles undervisning, og det kan 
derudover være en god hjælp at planlægge 
faste evalueringsmøder.  

Ekstra musik. Ud over den obligatoriske musikundervisning underviser Mads 
Thomsen og Bjørg lindvang også eleverne i blæseinstrumenter to lektioner 
om ugen. det hedder MusikUnik og er startet af aarhus Musikskole.  

»Jeg kan godt lide at have musik. det er sjovt at synge i 
mikrofoner, og så synes jeg, det er en god sang«, siger  
otteårige Rana fra 2.a. 

»Vi har skullet forventningsafstemme hinan-
dens ambitionsniveauer, hvor Bjørg nok kom 
med lidt høje forventninger. Det er vigtigt at 
gøre sig klart, om man har musik for musikkens 
skyld, eller om musik nærmere er et støttefag. 
Det gør samarbejdet nemmere«, siger Mads 
Thomsen.  

Den sidste elev, der går til frikvarter, er 
Muna. Hun har sin blokfløjte over skulderen, for 
hun vil hjem at øve sig på det svære »g«. Musik-
skolelærer Bjørg Lindvang og musiklærer Mads 
Thomsen skynder sig også videre, nu gælder det 
nemlig endnu et samspil, denne gang i 2.b.  
asw@dlf.org 

Fra forskning til klasse

E F t E r u d d a n n E l s E

Masteruddannelsen bygger videre på den viden og erfaring, du har som lærer.  
Uddannelsen giver dig kompetencer til at perspektivere og udvikle din undervisnings-
praksis. Blandt andet:
❚   Indblik i aktuel naturvidenskabelig forskning
❚   Træning i at reflektere, så du kan udvikle din undervisning
❚   Kompetence til at igangsætte udviklingsprojekter i din kommune

Læs mere på  ➜  www.sdu.dk/naturfagsundervisning

 

Naturfagsundervisning
M A S T E R  i

F o r s k n i n g s b a s E r E t  E F t E r u d d a n n E l s E

❚   Uddannelsen starter i september. 
❚   Ansøgningsfristen er 30. juni.
❚   Ring på tlf. 65 50 10 54 eller  

på efteruddannelse@sdu.dk

I N F O R M AT I O N S M Ø D E  Odense  ➜  Tirsdag 
d. 18. marts kl. 15.30-18.30 på Syddansk Universitet.

Naturlig forundring
• Levende og interaktiv undervisning

• Nærværende eksempler

• Integreret hjemmeside
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alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Fysik/kemi · 7.-9. klasse

Naturens univers gør naturens fysik og kemi nær- 
værende ved at tage afsæt i elevernes hverdag.

Bog og it supplerer hinanden
Inter aktive animationer, under  støtter elevbogens  
faglige pointer. 

Du kan læse meget mere om Naturens univers og  
bladre i bøgerne på alinea.dk

Komplet 
til alle 

klassetrin!

Kom til 
GRATIS temadag 
om naturfag. Læs 
mere og tilmeld 
dig på alinea.dk
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T Æ T T E R E  
P Å  D I T  F A G  
På folkeskolen.dk finder du netværk for alle folkeskolens fag.  
Her kan du debattere, dele viden, læse nyheder og anmeldelser  
om dit fag. Se denne guide!

ANMELDELSER
Skal I købe nyt 

system? I netværket 
finder du alle 
Folkeskolens 

anmeldelser af 
læremidler til faget.

FAgLig 
DEbAt

ARtikLER 
tæt på 

hverdagens 
undervisning.

bLOg
Til hvert netværk 

er knyttet en række 
bloggere – her for 

eksempel formanden for 
den faglige forening.

LæRER tiL LæRER 
er videndeling, hvor 
en lærer fortæller 

om egne vellykkede 
undervisningsforløb til 
inspiration for andre.  
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FAgLigE NEtVæRk
Du finder de faglige 

netværk i topbjælken på 
folkeskolen.dk

tiLMELD Dig 
NEtVæRkEt  

og klog dig med kolleger  
– så får du nyheder og debat 
om faget i dit nyhedsbrev. Du 
kan sagtens være med i flere 

netværk, og du bestemmer selv, 
hvor tit du vil have  

nyhedsbrev.

kOMMENtARER
Du kan kommentere 
og »like« alle indlæg 

og artikler.

SkOLEkOM Og EMU
På dit faglige netværk 
kan du samtidig følge 
debatten om faget på 

SkoleKom og nyeste input 
til faget på Emu.

kALENDER  
over fagligt 

relevante kommende 
arrangementer.

DELtAgERE  
i NEtVæRk  

får vist deres foto her. Hvis du er 
oprettet som bruger og har bedt om 
mails med nyt inden for et fag eller 
emne, så er du allerede automatisk 
placeret i et netværk (det kan dog 

ikke ses udefra, medmindre du 
har sagt ja til, at andre kan se dine 

interesser).
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Learning by playing: Nadja Rau og hendes team på Risingskolen er 
sammen med eleverne »early birds« med undervisning i engelsk i 1. klas-
se. De eksperimenterer med metoder og materialer fra sociale medier. 
Læs hvad der virker for linjefagslæreren og krudtuglerne i 1.b.

What did you  
play in school today?

1. klasses pionerer:

Før legen body-bingo har Nadja Rau 
ladet eleverne finde de rigtige engelske 
ord for menneskets kropsdele.

Nadja Rau taler udeluk-
kende engelsk til elever ne, 
når hun underviser 1.b.

Welcome to body-bingo. Learning and playing. 
Fold din »plade« rigtigt, og råb »body-bingo«, 
når du har alle »legemsdele« rigtige. Emilie råber 
baby-bingo, og »pladerne« bliver hurtigt til hatte. 
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Musikken er høj denne fredag formiddag 
i klasseværelset hos 1.b på Risingskolen i 
Odense, og melodierne er alle i dur. Lærer 
Nadja Rau skruer en tak op for den muntre 
musik på computeren, mens hun får de 
sidste slides frem på »the white board«.  

»Hello-hello-hello, it’s time for English 
now«, gjalder musikken ud fra højttalerne i 
klasseværelset. Lige om lidt er det for alvor 
tid til tidlig engelsk. 

Undervisningsmaterialerne har linjefags-
læreren og hendes kolleger i teamet i høj 
grad selv flikket sammen fra YouTube og an-
dre sociale medier. Dagens program er klar, 
selv om de Fælles Mål endnu ikke er det for 
engelsk i 1. klasse. Et billboard over lektio-
nen i engelsk for begejstrede ser således ud: 

»Sing a song. Shout some body-words. 
Jump and smack the word«. 

Nadja Rau, klædt i sort, lyser op i et stort 
smil, da hun vinker eleverne ind i klassen til 
lokketonerne af happy go easy-sangen med 
den letfattelige hookline »It’s time for Eng-
lish now«. Mens frikvarteret fader ud, begyn-
der de første elever at danse rundt i lokalet 
anført af Nadja. En del af eleverne leger sta-
dig uden for døren på den hærdebrede gang 
på Risingskolen. Solidt bygget til at rumme 
1.500 elever. Men det var dengang for over 
60 år siden, nu går her 600. Klassen, vi i dag 
er tunet ind på, har 22 elever. Og nu skal de 
have »tidlig engelsk«, hvor engelskundervis-
ning normalt starter i 3. klasse.

Find your seats
»Hello, hello hellooo, it’s time for English 
now«, synger Nadja Rau og modtager resten af 
eleverne med smil. Eleverne danser i quick-
steptempo rundt i klasselokalet. Lokalet, som 
læreren verbalt løfter med udtrykket »The Eng-
lish Room«. Den høje drive og humøret smitter, 
eleverne virker alle glade og engagerede. 

»One more time«, råber Nadja Rau, da 
indledningsmarchen toner ud. 

Nu tæller linjefagslæreren i bogstaveligste 
forstand for: 

»One-two-three« – »Hello-hello-hello, 
it’s time …«. Så er vi i gang med endnu en 
dans rundt i klasselokalet. »Thank you very 
much«, siger Nadja Rau med tydelig udtale. 
»Find your seats, find your seats«, råber hun 
ivrigt, og eleverne er hurtigt på pladserne. 

»Nicole, take your shoes off«, siger lære-
ren med tydelig diktion og mimik, budskabet 
forstås straks af Nicole.

»Yes«. 

The monster’s nose is »lyserød«
Nu er det tid til at lege med farver – en teg-
ning af et fælt monster kommer op at hænge 
på whiteboardet.

»Please«, siger Nadja Rau, »tell me, what 
color is the monster’s ears«. Hun udtaler det 
e-a-r-s og gestikulerer mod de fremspringen-
de punkter på monsterets anatomi.

»Red«, lyder det tydeligt fra Casper.
»Is that right?« spørger læreren ud i klassen.
»Yeeees«, lyder det samstemmende fra 

flokken, som tydeligvis er klar til endnu en 
leg. Men de må lige nu blive siddende, til alle 
farverne på the ugly monster er repeteret. 

»What color is the monster’s nose?«
»Lyserød«, lyder det fra en af eleverne.
»Ooh, say it in english«, lyder det straks 

fra linjefagslæreren.
»Pink«, kommer det så fra en anden. 
Gloserne flyver rundt i lokalet, halve og 

hele sætninger med eller uden endelser.
»The monster’s nose is pink, it looks like a 

clown«, siger Nadja Rau konkluderende. Hun 
afslutter med et »very good«.

Det gør hun tit. Rigtige svar giver feed-
back fra læreren i form af positive strokes.

Og før nogen kan nå at sige røv til bænk 
på fremmedsprog, er eleverne oppe af sto-

TeksT Henrik AnkersTjerne HermAnn

foTo Heidi LundsgAArd

det er en anden 
måde at undervise 
på. det er legende. 
jeg kalder det 
ubevidst læring.
nadja rau 
Linjefagslærer i engelsk, Risingskolen, Odense
 

39 år, uddannet 1999. Underviser i dansk, engelsk og 
musik, også tilknyttet skolens resursecenter.
Linjefagslærer i engelsk, men har ikke før 2013 haft 
tilknytning til indskolingen.
Har også 1.b til musik og blev af sin afdelingsleder, 
Kathrine Vestergaard Dahl, opfordret til også at un-
dervise klassen i »tidlig engelsk«.
 
Tre pointer om erfaringerne – so far:
•	 »Generelt	er	vi	gode	til	videndeling.	Vi	hjælper	hin-

anden. Der er jo ikke meget, vi kan tage ned fra en 
hylde«.

•	 »Jeg	har	fundet	ud	af,	hvor	mange	fede	ting	der	
ligger på nettet, så jeg er blevet god til at finde 
det på YouTube og andre steder«. 

•	 »Eleverne	synes,	det	er	fedt,	det	bliver	man	lidt	høj	af«.	

3 pointer 
fra Nadja Rau

»I starten stod jeg foran eleverne med en hel 
masse tekst. Vi skulle lege en leg, der hedder 
’Days of the week’, men de kunne jo ikke engang 
læse ordene på dansk, så i stedet har jeg gjort 
undervisningen meget visuel med mange lege. 
Det sker ubevidst«, siger Nadja Rau.

Netværket hedder Engelsk, og her vil fagets udfor-
dringer blive taget op, for eksempel tidlig sprogstart, 
som bliver obligatorisk med engelsk i 1. klasse efter 
sommerferien. Du kan kommentere og læse blogs, 
blandt andet blogger nu Aase Lomholt Thomsen, 
formand for Sprog-lærerforeningens fagudvalg i 
engelsk.

Find netværket under  
Faglige netværk på folkeskolen.dk

F a g l i g t  n e t v æ r k

engelsk 
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lene igen. Endnu en leg. Bevægelse i under-
visningen, så gardinerne og tegningerne på 
væggene basker.   

de kaster sig ud i det
Lad os tage en timeout med Nadja Rau med 
lidt refleksioner over, hvordan hun agerer 
i praksisfeltet i den udfordring, der hedder 
tidlig sprogstart – som bliver obligatorisk i 1. 
klasse fra 1. august i år.

»Eleverne i 1. klasse er så motiverede. De 
tager det hele til sig så hurtigt, og de kaster 
sig ud i det. Der er ingen tilbageholdenhed«, 
siger Nadja Rau.

I teamet har de blandt andet været på 
kursus sammen i Vejle for at forberede sig 
på tidlig sprogstart.

»Det er en klar forskel, for når man star-

ter med engelsk i en 3. klasse, så er elever-
ne lidt mere tilbageholdende. De tænker 
over deres udtale på engelsk, altså måske 
sådan lidt ’det tør jeg ikke rigtigt’. 1.-klas-
serne er fuldstændig ligeglade, om de står 
og leger gorilla, mens de siger noget for-
kert«, forklarer Nadja Rau om den form for 
do it og begejstring, hendes klasse udviser.

Set ud fra hendes synspunkt og praktiske 
erfaringer er der ingen grund til at vente med 
sprogundervisningen i engelsk til 3. klasse.

»Engelsk kan kun blive bedre, ved at ele-
verne starter tidligere. Det er jeg overbevist 
om, især deres udtale. Jeg er sikker på, at de 
kommer til at tale meget bedre engelsk på 
denne måde. Men det er en anden måde at 
undervise på. Det er legende. Jeg kalder det 
ubevidst læring«, siger Nadja Rau.

Hun erkender, at der ikke ligefrem fin-
des en masse relevant undervisningsmate-
riale på skolen. Hvad gør man så ud over at 
finde sange og diverse på sociale medier?

»Vi prøver at skabe nogle situationer, 
hvor de bruger engelsk – eleverne kan 
noget i forvejen, og de vil gerne. Det er 
lidt sejt at kunne engelsk. Eleverne kender 
engelske udtryk fra iPads og spil. Det har 
status i forhold til tysk – det havde i hvert 
fald lavstatus, da jeg selv gik i skole«. 

Your chewing gum …
Timen fortsætter med øvelser, sange 
og løb. Og så konkurrencen »Smack the 
word«, hvor eleverne i duel kappes om at 
nå først op til tavlen og ramme den rigtige 
glose, når Nadja Rau peger på forskellige 
legemsdele på whiteboardet.

En af eleverne har noget i munden, 
spotter læreren og udbryder:

»Your chewing gum«. Drengen i forreste 
række i lokalet smiler stort, men sekunder 
senere rejser han sig og ofrer behørigt den ly-
serøde klump tyggegummi i en skraldespand. 

»De forstår selvfølgelig ikke alle ordene, 
men de forstår det meste«, siger Nadja Rau. 
Hun bruger tydeligt kropssprog, og det ser 
absolut ud til at virke på forståelsen. 

»Der skal ske noget i timen, der skal 
være bevægelse. Det er for tidligt for dem 
at sidde ned og dvæle ved en opgave for 
længe. Det er en flok små krudtugler«, siger 
hun. Endnu en sang afslutter timen, og 
med Nadja Raus ord er det »time to clean 
up«. Eleverne hjælper med at rydde til 
side. Klokken kimer - School’s out«.  
hah@dlf.org

Risingskolen har valgt opstart med tidlig 
engelsk i skoleåret 2013 for at være klar, 
når ordningen bliver obligatorisk med folke-
skolereformen fra 1. august 2014. 

Der lægges vægt på samarbejdet i team 
blandt lærerne med engelsk i 1. klasse – 
inden skoleårets start var det vigtigt at få 
afklaring på, hvad der forventes af eleverne i 
forbindelse med tidlig sprogindlæring. Hvem 
i teamet er god til at finde link og gratispro-
grammer, som kan bruges?

Udgangspunkt i Fælles Mål, fælles udar-
bejdelse af undervisningsforløb. Fællesmappe 
på intra. Enkle, jordnære emner, for eksempel: 
Body-words, colors. På fælles computerdrev 
samler lærerne i mapper de brugbare videoer, 
de finder på for eksempel YouTube.

Kursus for hele teamet på fire lærere 
ved opstart: First Class English ved Sprog-
lærerforeningen.

Her er nogle links til nogle af de materialer, 
Nadja Rau og kollegerne i teamet har fun-
det til engelskundervisning i 1. klasse: 

youtube.com:  Muffin songs: Head, shoul-
der, knees and toes – Kids body parts song 
(This is me)
Colour song 2
Prøv også disse to sites: 
enjoyenglish.free 
learningchokolate.com 

Kilde: Risingskolen

Team english   
step by step

»I	starten	var	eleverne	lidt	i	panik	og	sagde:	’Jamen,	vi	
forstår	ikke,	hvad	du	siger’.	Jeg	forklarede,	at	det	er	okay	
ikke at forstå det hele, og sagde: ’I kan bare gætte’. Den 
har de købt, siger linjefagslærer i engelsk på Risingsko-
len i Odense, Nadja Rau.
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Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H

SÅDAN FÅR DU 5%  
PÅ DIN LØNKONTO

Ring:  Ring til os på 3378 1930

Online:  Gå på lsb.dk/dlf og vælg 
’book møde’. Så kontakter 
vi dig, så du kan få mere at 
vide om, hvad det betyder 
at få Danmarks højeste 
rente på din lønkonto. 

Er du studerende?
Tjekstudiekonto.dk

Få Danmarks højeste rente 
på din lønkonto

Som medlem af DLF kan du få en lønkonto med Dan-
marks højeste rente. Vælg en bundsolid bank, som har 
fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige.

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste 
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på 
din lønkonto og 0% på resten. Det betyder, at du får mere ud af 
dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem af DLF, have afsluttet 
din uddannelse – og du skal samle hele din privat økonomi hos 
Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som du ikke behøver 
at flytte, før du lægger lånet om. Ændringer af eksisterende og 
evt. nye realkreditlån skal formidles gennem Lån & Spar og 
Totalkredit.

LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og 
services. Vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til 
den samlede pakke. 

Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. august 2013. Hvis 
du allerede er kunde hos Lån & Spar, så kontakt din rådgiver og 
hør, hvordan du får 5% i rente på din lønkonto.
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Matematiklærer Jørgen Damgaard lod en klasse tage de nationale test med tre dages mellemrum. 
Udsvingene var så store, at han har svært ved at se, hvordan testene kan bruges som pædagogisk værktøj.

NatioNale test:  

Klasse havde Kæmpe udsving på tre dage

Torsdag 6. februar 2014 kl. 07.21

»første gang kan eleverne jo 
være nervøse, fordi de ikke har 
prøvet det før, så jeg havde 
måske regnet med at se en lille 
forbedring, men generelt ens 
resultater. Det kom langtfra til 
at holde stik«, siger lærer Jørgen 
Damgaard om de to nationale 
test, en af hans 6.-klasser tog 
mandag og torsdag i samme uge.

Ud af de 13 elever, der tog 
matematiktesten begge dage, 
var det kun fire, der om torsdagen 
scorede maksimalt ti point over 

eller under deres samlede score 
mandag. Hos seks af eleverne var 
udsvinget på mere end 20 point 
på 100-pointskalaen. og også 
inden for de tre kategorier, der te-
stes i matematik - tal og algebra, 
geometri samt matematik i an-
vendelse - var der store udsving.

Kan ikke bruges som  
pædagogisk værktøj
Intentionen med de nationale 
test, da de blev indført, var, at de 
blandt andet skal give læreren et 

klart billede af, hvor eleven  
befinder sig rent fagligt.

»Men jeg kan ikke bruge 
resultaterne i mit arbejde, hvis 
usikkerheden på elevniveau er så 
stor«, siger Jørgen Damgaard.

Ministeriet erkender: 
For stor usikkerhed
I kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 
under Undervisningsministeriet 
understreger man, at nationale 
test ikke kan stå alene som 
pædagogisk værktøj, men an-

erkender også, at de ikke er så 
præcise som forventet.

»Den statistiske usikkerhed 
forbundet med resultaterne i de 
nationale test er større end hidtil 
antaget. Det indebærer, at te-
sten stopper, før den oprindeligt 
forudsatte grænseværdi for sik-
kerheden er nået. når eleverne får 
færre opgaver, er der også større 
risiko for afvigelser mellem to 
testresultater«, siger kontorchef 
Rasmus Vanggaard knudsen. 
abr@dlf.org

Elev Tal og algebra Geometri Mat i anvendelse Samlet vurdering
f1 f2 Diff f1 f2 Diff f1 f2 Diff f1 f2 Diff

1 48 51 3 29 73 44 39 56 17 39 60 21
2 94 93 -1 100 87 -13 98 100 2 98 93 -5
3 71 86 15 4 1 -3 51 80 29 51 56 5
4 47 91 44 99 100 1 58 79 21 58 90 32
5 97 52 -45 94 46 -48 90 57 -33 90 52 -38
6 93 97 4 94 73 -21 94 99 5 94 90 -4
7 12 9 -3 4 2 -2 35 5 -30 35 5 -30
8 65 12 -53 22 11 -11 35 88 53 35 37 2
9 65 75 10 91 23 -68 71 61 -10 71 53 -18

10 72 85 13 49 95 46 62 81 19 62 87 25
11 100 73 -27 100 100 0 98 79 -19 98 84 -14
12 88 45 -43 74 9 -65 66 100 34 66 51 -15
13 74 56 -18 22 52 30 45 96 51 45 68 23

Onsdag 5. februar 2014 kl. 11.26

Samråd: Stadig ingen skolepsykologuddannelse i sigte
Uddannelsesminister sofie Carsten nielsen (Radikale 
Venstre) fastholdt på et samråd, at hun ikke kan tvin-
ge universiteterne til at udbyde en uddannelse, hvor 
lærere kan læse videre til skolepsykolog. Uddannelsen 
blev udfaset i 2000, og siden har kl og Danmarks 
lærerforening kæmpet for at få den genetableret. en 

ny uddannelse skulle have været på plads i august 
2012, men Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU) fandt den i sidste ende ikke fagligt forsvarlig.

sofie Carsten nielsen opfordrede kl, Dlf og 
DPU til at mødes og afsøge mulighederne for at ud-
byde en uddannelse, der tilfredsstiller alle.

Resultater fra na-
tionale prøvetest 
i matematik 6. 
klasse. f1 og f2 
er taget mandag 
og torsdag i sam-
me uge på sam-
me tid af dagen. 
I skemaet kan 
ses de 13 elever, 
der har deltaget i 
begge test.
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læs flere 
nyheder på:

Fredag 31. januar 2014 kl. 14.46

KL: Lærerne skal un-
dervise i stedet for at 
udarbejde elevplaner

Undervisningsministeriet vil 
i forbindelse med den nye 
folkeskolereform frigøre 100 
millioner kroner om året 
blandt andet ved »forenkling 
og digitalisering af elevplaner 
og fælles Mål«.

kl mener, at man på sigt 
kan frigøre resurser ved at 
gøre elevplanen til et »dyna-
misk elevportefølje« i stedet 
for et dokument, der udfyldes 
en gang om året, da det vil 
lette samarbejdet mellem 
lærer, elever og forældre, siger 
chefkonsulent Dorthe Møller.

Onsdag 5. februar 2014 kl. 13.21

Ministeriet: Lærings-
konsulenter er ikke 
kun til lærerne

De 26 nyansatte læringskon-
sulenter i Undervisningsmi-
nisteriet skal stå for en mere 
helhedsorienteret indsats end 
de fagkonsulenter, de afløste.

»Vi rådgiver ikke længere 
kun lærere, men også forvalt-
ninger og skoleledelser«, siger 
kontorchef Anders Andersen.

Han understreger dog, at 
ingen fag vil være dårligere 
forsynet, nu hvor fagene dæk-
kes af et team af konsulenter, 
frem for tidligere hvor hvert 
fag havde en konsulent

•	 Høj skadefrekvens 
blandt eliteidræts-
elever

•	 national indikator for 
elevtrivsel på vej

•	 150 klasser får  
adgang til internet-
tet til sommerens 
prøvestil

•	 Aftenlæreruddan-
nelse bliver net-
baseret

•	 Haarder vil høre  
visioner fra lærer-
nes Universitet

Fredag 7. februar 2014 kl. 07.00

Knap to måneders offentlig 
debat om Fælles Mål
De nye fælles Mål kan få stor be-
tydning for planlægningen af næ-
ste skoleår, men lærerne og resten 
af offentligheden får først indblik 
i målene til maj. Det fremgår af 
et svar, undervisningsminister 
Christine Antorini (socialdemo-
kraterne) har givet lars Dohn (en-
hedslisten).

»De endelige udkast til mål i 
alle fag forventes sendt i offentlig 
høring i maj 2014, hvor der bliver 
mulighed for en bred faglig debat 
om målene«, skriver ministeren.

Der er altså et vindue for de-
bat, der er åbent, fra målene bliver 
sendt i høring til maj, til folketinget 
går på sommerferie midt i juni. Til 

august skal de nye fælles Mål være 
rygrad i den nye folkeskolereform.

Asger Baunsbak-Jensen er tid-
ligere landsformand for Radikale 
Venstre og forhenværende direktør 
i Undervisningsministeriet. Han 
kalder processen, der er ved at føre 
til en ny skolereform, for »forrykt«.

»Den lov, der blev vedtaget i 
juni 2013, og som træder i kraft i 
august 2014, er overhovedet ikke 
modnet i en offentlig debat«, siger 
han. 
esc@dlf.org

NatioNale test:  

Klasse havde Kæmpe udsving på tre dage

Mandag 3. februar 2014 kl. 17.19

Royal hyldest til  
lærerne i  
jubilæumstale

kronprinsesse Mary åbnede 
officielt folkeskolens 200-
års jubilæum i lærerstan-
dens Brandforsikrings lokaler 
i indre københavn.

»Det er i skolen, vi be-
gynder at drømme om det 
liv, vi gerne vil leve. Det er 
også i skolen, at vi udvikler 
vores fællesskabsfølelse og 
en forståelse af, at vi er en 
del af et fælles demokratisk 
samfund«, sagde hun ved 
den lejlighed.

Tirsdag 11. februar 2014 kl. 16.10

Lektor og lærer 
dumper reformens  
forskningsgrundlag

folkeskolelærer og universitetslektor 
Pernille Bendixen mener, at evidens-
grundlaget for den nye reform er så 
tyndt, at hun i sit arbejde som lektor på 
syddansk Universitet ville dumpe en 
opgave, der byggede på samme grund-
lag.

»Hvis man ikke klart underbygger sine 
påstande, så vil man ikke klare sig igennem, 
for det ville være at manipulere med data-
grundlaget«, siger hun.

Antorini sagde på et samråd i de-
cember, at der heller ikke i forsknings-
miljøer kun er én sand viden.

»Hvis vi skal have 100 procent viden 
om alt, tager det lang tid at gennemføre 
en reform«, tilføjede hun.
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Elevtallet falder på både Rævebakkeskolen 
i Nyborg og Enghaveskolen i Odense, og det 
har kostet lærerstillinger. Men begge special-
skoler har været nødt til at fyre flere lærere, 
end der kan henføres til elevnedgangen. 
Det skyldes, at politikerne har pålagt dem 
yderligere besparelser, og det går ud over 
undervisningens kvalitet.

»Før valget havde vi børne- og ungeudval-
get på besøg, og det var en positiv oplevelse. 
Men det ændrer ikke på, at vi skal spare. Nu 
vil politikerne beskære os igen. Vi håber at 
undgå fyringer på grund af naturlig afgang, 
men vi har nået grænsen for, hvor mange 
besparelser vi kan magte. Hver gang vi tager 
afsked med en kollega, siger vi også farvel til 
spidskompetencer, som så skal fordeles ud 
på færre mennesker«, siger Kaj Damgaard 
Nielsen, tillidsrepræsentant for lærerne på 
Rævebakkeskolen.

Skolen underviser elever med generelle 
og vidtgående indlæringsvanskeligheder, og 
begge afdelinger har mistet elever. Den ene 
er gået fra 80 til 65 elever og den anden fra 
116 til 85. Nedgangen skyldes dels øget in-
klusion, dels at nabokommuner har oprettet 
egne tilbud. På tre år har Rævebakkeskolen 
mistet 25-26 medarbejdere, heraf omkring 20 
lærere, så der i dag er 38 lærere tilbage.

»Der er en grund til, at vi er mange lærere 
per elev. Vi skal hjælpe dem til at klare sig så 
godt som muligt, og det kræver individuelt til-
rettelagt undervisning. I min 6. klasse har jeg 
12 elever, og de kan sidde med hver sin bog. 
Jeg har en, som læser Harry Potter, men ikke 
kan det sociale, mens det er omvendt hos en 
anden. Vi har udadreagerende elever, så vi er 
altid to voksne til stede, så den ene kan gå fra 
med en elev«, siger lærer Maj-Britt Jørgensen.

Lærerstab næsten halveret
På Enghaveskolen i Odense er 36 lærere 
blevet til 19 i løbet af tre år. Altså næsten en 
halvering. Men elevtallet er kun faldet med 

TeksT HENRIK STANEK

foTo HUNG TIEN VU

Specialskoler  
presses hårdt af  
nedskæringer
I takt med inklusionen mister mange specialskoler 
elever, men to fynske skoler har været nødt til at fyre 
flere lærere, end nedgangen i elevtallet berettiger.  
lærerne og deres ekspertise forsvinder ud i det blå.

At undervise på en specialskole er som at køre med trille-
bør. Maj-Britt Jørgensen og Kaj Damgaard skal både løfte 
og skubbe for at udvikle eleverne.
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knap 25 procent, så skolen nu har 111 elever 
med gennemgribende udviklingsforstyrrel-
ser, de fleste med autisme. 

»Vi er blevet pålagt besparelser, og det 
har primært ramt lærere. Eleverne får et 
ringere tilbud, når der er færre lærertimer 
at gøre med. Det er blevet mere pasning end 
undervisning«, siger lærernes tillidsrepræ-
sentant Simone Lægteskov.

Lærerne er nødt til at lægge flere pause-
aktiviteter ind, hvor eleverne er ude eller 
sidder alene med deres computer eller iPad, 
og det er næsten umuligt at gå i dybden med 
færdigheder som at lære klokken med en 
eller to elever ad gangen.

»Mange af vores elever lærer bedst, når 
der er ro, struktur og forudsigelighed, så de 
bliver uvenner, truende og irritable, når de 
skal sidde i en større gruppe. Vi har elever 
med Tourette syndrom, som tricker de andre 
med deres lyde. Det er krævende hele tiden 
at skulle afkode, om konfliktniveauet er på vej 
op eller ned«.

Lærere går på to ben
I Nyborg understreger skoleleder Annie Niel-
sen, at Rævebakkeskolens elever stadig får 
god undervisning. Det skyldes, at samtlige 
medarbejdere siden en stor afskedigelses-
runde sidste forår har lagt 120 timer ekstra 
om året sammen med eleverne, ud over det 
der er aftalt i overenskomsten.

Det sidder dybt i lærerne, at de vil nå så 
langt som muligt med eleverne, forklarer 
Maj-Britt Jørgensen

»Mange af vores elever mangler selvværd 
og bliver let vrede. De kan godt se, at de er 
anderledes, men de mangler ord til at ud-
trykke, at de er kede af det. Vi går hele tiden 
på to ben: Vi skal hjælpe eleverne, og vi skal 
udvikle dem«.

»Det er som at køre med trillebør. Du skal 
både løfte og skubbe«, tilføjer Kaj Damgaard.

Annie Nielsen er enig med lærerne i, at 
smertegrænsen er nået for, hvor mange be-
sparelser skolen kan holde til.

»Lærerne var ikke gået op i arbejdstid, 

hvis de ikke havde lyst til børnene. Men det 
er hårdt at arbejde på en specialskole, hvor vi 
indimellem har voldsomme episoder med ele-
verne, så man skal være opmærksom på det 
psykiske arbejdsmiljø«, siger skolelederen.

Ingen plan
På nær en enkelt er de afskedigede lærere 
fra Rævebakkeskolen kommet i arbejde. Fire 
er forflyttet til folkeskoler i Nyborg, mens 
resten har skaffet sig job andre steder. Men 
det er tilfældigt, om de stadig arbejder med 
deres specialpædagogiske kompetencer.

»Vores medarbejdere kan noget særligt, 
som vi skal have sat i spil. Børnene og deres 
særlige behov forsvinder ikke, fordi man 
rykker dem over i almenområdet. Men kom-
munen har ikke tænkt ind, hvordan skolerne 
kan bruge de medarbejdere, vi reduceres 
med, til at løse inklusionsopgaven. Det tror 
jeg ikke, ret mange kommuner har en plan 
for«, siger Annie Nielsen.

Heller ikke i Odense kan Simone Lægte-
skov få øje på en strategi for, hvordan kom-
munen vil bringe Enghaveskolens viden i spil 
i normalområdet.

»Politikerne siger, at pengene fra spe-
cialskolerne skal følge med over i normal-
området, men de kolleger, som er blevet 
forflyttet, arbejder som helt almindelige 
lærere. Det kan godt være, skolerne bringer 
deres specialpædagogiske kompetencer i spil 
senere, men det er svært at komme til en ny 
skole og sige, at man kan noget særligt, når 
man har det nederlag med sig, at man er 
blevet prikket«, siger Simone Lægteskov. 
freelance@dlf.org

Læs mere
På det faglige netværk om specialpæ-
dagogik på folkeskolen.dk finder du 
blandt andet disse artikler i den kom-
mende tid:

Leder af specialskole: Vi skal blive 
bedre til at fortælle, hvad vi kan

KL: Kommunerne har en udfordring.
Forflyttet speciallærer bruger kun sine 
erfaringer i begrænset grad

Talehørelærer gik på pension uden at 
blive afløst af en ny

Netværket Specialpædagogik handler om special-
undervisning for både børn og voksne. Blandt 
netværkets bloggere er redaktøren af tidsskriftet 
»Specialpædagogik« Mette Friedrichsen, DLF-
hovedstyrelsesmedlem Jens Skovmand, underviser 
på UC Sjælland Brian Degn Mårtensson og PPR-
konsulent Stine Clasen.

Du finder netværket under Faglige netværk på 
folkeskolen.dk

F a g l i g t  n e t v æ r K

Specialpædagogik

Hver gang Kaj Damgaard, Maj-Britt Jørgensen og deres 
kolleger på Rævebakkeskolen må sige farvel til en kollega, 
vinker de også farvel til spidskompetencer, som så skal 
fordeles ud på færre medarbejdere.

»Lærerne var ikke gået op i tid sammen med eleverne, 
hvis de ikke havde lyst til dem. Men det er hårdt at arbej-
de på en specialskole, så man skal være opmærksom på 
det psykiske arbejdsmiljø«, siger skoleleder Annie Nielsen.
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Specialskoler må afskedige medarbejdere, 
fordi de vinker farvel til de elever, som har 
størst chance for at klare sig i folkeskolen. 
Men det er dybt problematisk, hvis kom-
munerne lægger yderligere besparelser ned 
over skolerne, mener Susan Tetler, professor 
i specialpædagogik.

»Specialskolerne sidder tilbage med ele-
ver, som har vidtgående behov for omsorg, 
støtte og undervisning. Dem kræver det alt 
andet lige forholdsvis flere resurser at under-
vise«, siger hun.

Risikoen ved at skære i skolernes øko-
nomi er, at læringsdelen forsvinder.

»Kommunerne skal passe på, at de ikke 
reducerer specialskolerne til pasningstilbud. 
Alle børn har ret til undervisning, og disse 
elever skal ikke kun undervises i skolefag. De 
har et stort behov for at udvikle sociale og 
personlige kompetencer, så de kan begå sig 
i den verden, de lever i, ikke bare nu, men 
også som voksne«, siger Susan Tetler.

Kun gyngerne tilbage
Formanden for Samrådet for Specialskolele-
dere, Jesper Juel Pedersen, er enig i, at spe-
cialskolerne står med en særlig udfordring 
med et tungere elevklientel.

»Man kan spørge, hvorfor specialskolerne 
skal slippe for besparelser, når alle andre 
skal spare. Men vores takster afspejler, at 
det, vi sætter til på gyngerne, tjener vi ind 
på karrusellen. Hvis vi kun har gyngerne til-
bage, bliver det svært«, siger han.

Jens Skovmand fra hovedstyrelsen i DLF 
peger på et andet perspektiv.

»Vi ser, at kommuner sætter taksterne 
ned, og skolerne kan enten lave større hold, 
skære i timetallet eller sætte pædagoger ind 

i stedet for lærere. Men så er det ikke under-
visning«.

Det afhænger af børnenes handicap, hvor 
mange elever en lærer kan undervise ad gan-
gen. Men der er ingen normer på området, 
og derfor er det op til politikerne at lægge 
niveauet. 

»Spørgsmålet er, om de kender karakte-
ren af børnenes handicap og i særdeleshed 
konsekvenserne af handicappet«, siger Jens 
Skovmand.

Det gør de, mener Jane Findahl (Sociali-
stisk Folkeparti), formand for KL’s børne- og 
kulturudvalg.

»Generelt er kommunerne klædt på til at 
drive specialskolerne, og der er ikke noget, 
som indikerer, at specialskolerne udsættes 

for særligt store besparelser. Det er naturlig-
vis nødvendigt at tilpasse kapaciteten, men 
man skal præcisere det økonomiske system 
efter det tilbageværende elevklientel og af-
stemme forventningerne mellem kommune 
og skole«.

Videndeling kræver en plan
Ikke desto mindre genkender Susan Tetler 
billedet af specialskoler, som oplever, at 
kommunen ikke har nok indsigt i deres 
elever.

»Der vil nok altid være elever, som kom-
mer til kort i folkeskolen, så den enkelte 
kommune bør sætte sig ind i, hvordan disse 
elever får mulighed for at udvikle sig. De bør 
blandt andet se på, hvordan de bringer spe-
ciallærernes kompetencer i spil i almensko-
len til gavn for inklusionen«, siger hun.

Formanden for Samrådet for Specialsko-
leledere efterlyser også præcise planer for 
videndelingen.

»Kommunerne skal give almenskolerne et 
incitament til at bruge specialskolernes eks-
pertise, for eksempel ved at lade dem trække 
på gratis vejledning i starten«, siger Jesper 
Juel Pedersen.

Kommunerne har en udfordring med at 
få sat speciallærernes kompetencer i spil i 
almenskolen, erkender Jane Findahl. Men 
det er en udfordring, de tager seriøst.

»Man kan bare se på den store interesse 
for at komme til at udvikle inklusionsarbej-
det sammen med KL. Det er en lederopgave 
at sørge for, at speciallærernes viden kom-
mer i spil på den enkelte skole, men special-
lærerne skal også blive bedre til at sige, hvad 
de kan bidrage med, så alle lærere, som 
skal arbejde med inklusionsopgaven, kan få 
glæde af det«, siger Jane Findahl. 
freelance@dlf.org

Professor:  
Dybt problematisk, når kommuner  
sparer på specialskoler

foto: Pernille Aisinger

TeksT HENRIK STANEK

Vi har en forpligtelse til at give eleverne vilkår for at lære, 
så de kan blive mest muligt livsduelige, siger professor i 
specialpædagogik Susan Tetler.

Inklusion efterlader specialskolerne med elever, som har de mest vidtgående behov, så hvis  
kommunerne skærer i deres økonomi, risikerer læringsdelen at forsvinde, advarer Susan Tetler.

2014

GRATIS! Tirsdag d. 10. juni “Den Store 
Integrations Fest”. Kom og oplev: Brdr. 
Olsen, Frede Fup, Mr. Jack & the Daniels, Blue 
Van, De Røde Gebisser, Kruhøffer & Vejs Duo, 
In Lonely Majesty.
Tirsdagens koncerter er der fri adgang til.

Onsdag d. 11. juni: Skole- og bb. bands, 
D-A-D, Lis Sørensen, Hej Matematik, Kandis, 
Dúné, Turboweekend. Poul Halberg & 
Friends, Ib Grønbech, John D. Band, Michael 
Hardinger Band, Fede Finn & Funny Boyz, 
Shit Happens (Tyskland), United By Music 
(Holland), Jacob Jensen Band (DK), White 
Stars (DK), Sylvester Larsen, Nadolphy & 
Flegge Bach

Torsdag d. 12. juni: Rasmus Seebach, 
Birthe Kjær & Feel Good Band, Magtens 
Korridorer, Thomas Helmig, Carpark North, 
Folkeklubben, The Eclectic Moniker, Tom Jones 
Eksplosion, Richard Ragnvald med band, Tom 
Donovan, Peter Larsen, Peter “Vildmand”, Lene 
Nørrelykke & Allan Mortensen gospel koncert
Ret til ændringer forbeholdes

Priser 2014
1-dagsbilletter (onsd eller torsd)  385 kr. • 2-dagsbillet (onsd og torsd)  625 kr.
Camping 35kr./nat • Morgenmad 50 kr. • Indendørs overnatning 50 kr./nat   

Henvendelser vedrørende billetter / din bestilling kan KUN!! ské på telefon 86 52 55 66.
Du kan altid tjekke aktuelle billetstatus på www.solundfestivalen.dk eller ring 21 36 14 62 på dagene.

NYT! NYT! Billetsalg døgnet rundt

Skriv til os på us@solundfestivalen.dk - skriv navn og tel. nr. - Vi ringer dig op. 

Alternativt: Ring på 86 52 55 66 - Læg navn og telefonnummer – Vi ringer dig op

Eventuelt ikke solgte billetter “skydes af” ved indgangen på dagene.

NYT! NYT! Billetsalg døgnet rundt

Skriv til os på us@solundfestivalen.dk - skriv navn og tel. nr. - Vi ringer dig op. 

Alternativt: Ring på 86 52 55 66 - Læg navn og telefonnummer – Vi ringer dig op

Eventuelt ikke solgte billetter “skydes af” ved indgangen på dagene.
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Flegge Bach

Torsdag d. 12. juni: Rasmus Seebach, 
Birthe Kjær & Feel Good Band, Magtens 
Korridorer, Thomas Helmig, Carpark North, 
Folkeklubben, The Eclectic Moniker, Tom Jones 
Eksplosion, Richard Ragnvald med band, Tom 
Donovan, Peter Larsen, Peter “Vildmand”, Lene 
Nørrelykke & Allan Mortensen gospel koncert
Ret til ændringer forbeholdes

Priser 2014
1-dagsbilletter (onsd eller torsd)  385 kr. • 2-dagsbillet (onsd og torsd)  625 kr.
Camping 35kr./nat • Morgenmad 50 kr. • Indendørs overnatning 50 kr./nat   

Henvendelser vedrørende billetter / din bestilling kan KUN!! ské på telefon 86 52 55 66.
Du kan altid tjekke aktuelle billetstatus på www.solundfestivalen.dk eller ring 21 36 14 62 på dagene.

NYT! NYT! Billetsalg døgnet rundt

Skriv til os på us@solundfestivalen.dk - skriv navn og tel. nr. - Vi ringer dig op. 

Alternativt: Ring på 86 52 55 66 - Læg navn og telefonnummer – Vi ringer dig op

Eventuelt ikke solgte billetter “skydes af” ved indgangen på dagene.

NYT! NYT! Billetsalg døgnet rundt

Skriv til os på us@solundfestivalen.dk - skriv navn og tel. nr. - Vi ringer dig op. 

Alternativt: Ring på 86 52 55 66 - Læg navn og telefonnummer – Vi ringer dig op

Eventuelt ikke solgte billetter “skydes af” ved indgangen på dagene.

1133229 Annonce A4.indd   2 18/12/13   09.16

1133229-Annonce-CMYK-FOLKESKOLEN_210x285mm.pdf - 09:20:53 - December 18, 2013 - Page 1 of 1

141953 p22-25_FS0414_Specialpaedagogik.indd   25 17/02/14   16.08



debatteret

-------------------------
--------

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

}Blog: Man bliver ikke bedre til 
matematik ved at klatre i træer
Bent Lindhardt:
»… Meget af det, jeg ser og hører 
om, er betænkeligt langt væk fra 
god matematikundervisning. Det 
ligner mere et forsøg på at oppriori-
tere udenadslære og et forsøg på at 
uddanne eleverne til lommeregnere. 
Jeg er bekendt med, at man i det 
faglige miljø omtaler det som flue-
smækkerpædagogik – og dermed 
med rette ironiserer over det stærke 
fokus på selve aktiviteten frem for 
indholdet …

Der har bredt sig en overbevis-
ning om, at det at bevæge sig i sig 
selv er læringsfremmende – måske 
gennem en oplevelse af, at hjernen 
er en muskel, som via motion ud-
vikler sig som muskler i armene, når 
man går til fitness eller på lignende 
måder træner. Et billede, jeg vil på-
stå ikke er sandt. Hjernen er ikke en 
muskel, og man udvikler ikke ’hjer-
nekapacitet’ ved at motionere, men 
ved at træne tanker«.

}Blog: Nyt naturfag i folkeskolen  
– hvad så med læreruddannelsen?
Jonas Straarup Christensen:

»I de naturfaglige kredse i lærer-
verdenen er der en diskussion, som 
konstant melder sig. Nemlig debat-
ten om et samlet naturfag i folke-
skolens ældste klasser …
Fagligt overlap skal ikke være lig 
med effektivisering. Jeg er ret over-
bevist om, at en sammenlægning 
vil give visse overlap, som enhver 
politiker med en gul/rød/blå kugle-
ramme kun kan omsætte til et ord: 
Effektivitet. Men stop lige engang. 
Hvorfor skal et eventuelt frirum i et 
sammenlagt fag nødvendigvis ud-
løse et kortere studium? Hvad med 
at den frie plads, der bliver, bruges 
til at få nogle hidtil forsømte ele-
menter ind i faget. For eksempel ny 
forskning, både faglig og didaktisk, 
og it, som ikke kun handler om elev-
portfolioer og hjemmesider«.

»I have  
a dream«

som tidligere aftaler, men alligevel går ind og 
giver medlemmerne en vis form for tryghed 
i forbindelse med planlægning og afvikling af 
næste skoleår.

Vi er langt fra vores strategiske mål om, at 
alle skal omfattes af en lokalaftale, men det 
går den rigtige vej. Lad dog kommuner og 
lærerkredse selv afgøre nødvendigheden af 
en aftale.

De mange lyttemøder, jeg hidtil har delta-
get i, kalder ikke entydigt på aftaleindgåelse. 
Der er et stort behov for at skabe tillid, tryg-
hed, retfærdighed og samarbejde omkring 
rammerne. Klare meldinger fra ledelsen er en 
mangelvare. Husk nu, det var ikke kun ledel-
sesret, men også ledelsespligt, der blev sagt.

Mange ser beskyttelsen mod det græn-
seløse arbejde i en mere eller mindre fast 
tilstedeværelse, så en aftale uden nødvendig 
beskyttelse er heller ikke et mål for os. 

Hvordan bringer vi fagenes faglighed og det 
fagforeningspolitiske tættere sammen? Ind-
holdsmæssigt og kommunikationsmæssigt har 
det altid været en udfordring. På kurser og 
konferencer, i faglige foreninger og gennem 
undervisningen og forberedelsen sætter vi 
fagligheden i fagene meget højt.

Mange fagfaglige diskussioner og gode 
råd til hinanden som undervisere har haft 
deres egne liv på SkoleKom-konferencen. For 
mig har det altid været et ønske at få samlet 
denne del på en DLF-platform. Med det kom-
munikative sats, Folkeskolen nu har sat i søen 
med de faglige netværk, er vi kommet et stort 
skridt i den rigtige retning.

Jeg håber, at I som undervisere, de faglige 
foreninger, fagenes konsulenter og andre eks-
perter vil bruge netværkene, understøtte dem 
og fagene. 

Dyrk det faglige fællesskab, kom tættere 
på dit fag, og del din viden med andre. Styrk 
dine fag gennem opbygning af loyalitet, tillid 
og troværdighed til hinanden og gennem bru-
gen af hinandens input.

»I have another dream«.
KL føler sig kaldet, ja, hvem ved, måske tru-

et til at skrive til kommunerne for at fastholde 
sidste forårs totalt ødelæggende linje. Lad nu 
være med at indgå aftaler med de lokale lærer-
kredse, I skal ikke fralægge jer den ledelsesret, 
vi i forening med Folketingsflertallet trak ned 
over lærerne med flere sidste år.

Kære KL – stop den rigide tankegang. Flere 
og flere kommuner har i et tillidsfuldt samar-
bejde med de lokale lærerkredse talt sig frem 
til en aftale eller et administrationsgrundlag, 
som godt nok ikke har samme indholdsniveau 

 Der er et stort 
behov for at ska-
be tillid, tryghed,
retfærdighed og 
samarbejde om-
kring rammerne. 
Klare meldinger 
fra ledelsen er en
mangelvare.
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DLF mener
AF PEr SAND PEDErSEN  
ForMAND For orgANISAtIoNS-
uDvAlgEt I DlF 
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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 6 skal være redaktionen i hænde senest  
onsdag den 5. marts klokken 9.00.

Frederikke Schødts, lærerstuderende, University College Lillebælt, Odense

sammen kan vi gøre en forskel!
Det var med splittede følelser, at jeg mandag 
mødte op til vores temauge på University 
College Lillebælt.

Jeg havde hørt noget omkring en jæger-
soldat, ordet True North og om nogle øvel-
ser, som skulle gøre os til bedre lærere. Jeg 
hoppede i joggingtøj med tanken om, at vi 
skulle udføre »militær«-øvelser som en form 
for teambuilding. Jeg skulle blive klogere, 
meget klogere! True North viste sig at være 
et forskningsbaseret læringssystem, som skal 
hjælpe med at forbedre undervisning og læ-
ring. Jeg har på de fem dage gennemgået en 
større personlig såvel som faglig udvikling, 
end jeg kan prale af at have gjort i årevis.

Jeg har fået viden omkring, hvordan ele-
vernes såvel som min egen hjerne egentlig 
virker, og hvordan dette kan betyde alt! Hvor-
dan man kan opbygge og vedligeholde elever-
nes engagement og motivation, og hvordan 
man opretholder deres opmærksomhed.

Jeg er blevet bevidst omkring, hvordan 
jeg skal tage kontrol over mig selv, og hvor-
dan jeg skal bibeholde min integritet som 
lærer. Jeg har lært at være en god underviser 
og god til at lære! Til dato har jeg ikke op-
levet at blive så motiveret, og som en kom-
mende lærer i disse tider er dette tiltrængt! 
For en gangs skyld sidder jeg tilbage med 
oprejst pande og kan sige, at jeg er stolt af 
at have valgt at blive lærer! Jeg føler, at alle 
kommende såvel som nuværende lærere 
fortjener at få samme rush igennem krop-
pen, som jeg lige har oplevet! 

True North er ikke et prædikenkursus. 
Det er en inspirerende workshop, som min-
der dig om, hvorfor dét at være lærer er ver-
dens absolut vigtigste erhverv. Om man har 
stået 30 år foran en tavle eller blot lige har 
sat sine fødder på lærerseminariet, er fuld-
stændig ligegyldigt; pointen er, at vi sammen 
kan gøre en forskel.

iNdlæg på folkeskolen.dk i januar626
DANSKFAGET.DK

• Komplet læringsportal til 
  mellemtrin og udskoling
• Stort bibliotek
• Forfatterportrætter fra Holberg          
 til Helle Helle       
• Selvrettende læseprøver
• Årsplaner og undervisningsforløb
• Note- og højtlæsningsfunktion
• Opdateres konstant

Prøv gratis www.danskfaget.dk

Clio Online
Inspirerer til ny viden

Danmarks Læringsfestival er en kombineret udstilling og konference om læremidler, 
it og læring. Arrangementet erstatter Uddannelsesforum og Skolemessen i Roskilde.

Mød på konferencen bl.a. Christine Antorini, Manu Sareen, Stine Bosse, Mads 
Thimmer og Jørn Lund. På udstillingen kan du møde omkring 150 udstillere og se 65 
faglige oplæg arrangeret af udstillerne. 

25.-26. marts 2014, Bella Center, København

www.DanmarksLæringsfestival.dk

Alle kan være med
Udstilling med udstilleroplæg: 50 kr.

Konferencepriser: Se web

Mød mulighederne på Danmarks Læringsfestival!
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Jeg er lærerstuderende på tredje år på lærer-
uddannelsen i Haderslev og er på nuværende 
tidspunkt i praktik i en folkeskole. Noget, jeg 
som studerende og praktikant er en smule 
trist over, er, at mange lærere på skolerne 
kommer med samme negative og deprime-
rende kommentar: »Jeg fatter ikke, at nogen 
gider være lærer«. Hvorfor er I overhovedet 
lærere i den danske folkeskole? Det er noget, 
der virkelig kan lægge en dæmper på lysten 
til at fortsætte, men på den anden side giver 
det mig blod på tanden til at komme ud som 
lærer og virkelig brænde for mit arbejde. Ja, 
det er træls, at der sker ændringer (den nye 
reform), men sådan er det. Hvis det virkelig 
er så stor en klods om benet, hvorfor så ikke 
skifte karriere for at lade nye kræfter og ny 

viden komme til i den danske folkeskole. I 
kan tro, at eleverne kan mærke det på en 
lærer, der ikke gider sit arbejde. Tror I, at 
eleverne så gider yde? Det går begge veje.

Kort sagt, er du lærer i folkeskolen, og 
møder du en lærerstuderende, så lad være 
med at komme med den kommentar om, at 
du ikke fatter, at nogen gider blive lærer – 
hold den for dig selv! Tak.

Derimod skal de lærere, der er positive og 
venlige, ikke glemmes. I skal have tak for gode 
samtaler og gode råd omkring lærerjobbet. 

Redaktionen bringer normalt ikke anonyme 
læserbreve, men i dette tilfælde har vi valgt at 
lade skribenten nøjes med initialer. Det fulde 
navn er redaktionen bekendt.

TræT af NegaTive koMMeNTarer 
fra uddaNNede lærere

H.C., lærerstuderende i Haderslev

 Lad være med at komme med den 
kommentar om, at du ikke fatter, at  
nogen gider blive lærer – hold den for 
dig selv! Tak.

}Blog: accepter konkurrencen  
– og insister på dannelsen
Preben Medom Hansen:
»Kristendomsfaget er et af de 
steder i folkeskolen, hvor der er 
rum til det alment dannende ... 
Men i stedet for at se vores fag 
som en ø, hvor dannelsestænk-
ningen kan overleve trods mal-
strømmen af uddannelseskrav, så 
tror jeg mere på, at vi fortsat skal 
bringe fagets særlige tilgange 
og perspektiver i spil gennem 
samarbejdsforløb med skolens 
andre fag«.

}Blog: inklusion, så det aldrig 
glemmes
Jens Skovmand:
»Jeg bliver dybt bekymret, når en 
kapacitet, og som sådan betrag-
tes Egelund i visse øjne desværre 
stadig, udtaler, at udsatte børn 
har godt af at blive inkluderet, ’så 
de kan mærke konsekvenserne af 
deres forkerte handlinger’. Der er 
tale om børn og unge, som ikke 
er i stand til at klare sig i sociale 
sammenhænge ...«.

Vær med og lær hvordan man styrker elevernes anerkendende relationer og sociale 
fællesskab gennem en innovativ og praksis-orienteret læringsproces. Få masser af 
inspiration til hvordan, I med kreativitet og samarbejde kan forskønne jeres skole.

Som deltager får du:
• Ny viden om positiv psykologi, stimulerende fysiske rammer og indlæring.
• Erfaring med konkrete værktøjer, der styrer jeres projekt til succes - uden på forhånd 
 at kende slutresultatet.
• Ny viden om at åbne nye relationer til elever, forældre og kolleger.

Se program:
- og tilmeld hos cfu.ucsj.dk inden  12.2.13. Pris 350 kr/pers.

SKØN SKOLE KONFERENCE 12.3.13
Vær med og lær hvordan man styrker elevernes anerkendende relationer og sociale 
fællesskab gennem en innovativ og praksis-orienteret læringsproces. Få masser af 
inspiration til hvordan, I med kreativitet og samarbejde kan forskønne jeres skole.

• Ny viden om positiv psykologi, stimulerende fysiske rammer og indlæring.
• Erfaring med konkrete værktøjer, der styrer jeres projekt til succes - uden på forhånd 

SKØN SKOLE KONFERENCE 12.3.13

&
HÅNDVÆRK
DESIGN

SKØN SKOLE - fra idé ti l et skønt læringsmiljø

Meld jer ti l en Skøn Skole innovati onsuge. Elever designer og forskønner et 
klasseværelse eller fællesareal og dokumenterer processen. Ugen er spæk-
ket med tværfaglig og praksis-orienteret læring, der opfylder trinmål for 
Håndværk og Design og understøtt ende undervisning.

• Vær med i konkurrencen (feb.-okt.) i forbindelse med SKOLE200 
 - hvor vi fejrer at skolen bliver 200 år.
• Find konkurrence og grati s undervisningsmateriale på SKØNSKOLE.DK
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Jørgen Møller, pensioneret lærer, Sdr. Felding

start en debat om baggrunden  
for indsnævringen af folkeskolen 
Åbent brev til Anders Bondo:  

Kære Anders!
I 2013 udbasuneres: Første gang i dan-
markshistorien er gennemsnitsdanskeren 
blevet millionær skønt økonomisk krise. 
Forstå det, hvem der kan, men det kan må-
les og vejes og sættes ind i diagrammer. Det 
bliver det, og iklædt finansielle briller jagtes 
nye vækstmål. For eksempel i landbruget 
skal svineproduktionen øges med 1,5 mil-
lioner flere svin per år. Dong skal tilføres 
mere kapital og effektivitet. Hvem er bedre 
til det end US-finansieringsselskabet Gold-
man Sachs.

Tv-udsendelsen om dansk svineopdræt 
viste, at dansk landbrug kun kan drives ved 
at overtræde lovene om miljø og dyrevel-
færd samt 25.000 svin på lossepladsen per 
dag.

Goldman Sachs var en af de hovedan-
svarlige for den nuværende krise på grund 
af dens skalten og valten med verdensøko-
nomien, og den er klar til samme manøvre 
igen.

Dette er blot to enkle eksempler ud af 
mange tusinde på, hvorfor den danske fol-
keskoles formål indsnævres til at være i for-
reste front i fagene dansk og matematik.

At opdrage eleverne til hele mennesker 
med moralske, politiske og humane holdnin-
ger til det samfund og dets mennesker, som 
eleverne skal virke aktivt iblandt i deres vok-
senliv – ja, på baggrund af de to ovennævnte 
eksempler har det ingen interesse.

Så enkelt er det.
For nylig udkom en bog: »Civil ulydig-

hed«. Her nævnes eksempler på, hvad vi 
gør, når der ikke blot står en folkeskole på 
spil, men også en klode med dens menne-
sker og dyr.

Jeg foreslår, at DLF organiserer debat-
ter blandt landets lærere. Hvad gør vi som 
stand, hvis vi ikke længere vil tjene finans-
verdenens interesser, men den hele menne-
skeheds interesser?

Synes vanskelighederne store, må der 
ikke resigneres og gives op. Tværtimod må 
forårets humør og kræfter på banen igen.

Svar:
Kære Jørgen Møller.

For seks år siden talte daværende 
formand for vores verdensorganisation 
Education International, Thulas Nexis, på 
Danmarks Lærerforenings kongres.

Thulas Nexis fortalte, at der overalt i 
verden foregår en værdikamp om under-
visningen. Thulas satte følgende ord på 
kampen: »Education for human capital or 
education for social democracy«.

Thulas understregede, hvor vigtig denne 
kamp er, ved at sige, at »Uddannelse er så 
integreret i samfundet og kulturen, at vi 
ikke kan besvare spørgsmålet: ’Hvilken type 
uddannelse har vi brug for?’ uden at refe-
rere til vores visioner for, hvilket samfund 
vi ønsker«. 

Er det ønsket om den effektive arbejds-
kraft, der er det vigtigste mål for vores 
uddannelsessystem? Er vi sikre på, at 
økonomernes effektiviseringspotentialer 
altid er den bedste rettesnor for skolens 
udvikling? Det lyder måske som retoriske 
spørgsmål, men sagen er, at der er bekym-
rende mange, der helt klart svarer ja til 
disse spørgsmål.

Thulas sagde også: »Lærerne og deres 
fagforeninger har et særligt ansvar for ved-
holdende at insistere på, at hele samfundet 
deltager i debatten om, hvilken form for 
uddannelse vi har brug for«. Og i vores 
professionsideal har vi formuleret det på 
denne måde: »Læreren vil bidrage til udvik-
lingen af elevernes menneskelige, sociale 
og politiske dannelse, så alle elever får for-
udsætninger for aktivt at præge såvel deres 
eget liv som samfundet«. Vi vil blandt andet 
følge din opfordring op ved her i foråret at 
bruge vores professionsideal på flere må-
der, som du også kan se her i Folkeskolen. 
Tak for din opfordring!

Anders Bondo Christensen, formand for DLF

TYSK MELLEMTRIN
– ER DU KLAR?

Clio Online
Inspirerer til ny viden

Ny portal og nyt kursus
fra Clio Online 

- få et kompetenceløft i tysk

København 22.-23. april 
Horsens 6.-7. maj

2 dages kursus 
1400 kr. inkl. forplejning 

og fri adgang til Clio Onlines 
tyske portaler frem til september

Tilmelding www.clioonline.dk

LÆSESTØTTE MED CLIO ONLINE

Clio Online
Inspirerer til ny viden

PRØV GRATIS
– ring 42606010

www.clioonline.dk

• Dyslexie – særlig font til ordblinde
• Let/Svær udgave af alle tekster
• Højtlæsningsfunktion med 3 
  hastigheder
• Highlight af oplæst tekst
• Ordforklaringer ved mouseovers

ALLE CLIO ONLINES 
LÆRINGSPORTALER HAR:
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Matematiklektionen handlede om ligedanne-
de, retvinklede trekanter. Eleverne skulle »lege 
kopimaskine« og forstørre eller formindske 
den kartontrekant, de havde fået. Planen var, 
at lektionen skulle lede frem til senere arbejde 
med trigonometri. Lektionen skulle have en 
tydelig faglig pointe, og eleverne skulle arbejde 
undersøgende og eksperimenterende.

Sådan havde de planlagt forløbet – de to 
lærere og tre lærerstuderende. Det var to 
lektorer fra læreruddannelsen i Aarhus, der 
havde spurgt dem, om de ville prøve et titi-
mersforløb i Lesson Study – lektionsstudier. 
Et uddannelsesforløb, de sagde ja til.

Derfor mødtes de fem – lærerstuderende 
på anden årgang Mette Bünger, Lise Lind og 
Louise Halkjær og de to lærere fra Holme 
Skole i Aarhus Randi Langballe Hansen og 
Janne Jönsson, der også er matematikvejleder.

»Det handler om, hvordan man kan åbne 
sin undervisning op og få et fagsamarbejde. 

To lærere og tre lærerstuderende samarbejdede om en lektion om ligedannede, retvinklede trekanter i 6. 
klasse på Holme Skole. De observerede hinanden, evaluerede lektionen, ændrede på den og afprøvede den 
igen i en 7. klasse. Lesson Study er efteruddannelse inspireret fra Japan.

TeksT Helle lauriTsen

foTo simon Jeppesen

Netværket Matematik er for alle, der interesserer 
sig for og underviser i matematik. Fra Danmarks 
Matematiklærerforening blogger formand Elisa-
beth Tang og Jørgen Korsgaard. Desuden blogger 
lærer Connie Nielsen, lektor Bent Lindhardt og 
lektor Lisser Rye Ejersbo.

Find netværket under Faglige netværk på  
folkeskolen.dk

F a g l i g t  n e t v æ r k

 MateMatik 

Lektion i matematik blev 
forbedret og brugt igen
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»Jeg kunne godt tænke mig at bruge lek-
tionsstudier sammen med mine kolleger og 
på samme klassetrin. Det ville give et større 
indblik i hinandens undervisning. Når man 
har studerende, har man ofte dybe didaktiske 
samtaler, og den dialog burde man også have 
internt med sine kolleger«, siger hun.

I det hele taget lærer hun mest, når hun 
har studerende og ser dem undervise, fortæl-
ler hun. 

»Det gør mig opmærksom på, hvad jeg 
selv gør i min undervisning. Jeg bliver bevidst 
om, hvorfor jeg foretager mine valg, når jeg 
ser andres valg«.

De fem lærere fortæller, at den faste ar-
bejdsform i lektionsstudier er god, også fordi 
det bliver mindre grænseoverskridende på 
den måde. Det er ikke personligt, men fælles 
fagligt.

»Det er undervisningen, der er i fokus, 
og ikke personen. Man giver ikke gode råd, 
netop fordi det er et fælles projekt«, pointerer 
Mette Bünger.

»Vi vil gerne have, at børnene sætter ord 
på matematikken. Det skal vi lærere også 
gøre. Der sker noget, når vi selv taler om ma-
tematik. Det giver en anden faglig bevidsthed. 
Måske synes man ikke, der er så meget at tale 
om, men det er der. Og faget matematik træn-
ger meget til det«, siger Janne Jönsson. 
hl@dlf.org

gerer eleverne? Og hvordan reagerer læreren 
på elevernes respons? 

For højt niveau for 6. klasse
»Der er stor faglig forskel på de to klasser, 
og eleverne i 6. klasse havde svært ved at 
håndtere vinkelmåleren. Vi havde i det hele 
taget sat niveauet lidt for højt til 6.-klassen«, 
fortæller Lise Lind.

Klassen havde klart brug for, at det var 
læreren, der opsummerede og kom med de 
faglige pointer. Pointen er, at to trekanter er 
ligedannede, når vinklerne parvis er ens, og 
når forholdet mellem sidelængderne er det 
samme.

Desuden var der tekniske problemer med 
at vise opgaven i 6.-klassen.

Til gengæld blev de senere overrasket 
over, hvor meget eleverne i 7.-klassen kunne. 
De havde dog forberedt nogle ekstra spørgs-
mål til en gruppe af fagligt stærke elever i 
klassen. Mette Bünger underviste 7.-klassen.

anden lektion blev skarpere
Da første lektion var slut, evaluerede de 
fem lærere. Her er det vigtigt, at lektionen 
omtales som »vores« lektion, da den jo er et 
fælles projekt. Desuden er der ordstyrer på 
evalueringen.

Først har læreren, der underviste, ordet i 
fem minutter. Her resumerer hun målet med 
lektionen, specielle vanskeligheder, der op-
stod, og hvordan sammenhængen var mellem 
planlægning og gennemførelse af lektionen. 
Læreren kan også bede observatørerne om 
evaluering på noget bestemt.

Derefter fortæller observatørerne på skift, 
og lærerne kommer med forslag til forbedrin-
ger af lektionen.

»Vi er vant til at tale om undervisningsfor-
løb sammen. Men ikke om de enkelte lektio-
ner. I den nye folkeskolereform skal vi samar-
bejde i højere grad, og i lektionsstudier er det 
klart, hvad man skal gøre. Der er en ramme 
at arbejde i og udvikle videre fra«, siger Randi 
Langballe Hansen.

Lærerne fortæller, at lektion nummer to  
blev skarpere. Der var heller ingen tekniske 
problemer, lærerne havde lært, at det var 
vigtigt, at eleverne kunne se opgaven hele 
tiden undervejs.

»Vi var som lærere blevet mere tydelige 
i anden omgang. Desuden havde 7. klasse 
arbejdet med målestoksforhold, og det hjalp 
meget«, siger Lise Lind.

Randi Langballe Hansen ser muligheder i 
arbejdet med lektionsstudier. 

Der er ellers ikke stor tradition for kollegial 
sparring i den danske folkeskole«, siger 
Janne Jönsson.

De fem synes, det var spændende at 
planlægge en lektion sammen. Og nej, det 
er selvfølgelig ikke noget, man kan gøre 
med hver enkelt lektion. Snarere noget, 
man kan gøre en til to gange om året.  

planlægning efter drejebog
Der findes en drejebog til Lesson Study, så 
de fem arbejdede efter en fast plan. Det var 
lektorerne, der havde besluttet, at emnet 
skulle være trigonometri. Og da det først 
er et emne i 9. klasse, handlede det om at 
finde ud af, hvad eleverne havde brug for 
at vide for at kunne arbejde med ligedan-
nede, retvinklede trekanters egenskaber.

»Eleverne skal tale om, hvad ligedan-
nethed er. Det er nødvendigt for at kunne 
komme videre. Vi skulle planlægge, hvilke 
kompetencer der skulle i spil, og hvordan 
vi kunne præsentere det for børnene. Vi 
skulle jo ikke servere pointerne for dem, de 
skulle selv nå frem til dem. Men vi kan kun 
planlægge, når vi klart har besluttet, hvad 
vi vil med undervisningen«, forklarer Janne 
Jönsson.

På forhånd havde de fem talt om, hvilke 
matematiske kompetencer lektionen in-
deholdt. Hvilke emner og matematiske 
arbejdsmåder der var i brug. Der var tids-
plan, nøglespørgsmål og materialer.

Lise Lind underviste 6.-klassen, og de 
fire andre var observatører med hver deres 
skema. Her skrev de om elevernes motiva-
tion og deltagelse, om faglige observationer 
såsom elevernes strategier, og om det var 
svært eller let for dem. De kunne også stille 
»hvad nu hvis«-spørgsmål til eleverne un-
dervejs.

Observatørerne skulle specielt se på de 
fagligt stærke/svage, de stille og de domine-
rende elever. Hvilke roller tog de?

Hvordan spørger læreren? Hvordan rea-

Vi vil gerne have, at børnene sætter ord på 
matematikken. Det skal vi lærere også gøre. Det giver 
en anden faglig bevidsthed, mener lærerne.  
Fra venstre er det Randi Langballe Hansen, Janne 
Jönsson fra Holme Skole, Lise Lind og Mette Bünger 
fra læreruddannelsen i Aarhus, der arbejder med de 
trekanter, de brugte i undervisningen. »Lektionsstudier er inspireret af japansk undervisning, 

hvor man typisk bruger formen to-tre gange om året. 
Man udvikler og gentager en lektion, indtil den er blevet 
forbedret«, fortæller lektor på læreruddannelsen i Aar-
hus Arne Mogensen.
»Det handler ikke om at opbygge et bibliotek af gode 
lektioner, man kan gentage. Det handler om at disku-
tere undervisningen«.
Man vælger et overordnet mål – for eksempel »ele-
verne skal være mere ansvarlige i undervisningen« – og 
holder fokus på dét i lektionsstudiet. 
»Formen kræver, at man lægger sig fast på et mål og er 
tydelig som lærer. Det kræver, at læreren afslutter lek-
tionen i fuld kontrol. Læreren skal minde eleverne om, 
hvorfor vi er her, og hvad vi nu ved. Man bliver kritisk 
over for sin egen planlægning. Det skematiske i formen 
betyder, at man kommer ud over at have hensynsbe-
tændelse over for hinanden. Der er ikke tale om gode 
råd, men om at man sammen planlægger, evaluerer og 
forbedrer lektionen«, siger Arne Mogensen.
Der indgår Lesson Study i Quest-forløbet om naturfag, 
der foregår på 43 skoler i Midtjylland.

lesson study  
– lektionsstudier
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Sløjd giver et helt særligt 
selvværd, fordi man skaber sit 
eget projekt. Dette er vigtigere  
i skolen end nogensinde, fortæl-
ler ph.d. i sløjd Bent Illum.

Drej en  
cowboyhat

i træ

TeksT Pernille AiSinger 

foTo HAnne looP

Træ og håndværk fylder i 
Bent Illums hverdag. Cow-
boyhatten har han selv 
drejet. Men det hænder, at 
hunden Bella er lidt for glad 
for trætingene.

Nogle mennesker har det godt med at læse 
bøger og se tv. De bliver ikke sløjdlærere. 
For at blive en god sløjdlærer skal man 
nemlig leve et sløjdliv, hvor man altid har 
gang i små projekter uden for undervis-
ningen. Og at Bent Illum lever sit ord ud, 
er man ikke i tvivl om, når man kommer 
ind i hans hjem, hvor drejede træfigurer og 
godt håndværk titter frem overalt i stuen i 
Næstved. 

Bent Illum er landets eneste ph.d. i 
sløjd, og han har undervist børn og voksne, 
siden han i 1963 blev uddannet husflidslæ-
rer og i 1967 folkeskolelærer. 

At det blev sådan, var egentlig lidt en 
tilfældighed, for han kommer ikke fra et 
specielt kreativt hjem, og skolen var ikke 
der, hvor han lagde den største energi. Men 
måske netop derfor har han været i stand 
til at fange eleverne – de flittige såvel som 
dem, de andre ikke måtte lege med – og 
deres lærere.

»Sløjd er det eneste fag, hvor glæde er 
nævnt i Fælles Mål, og det er der en grund 
til. Man skal køre på motivationen i langt 
højere grad end i de obligatoriske fag. 
Men det kan man også, fordi man i sløjd 
virkelig har muligheden for at undervise 
tredimensionelt – ligesom man lever. Un-
dervisningen foregår ikke bare verbalt, den 
er sansebaseret«.

Bent Illum er derfor heller ikke et split-
sekund i tvivl om, at sløjd har en enorm 
berettigelse i folkeskolen også i dag.  
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»Hvis jeg må bruge nogle lidt forslidte 
ord, så handler det om at skabe det hele 
menneske, give selvværd og kompetencer, 
som man virkelig kan bruge. Gøre børnene 
nysgerrige, undrende og problemløsende og 
inspirere til entreprenørship og igangsæt-
teri. Det kan sløjd. For sløjd, håndarbejde 
og hjemkundskab har, hvis de bliver kørt af 
dygtige lærere, samme muligheder, selv om 
kulturerne er lidt forskellige. Fagene kan 
sætte folk i gang, så de påtager sig at løse et 
problem og gør arbejdet til deres eget pro-
jekt. Det giver mulighed for selvværd på en 
helt anden måde«.

Sløjd: Fra efterligning til original ide
Sløjdfaget har ændret sig en del i de 50 år, 
Bent Illum har håndteret høvl og drejebænk. 
Man taler om, at der har været fire paradig-
mer i sløjdundervisningen, som har afløst 
hinanden, men også delvist kørt side om 
side. Først kom modelsløjden. I 1970’erne 
begyndte man at tale om den mere sam-
fundsrelaterede side af sløjden. I slut-70’erne 
og 80’erne begyndte man på oplægsun-
dervisning, og fra 90’erne kommer så den 
mere tematiserede undervisning, hvor man 
arbejder med et overordnet emne.

I dag ser man på hele arbejdsprocessen 
– ide, planlægning, udførelse og evaluering – 
og det er helt rigtigt, mener Bent Illum.

»Når man ser på, hvad der interesserer 
kreative mennesker, så er det lige så meget at 
få ideen. Med modelsløjden havde man taget 
det sjove fra eleverne, så det kun var læreren 
selv, der havde fornøjelsen, hvis han altså gad. 
Det var synd, for der er meget mere drive i 
eleverne end til kun at stå for udførelsen«.

Men det har ikke været uden problemer, 
at de fire paradigmer har kørt sideløbende.

»Helt frem til årtusindskiftet har man haft 
hidsige diskussioner om de fire forskellige 
metodikformer, og hverken kommuner eller 
Undervisningsministeriet har prioriteret – 
alle var lige gode og værdifulde. Sløjdlærere 
er sådan nogen, der altid lige har noget i 
lommen, som de synes er smart og gerne 
vil vise til de andre. Det resulterer i diskus-
sioner om, hvis værktøj der er bedst – en 
tingsrettet diskussion. Vi har fuldstændig 
manglet den didaktiske diskussion, som først 
er kommet med de sidste 20 år, og det bærer 
faget præg af«.

Bent Illum understreger, at sløjdlærerne 
er kommet godt efter det de seneste år, men 
i og med at der heller ikke har været didak-
tiske kurser i sløjd på Lærerhøjskolen – og 
senere Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU), Aarhus Universitet – men kun på 
sløjdlærerskolen, har det været svært at få 
kvalificeret diskussionerne om faget.

Håndværk og design kræver to lærere
Den manglende didaktiske diskussion har 
også en betydning nu, hvor sløjd skal »læg-
ges sammen med« håndarbejde til det nye 
fag håndværk og design. Bent Illum peger 
på, at håndarbejdslærerne har en lang 
tradition for en fælles linje med didaktiske 
diskussioner fra deres kurser på Lærerhøj-
skolen. Der er sløjddidaktikken mere diffus, 
og det betyder noget for styrkeforholdet, når 
det nye fag bliver til. Sløjd var det sidste fag, 
som fik en kandidatuddannelse.

Hvis det nye fag bliver struktureret rigtigt 
ude på skolerne, så kan Bent Illum sagtens 
se, at der kan komme noget godt ud af det. 

Men han lægger ikke skjul på, at der er nogle 
bump på vejen. Og det bliver ikke bedre af, 
at fagene har været nede i en bølgedal, al 
den tid hvor ingen har vidst, hvad der skulle 
ske, og ingen skoleledere eller kommuner 
derfor har villet investere i efteruddannelse 
til lærerne.

»Selvfølgelig har fagene noget til fælles – 
ligesom tysk og engelsk. Dem kunne man jo 
også slå sammen og så tale hvert andet ord 
tysk og hvert andet engelsk. Eller idræt og 
hjemkundskab, så man kan slå kraftspring i 
køkkenet. Men helt seriøst, så er der en me-
get forskellig kultur i sløjd og håndarbejde, 
fordi de gamle kvinde- og mandekulturer 
’gemmer sig’ i fagene«.

Indtil nu er der næsten ingen mænd, der 
vælger at blive håndarbejdslærere, mens der er 
cirka en tredjedel kvinder blandt sløjdlærerne.

»Jeg er godt klar over, at der er en del 
kvinder, der kan begge linjefag. Men de fle-
ste mangler sansen for det grove sløjd, som 
mange af de store drenge gerne vil have. Det 
er lige så meget måden at gå til det på. Jeg 
kan se det på mine drejekurser for lærere. 
Kvinderne er generelt interesserede i formen 
og æstetikken, mens mændene er mere in-
teresserede i det tekniske. Det er forskellige 
fokuspunkter – lige gode, men forskellige«.

Bent Illum mener ikke, at man bare kan 
regne med, at skolerne vil få efteruddannet læ-
rerne til at kunne undervise i begge fag. Men 
hvis man holder fast i at have både en sløjd- og 
en håndarbejdslærer på og lave projekter på 
tværs, så kan det give gode resultater.

»Hvis der bliver mulighed for at efterud-
danne tekstil- og sløjdlærere, så de bliver 
ajourført til moderne og problemorienteret 
pædagogik, og man så forestiller sig, at sløjd- 
og håndarbejdslærerne planlægger sammen, 
giver deres klasser de nødvendige faglige, 
håndværksmæssige teknikker og præsente-
rer dem for et problem samlet, så kan der 
komme en masse godt ud af det. Man skal 
bare ikke tro, at man kan sætte en af lærerne 
på det nye fag, og så vil det andet komme af 
sig selv. Det er fuldstændig utopi«.  
pai@dlf.org 

Sløjd er det eneste 
fag, hvor glæde er 
nævnt i Fælles Mål, 
og det er der en 
grund til.
Bent illum 

F a g l i g t  n e t v æ r k

håndværk  
og design 

Netværket er for alle, der interesserer sig for hånd-
arbejde, sløjd og design i folkeskolen. 

Håndværk og Design-netværket er blevet til i sam-
arbejde med Danmarks Sløjdlærerforening og Dan-
marks Håndarbejdslærerforening. Blandt bloggerne 
er sløjd- og håndarbejdslærer Shamirra Aisinger og 
en stafet, hvor sløjdlærere skiftes til at blogge.

Find netværket under Faglige netværk på  
folkeskolen.dk

Læs også
Sløjd: Fra modeller til elevernes egne 
ideer
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5. årgang på Ikast Nordre Skole 
arbejder med entreprenørskab 
i billedkunst. De lærer at skabe 
et produkt med et formål og at 
samarbejde som på en arbejds-
plads. 

Entreprenørskab kan findes i mange fag – 
ikke mindst i billedkunst, hvor lærer Trine 
Sørensens elever på 5. årgang har skabt et 
produkt med værdi for andre end dem selv. 

»Vi er af Ikast-Brande Kommune bun-
det til at arbejde entreprenant. Men der er 

mig bekendt ikke nogen, der har gjort det 
i billedkunst endnu. Jeg tror ikke, at der er 
mange, der tænker entreprenørskab ind i bil-
ledkunst, fordi der i faget i forvejen er meget 
kreativitet. Men jeg kan lige så godt bidrage 
til at udvikle elevernes fantasi, og til at de får 
tillid til sig selv i billedkunst, som jeg kan i 
dansk og historie«, fortæller Trine Sørensen. 

Det eneste, der var givet på forhånd, var, 
at det færdige produkt skulle have noget 
med »bølgen« at gøre. Om det skulle tolkes 
som en lydbølge, et vandskvulp eller noget 
helt tredje, var op til eleverne. Temaet kom 
sig af Ikast-Brande Kommunes kulturfesti -
val »Bølger i hverdagen«. Her var ideen at 
skabe brobygning mellem forskellige sek-
torer, og det førte blandt andet til et sam-
arbejde mellem Ikast Nordre Skole og Ikast 
Bibliotek.

Idemager, håndværker eller leder?
Men inden eleverne fik lov til at være krea-
tive, så skulle de – som en del af entrepre-
nørskabsideen – finde ud af, hvordan de i 
grupper bedst kunne nå frem til et færdigt 
produkt.

»Som i alle andre fag varierer niveauet 
også i billedkunst, nogle har nemt ved bil-
ledkunst, mens andre synes, det er svært«. 
Trine Sørensen og eleverne snakkede sam-
men om, hvordan de gennem dynamiske 

TeksT Hanne  HellIsen

foTo TrIne  sørensen

Netværket Billedkunst er et nyt netværk for alle 
lærere, der underviser i billedkunst i folkeskolen. Her 
vil billedkunstlærer Trine Sørensen fremover blogge 
om sine ideer og oplevelser.

Er du billedkunstlærer, og kunne du have lyst til at 
blogge på folkeskolen.dk, så skriv lidt om dig selv og 
dine ideer til hbh@dlf.org

F a g l i g t  n e t v æ r K

Billedkunst

Bølgen  
skaber 
innovation
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Læs også
Trine Sørensen blogger fremover på 
folkeskolen.dk. Læs med på bloggen 
Den kreative dimension. 

Entreprenørskab i Ikast-Brande Kommune er kende-
tegnet ved, at
  der samarbejdes med det omkringliggende samfund
  der ligger menneskelig handlekraft bag produkt 

og proces
  det er læreren, der rammesætter
  der er behov for det, der laves
  der er nytteværdi for andre end eleven selv
  eleverne opfattes som resurser
  der er ikke én løsning eller ét facit på en opgave/

et problem
  det er tilladt at dumme sig
  der stilles ikke kontrolspørgsmål.

Entreprenørskab

grupper kunne få skabt flotte malerier, hvor 
de hver især bidrog med deres forskellige 
kompetencer. Derfor var en af opgaverne at 
finde ud af: »Hvad er jeg god til?«

»En elev sagde, at han var god til at få 

ideer, en anden var god til at male, og en 
tredje sagde, at der også skulle være en til at 
lede gruppen«, fortæller Trine Sørensen om 
grupperne, der blev sammensat af »idemage-
re«, »håndværkere« og »ledere«. Ligesom på 
en arbejdsplads arbejdede eleverne på tværs 
af kompetencer.

»Med denne arbejdsmetode er jeg sikker 
på, at de inklusionsbørn, jeg har i klassen, 
også bliver en del af projektet og bidrager 
med det, de er gode til. Jeg differentierer 
på denne måde, og jeg er klar over, at alle 
eleverne ikke kommer ud med samme mål. 
Den, der er håndværkeren, kommer ud med 
noget andet end lederen«.

stolthed og bølgechips
Over seks undervisningsgange blev syv 
runde træplader forvandlet til koøjer med 
udsigt til øde øer, havfolk og et skibsvrag – 
alt sammen udtænkt af eleverne.

»Det har været en anden måde at arbejde 
på i billedkunst. Jeg har været rammesæt-

teren og ikke andet. Det har været børnenes 
produkt og deres mål«. 

Til ferniseringen på Ikast Bibliotek – hvor 
der selvfølgelig blev serveret bølgechips – ly-
ste glæden og stoltheden ud af børnene.

»Børn er ikke altid så gode til at udtrykke 
med ord, hvad de føler, men jeg kunne se på 
dem, at de syntes, det var fedt, og de blev 
’høje’ af det«, siger Trine Sørensen og fortæl-
ler, at eleverne var stolte af deres produkter 
– men endnu mere stolte af, at andre skulle 
have glæde af billederne. 
hbh@dlf.org

Eleverne havde mange ideer til, hvad man kunne se ud gennem et koøje, men de var enige om, at de var på det sam-
me skib – og derfor måtte der være konsistens i billederne. Vandet på alle billederne er malet med samme teknik.
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FAGPORTALER TIL ALLE FAG

GYLDENDALS FAGPORTALER er digitale læremidler 

til fagene med undervisningsforløb, faglige redskaber, 

opgaver, teori og en lang række digitale resurser. 

Læremidlerne er online-baserede, interaktive og produ-
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Din morgen er kun nogle minutter gammel, 
og du har allerede produceret mere end tre 
liter spildevand. Det første, du gjorde, da du 
forlod sengen, var at gå på toilettet og skylle 
ud efter dig. Du vaskede hænder, og måske 
har du børstet tænder. Hvis du nu går i bad, 
er din andel af spildevand oppe på 10-15 liter. 

Så er der morgenmaden, hvor du skyller 
havregrynsresterne med sukker og mælk ud 
i vasken sammen med en halv kop kold kaffe 
eller te. 

En helt almindelig morgen.
Elever fra 9. klasse på Dansborgskolen i 

Hvidovre besøger Spildevandscenter Aved-
øre, hvor formidlingsmedarbejder Kristian 
Mandrup Pedersen meget illustrativt begyn-
der dagen med at hælde urin fra en kolbe 
over i spildevandsbeholderen. Derefter 
følger lidt toiletpapir, sæbe, tandpasta med 

videre. Eleverne fortæller om en almindelig 
morgen spildevandsmæssigt.

Kristian Mandrup Pedersen har selv 
en stegepande fra aftensmaden i går med 
nogle olierester på. Den skal vaskes op, og 
fordi han får gæster i aften, vaskede han 
her til morgen lige toiletkummen og hånd-
vasken. Blop lyder det fra flasken med 
rengøringsmiddel, splat fra tandpastatu-
ben. Spildevandsbeholderen indeholder 
efterhånden en gulligbrun væske med lidt 
klumper i.

TeksT Helle  lauritsen

foTo Klaus  Holsting

rapporteret

Beskidt vand  
og rene hænder i projektopgaven

9.-klasserne på Dansborgskolen i Hvidovre har fået faste emner og problemformuleringer af deres lærere 
til projektopgaven. De skal rense spildevand, føre regnvand væk fra skolegården, indrette venteværelser på 
Hvidovre Hospital eller lave en kampagne om håndhygiejne.
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Han forklarer spildevandets forløb rundt i 
rensningsprocessen på spildevandscentret. 

Eleverne skal på en rundtur på anlægget, 
som de tidligere har besøgt. De skal lige lave 
et par øvelser, hvor de bundfælder mineralet 
struvit og måler fosforindhold i lidt spilde-
vand. Det her er begyndelsen på nogle af 
9.-klasseelevernes projektopgave. Om knap 
to uger skal de fremlægge deres projektop-
gave her på spildevandscentret.

De to 9.-klasser fra Dansborgskolen er delt 
op i grupper. Flere grupper arbejder med de 

samme emner. Der er et par grupper på spil-
devandscentret og flere grupper på Hvidovre 
Hospital, hvor de arbejder med håndhygi-
ejne, laver kampagne om rene hænder og 
udvikler venteværelser.

tænkehatte i arbejdsprocessen
På skolen har eleverne nu været i gang i halv-
anden uge. Det er onsdag, og en foreløbig syn-
opsis skal afleveres fredag middag. Alle elever 
er indkaldt til møde i læringscentret klokken 
9. Her introducerer lektor Peter Rod fra UCC 
eleverne for tænkehatte i forskellige farver. 
Han er tilknyttet projektopgaven som vejleder 
for både eleverne og lærerne. Det er samtidig 
et efteruddannelsesforløb for lærerne. 

Eleverne taler i grupperne om, hvordan 
deres mavefornemmelse er for projektet lige 
nu, mens Peter Rod har den røde kasket på – 
følelseshatten.

Der følger en sort »hvad er problema- 
tisk?«-hat, en gul optimismens kasket og en 
blå struktur-kasket – »det her går vi ud og gør 
straks, og bagefter gør vi sådan«. 

Nogle af eleverne synes, at de næsten er 
færdige med opgaven. Andre bliver lidt usik-
re på, hvor meget de egentlig mangler.

»Hvad er det værste, der kan ske?« »At 
jeg bliver så nervøs til fremlæggelsen, at jeg 
ikke kan sige noget«, mener en dreng. Og så 
hvis gruppen får tekniske problemer. »Tænk 
hvis vores filer bliver slettet!« En anden i 
gruppen overvejer, om noget af det, de siger 

i deres film, kan trække ned ved fremlæg-
gelsen. Nogle roser også hinandens arbejde 
i gruppen.

Fik udleveret problemformulering
Flere grupper har skrevet sig på en liste til 
vejledning hos de tre lærere. Nogle grupper 
har ikke skrevet sig på, men lærerne beslut-
tede på deres morgenmøde, at de skal rundt 
til alle i dag. Mange af grupperne har stadig 
alt for mange bolde i luften og har ikke fået 
nok struktur på arbejdet. Andre kører fint.

Lærerne kan følge med, fordi grupperne 
skriver på programmet Tumblr, hvad de har 
gjort, og hvilke planer de har. Nogle skriver 
logbog. Andre bliver opfordret til at delagtig-
gøre lærerne mere i deres arbejde.

Virksomhederne og skolen har beslut-
tet, at eleverne får en problemformulering 
udleveret. Normalt er problemformuleringen 
en del af projektopgaven, men denne gang 
får eleverne altså en færdig problemformu-
lering, der til gengæld er fra virkelighedens 
verden. Nogle af eleverne er utilfredse over 
det, men andre er glade. Sidste år var emnet 
mere filosofisk – om frihed i den arabiske ver-
den og i Danmark, fortæller et par elever. 

»Det fede ved naturfagsemnet i år er, at 
eleverne kommer ud af skolen og ud i noget 
virkelighed. De skal ikke bare gå på net-
tet. Her er nogle fagpersoner på hospitalet 
og spildevandscentret, der giver sig tid til 
dem. Jeg oplever, at eleverne er motiverede. 
Flere er rigtig godt i gang, de udarbejder 
spørgeskemaundersøgelser og laver forsøg«, 
fortæller Louise Pedersen, der er elevernes 
matematik- og naturfagslærer.

»Tja, jeg synes til gengæld, at vinklen er 
snæver. Fordi det er så naturfagligt. Jeg er 
humanisten i det her, og jeg mangler tilgangen 
fra samfundsfag: Hvad siger klimaministeren? 
Hvad mener forskellige politikere på landsplan 
og lokalt? Jeg mangler, hvordan vi får kloakken 
ind i projektet historisk set«, siger Lisa Kinzi, 
der har eleverne i dansk og samfundsfag.

»Jeg er glad for, at de skal gå mere i dyb-
den«, siger Louise Pedersen.

Beskidt vand  
og rene hænder i projektopgaven

En halv kop kold kaffe bliver hældt i »vasken« efter mor-
genmaden. Spildevandet er efterhånden godt grumset af 
sæberester, urin, toiletpapir og havregrynsrester. En helt 
almindelig morgen – spildevandsmæssigt set, fortæller 
Kristian Mandrup Pedersen fra Spildevandscenter Aved-
øre til eleverne.

Eleverne skal bundfælde 
mineralet struvit og måle 
fosforindhold i spilde-
vandet. Senere skal de 
beskrive, hvordan man 
kan udvinde fosfor af et af 
værkets spildprodukter.

Det faglige netværk Naturfag handler om fagene 
natur/teknik, fysik/kemi, biologi og geografi. Der er 
faste bloggere fra de faglige foreninger og fra NTS-
centeret. Derudover vil en neurobiolog og flere læ-
rere skrive blogindlæg.

Find netværket under Faglige netværk på  
folkeskolen.dk

F a g l i g t  n e t v æ r K

naturfag 
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»Ofte handler deres egne projekter om 
kendisser, hjemløse og narkomaner. Her er 
fag-fagligheden større«.

Halv hund fundet – engang
I Riste-huset på spildevandscentret løber al 
spildevandet gennem riste. Her har med-
arbejderne tidligere fundet en stor levende 
fisk, en hel cykel, gebis og legetøj. Men i dag 
er der ikke så meget som en død rotte. 

Når »tørstoffet« er samlet op, bliver det 
knust i en mølle. Bagefter bliver det hele 
pumpet over i de store rådnetanke – hånd-
granaterne bliver de kaldt i daglig tale på 
grund af ligheden. Rådnetankene fungerer 
ligesom et stort tarmsystem, fortæller Kri-
stian fra spildevandscentret. Bakterierne her 
bearbejder materialet.

Rundturen går til de store bassiner, hvor 
spildevandet bliver tygget godt igennem af 
bakterierne. Rotorer pisker luft i vandet. 
Her skal man endelig ikke falde i, for man 
kan ikke svømme på grund af al luften, der 
er i vandet, og man risikerer at blive skåret 
i stykker af rotorerne. Engang fandt medar-
bejderne en halv hund i bassinet.

I dag er det en stor hare, der overrasker 
gruppen. Den må have ligget og klemt sig 
på jorden, men da gruppen kommer tæt på, 
springer den op og stæser af sted mellem 
beholderne. Det er bidende koldt på Spilde-
vandscenter Avedøre denne januardag.

I besøgscentret viser Kristian en dråbe 
bakterier i mikroskopet og fortæller elever-
ne, hvad de kan se i prøven. Der er trådbak-
terier og nogle runde encellede mikroorga-
nismer, der har fart på og spiser bakterier.

»Hvem spiser en død rotte, en lort og et 
æbleskrog? Ja, bakterierne. Det handler om, 
at intet forsvinder og bliver til ingenting. Det 
bliver altid til noget andet«, forklarer Kristian 
og vasker hænder grundigt. 

Eleverne må ikke arbejde med bakterie-
prøverne. Kristian har særlige vaccinationer 
for at kunne vise bakterierne frem.

Hygiejne-Hilda i børnekampagne
En pige kommer ind i læringscentret på 
Dansborgskolen med en bamse, der har kit-
tel på. Hun trykker den på ryggen. »Husk at 
vaske hænder og hjælpe dine venner«, siger 
bamsen højt. 

Pigerne i gruppen griner. Det er Hygiejne-

Hilda, de præsenterer. Bamsen er vigtig i 
deres kampagne for bedre håndhygiejne. 
Kampagnen er målrettet 1. klasses elever. 
Pigerne skal lave bakterieprøver senere i dag 
og mangler lidt til deres fremlæggelse. Det 
er en vaske hænder-kampagne, de arbejder 
med. Med foldere til forældrene.

Grupperne fra spildevandscentret har et 
glas hver med rødt sand. Det er et spildpro-
dukt, men man kan udvinde omkring ti pro-
cent fosfor af sandet til brug for eksempel til 
vaskepulver. Og der bliver snart knaphed på 
fosfor, mener eksperter. Det vil de fortælle 
mere om i deres fremlæggelse.

En gruppe drenge har optaget en lille film 
på spildevandscentret. En af dem spiller re-
porter, en anden distræt professor, en spiller 
Kristian, der underviste dem på centret, og 
en er medarbejder. Han dør godt nok hurtigt 
på filmen, fordi et forsøg går galt.

De fire drenge er glade for deres emne, 
men den ene er utilfreds over ikke selv at få 
lov til at problemformulere.

Deres film hedder »Fosfor – en leg med 
skæbnen«. De er også lige omkring mulighe-
den for at producere gødningsbomber – men 
uden opskrift, som de pointerer.

I andre grupper er eleverne i gang med at 
bearbejde resultater af spørgeskemaer fra de 
yngste elever om legepladser, og nogle under-
søger muligheden for at bygge en minifaskine. 
En lille model for at vise, hvordan de vil lede 
regnvand væk fra skolegård og legeplads. 

Alle elever skal om nogle dage fremlægge 
deres projekter for lærerne og underviserne 
fra spildevandscentret og hospitalet. 
hl@dlf.org

Hvidovre Kommune ønsker at udvikle naturfagsunder-
visningen i folkeskolen. Kommunen har ansat en pæ-
dagogisk sciencekonsulent, efteruddanner lærere i na-
turfag og har startet projektet Elever af Ellehammer. 
Det er et innovativt samarbejde mellem kommunens 
folkeskoler og virksomheder. Her samarbejder skolerne 
indtil videre med Spildevandscenter Avedøre, Hvidovre 
Hospital og Gaia Solar, og meningen er, at eleverne får 
en udfordring af virksomheden. Projektet har netop 
vundet en pris på Velfærdens Innovationsdag 2014. 
www.sciencehvidovre.dk

elever af ellehammer

Formidlingsmedarbejder Kristian Mandrup Pedersen for-
tæller om bassinernes funktion og de store rådnetanke – 
håndgranaterne – på Spildevandscenter Avedøre.

Hvem spiser en 
død rotte, en lort 
og et æbleskrog? 
Ja, bakterierne. 
Det handler om, 
at intet forsvin-
der og bliver til 
ingenting. Det  
bliver altid til  
noget andet.
Kristian Mandrup Pedersen 
spildevandscenter Avedøre
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Mange skoler køber dyre legeredskaber som bruges alt for lidt, 
men det har vi bestemt os for at gøre noget ved… Se derfor: 

-Alle vil være med 

-Sjov og effektiv motion 

-Styrkelse af motorik 

-Stor værdi for pengene 

-Kan bruges hele året 

-Legepladsens mest brugte 

-Forbedret sikkerhed 

-Ingen vedligeholdelse 

Aktiv Leg ApS - Boldingvej 5 - 7250 Hejnsvig - Tlf. 75 33 60 10  -  post@aktiv-leg.dk 
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Er det slemt at misse et nutids-r i et verbum 
i en statusopdatering? Det synes kun fire ud 
af ti gymnasieelever ifølge cand.mag. Anna 
Kristiansens undersøgelse af unges bevidste 
og ubevidste holdninger til stavefejl på de 
sociale medier. 

I undersøgelsen er de unge blandt andet 
blevet bedt om at bedømme en dreng, der 
skriver følgende i sin statusopdatering på 
Facebook: »Jeg har 4,5 dag til at arrangere 
hvordan jeg score Lisa Lents:-P«. Er drengen 
klog eller dum, tjekket eller utjekket? Det 
skal de unge blandt andet vurdere. 

Det samlede resultat overrasker Anna 
Kristiansen. Mens tidligere undersøgelser 
har vist, at fejl i nutids-r er en af de stavefejl, 

der irriterer folk allermest, så ser de unge 
tilsyneladende igennem fingre med netop 
den fejl.

»Min undersøgelse viser, at de unge er 
ret tolerante over for nutids-r-fejl. Under 
halvdelen af de unge kategoriserer det som 
en slem stavefejl. Der er heller ikke noget, 
der tyder på, at de dømmer andre unge 
særlig hårdt, når de begår nutids-r-fejl på 
Facebook«, siger hun. En forklaring på de 
unges afslappede forhold til r’et bag på 
verber i nutid finder Anna Kristiansen i det 
forståelsesmæssige. 

»Det er nutids-r’er i verber, der ender på 
re, jeg har undersøgt, så på den måde er det 
verber, hvor man ikke kan høre, om det er 
der eller ej, det her nutids-r«.  

Slåfejl, sær- og sammenskrivningsfejl og 
forvirring ved store og små bogstaver er dog 
tre fejltyper, de unge ser på med endnu bli-
dere øjne end på nutids-r’er. 

Hellere doven end dårlig staver
Undersøgelsen er foretaget på 352 dan-
ske elever i gymnasiet, på teknisk skole 
og handelsskolen og er rygraden i Anna 
Kristiansens speciale fra Institut for Nordiske 

»Jeg køre« er ikke en slem stavefejl, når den begås i en statusopdatering  
på Facebook. Det mener de unge i hvert fald ikke.   

TeksT Lise Frank

foTo Bo Tornvig

Unge er ligeglade med  
nutids-r-fejl på Facebook   

Dansklærerne i fol-
keskolen bør ikke 
opfordre til mindre 
tolerance over for 
andres nutids-r-fejl. 
Men lærerne kunne 
godt sige til eleverne, 
at når de generelt 
begår stavefejl, så vil 
der være nogen, der 
vil dømme dem som 
mindre kompetente. 
Det mener cand.
mag. i dansk Anna 
Kristiansen, der her 
er fotograferet på 
sit arbejde i Dansk 
Sprognævn. 

I det faglige netværk for dansklærere på folke-
skolen.dk kan du læse om dit fag, debattere og 
dele viden. Flere end 5.000 dansklærere og an-
dre sprog- og litteraturfolk er allerede en del af 
netværket. Mens Folkeskolens journalister skriver 
nyheder til siden, blogger både faglige fyrtårne og 
helt almindelige lærere om danskfaglige op- og 
nedture.

Find netværket under Faglige netværk på  
folkeskolen.dk

F a g l i g t  n e t v æ r k

dansk- 
undervisning 
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Studier og Sprogvidenskab på Københavns 
Universitet. Muligvis nedvurderer de unge i 
højere grad nogle bestemte ord i forhold til 
nogle bestemte stavefejl, lyder en af specia-
lets antagelser. »Køre« uden nutids-r er for 
eksempel værre end »score« uden nutids-r, 
viser studiet. 

»Fordi ’score’ er et engelsk ord, så tænker 
de unge måske ikke, at det ord skal følge 
danske bøjningsmønstre på samme måde 
som et mere etableret ord som ’køre’. Man 
kunne også forklare det med, at ’køre’ er 
et mere hyppigt ord end ’score’. Det giver 
mening, at der er mindre tolerance over for 
at stave hyppige ord forkert. Man tænker, 
at de ord er så normale, at dem burde alle 
kunne«, siger Anna Kristiansen.       

En ting står imidlertid klart: Det er værre 
at være en dårlig staver end en doven staver. 
Anna Kristiansen forklarer, hvordan de unge 
giver udtryk for, at slåfejl ikke er specielt 
slemme. Fejl i store og små bogstaver er også 
mere eller mindre ligegyldige på Facebook. 
Logikken er altså den lidt mærkværdige, at 
de fejl, man nemt kunne have undgået, er de 
mindst slemme.  

»De unge siger det selv i de interview, jeg 
har haft med dem bagefter. Når man godt 
ved, at det er en fejl, så gør det ikke noget, 
at man begår den. De stavefejl, der betyder 
noget, det er dem, der har noget med kom-
petencer at gøre, dem, hvor man kommer til 
at virke dum«, siger Anna Kristiansen. Det er 
for eksempel fejl ved stumme bogstaver eller 
fejl ved dobbelt-/enkeltkonsonanter.

 De unges logik i den her sammenhæng 
undrer Anna Kristiansen lidt. 

»Jeg synes jo bedre, at man kunne forven-
te, at folk lige læser deres ting igennem, end 
jeg synes, det er rimeligt at dømme folk, der 
har svært ved stavningen på de vanskelige 
områder«, siger hun. 

egne stavefejl er slemme  
Det ville på mange måder være forkert at 
sige, at de unge slet ikke har respekt for 
retskrivning. Selvom de ikke synes, at nutids-
r’et er det vigtigste at have styr på, så er de 
oplært med, at man skal kunne stave.

»Ja og det er interessant. Jeg stillede dem 
jo også spørgsmålet, hvor meget de går op 
i deres egne stavefejl, og der blev jeg over-
rasket over, at dem gik de meget op i, hvilket 
vel egentlig er meget sympatisk, for på den 
måde er de tolerante over for andre, men 
gør sig alligevel selv umage med at stave kor-
rekt«, siger Anna Kristiansen.  

Der er imidlertid ingen signifikant forskel 
på, hvordan piger og drenge vurderer andres 
stavefejl i undersøgelsen. I lyset af undersø-
gelser foretaget af Dansk Sprognævn af, hvor 
dygtige henholdsvis drenge og piger er til 
at stave, er det resultat også en smule over-
raskende.  

»Drengene har flere fejl i diktat end piger-
ne i de undersøgelser. Så på den baggrund 
kunne man godt forestille sig, at drengene 
ville være mere tolerante over for stavefejl, 
men det har altså ikke vist sig i min undersø-
gelse«, siger Anna Kristiansen.    

Måske ryger nutids-r-reglen 
Man kan ifølge Anna Kristiansen kun 
forvente, at de unge i fremtiden i stadig 
større grad vil begå fejl i sær- og sammen-
skrivninger, fordi de ikke finder fejltypen 
slem og ikke dømmer andre, der begår den. 
Det samme gælder muligvis for nutids-r-fejl. 
Men grund til bekymring for det danske 
skriftsprog mener hun ikke, at dansklæ-
rerne bør have. 

»Det er jo sådan med sprog, at det ud-
vikler sig. Vi skriver heller ikke i dag, som vi 
skrev for hundrede år siden. Og det er godt. 

Det er det, der gør, at sproget er levende«, 
siger Anna Kristiansen og fortsætter: »I 
sprogsamfund, hvor man i alt for høj grad 
prøver at holde fast i det gamle og ikke lader 
sproget få sin udvikling, gider de unge ikke 
tale sproget. Så signalerer det for meget, at 
man er gammel, og så stopper de unge med 
at tale det. De begynder måske at tale en-
gelsk i stedet«. 

Derfor skal man selvfølgelig stadig have 
nogle fælles normer for, hvordan man staver, 
mener Anna Kristiansen. Hun holder på, at 
det ikke er en dårlig ting, at sprog og stave-
former ændrer sig med tiden. Heller ikke 
hvis det bliver acceptabelt at undlade nutids-
r’et på »jeg kører«.  

»Nej, altså, man kunne godt forestille sig, 
at man med tiden afskaffede nutids-r på ver-
ber, der slutter på re. Det ville jo stadigvæk 
være en gennemgående regel«, siger Anna 
Kristiansen og understreger, at den gisning 
er for egen regning og ikke en, der tilhører 
Dansk Sprognævn, hvor hun arbejder til 
daglig.  
lif@dlf.org

Anna Kristiansen har også foretaget en tillægsundersøgelse til den større. 62 respondenter fra tre klasser på Brøndby 
Gymnasium gennemførte samme undersøgelse som de 352, men med den forskel, at eleverne skulle tage stilling til 
stavefejlene i en stil, ikke på Facebook. 

Diagrammerne nedenfor viser respondenternes gennemsnitlige rangering af, hvor slemme stavefejlstyperne er, alt 
efter hvilket medie de optræder i. Et er mindst, og seks er mest slem.

Fejl i store og små bogstaver
– fra den mindst alvorlige fejl på facebook til den alvorligste fejl i en stil.
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”Nej, altså, man kunne godt forestille sig, at man med tiden afskaffede nutids-r på verber, der 
slutter på re. Det ville jo stadigvæk være en gennemgående regel”, siger Anna Kristiansen og 
understreger, at den gisning er for egen regning og ikke en, der tilhører Dansk Sprognævn, 
hvor hun arbejder til daglig.  
 
lif@dlf.org 
 
Jeg synes alle fire billeder fra Bo Tornvigs kontaktark kan fungere inde i historien – Fotos på 
ftp under Bo Tornvig:  
    
Billedtekst: Dansklærerne i folkeskolen bør ikke opfordre til mindre tolerance over for andres nutids-r-fejl. 
Men lærerne kunne godt sige til eleverne, at når de generelt begår stavefejl, så vil der være nogen, der vil dømme 
dem som mindre kompetente. Det mener cand.mag. i dansk Anna Kristiansen, der her er fotograferet på sit ar-
bejde i Dansk Sprognævn.  
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Fejl i store og små bogstaver 

– fra den mindst alvorlige fejl på Facebook til den alvorligste fejl i en stil. 
 
Anna Kristiansen har også foretaget en tillægsundersøgelse til den større. 62 respondenter fra 
tre klasser på Brøndby Gymnasium gennemførte samme undersøgelse som de 352, men med 
den forskel, at eleverne skulle tage stilling til stavefejlene i en stil, ikke på Facebook.  
 
Diagrammerne nedenfor viser respondenternes gennemsnitlige rangering af, hvor slemme sta-
vefejlstyperne er, alt efter hvilket medie de optræder i. Et er mindst, og seks er mest slem.   
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Indholdsfortegnelse:  
”Jeg køre”  
Der mangler et nutids-r. Og hvad så? Unge trækker på skuldrene over stavefejl på Facebook. 
 
 
Forsidepind: hvis det skal være helt kort:  
Pyt med nutids-r’et  
Cand.mag. i dansk om unges holdning  
til stavefejl på Facebook.  
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Hjemkundskab, der jo handler om mad, 
bliver med skolereformen til madkundskab.

Kristendomskundskab, hvor der foregår 
religionsundervisning, beholder derimod sit 
navn og sigtet på kundskab i kristendom.

Da kristendomskundskab i midten af sid-
ste årti blev gjort til prøvefag, gav det ifølge 
John Rydahl, der er formand for Religionslæ-
rerforeningen, en opblomstring for faget.

»Der kom en kort pukkel af positiv op-

mærksomhed i et par år, hvor flere lærere 
kom på kursus, og der blev bestilt nye mate-
rialer hjem. Men det er fladet ud igen«, siger 
John Rydahl. Han fortæller, at lærere, før 
faget blev et prøvefag, fortalte om, at det var 
svært at få skolerne til at prioritere, at læ-
rerne skulle på kursus i faget. I dag, fortæller 
han, er den store udfordring for faget igen 
lav status.

»Kun 22  procent af underviserne i faget 
har linjefagskompetence, og der skal jo være 
fuld linjefagsdækning med den nye skolere-
form«, siger John Rydahl. Han fortæller, at 
faget derudover er udfordret af indholdsfor-
tegnelsen. Selvom det fremgår af faghæftet 

for faget, at det er et bredt religionsfag med 
undervisning i forskellige religioner, kan sko-
lerne nøjes med at undervise i kristendom 
de første seks skoleår – derefter er faget i 
øvrigt almindeligvis aflyst, det år eleverne 
har mulighed for at gå til konfirmationsforbe-
redelse hos en præst.

»Man påtager sig ikke den opgave at 
folde fagets indhold ordentligt ud, og det er 
utilfredsstillende i 2014«, siger John Rydahl. 
En konsekvens af fokus på kristendom i ind-
skolingen er ifølge John Rydahl, at der bliver 
valgt få bibelske tekster til afgangsprøverne 
– fordi andre religioner fylder mere i udsko-
lingen. En anden konsekvens er, at det bliver 

Faget fik  en opblomstring, da det blev prøvefag, men kæmper med lav status og få linjefagsuddannede, 
fortæller religionslærerformand. Religionsforsker savner akademisk forankring for faget.

Kristendomskundskab mellem  
videnskab og religion

TeksT EsbEn ChristEnsEn

illusTraTion Craig stEphEns

Eleverne kan stadig fritages fra folke-
skolens kristendomskundskab, ligesom 
faget er aflyst, det år præsten afholder 
konfirmationsforberedelsen.
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sværere at møde eleverne med en anden 
religiøs baggrund end kristen, hvis det kun 
er i overbygningen, der bliver undervist i 
andet end kristendom.   

Selvom faget i 1975 blev ændret, så det 
ikke længere skal forkynde kristendom for 
eleverne, har forældrene stadig mulighed 
for at fritage eleverne fra undervisningen. At 
eleverne stadig kan fritages, giver ifølge John 
Rydahl anledning til en mistænkeliggørelse 
af skolen, og han ærgrer sig over, at den 
kommende folkeskolereform ikke indebærer 
både en navneændring og en ophævelse af 
fritagelsesparagraffen, da der skulle være 
politisk flertal herfor. 

Fordele ved kundskab
Tim Jensen, der er lektor og studieleder ved 
Religionsstudier ved Institut for Historie på 
Syddansk Universitet, kan godt se en idé i at 

omdøbe kristendomskundskab til »religion«, 
som det for eksempel hedder i gymnasiet, 
eller til »religionskundskab«.

»Der kunne være en strategisk pointe i 
forhold til kulturkristne, ateister eller ikke 
kristne i at omdøbe det til religion eller re-
ligionsundervisning. For at understrege, at 
det ikke kun handler om kristendom«, siger 
han og tilføjer: »Men navnet er jo desværre 
passende, for så vidt ikke-kristne religioner 
fortsat behandles ganske stedmoderligt i 
forhold til kristendom, der både fylder mest 
og i høj grad bestemmer den hele indfalds-
vinkel til faget. Om den anden del af navnet 
siger han: 

»Fordelen ved navnet, som det er nu, 
er, at ’kundskab’ indgår. Eleverne skal have 
nogle reelle kundskaber. Især nu, hvor faget 
kan trækkes ud til afgangsprøven, kan det 
ikke nytte noget, at man skal give karakterer 
i, om eleverne kan forholde sig til eksisten-
tielle, filosofiske eller halvreligiøse spørgsmål 
om, hvad det vil sige at være menneske«, 
siger Tim Jensen – der har religionsunder-
visningen i blandt andet folkeskolen som 
en del af sit forskningsfelt. Han mener, at 
faget i langt højere grad bør forankres i det 
akademiske religionsvidenskabelige fag. På 
den måde vil faget naturligt få skruet op for 
kundskabsdimensionen, men det ville kræve 
et løft af fagets lærere.

»Det er selvfølgelig et problem, at næsten 
80 procent af fagets undervisere ikke har 
linjefagskompetencer i det relevante fag«, 
siger Tim Jensen, der også gerne så endnu 
flere undervisere på professionshøjskolerne 

med baggrund i religionsvidenskab i stedet 
for teologi, filosofi eller idéhistorie. 

Kristendom i nye klæder
Selvom forkyndelsen formelt blev taget ud 
af faget kristendomskundskab i 1975, afviser 
Tim Jensen, at faget skulle være renset for 
forkyndelse. Blandt andet har han noteret 
sig, at eleverne skal opnå forståelse af noget, 
der kaldes »den religiøse dimension«, via 
faget.

»Man forkynder denne postulerede reli-
giøse dimension som et faktum. Man postu-
lerer simpelthen, at der findes en religiøs 
dimension i tilværelsen. Man siger ikke, at 
der findes religiøse mennesker, for hvem der 
findes en religiøs dimension«, siger Tim Jen-
sen som eksempel og uddyber.

»Det er ikke forkyndelse af folkekirkens 
troslære eller Jesus Kristus som guds søn, 
men det er en forkyndende, proreligiøs, pro-
kristen undervisning, der finder sted. Det er 
kristendom i nye klæder – som kultur eller 
eksistentiel livsfilosofi. Kristendommen er 
blevet til etik, moral og livsfilosofi – men det 
er stadigvæk kristendom«, siger Tim Jensen. 
Han mener, at det ville kræve en grundlæg-
gende omskrivning af fagets indhold, hvis 
man fjernede muligheden for at blive fritaget 
for faget og gjorde det til et fag på linje med 
samfundsfag og historie. 

Foreløbig fortsætter religionsundervisnin-
gen i faget kristendomskundskab. Folkesko-
len.dk sætter fokus på faget og dets indhold i 
det faglige netværk »Religion«.  
esc@dlf.org

Kristendomskundskab mellem  
videnskab og religion

F a g l i g t  n e t v æ r k

religion 

Faget kristendomskundskab vil blive behandlet i det 
faglige netværk »Religion« – hvor der vil blive stil-
let skarpt på religionsundervisningen. Blandt andet 
med Religionslærerforeningens formand, John 
Rydahl, som blogger. 

Find netværket under Faglige netværk på  
folkeskolen.dk
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45 minutter med bevægelse om dagen er 
en gave til alle, der har det godt, når de er 
nede i kroppen. Hvis man springer ind i 
aktiviteterne med selvfølgelighed og evner 
at få kroppen til at arte sig, som den skal, 
og som legen foreskriver, så er det jo den 
rene svir.

Men hvad nu hvis bevægelse og idræt er 
forbundet med nederlag og oplevelsen af 
at mislykkes med det, som klassekammera-
terne kan helt naturligt? En undersøgelse 

af børnehaveklasseelevers motoriske evner 
fra 2011 viste, at 15 procent af børnene har 
motoriske vanskeligheder. I en klasse på 
28 sidder der altså i gennemsnit 4,2 elever, 
som er motorisk udfordrede.

»Elever, der har dårlige erfaringer med 
at bevæge sig, fordi de ikke magter det 
rent fysisk eller motorisk, bliver jo bare 
endnu mere marginaliserede ved at gå på 
en idrætsprofilskole. Og vi har udsigt til en 
ny skolereform, hvor alle skal bevæge sig 
45 minutter om dagen, og det vil i endnu 
højere grad udstille de børn, som har 
svært ved at følge med. Vi risikerer at få en 
kæmpe gruppe børn, der bliver margina-
liseret, hvis ikke man sørger for, at de får 

Med udsigt til 45 minutters daglig bevægelse med folkeskolereformen bliver motorisk træning  
afgørende. Ellers marginaliseres en stor gruppe børn, fortæller koordinator fra en idrætsprofilskole,  
hvor de har løftet de mest motorisk udfordrede elever.

TeksT EsbEn ChristEnsEn

foTo tEnna tErnEy/Valhøj skolE

Motorikløft gør eleverne klar 
til bevægelse

F a g l i g t  n e t v æ r k

idræt 

Med folkeskolereformen skal hele elevernes hverdag in-
deholde mindst 45 minutters bevægelse om dagen. Men 
hvad betyder det for idræt og idrætslærerne, at faget 
bliver helt centralt for en succesfuld reform? 

Find netværket under Faglige netværk på  
folkeskolen.dk

Børnene har ikke følt sig testet i 
forløbet, blandt andet fordi børne-
fysioterapeuter har haft fokus på at 
skabe trygge, legende situationer. 
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forudsætningerne for at være med«, siger 
Tenna Terney. 

Hun er idrætskoordinator på Valhøj 
Skole, der som nævnt er idrætsprofilskole og 
derfor allerede har været nødt til at tænke 

på hele elevgruppen i en hverdag med me-
get bevægelse. Derfor har de på skolen haft 
fokus på at løfte 0. klasses elever med mo-
toriske udfordringer i et særligt forløb med 
test og træning af elever med motoriske 
vanskeligheder.

styr på kropsspænding
»Man ved fra forskningen, at det ikke bare er 
noget, eleverne vokser fra. I hvert fald ikke 
dem med de største vanskeligheder – der 
skal noget målrettet til«, siger Tenna Terney. 
Hun sammenligner det med læsning eller 
andre områder, hvor man med en fokuseret 
indsats løfter en gruppe elever, så de kan 
være med på niveau med deres jævnald-
rende klassekammerater. 

Ud over ambitionen om at løfte eleverne, 
så de får mere ud af idræt og bevægelse, har 
der også fra skolens side været opmærksom-
hed på, hvad dårlig motorik betyder for det 
faglige udbytte i de øvrige fag.

»Hvis man ikke har styr på sin krops-
spænding eller -balance, kan det være utro-
ligt svært at sidde på en stol. Og hvis man 
skal kanalisere al sin opmærksomhed hen 
på bare at sidde på stolen uden at skvatte 
ned, så er det klart, at man ikke får noget 
som helst ud af det, der foregår«, siger 
Tenna Terney.

Før skolestart
Valhøj Skole har altså ikke manglet argu-
menter for at sætte fokus på elevernes mo-
torik – men hvad er det så, de rent faktisk 
har gjort?

Første fase handlede om at finde ud af, 
hvilket motoriske niveau eleverne ligger på. 
Det arbejde startede allerede før sommerfe-
rien, hvor forældre og skolefritidsordnings-
pædagoger, der jo fik eleverne allerede fra 
maj, skulle svare på en række spørgsmål om 
hver enkelt elev: Kunne de cykle, sparke til 
en bold i bevægelse eller knappe en knap – 
cirka 30 spørgsmål målrettet til de fem-seks-
årige. Derudover observerede pædagogerne 
børnenes motoriske niveau i to måneder 
inden sommerferien.

»Pædagogerne gav den tilbagemelding, at 
det har været spændende at se på børnene 
gennem de motoriske briller. Og fortalte at 
de lærte børnene at kende mere grundigt 
og på en anden måde end normalt«, siger 
Tenna Terney. Ti børn blev taget ud til yderli-
gere screening, og ni blev tilbudt en plads på 
efterårets motorikforløb. Og otte 0.-klasse-
elever endte med at være med til de 12 uger 
med intensiv motoriktræning, der løb hen 
over efteråret.

Ud over en evaluering, der generelt viser 
fremgang, har også tilbagemeldingen fra pæ-
dagoger og børnehaveklasseledere været, at 
eleverne er gået frem.

»De kan se fremgang i undervisnings-
situationen. Eleverne er blevet mere rolige 
og kan for eksempel sidde med opgaver 
alene«, siger Tenna Terney og fortæller om 
en dreng, der før forløbet havde en meget 
svag motorik:

»Forældrene har fortalt, at han pludselig 
kan gå ture uden at blive forpustet og uden 
at give op fra starten, når de skal ud ad dø-
ren. Skolefritidsordningspædagogerne for-
tæller, at de aldrig tidligere har set ham være 
med til idrætsaktiviteter, han trak sig altid, 
men efter det her forløb har de observeret 
ham løbe og spille fodbold med de andre 
drenge og være med til de andre aktiviteter«, 
fortæller hun.

Næste trin for skolen bliver at klæde læ-
rerne på til fortsat at have fokus på motorik-
ken, men de har ifølge Tenna Terney også 
kunnet se fidusen i det. For det er dem, der 
skal »høste frugterne« i undervisningen.  
esc@dlf.org

Forældre og ansatte informeredes om indsatsen. Em-
net var motorikkens betydning for børns udvikling og 
vejledning i at udfylde spørgeskemaer om børnene. 
Spørgeskemaet var en del af Movement ABC-2, der er 
en motorisk test, som anvendes til at identificere og 
vurdere et barns motoriske udvikling inden for alders-
gruppen 3-16 år.

Fase 2, maj-juni 2013
Forældre og pædagoger i skolefritidsordningen udfyld-
te spørgeskemaer på alle elever i kommende 0. klasse 
2013-2014. I denne periode var der almen motorisk 
træning med fokus på bevægelse og leg for alle før-
skolebørn tre gange ugentligt i skolefritidsordningen.

Fase 3, august-december 2013
På baggrund af spørgeskemaerne identificeredes de 
elever, der skulle gennemføre en individuel motorisk 
test. Testen gennemførtes i skolefritidsordningen 
og blev varetaget af fysioterapeuter ansat i Rødovre 
Kommune. På baggrund af de individuelle testresulta-
ter og spørgeskemaer opdeltes alle elever i tre grupper 
(ingen/lette/sværere motoriske vanskeligheder). Alle 
elever fordeltes på motorikhold med specifik træning 
en-to gange om ugen i 12 uger.

Fase 4, december 2013
Gruppen, der blev testet i fase 3, gennemførte en re-
test efter 12 uger for at måle en eventuel udvikling.

Motorisk test

Der er ifølge Tenna Terney kommet større fokus på mo-
torik i skoleregi. Videnskaben har vist, at læring og trivsel 
hænger sammen med den motoriske udvikling, og det har 
givet bevågenhed til motorisk træning.
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Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

På emu.dk er der udarbejdet en projektbeskri-
velse til musik/engelsk på 3.-6. klassetrin: 
http://www.emu.dk/modul/fox-what-does-
fox-say

Engelsk og musik

Tværfagligt YouTube-projekt gav eleverne i de yngste specialklasser succes og respekt.

På Horsens Byskole ved vi,  
hvad ræven siger …

I de yngste specialklasser på Horsens Byskole 
ser vi fire morgener om ugen Danmarks 
Radios børnenyheder, Ultra Nyt. 
Ultra Nyt giver en god indgangs-
vinkel til samtale om de ting, der 
sker ude i verden. Her stiftede 
eleverne i starten af oktober 
bekendtskab med den sjove og 
gakkede video »What does the 
fox say?« Eleverne var straks vilde 
med videoen og efterspurgte i den 
kommende periode ofte at se den igen og 
igen.

Det blev kimen til, at vi i teamet valgte at 
bruge videoen som grundlag for et tværfagligt 

projekt, som vi påbegyndte i starten af novem-
ber. Vi tog udgangspunkt i det enkle engelske 
sprog og de dyr, der er med i videoen. I dansk 
blev der læst om dyrene, i naturfag lærte ele-
verne om dyrene, i engelsk trænede vi dyre-
navne, i de kreative fag blev der arbejdet med 
udklædninger og masker, og i idræt indøvede vi 
vores version af den karakteristiske dans.

I den første uge lærte alle elever om 
alle dyrene. I uge to var der fokus på 

præsentation af det dyr, som ele-
verne havde fået tildelt. Her blev 
der gået i dybden med dyrene, 
lavet plancher og udstillinger 
af dyrene. Til sidst gik vi i gang 

med at producere vores egen 
udgave af videoen, hvor eleverne 

kunne vise deres præsentation af dy-
rene, lave danseshow, og til sidst blev alle 

filmet enkeltvis på green screen.
Da videoen var færdigredigeret (af de voks-

ne), blev den lagt på YouTube og fremvist på 

skolen til morgensang. Eleverne har alle haft en 
stor personlig succesoplevelse og har vist alle, 
at man »godt kan«, også selvom man går i en 
specialklasse.

I de godt ti dage, der i skrivende stund er 
gået, har eleverne allerede fået stor respons på 
deres video. DR Ultra så videoen og skrev en 
onlineartikel om projektet. Byens borgmester, 
Peter Sørensen, undervisningsminister Christi-
ne Antorini og kronprinsesse Mary har også set 
videoen og sendt eleverne julehilsner. 

TEkST 

KallE  Egholm 
SPECIAlklASSElæRER,  
HoRSENS BYSkolE

horsens Byskole har også lagt 
sin version af »What does 
the fox say?« på YouTube
à  folkeskolen.dk 

Eleverne blev sminket 
som dyr og filmet på 
green screen, så de på 
videoen kan ses dan-
sende i en skov.
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Det kniber med at få de danske førstegangsvælgere til stemmeurnerne. I januar 2015 skal alle 
landets 8.-10.-klasseelever derfor efter et tre uger langt undervisningsforløb stifte bekendtskab 
med stemmebokse og valgtilforordnede ude på skolerne.

Landsdækkende skolevalg skal få 
flere unge til stemmeboksene

Undersøgelse efter undersøgelse placerer 
danske skoleelever helt i top, når der måles 
på viden om demokrati. 

Værre ser det dog ud, når man kigger på, 
hvor mange førstegangsvælgere der drager 
til valgstedet til deres første valg. Det vil Fol-
ketinget og Undervisningsministeriet nu lave 
om på med et nyt skolevalg for landets 8.-, 
9.- og eventuelt 10.-klasseelever.

»Vi vil sætte fokus på processen fra at 
være optaget af samfundet, som danske 
elever jo er, til rent faktisk at tage stilling til 
dilemmaer ved at diskutere dem med andre 
og til sidst også gennemføre valghandlingen. 
Ved at flere i praksis har prøvet at bruge 
deres demokratiske stemme i miniformat, 
håber vi, at flere også stemmer til deres før-
ste rigtige valg«, siger undervisningsminister 
Christine Antorini (Socialdemokraterne).

Stemmetræning
Forslaget stammer fra Dansk Ungdoms Fæl-
lesråds valgretskommission, der i 2011 kom 
med en række forslag til, hvordan man gør 
demokratiet mere tilgængeligt for de yngste.

»Et af forslagene var, at man udvikler 
et forløb, der ender med et skolevalg med 
stemmesedler, stemmebokse, brug af 
tilforordnede og alt det, der sætter den 
rigtige ramme om et valg. Det er det, vi nu 
tager op«, siger ministeren.

Opgaven med at udvikle et undervis-
ningsforløb på tre uger op til skolevalget er 
netop sendt i udbud. Af udbudsmaterialet 
fremgår det, at omdrejningspunktet for 
undervisningsforløbet er en hjemmeside, 
som leveran-døren skal udvikle både 
indhold og design til. Som udgangspunkt 
er forløbet målrettet de to ugentlige sam-
fundsfagstimer, som klasserne normalt har, 
men Undervisningsministeriet opfordrer til 
tværfaglige forløb.

»Mange af de ting, man diskuterer, er 
som oftest bredere end samfundsfag. For 
eksempel lægger klimadiskussionen op til, 
at man inddrager de naturvidenskabe-
lige fag«, siger Christine Antorini.

Helt uafhængigt valg
Næste valg til Folketinget afholdes 
senest den 14. september 2015, 
men undervisningsministeren 
understreger, at skolevalget intet 

har med hverken kommunal-, folketings-  
eller EU-valg at gøre.

»Mange skoler udvikler glimrende forløb 
med prøvevalg op til de officielle valg. Her 
vil vi udvikle et stort og ambitiøst uafhæn-
gigt træningsforløb i at bruge demokratiet. 
På den måde sikrer vi, at man kommer igen-
nem forløbet, mens man går i udskolingen, 
også selvom der kun er valg hvert fjerde år«, 
siger hun.

Alle landets skoler inviteres til at deltage 
i skolevalget, og tilmelding skal ske allerede 
i april 2014. Udgifterne til projektet er i pe-
rioden 2013-17 på seks millioner kroner og 
deles mellem Undervisningsministeriet og 
Folketinget.  
abr@dlf.org

TeksT AnDreAS BrønS riiSe 

F a g l i g t  n e t v æ r k

Historie og samfundsfag 

Det faglige netværk for historie og samfundsfag 
henvender sig til alle, der underviser i de to fag. De 
faste bloggere tæller navne som Falihos’ formand, 
Dennis Hornhave Jacobsen, pædagogisk konsu-
lent ved UC Nordjylland Terkel Jessen Jensen og 

Majken Astrup, der er kommunikationsansvarlig 
på jubilæumsprojektet »Skole i 200 år«. 

Find netværket under Faglige netværk på  
folkeskolen.dk
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»Er det ikke rigtigt, at man siger pan-
decakes?«

En pige står og tripper foran lærer Ditte 
Dybvad og afventer svar. Bag hende står 
gruppen, som hun laver mad sammen med 
i det store skolekøkken på Hendriksholm 
Skole i Rødovre. Alle afventer stille, mens 
læreren demonstrativt tænker sig om.

»Nej, det hedder pancakes«, siger Ditte 
Dybvad så. 

»Jeg havde ret. Jeg havde ret«, en dreng 

fra gruppen danser en lille sejrsdans i rum-
met mellem de små køkkener. De andre 
skruer lydniveauet op, og hænder klappes 
sammen.  

»Shyyy«, siger Ditte Dybvad.
Og den hvislende lyd, når luft blæses 

mellem tænderne, bliver brugt igen og igen, 
mens eleverne i 6.y laver lasagne og pande-
kager med is, dækker bord, spiser og rydder 
op. Shhh-lyden virker, og støjniveauet bliver 
holdt rimeligt. Med to lærere og to amerikan-

ske udvekslingsstuderende i klassen er der 
hele tiden hænder, der kan hjælpe, når der 
er behov. 

»Egentlig ville jeg gerne have mindre 
grupper på 12-13 stykker. Men det er denne 

Pandecakes i 6.y
Amerikanske udvekslingsstuderende giver hjemkundskab på Hendriksholm Skole  

ekstra hænder og tværfaglighed. 

»Jeg har hjulpet min mor, men jeg har aldrig selv prøvet 
at vende pandekager før«, siger Kim Viet Tran, som hop-
per med hele kroppen, når pandekagen skal kastes op i 
luften.
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skole ikke indrettet til. Og så er det godt, at 
vi er to voksne«, siger Ditte Dybvad. Og i tre 
måneder er der faktisk fire voksne. For Ditte 
Dybvad er blevet kontaktet af Danish Insti-
tute of Study Abroad (DIS), og skolen har 
indgået en aftale, så to amerikanske stude-
rende kan deltage i undervisningen. 

»Det er ekstra hænder. Men det kom-
mer eleverne til gode på flere måder«, siger 
Ditte Dybvad og henviser til, at eleverne får 
engelsk ind på en helt anden praktisk måde, 
når de bruger det i hjemkundskab. 

Og det er eleverne enige i. 
»It is cookingtime and englishtime at the 

same time. You learn very much english. 
More than in an englishclass«, siger August 
Webster Fessel. Han er en af de elever, som 
prøver at bruge så meget engelsk som muligt 
i hjemkundskab. 

Fokus på maden
Siden jul har eleverne selv fået lov til at 
vælge menuen i hjemkundskab. Hver gruppe 
har valgt maden for en uge. Og det har bragt 
traditionelle retter på de små spiseborde i de 
fem køkkener. Pizza, burger, lasagne, kebab-

tacos og spaghetti med kødsovs har eleverne 
valgt skal på menuen.

»Vi har lavet et forløb, hvor vi har taget 
forbrugervinklen. Eleverne skulle lægge et 
budget og lave madplaner. Vi har bygget det 
oven på et forløb om ernæring. De skulle 
selv komme med opskrifterne og indkøbs-
seddel. Vi regnede med, at de ville tænke 
i andre baner end de normale, men det er 
tydeligt, at de har valgt det, de godt kan 
lide. Men vi kan også se, at de er rigtig gode 
til det. Vi kan se, at de faktisk har noget er-
faring hjemmefra, som de kan bruge her«, 
siger Ditte Dybvad. 

»Det hjælper meget, at de har medbe-
stemmelse. Men man må sige, at for langt de 
fleste er det her et yndlingsfag, fordi det er 
produktorienteret, og de får noget at spise«, 
forklarer hun.

Selv om hun har engagerede elever, synes 
hun dog også, det kan være udfordrende at 
have hjemkundskab. 

»Det her er klart også mit favoritfag. 
Faget er vigtigt, fordi kendskab til mad, råva-
rer, ernæring, forbrug og bærdygtighed vir-
kelig kan komme eleverne til gavn i deres liv. 
Det giver almen dannelse og giver dem kom-
petencer til at handle. Det er den primære 
drivkraft. Men det er også fedt at kunne 
inddrage andre fag praktisk. For eksempel 
målebetegnelser som deciliter og milliliter 
og omregninger, som bliver brugbart i prak-
sis, og instruktionsgenren i dansk og engelsk 
som i dag«, siger Ditte Dybvad og understre-
ger, at hun lægger mest vægt på, at eleverne 
tør tænke videre end opskriften.  

»De bliver virkelig opfordret til og lærer, 
at man godt må lege med smage, forskellige 
råvarer og tilberedninger. De skal ikke følge 
opskriften slavisk, men eksperimentere med 
krydderier i forhold til smag«. 

Madkundskab
Resultatet er tydeligt. De fire lasagner, som 

er lavet i dag, ser ikke ens ud, selv om de 
overordnede ingredienser er de samme. 
Krydderierne giver farveforskel, og tilbe-
redningen af grøntsagerne giver forskel i 
konsistensen. 

Esther Na fra Los Angeles hjælper eleverne 
med at tjekke, om lasagnen er klar. Sammen 
med Katie Berman fra Fort Lauderdale er hun 
tilknyttet 6.y. De studerer børns udvikling og 
synes, at især hjemkundskab adskiller sig fra 
det skolesystem, de kender fra USA. 

»Vi har slet ikke den slags undervisning. 
Jeg synes, det er virkelig godt. Det giver et 
helt andet undervisningsmiljø, og eleverne 
lærer virkelig at arbejde sammen. De bliver 
modnet her«, siger Esther Na.

Ditte Dybvad mener, at det er helt rigtigt, 
at faget med folkeskolereformen skifter navn 
til madkundskab. 

»Det er rigtig godt. Jeg tror ikke, det kom-
mer til at gøre den store forskel på mine ti-
mer. Det her fag har meget med mad at gøre. 
Navnet bliver mere dækkende og gør, at faget 
følger med tiden«.  
mbt@dlf.org

Ditte Dybvad vil de næste måneder blogge fra elever-
nes undervisning. Bloggen bliver en billedblog med 
fokus på mad i undervisningen. Hjemkundskabslærere 
kan bruge den som inspiration til undervisningen. 
Ditte Dybvad (30) er uddannet for tre år siden og har 
linjefag i dansk, dansk som andetsprog, samfundsfag 
og hjemkundskab. Hun var sidste år dommer i semi-
finalen i Madkamp – Danmarksmesterskab i hjem-
kundskab. 

Ny blog på erNæriNg og suNdhed: 
Kids Kitchen

Netværket Ernæring og sundhed er for ernærings-
uddannede og lærere og er etableret i samarbejde 
med hjemkundskabslærerne, hvis forening netop har 
skiftet navn til Foreningen for Madkundskab. Blandt 
netværkets mange bloggere er den nyuddannede 
hjemkundskabslærer Julie Lykke, Tove Vestergaard 
fra Fødevarestyrelsen og den tidligere formand for 
Formidlerne Ulla Maria Mortensen.

Find netværket under Faglige netværk på  
folkeskolen.dk 

F a g l i g t  n e t v æ r K

ernæring 
og sundhed
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Erfaringsudveksling: Hvorfor skal man have 
tysk fra 5. klasse? Det er et af tysklærer Lotte 
Lee Møllers spørgsmål til Poul Kok, der siden 
1994 har undervist i tysk fra 5. klasse. 

Fra næste skoleår skal danske skoleelever 
nemlig modtage undervisning i tysk eller 
fransk allerede fra 5. klasse. Elever får en ny 
ugentlig lektion i andet fremmedsprog i 5. 
klasse, to i 6., mens de i 8. og 9. klasse får 
en enkelt lektion mindre end hidtil, nemlig 
tre lektioner. Samlet set får undervisningen i 
an-det fremmedsprog tilført en ekstra ugent-
lig time fra 5. til 9. klasse sammenlignet med 
det gældende vejledende timetal. 

For langt de fleste tysk- og fransklærere 
bliver den største ændring indførelsen af 
andet fremmedsprog på mellemtrinnet. På 
enkelte folkeskoler har de allerede erfaringer 
med en tidlig sprogindsats, heriblandt Her-
skindskolen i Galten ved Skanderborg, hvor 
Poul Kok er lærer. Derfor har Folkeskolen 
inviteret Lotte Lee Møller til at udspørge 
Poul Kok og stille de spørgsmål, der trænger 

sig på, når hun fra august skal undervise i 
tysk på mellemtrinnet. 

Lotte: Hvorfor har I indført tysk  
fra mellemtrinnet? 
Poul: »Det er der tre primære grunde til. 
For det første svarer terminologien i begyn-
dertysk langt bedre til elever i 5. klasse end 
elever i 7. med sætninger såsom »hvad hed-
der du?« og »hvor bor du?« Samtidig er det 
godt at få musik og rim ind med fremmed-
sprogsundervisningen, og det gider elever i 
7. klasse ikke synge med på. De er i puber-
teten og tit blufærdige, så mange bryder sig 
ikke om at snakke tysk. Det vigtigste er, at 
eleverne styrer klasserummet og får snakket 
mere tysk end læreren, og det er nemmere i 
5. klasse. 

En anden god ting er, at eleverne i 5. bli-
ver vænnet til fremmedsproget. I vores un-
dervisning kobler vi sproget til bevægelser, 
eksempelvis ved at de skal stille hinanden 
spørgsmål eller gennem leg og spil. Eleverne 
siger, at de bedre kan huske det, de har lært, 
hvis de var i bevægelse. 

Sidst, men ikke mindst, er der en høj grad 
af dannelse ved undervisningen i 5. klasse. 
Elevernes billede af Tyskland og tyskere 
bliver mere nuanceret og positivt. I 7. klasse 

oplever man, at elever har hørt hjemmefra, 
at tysk er kedeligt, eller at alle tyskere spiser 
pølser og går i joggingdragt. Vi hører sjæl-
dent den slags fordomme mere«.
Lotte: Lektionerne til undervisning i 5. og 6. 
klasse bliver taget fra 8. og 9. klasse, hvilket be-
tyder, at der jo ikke bliver indført ekstra timer. 
Jeg har i forvejen vanskeligheder med at nå pen-
sum, både tekst og grammatik, tilfredsstillende 
i løbet af 8. og især 9. klasse. Hvilke erfaringer 
har Herskindskolen gjort sig på det område?
Poul: »Jeg er enig med Lotte i hendes 
synspunkt, da det helt sikkert havde været 
det bedste ikke at skære på udskolingens 
timetal. På Herskindskolen har vi indtil nu 
brugt den frivillige undervisning til at tilbyde 
ekstra timer i tysk. Derfor har vi faktisk ikke 
nogen erfaringer med at skulle nå pensum 
på reformens antal af vejledende timer, og 
jeg håber, at vi kan få lov til at fortsætte som 
hidtil efter sommerferien. Jeg synes, det er 
rigtig vigtigt at have to ugentlige lektioner i 5. 

»Bonjour« og »guten Tag« tager i august springet fra 7. til 5. klasse. Tidligere fremmedsprog i folkeskolen 
er en del af den nye skolereform, og det betyder, at landets tysk- og fransklærere får en ny hverdag. Poul Kok 
har i 20 år undervist i 5.-klasse-tysk, og derfor spørger tysklærer Lotte Lee Møller ham, hvilke erfaringer han 
har gjort sig.  

LærerdiaLog:  
Klar, parat – tidlig sprogstart  

TeksT Ann-Sofie WArnich

foTo cASper LohmAn JenSen

F a g L i g t  n e t v æ r k

tysk og fransk

Willkommen, bienvenue: Det faglige netværk for 
tysk- og fransklærere har blandt de faste bloggere 
Flemming Nygaard, formand for Tysklærerforeningen 
for Grundskolen, Leon Aktor, formand for Fransk Fag-
udvalg i Sproglærerforeningen, lektor på Via University 

College Karen Wobeser og de tre lærere Louise Refnov, 
Lotte Lee Møller og Helle Boelt Hindsgaul. 
 
Find netværket under Faglige netværk på  
folkeskolen.dk

Om Poul Kok 
Underviser på 20. år i tysk fra 
5. klasse på Herskindskolen i 
Galten. Poul Kok har været læ-
rer på Herskindskolen i 34 år og 
var med til at starte det tidlige 
tysktilbud sammen med to an-

dre kolleger. Med tysktilbuddet får eleverne to ugent-
lige lektioner i 5., 6. og 7. klasse, tre i 8. og fire i 9. Ud 
over lærertjansen er Poul Kok oplægsholder og har 
udgivet en undervisningsbog om begyndertysk. 

 
Om Lotte Lee Møller

Underviser i tysk fra 7. klasse 
på Møllevangskolen i Aarhus V. 
Hun har været ansat på Møl-
levangskolen siden 1995, hvor 
hun underviser både døve og 
hørende elever i udskolingen. 

fakta
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klasse, fordi der ellers kan gå en uge imellem 
tyskundervisningen. Det er for lang tid, og 
reelt vil eleverne jo komme til at have dob-
belt så meget tysk, hvis de havde to timer i 
5. klasse. Det må man formode, at de bliver 
bedre til tysk af«.  
Lotte: Tysk i 5. og 6. klasse er én og to lek-
tioner om ugen. Som tysklærer risikerer man 
således at komme ind i rigtig mange klasser. Vi 
har på Møllevangskolen snakket om mulighe-
den for, at det ikke er en tysklærer, som læser 
disse timer. Dette er dog noget ambivalent, da 
det ofte kun er tysklærere, som kan/vil under-
vise i tysk – også selvom det er på begynderni-
veau. Jeg kan se, at det netop er i begynderun-
dervisningen, at det er utrolig vigtigt, at det 
er en linjeuddannet lærer, som varetager un-
dervisningen her. Jeg har i tidens løb overtaget 
en del 8.-klasser, hvor jeg tydeligt kan mærke 
forskellen på, om 7. klasse er varetaget af en 
tyskkollega eller en kollega, som lige manglede 
et par timer. Hvad gør I på Herskindskolen? 
Poul: »Igen er jeg helt enig i Lottes betragt-
ning, og jeg kan sagtens se problemet. Det 
bør være linjefagsuddannede tysklærere el-
ler tilsvarende, der underviser i tysk – også 
på begynderniveau. På Herskindskolen 
holder vi hyppige fagudvalgsmøder for at 
inspirere hinanden og udveksle gode ideer, 
og det kan være en vej ud af problemet. 
Generelt synes jeg, at et af de vigtigste råd, 
jeg kan give, når man skal starte med en tid-
ligere sprogindsats, er at bruge sine kolleger. 
På min skole er vi tre tysklærere, men det 
er en mindre skole, så det giver ikke samme 

udfordring som på Lottes skole, der lyder til 
at være større. Men det er en rigtig god ide 
med en fælles vision i tysk fagudvalg. Hos os 
er den vision, at eleverne får snakket, at de 
får en sproglig selvtillid og et nuanceret syn 
på vores tyske naboer«. 
Lotte: Jeg ved, at de forskellige forlag arbejder 
på højtryk på at få færdigproduceret under-
visningsmaterialer til tidlig tyskstart, men jeg 
ved også, at man sparer mange steder, så jeg 
kan da blive bekymret for, om vi overhovedet 
får råd til tilstrækkeligt nyindkøb. Hvad gør 
Herskindskolen med undervisningsmaterialer? 
Har I produceret jeres eget?
Poul: »Vi har langt hen ad vejen produceret 
vores eget materiale, men der findes også 
bøger om tidlig tysk på markedet. Står man 
uden undervisningsmateriale i august, så 
vil jeg anbefale, at man starter med rigeligt 
af aktiviteter og sproglege. Det er vigtigt at 
have for øje, at tysk kan læres både siddende, 
stående og gående, og det er den metode, 
vi har udarbejdet vores materialer efter. Til 
inspiration kan man for eksempel tage et kig 
på nogle af de lege, vi har brugt på Herskind-
skolen«.  
Lotte: Klarer Herskindskolens elever sig bedre 
til folkeskolens afgangsprøver end andre på 
landsbasis? 
Poul: »Vi har ikke målt på, om vores elever 
klarer sig bedre. Der er selvfølgelig statistik 
fra afgangsprøven i 2010, som blandt andet 
viser et højt karaktergennemsnit i mundtlig 
tysk, men det er kun baseret på en enkelt 
klasse, så den bruger jeg ikke så gerne. Men 

det, vi kan sige med sikkerhed, er, at alle 
vores elever vælger tysk, og at eleverne 
generelt er positive overfor faget. Her skal 
tysk være for alle, også elever, der har svært 
ved at tilegne sig stof kognitivt. Glæden ved 
tysk kommer af, at eleverne føler, at de kan 
bruge sproget til noget, og det er der ingen 
tvivl om, at den tidlige start er medvirkende 
til«.  
asw@dlf.org 

Poul Kok bruger ofte tyskøvelsen »klassebingo« i 5.- og 6.-klasser.  
Her skal eleverne stille hinanden personlige spørgsmål på tysk. 

1. Rim og rytme: Klassens elever stiller sig op i en 
rundkreds, og hver elev får et tal – det er deres 
nye navn. Eleverne skal nu kalde på hinanden med 
det nye talnavn. Nummer et klapper sig selv på 
låret og siger »klatschen«, mens vedkommende 
holder højre hånd ved højre øre og først siger sit 
eget tal, »et«, og derefter en klassekammerats tal, 
eksempelvis »syv«. Klassekammerat nummer syv 
skal så svare ved ligeledes at klappe sig selv på 
låret, sige »klatschen«, sit eget tal og et nyt tal. 

2. Lesen-laufen-schreiben: Eleverne inddeles i 
grupper på fire eller fem. I hver gruppe vælges en 
læser og en skriver, og resten er løbere. Læserne 
går uden for klassen og læser en tysk tekst grun-
digt. En løber fra hver gruppe går derefter ud til 
læseren og får overleveret teksten, som de nu skal 
huske i hovedet og fortælle til resten af gruppen, 
der skriver ned. Rollerne kan byttes rundt løbende, 
så alle får prøvet at læse, skrive og tale. 

pouls bud på tyskaktivite-
ter på mellemtrinnet 
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X

Etabler et Skolespor og  
lad skolen sætte et aftryk  
i lokalsamfundet

•  Et skolespor er en offentlig trampesti i naturen  
tæt på skolen

•   Sporet etableres i samarbejde mellem skole og  
landmænd/lodsejere

•   Eleverne indsamler informationer om naturen,  
lokalhistorie m.v. til en offentlig sporfolder

•   Sekretariatet for Spor i Landskabet hjælper  
gennem hele processen. Alt sammen uden  
omkostninger for skolen

Se eksempler og bestil gratis undervisningsmaterialer 
på www.spor.dk/skolespor. Kontakt sekretariatet  
på spor@lf.dk eller telefon 3339 4917

Projekt ’Skolespor i Landskabet’  
er støttet af Nordea-fonden og med  
Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

At vi i fællesskab har skabt et  
produkt, som skal bruges af andre  
udenfor skolen, har været meget  
motiverende for eleverne
Torben Pold, lærer 8.A Ejstrupholm Skole

Kom til dialog om fuld  
tilstedeværelse på skolen  

– og spis tapas til

Folkeskolereformen har 
vendt op og ned på lærer-
nes arbejdstid. Forbere-
delsen skal mange steder 
ske på skolerne. De fleste 
er stærkt kritiske over for 
måden, ændringen er ble-
vet indført på. Men der er 
delte meninger om kravet 
om fuld tilstedeværelse. 
Er det industrisamfundets 
betonregler, som nu med 
100 års forsinkelse rammer 
lærerne, mens resten af 
samfundet endelig er ved 
at krænge dem af sig? El-
ler er det lige det, der ska-

ber en ny og positiv kultur i 
lærergruppen?  

Lyt til synspunkterne – og 
giv gerne dit besyv med! 

Fagbladet Folkeskolen in-
viterer alle interesserede til at 
komme forbi og blive klogere, 
mens de nyder en lækker 
tapas den 26. marts klokken 
13 ved den røde stol.

På Danmarks Læringsfe-
stival har fagbladet Folke-
skolen en stand. Kom og hils 
på os, og hør meget mere 
om de faglige netværk og 
Folkeskolens anmeldelser af 
læremidler til fagene.

København: DanmarKs LæringsfestivaL, beLLa Center, 25. og 26. marts 2014
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Er du klog på skolereformen? 
Hent vores store program på phmetropol.dk/kataloger 

Nyhedsbrevephmetropol.dk/ nyhedsbreve

Vi sætter fokus på:

 � Folkeskolereformen
 � Skoleledelse
 � It i skolen

 � Specialpædagogik
 � Inklusion
 � Teamsamarbejde

Nyt nyhedsbrev for grundskolen

Danmarks Lærerforening og FTF udsender i 
februar en undersøgelse om psykisk arbejds-
miljø. For to år siden gennemførtes en lignende 
stor undersøgelse blandt en medlemsgruppe, 
og samme gruppe vil modtage undersøgel-
sen i år. Den behandler emner såsom vold, 
trusler, den sociale kapital og forandringer på 
arbejdspladsen og har til formål at give valide 
oplysninger til det forebyggende arbejde med 
psykisk arbejdsmiljø. Eventuelle spørgsmål kan 
rettes til konsulent Birthe Hansen på e-mail 
BIH@dlf.org

Skolen fejrer  
rund fødselsdag
I 1814 underskrev kong Frederik den 6. en ræk-
ke skolelove, der gav syv års undervisningspligt 
for alle børn i Danmark. Dette 200-års jubi-
læum bliver fejret i hele 2014, og på jubilæets 
hjemmeside kan man se skolens historie i bille-
der, quizze og finde jubilæumsarrangementer. I 
anledning af jubilæet opfordrer projektet Lærer 
for Livet alle nuværende og forhenværende læ-
rere i Danmark til at skrive erindringer fra deres 
lærerliv. De bedste bidrag bliver præmieret.

Leg med el og elektronik i fysik 
Ligger du inde med spændende forsøg til grund-
skolens fysikundervisning, 7. til 10. klasse, som 
du og dine elever oplevede som interessante og 
oplysende? Fysik på Den frie Lærerskole i Ollerup 
udskriver en konkurrence om årets bedste forsøg 
under temaet »El og Elektronik«. Det sker som 
led i at skabe en fælles vidensbank for fysik- og 
kemilærere. Bidragene skal indsendes senest den 
11. marts 2014, og vinderen får ud over en præ-
mie titlen som »Årets bedste fysikforsøgslærer«.

Ved Hanne Hellisen / hbh@dlf.org

Læs mere på:  
skole200.dk 

Læs mere på:  
dfl-fysik.dk/konkurrence 

DLF:
Hvordan er dit  

psykiske arbejdsmiljø?
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DeaDlines for
stillingsannoncer

1. halvår 2014
Nummer 5:  25/02
Nummer 6:  11/03
Nummer 7:  25/03
Nummer 8:  07/04

Nummer 9:  28/04
Nummer 10:  12/05
Nummer 11:  23/05
Nummer 12:  10/06

korte meddelelser

personalia

ny praktikant vil  
forfølge reformen
Fra februar og et år frem 
vil Folkeskolens læsere 

kunne møde redaktio-
nens nye journalistprak-
tikant, 29-årige Simon 
Brix Justesen. Han er i 
gang med en kandidat i 
journalistik og interna-
tionale udviklingsstudier 
på Roskilde Universitet, 
men skifter nu bøgerne 
ud med elever og skole-
reform.
»Det bliver interessant 
at se, hvordan folkesko-
lereformen bliver ført ud 
i praksis. Hvad får det af 
betydning, og hvilke for-
andringer medfører den? 
Jeg vil vide, hvad der sker 
på folkeskoleområdet 
i denne brydningstid«, 
siger Simon Brix, der ikke 

helmer, før han ved så 
meget som muligt. 
Simon har valgt journali-
stik, fordi han i den grad 
tror på oplysning. For 
ham at se har lærerne en 
vigtig opgave i at oplyse 
og uddanne elever til det 
demokratiske samfund. 
Men hvis man vil værne 
om samfundet, demokra-
ti og gennemsigtighed, 
så er det også vigtigt, at 
der bliver holdt øje med 
magten. Det er Simon 
Brix klar til.
Han afløser Ann-Sofie 
Warnich, der fortsætter 
sin praktik hos SOS Bør-
nebyerne.

hbh@dlf.org

Foto: Stig Nielsen

Job & karriere

Gode råd om  
vejen til et nyt  
arbejdsliv

Glæder du dig lige så meget til at 
begynde på jobbet igen som til at 
holde ferie, er der ingen grund 
til at læse videre. Det er der til 
gengæld, hvis du er småtræt af 
arbejdet og synes, at ferierne er 
alt for korte.

Line Dahl har en halv snes 
gode råd til medarbejdere på 
vidensarbejdspladser, der er kørt 
træt i jobbet:

»For langt de fleste handler det 
ikke om at tage drastiske skridt, 
om at finde et andet arbejde eller 
om at uddanne sig yderligere. Det 
drejer sig først og fremmest om at 
finde ud af, hvad der driver dem i 
arbejdslivet, om at udtrykke det, 
så andre får øje på værdien i det, 
og om selv at tage initiativ«.

Hun har sammen med Jette 
Bülck skrevet bogen »GPS til dit 
nye arbejdsliv« om, hvordan man 
får det bedre med det job, man 
har. Bogen bygger blandt andet 
på erfaringer fra undervisning af 
vidensarbejdere, herunder læ-
rere i folkeskolen. 

Din jobbeskrivelse  
– udarbejd den selv
»Mange lærere føler ikke, at de 
kan påvirke deres skemalagte 
job, men de har samtidig svært 
ved at pege på, hvad de ønsker. 
Skolelederen har tilsvarende 
svært ved at lede det bedste i 
dem. Det er udgangspunkt for de 
råd, vi giver«, siger Line Dahl.
•  Lyt, når du kan høre den der 

lille stemme hviske om, at der 
er brug for justeringer af dit 
arbejdsliv. Også selvom det hele 
ser karrieremæssigt rigtigt ud.

•  Vær villig til at se dig selv og dit 
arbejdsliv på en ny måde. Du er 
værdiskaber med et karriere-
kald, og du gør en forskel for 
andre.

•  Bliv bevidst om, hvad du 
arbejder for, og sæt ord på dit 
særlige bidrag.

•  Hvad er den røde tråd i dine 
kompetencer? Som lærer har 
du som regel masser af erfaring 
og uddannelse at trække på. 
Hvad er det dybest set, du 
arbejder for?

•  Find de rigtige rollemodeller. 
Nogle siger, at man bliver som 
gennemsnittet af de fem men-
nesker, man tilbringer mest tid 
med.

•  Udarbejd din egen jobbeskrivel-
se. Måske fordi du søger et nyt 
job, måske fordi du vil skabe et 
nyt job der, hvor du allerede er.

•  Gør, hvad du kan, med det, 
du har. Hvad giver energi? 
Hvordan sætter jeg spot på mit 
bidrag? Hvilke behov vil jeg 
dække? Hvordan yder jeg mere 
værdi? Hvad skal jeg tale med 
min leder om?

•  Pak din faldskærm med ar-
gumenter, resultater, kompe-
tencer, inden du forlader den 
eksisterende hylde.

•  Find nogen at følges med på vej 
til og i dit nye arbejdsliv, så kan 
I bakke hinanden op, når der 
skal ske ændringer.

Jette Bülck og Line Dahl: »GPS til 
dit nye arbejdsliv«. Forlaget Kar-
rierekald, 2013.

Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

inspiration til, hvordan du kommer videre med 
jobbet uden at kravle op på timetervippen.
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 Lederstillinger 

Roskilde private Realskole er beliggende midt 
i byen med fjordudsigt. Der er 335 elever 
fordelt på et spor i bh.kl. – 4. klasse og to spor 
i 5. – 10. klasse, samt en SFO med ca. 80 børn.
Det er en traditionsrig skole, hvor der arbejdes 
på at fastholde og styrke en venlig omgangs-
tone, en åben dialog samt gensidig respekt 
mellem alle, der færdes på skolen.

Skolen har en sund og sikker økonomi. Den 
består af meget velholdte ældre bygninger i 
tre etager med flere nyere tilbygninger – læs 
mere på skolens hjemmeside. 

VI TILBYDER DIG
• en velfungerende skole med ordnede 

forhold og frihed til ledelse
• en sikker og solid arbejdsplads
• en sund og humørfyldt hverdag
• en dygtig, engageret og loyal personale-

gruppe
• en skole med undervisningsfaciliteter af 

høj kvalitet

• en god økonomi
• en skole, hvor ord fører til handling
• en skole, der har et positivt image
• en skole, hvor det personlige og ligevær-

dige møde mellem børn og voksne vægtes 
højt

• en skole med kort kommandovej

VI SØGER EN LEDER, SOM
• har ledererfaring og skolemæssig arbejds-

baggrund
• har pædagogisk indsigt og er god til skrift-

lig og mundtlig kommunikation
• er synlig i hverdagen - internt som 

eksternt - skolens frontfigur
• skaber tydelighed i beslutningerne og 

deres gennemførelse 
• har økonomisk forståelse, strategisk indsigt 

og er en god personaleleder
• har personlig udstråling, overblik og god 

situationsfornemmelse
• er initiativrig, anerkendende, engageret og 

god til at tage ansvar for beslutninger

Konsulenthuset Bøgetorp medvirker ved stil-
lingsbesættelsen. Se den bredere beskrivelse 
af job- og personprofilen på www.bogetorp.
com eller www.rprroskilde.dk.
Du er velkommen til at kontakte 
Mogens Bregendahl fra Konsulenthuset 
Bøgetorp 2487 1905 eller 
næstformand Allan Corfitsen 2446 2669 eller 
viceskoleleder Linda Schrøder 3126 3102.

Tiltrædelse 1. august eller efter aftale. 

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC. Aflønning i 
intervallet kr. 408.947 – 490.339.

ANSØGNINGSFRIST
Send ansøgning, cv og relevante bilag som 
pdf eller word-fil på mail til: EJ@bogetorp.com
senest den 14. marts. 

Jobsamtaler afholdes 24. marts og 2. april.

SKOLELEDER

Afdelingsleder til Ungeenhed 
i Assens Kommune
Assens Kommune vil sætte et endnu større fokus på unge og unges start og 
gennemførelse af ungdomsuddannelser. Som et led i den prioritering, ændrer vi 
organiseringen af indsatserne, og etablerer en tværfagligt sammensat Ungeen-
hed. Den nye Ungeenhed samler indsatserne fra Kontanthjælpsreformens be-
stemmelser for unge under 30 år uden uddannelse. Den samler Ungdommens 
Uddannelsesvejledning for målgruppen, og den samler de sociale indsatser for 
aldersgruppen fra 15 år jf. Servicelovens bestemmelser, SSP samarbejdet og 
nogle institutioner for unge.

Helt overordnet søges en leder, som har kvalifikationerne til at være et vigtigt 
omdrejningspunkt i en meget spændende ny organisationsskabelse. En afde-
lingsleder, som brænder for at arbejde på tværs, og som også kan se styrken i af 
og til at yde mere, end man nu og her nødvendigvis får tilbage i et tværfagligt 
samspil – og med den fælles opgave som et klart fokus.

Samtaler finder sted med 1. samtalerunde den 18. marts og 2. samtalerunde 
den 25. marts. For de ansøgere, som går videre til 2. samtalerunde, vil der blive 
gennemført test. For yderligere oplysninger kan børn – og familiechef Morten 
Madsen kontaktes på mobil 25 23 29 07 eller 64 74 64 33.

Se det fulde stillingsopslag på www.assens.dk/job – vi glæder os til at mod-
tage din ansøgning senest den 10. marts!

Helsingør lille Skole 
søger skoleleder
Helsingør lille Skole søger engageret og visionær skoleleder 
til de pædagogiske og personalemæssige opgaver i skolens 
ledelsesteam. 

I dialog med personale, forældre, børn og skolens bestyrelse 
kommer du som leder til at spille en afgørende rolle for sam-
arbejdet på skolen.

Klik ind på www.lilleskolen.dk og læs meget mere om stil-
lingen og skolen.

Tiltrædelse 1. maj eller hurtigst muligt. 

Sidste ansøgningsfrist er fredag d. 28. februar 2013 kl. 
12.00. 

Helsingør lille Skole
Fredericiavej 1

3000 Helsingør
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Læs mere om jobbet og send din ansøgning 
online på www.gribskov.dk/job

NORDSTJERNESKOLEN

Skoleleder til  
Nordstjerneskolen
FLAGSKIB SØGER KAPTAJN

Er du optaget af vores børns fremtid? Har du gedigen leder- 
erfaring og indsigt i skoler, læring og pædagogik? Kan du skabe 
resultater sammen med folkeskolens mange samarbejdspart-
nere? Har du ambitioner og er i stand til at give dine indsigts-
fulde bidrag til folkeskolens udvikling?

Tiltrædelsesdato: 1. maj 2014.

Hvis du kan svare overbevisende “ja” til disse spørgsmål, er 
stillingen som skoleleder for Nordstjerneskolen i Gribskov 
Kommune måske noget for dig.

Læs mere på www.gribskov.dk eller www.thorupskontor.dk 
hvor du finder stillingens job- og personprofil.

Ansøgningsfristen er den 10. marts 2014 kl. 12.00.

Interesserede kan kontakte centerchef  
Lisbeth Due Pedersen på telefon 72 49 71 91  
eller rekrutteringskonsulent på opgaven,  
Søren Thorup på telefon 21 68 87 08.

Afdelingsleder til CSU Holbæk 
Afdeling for Erhvervet hjerneskade & kommunikation

Center for Specialundervisning, CSU Holbæk, søger pr. 1. maj 
2014 afdelingsleder til afd. for Erhvervet hjerneskade & kom-
munikation.

Hjerneskade-/taleområdets logopæder, speciallærere og fysiote-
rapeuter på CSU varetager undervisnings- og rådgivningsforløb af 
hjerneskaderamte, deres pårørende og frontpersonalet i primært 
Holbæk og Odsherred kommuner – samt på apopleksiafsnittet på 
Holbæk sygehus, hvor logopæderne varetager indsatsen overfor 
afasi- og dysartriramte i hospitalsregi.

Stillingsbeskrivelse 
Vi søger en afdelingsleder til en nyoprettet stilling som afdelingsle-
der for begge områder. Vi vil foretrække ansøgere med logopædisk 
uddannelse, men er åbne over for anden relevant faglig baggrund. Vi 
forventer, at du skal dele arbejdstiden mellem ledelsesfunktionerne 
og den direkte borgerrettede indsats i et eller begge områder alt af-
hængig af dine faglige forudsætninger – fordelingen af arbejdstiden 
vil være fleksibel og vil løbende kunne justeres.

Ledelse
Kommunikationscentret tilbyder kompenserende specialundervis-
Den daglige ledelse af afdelingen indebærer, at du - udover det fag-
lige ansvar vedr. ydelsesvaretagelsen - får ansvaret for personalet og 
planlægningen i afdelingen.

Afdelingslederstillingen vil give dig rige muligheder for indflydelse 
med stor selvstændighed i planlægning, udvikling og afvikling af til-
bud i en velfungerende decentraliseret organisation. Hjerneskade-/
kommunikationsområdet er generelt inde i en spændende, udvik-
lings- og omstillingspræget periode og afdelingen har mange sam-
arbejdspartnere fra forskellige forvaltninger. Det forventes derfor, at 
du – udover deltagelse i kommunale, regionale og landsdækkende 
faglige netværk – får mange repræsentative opgaver, hvor du skal re-
præsentere CSU Holbæk i en række sammenhænge. 

Du bliver en del at centrets ledelsesteam med reference til centerle-
deren.

Kvalifikationer 
Logopæduddannelse eller lærer med diplomuddannelse/speciallæ-
reruddannelse – gerne med erfaring fra specialundervisning af voks-
ne og naturligvis gerne med ledelseserfaring.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse pr. 1. maj 2014 i henhold til gældende overenskomst.

Samtaler forventes afholdt i uge 12.

Yderligere oplysninger:
Læs mere om afdelingens tilbud og stillingen på: 
www.csu-holbaek.dk. 

Ansøgningsfrist torsdag den 13. marts 2013 

Du kan læse hele stillingsopslaget og søge stillingen på:  
job.holbaek.dk

 Lederstillinger 

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 6. marts
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Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Vil du være med til at give

folkeskolereformen liv
i København?

KøbenhaVns Kommune

fagligt implementeringsteam
teamet skal kunne sparre og styrke skolernes ledelser og medarbejdere 
for bl.a. at fremme læringsperspektivet. teamet medvirker til at tydeliggøre 
de ledelsesmæssige visioner og strategier. Du har en relevant uddannelses-
baggrund og erfaring med ledelse, læring og pædagogik. Desuden har du 
indgående kendskab til skoleområdet og til forandringsprocesser og vej-
ledning. Du har også stærke ledelsesfaglige og pædagogiske kvalifikationer. 
stillingerne er i børne- og ungdomsforvaltningen og er tidsbegrænsede i 
1½-3 år. henvendelse mikala Jørgensen på 2720 4344.

ansøgningsfrist mandag den 10. marts 2014. 
læs det fulde stillingsopslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde 
“politik og administration”.

To vikarer til Hørby Efterskole
Har du mod på og lyst til at blive en del af et spændende, engage-
ret og samarbejdende efterskoleteam?

Vi skal bruge to vikarer med foreløbig ansættelse resten af skole-
året 2013/14, men med mulighed for forlængelse i det kommende 
skoleår.

Fagligt skal vi have dækket, tysk, naturfag (geografi/biologi) og 
dansk samt øvrige fag efter aftale og kvalifikation.

Hørby Efterskole har 110 elever i 9. og 10. klasse. Foruden en 
række kreative fag, herunder idræt og musik/drama, værdsætter 
vi elevernes dannelse gennem en udfordrende undervisning med 
udgangspunkt i læringsstile og de mange intelligenser, hvor du i og 
uden for klasselokalet får mulighed for at præge eleverne fagligt, 
menneskeligt og socialt.

Vi forventer ansøgere, der har motivation til aktivt at tage del i 
efterskolelivet, kendetegnet som skole, fritid og hjem for eleverne. 
Hørby Efterskole er en skole, hvor der er højt til loftet og en skole 
med klart afgrænsede vægge, som eleverne kan spille bold op ad.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem  
Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 

Yderligere oplysninger om skolen og jobbet fås ved henvendelse til 
forstander Mogens Vestergård Pedersen – telefon 98 46 63 00. 
Læs mere om skolen på www.hørbyefterskole.dk. Skriftlig ansøg-
ning stiles til forstanderen og sendes til skolen, hvor den skal være 
modtaget senest onsdag den 5. marts kl. 12.00.  
Ansættelsessamtaler gennemføres i dagene herefter og tiltrædelse 
sker snarest muligt efter aftale.

Natur og Udvikling

Læs mere og se fl ere ledige
stillinger på www.halsnaes.dk

Ansøgningen sendes online via www.halsnaes.dk/ledige stillinger  
eller til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Lærerstilling i udskolingen
Frederiksværk skole, Enghave

Frederiksværk skole, Enghave søger en uddannet lærer 
til vores udskoling med fagene dansk og engelsk. Der vil 
være tale om undervisning fra 7.-9. klasse i selvstyrende 
team. Andre fagkombinationer kan blive relevante, så 
kontakt os endelig.

Kontakt DPL-U Bo Rasmussen på telefon 61 99 13 23 
eller 47 76 07 82.

Ansøgningsfrist fredag den 7. marts 2014.

 Specialstillinger  Lærerstillinger 

 Lærerstillinger 

Følg debatten på
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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.

PH.D.-STIPENDIER
INDEN FOR UDDANNELSES- 
FORSKNING MED FOKUS  
PÅ FOLKESKOLEN

Videnskabsministeren har i 2011 nedsat et 
Ph.d.-råd til uddeling af ph.d.-stipendier inden  
for uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen.  
Rådet har i 2014 32 mio. kr. til uddeling af ph.d.- 
stipendier.  

Der er ansøgningsfrist 6. juni 2014 kl. 12.00.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrele-
vant forskning i den danske folkeskole og være 
organiseret i et samarbejde mellem professions-
højskoler og universiteter. 

De ph.d.er, der uddannes, skal både under uddan- 
nelsen og efterfølgende kunne undervise på 
professionshøjskolerne og indgå i forskning og 
udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger 
vedrørende specifikke fags didaktik såvel som 
almene didaktiske og pædagogiske emner. I 
2014 vil Ph.d.-rådet se med særlig interesse på 
ansøgninger inden for fagenes didaktik, digitali-
sering, evaluering for læring samt målstyret, 
didaktisk og faglig ledelse. Ansøgninger inden for 
andre områder vil også være velkomne.

Se hele opslaget på Phd.-rådets hjemmeside: 
http://www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/

Herlev Privatskole søger dygtig 
Fysik-, Biologi-, Geografi- og 
Matematiklærer til fast stilling
Herlev Privatskole søger en engageret, faglig dygtig, struktureret, 
selvstændig, energisk, positiv, humoristisk, udadvendt og inspi-
rerende kollega, som kan indgå i et godt samarbejde med skolens 
interesserede forældre, med en god og velfungerende samling børn 
samt med et særdeles behageligt og godt arbejdende personale.

Skemaet indeholder: Fysik-, biologi-, geografi- og matematiktimer 
primært i overbygningen (7.- 9. klassetrin), halv klasselærerfunk-
tion i 7. klasse samt timer med lektielæsning/støtteundervisning.

Det forventes, at en kvalificeret ansøger som minimum kan vare-
tage 3 af ovennævnte fagområder – men gerne alle 4!

Stillingen er en fuldtidsstilling – og til tiltrædelse pr. d. 1. august 
2014. 

Herlev Privatskole er en endog særdeles velfungerende, efterspurgt 
og velrenommeret 47 år gammel skole med 240 elever samt 30 
ansatte.

Skolens udgangspunkt er et humanistisk menneskesyn, og vi læg-
ger vægt på en grundig, boglig indlæring, på god orden og pæn 
optræden.

Ansættelse sker i henhold til den gældende fællesoverenskomst 
indgået mellem Finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger kan evt. fås hos Skoleleder Per Simonsen på 
tlf. 44 57 94 94.

Ansøgning stilles til Bestyrelsen, Herlev Privatskole, Gl. Klausdals-
brovej 500, 2730 Herlev, og skal være skolen i hænde snarest mu-
ligt – men dog senest fredag d. 07. marts 2014 kl. 12.00.

 Stillinger ved andre institutioner  Lærerstillinger 
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jobannoncer
    fra lærerjob.dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

bymarkskolen, Mariagerfjord kommune

bymarkskolen søger indskolingsleder

§ ansøgningsfristen er den 24/02/14

Net-nr. 10967

Herstedvester Skole, albertslund kommune

To udviklingsorienterede lærere

§ ansøgningsfristen er den 24/02/14

Net-nr. 10985

kirstinedalsskolen, køge kommune

inklusionsvejleder

§ ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 10986

falster Skole og Mariehønen, ringkøbing-Skjern kommune

innovativ leder til skole, børnehave, SFo

§ ansøgningsfristen er den 27/02/14

Net-nr. 11009

landsgrav friskole, Slagelse kommune

Ny skoleleder til Landsgrav Friskole

§ ansøgningsfristen er den 20/02/14

Net-nr. 10930

bryrup Skole, Silkeborg kommune

Nytænkende skoleleder til bryrup Skole

§ ansøgningsfristen er den 28/02/14

Net-nr. 11001

auning Skole, Norddjurs kommune

Skoleleder til auning Skole

§ ansøgningsfristen er den 24/02/14

Net-nr. 11005

bavnehøjskolen, favrskov kommune

Skoleleder til bavnehøjskolen

§ ansøgningsfristen er den 09/03/14

Net-nr. 11014

fælleshåbsskolen, Vejle kommune

Skoleleder til Fælleshåbsskolen i Vejle

§ ansøgningsfristen er den 04/03/14

Net-nr. 11012

Grejsdal Skole, Vejle kommune

Skoleleder til Grejsdal Skole i Vejle

§ ansøgningsfristen er den 07/03/14

Net-nr. 11013

Nordskovskolen, faxe kommune

afdelingsleder 

§ ansøgningsfristen er den 20/02/14

Net-nr. 10971

Middelfart friskole, Middelfart kommune

Viceleder til Middelfart Friskole

§ ansøgningsfristen er den 10/03/14

Net-nr. 11008

klostermarksskolen, aalborg kommune

Viceskoleleder til klostermarksskolen

§ ansøgningsfristen er den 03/03/14

Net-nr. 11010

Vejlebroskolen, Ishøj kommune

Viceskoleleder til Vejlebroskolen i ishøj

§ ansøgningsfristen er den 17/03/14

Net-nr. 11006

dansk Skoleforening for Sydslesvig, Udland

Viceskoleinspektør ved Jes kruse-Skolen

§ ansøgningsfristen er den 24/02/14

Net-nr. 10994

Center for dagtilbud og skoler, Greve kommune

Udviklingskonsulent til dagtilbud og skoler 

§ ansøgningsfristen er den 20/02/14

Net-nr. 10991

aabybro Skole, jammerbugt kommune

Lærerstilling på aabybro Skole  

§ ansøgningsfristen er den 25/02/14

Net-nr. 10982

fagsekretariatet Undervisning, faaborg-Midtfyn kommune

Skoleleder til de nyrenoverede broby Skoler

§ ansøgningsfristen er den 12/03/14

Net-nr. 11011
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

bredagerskolen, Vejle kommune

Udskolingslærer

§ ansøgningsfristen er den 23/02/14

Net-nr. 10984

Vestervangsskolen, randers kommune

Lærer til modtagerklasserne

§ ansøgningsfristen er den 24/02/14

Net-nr. 10990

ballerup Privatskole, ballerup kommune

engagerede lærere

§ ansøgningsfristen er den 25/02/14

Net-nr. 10981

Herstedøster Skole, albertslund kommune

Dansklærer til mellemtrinnet

§ ansøgningsfristen er den 25/02/14

Net-nr. 10992

Viby friskole, roskilde kommune

engageret lærer til barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 24/02/14

Net-nr. 10954

esajasskolen, Hvidovre kommune

esajasskolen søger lærer til barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 27/02/14

Net-nr. 10911

Vejlebroskolen, Ishøj kommune

Genopslag – lærer til udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 21/02/14

Net-nr. 10976

kirke Hyllinge Skole, lejre kommune

Lærer til matematik og natur/teknik

§ ansøgningsfristen er den 26/02/14

Net-nr. 11019

Isefjordskolen, Holbæk kommune

Lærer til isefjordskolen, afdeling orø

§ ansøgningsfristen er den 20/02/14

Net-nr. 10980

Tune Skole, Greve kommune

Lærer til Tune Skole 

§ ansøgningsfristen er den 25/02/14

Net-nr. 10988

Toftehøjskolen, egedal kommune

Lærere til Toftehøjskolen i Ølstykke

§ ansøgningsfristen er den 20/02/14

Net-nr. 10993

Herstedøster Skole, albertslund kommune

Matematik- og engelsklærer til specialklasse

§ ansøgningsfristen er den 24/02/14

Net-nr. 11003

risbjergskolen, Hvidovre kommune

risbjergskolen søger en barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 21/02/14

Net-nr. 11000

børn og Unge – Inklusionscenter, roskilde kommune

Specialpædagogisk konsulent

§ ansøgningsfristen er den 14/03/14

Net-nr. 11018

dragør Skole, dragør kommune

Tysklærer søges på Dragør Skole Nord

§ ansøgningsfristen er den 21/02/14

Net-nr. 11002

Hedelyskolen, Greve kommune

Uddannet lærer søges til Hedelyskolen

§ ansøgningsfristen er den 20/02/14

Net-nr. 10997

kultur, Undervisning og fritid, Qaasuitsup kommunea, Grønland

PPrNord søger en leder – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 21/02/14

Net-nr. 10956

kultur, Undervisning og fritid, Qaasuitsup kommunea, Grønland

Fagchef for undervisning og PPr i ilulissat

§ ansøgningsfristen er den 25/02/14

Net-nr. 10983

kultur, Undervisning og fritid, Qaasuitsup kommunea, Grønland

Lærere til Qeqertarsuup atuarfia

§ ansøgningsfristen er den 21/03/14

Net-nr. 10995
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spanien/andalusien 
- Mijas/Fuengirola
feriebolig udlejes. 107 
kv.m 2 soveværelser m. 
5 sengepl. + 2,5 bade-
værelser. Beliggende i 
smukt, tropisk haveanlæ...
telefon: 7555 0403/  
2972 6686 
www.feriebolig-mijas-golf.
weebly.com

På ski på isaberg 
i småland
kun 6 km. fra Isaberg lig-
ger vores dejlige fritids-
hus: 60 m2. plads til 6 
pers. bad, pejs og opva-
skemaskine.
telefon: 88193325 
/29727624/ 61607624 
lommebergsvaegen2.tumblr.
com

stort hus i Klint 
– vintertilbud
stort, nyere, arkitektteg-
net sommerhus ved klint, 
3 overnatninger i vinterfe-
rien: 2.500,- + brug
telefon: 29625612 
www.skyttes.dk

sommerhus Mols Bjerge
stort dejligt sommerhus 
med god beliggenhed i 
Mols Bjerge. fri adgang til 
internet.
telefon: 53710746 
molsbjerge.123hjemmeside.dk

Fyrpasserens 
villa i skagen.
2 lejligheder. se priser m. 
m på vores hjemmeside 
www.fyrpasserens-villa.
dk. tlf.nr. 66128146 el. 
65981353.
telefon: 66128146

skønt stort nyere 
sommerhus tæt 
på rørvig
Hus 95 m3 udlejes ved 
eng. 3 værelser, 2 bade-
værelser, stue, køkken. 
nær strand, sommerland 
sjælland og Golfbane 
telefon: 21471088

andalusien - gualchos 
- til middelhavet
nyrenoveret byhus. Inde-
holder: 3 etager.  Ialt 125 
m2. Udl. min. 14 dg. 
telefon: 23428367 
www.gualchoshus.dk

København i centrum
lejl., 81m2 nær kgs. ny-
torv/kgs. Have udlejes 
uge 8, 9, påsken, week-
ends i maj, sommeren. 
3000,-/uge. 3-4 sovepl.
telefon: 40813118

oplev det ægte 
andalusien 
Bo udenfor turistomåder-
ne blandt venlige spanier. 
landsbyhus  m  patio og 
udsigtsterrasse. 2500 
kr /uge  
telefon: 21914712

sydfrankrig. vin. hus 
i middelalderby.
stort hus til salg i landsby 
nær Avignon. Ideel belig-
genhed for »vintosser«. 
se website eller ring til 
40212441
telefon: 40212441 
www.huset-i-
lirac.123hjemmeside.dk

nær rom-fantastisk 
panoramaudsigt
Unik 1600-tals lejlighed 
på 124 m2, i charmerende 
bjergby kun 50 km syd for 
Rom. 6. personer.  
telefon: 61376860 
www.close2rome.com

stor feriebolig udlejes i 
gualchos/andalusien 
ca. 110 km. øst for Ma-
laga, 6-7 sengepladser, 
fra 1.800 kr. til 3.200 kr. 
pr. uge + el.  slutrengøring 
er 60€. ...
telefon: 86131690/60711690 
www.chumbo.dk

Dejlig Østerbro 
lejlighed ved søerne
Udlejes i vinterferien, 
samt i lige uger og som-
merferie, max 5 Per , 
3000 pr uge , billeder kan 
sendes.
telefon: 60484395

Ferie i long Beach, 
californien?
Hus til leje torsdag fra 
den 10. juli til fredag den 
11. August 2004. Tæt på 
havet, Disneyland og los 
Angeles 
telefon: 22 83 59 59

småland. stort, 
hyggeligt feriehus 
udlejes
Hele året. ferier, week-
ends & hverdage. ledigt i 
vinter- og påskeferie, mm. 
Til fx familie- eller venne-
komsammen.
telefon: +4528704209 & 
+4528704299 
www.linnerydhus.dk & face-
book.com/linnerydhus

luksussommerhus 
i Klitmøller
luksussommerhus ved 
Vesterhavet. 3 soverum 
m. plads til 7 pers. le-
jepris fra 1850 kr./uge. 
Weekendtilbud: 950 kr.
telefon: 86912406 
www.klitmoellersommerhus.dk

sommerhus i 
tengslemark 
(gudmindrup lyng)
Beliggende i ods-
herred udlejes. Pris 
4.000/2.500,. Huset 
rummer 8 sovepladser 
og tæt på børnevenlig 
strand. e-mail: psoee- 
gaard@gmail.com
telefon: 25747601 
http://sommerhustengslemark.
wordpress.com/

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

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

bazar
    Ikke-koMMerCIelle aNNoNCer 

fra dlf-MedleMMer

IF N A L C A L L

AlfA-ekspres små grupper fra kr. 

1.298,-

1.498,-

Check ind i kampen om de bedste pladser og de laveste 
priser. Uanset om I rejser i foråret eller efteråret 2014, så er 
det nu der skal bestilles tilbud.

Test os! Det skader aldrig at få en ”second opinion” - du 
får selvfølgelig et tilpasset, gratis og uforpligtende tilbud. 
Gå ind på www.alfatravel.dk/finalcall og læs mere. Når du 
bestiller tilbud deltager du i lodtrækningen om en lækker 
Ipad. 
 
AlfA Travel er ekspert i skolerejser, og så er vi et af de få 
privatejede, danske og uafhængige rejsebureauer. Vores 
største force er vores erfarne medarbejdere, som er din gen-
vej til gode rejseoplevelser!Christian Skadkjær har mere end 25 års erfaring med 

skolerejser, og er din ekspert i skolerejser til Prag. Ring 
GRATIS på 80 20 88 70 for en uforpligtende snak eller et 
uforpligtende tilbud. Se alle rejser på www.alfatravel.dk.  

VIND EN IPAD mini
 www.alfatravel.dk/finalcall

Ring GRATIS 

80208870

Busrejse store grupper fra kr.

PRAG

Sct. Jørgens Skole, Prag

alfa-folkeskolen_Prag_febr14.indd   1 2/4/2014   10:38:57 AM

rubrikannoncer

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

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

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

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 

141953 p56-64_FS0414_Lukkestof.indd   63 17/02/14   13.54



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

Bliv medlem af
Sproglærerforeningen

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

Hos Team Benns sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. Vi skrædder-
syer rejsen efter jeres ønske, så I får mest muligt ud af studierejsen, fagligt som socialt.

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

Dublin, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2165,-
Paris, egen bus, 6 dg/3 nt fra kr.  1765,-
Prag, egen bus, 6 dg/3 nt fra kr.  1250,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt fra kr.  2490,-
Pris er pr. person i flersengsværelse på hostel

Kompetent rådgivning til jeres skolerejse

1.440
pr. person
6 dg / 3 nt.

london
 m. båd fra kr.

Kontakt Vibeke 
på tlf: 46 91 02 59
vije@team-benns.com
www.team-benns.com

Top 3 faglige besøg i London:
• Harrow School privatskole
• Teater workshop
• BBC Studier

NYHED! CESKY RAJ + BERLIN
Kombitur med egen bus 
6 dg/4 nt. fra kr.  2115,-

STUDIEREJSE TIL
Budapest
6 dg./3 nt. 
egen bus fra kr.1.550

gør studierejsen en klasse Bedre

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

kilroygroups.com

Forslag til andre rejsemål:
Madrid, fly, 5 dg/4 nt  ......................... fra kr.  2.395,-
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt  ................. fra kr.  1.735,-
London, fly, 5 dg/4 nt  ........................ fra kr.  1.890,-
Istanbul, fly, 6 dg/5 nt  ....................... fra kr.  2.225,-
Prisen er pr. person i flersengsværelse på hostel

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

Faglige
besøg

Faglige 
kompendier

tryghed & 
sikkerhed

erfarne 
konsulenter

Forslag til studiebesøg i Budapest: • Virksomhedsbesøg 
• Skole-/Institutionsbesøg • Foredrag om sigøjnere  

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. 3.200/uge.

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

www.christianslyst.de

LEJRSKOLE OG KURSUSCENTER
Nottfeld, D-24392 Süderbrarup

Tlf. +49 4641 92229, Fax +49 4641 922229
christianslyst@sdu.de
www.christianslyst.de

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dkTlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

Følg med og deltag i debatten på
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 5  18. februar 25. februar 6. marts
folkeskolen nr. 6  4. marts 11. marts 20. marts
folkeskolen nr. 7  18. marts 25. marts 3. april
folkeskolen nr. 8  1. april 7. april 16. april

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

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

131. årgang, Issn 0015-5837 

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

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

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

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
(barsel) 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Hanne Birgitte Hellisen,  
hbh@dlf.org 
simon Brix Justesen,  
sbj@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
lise frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
2. halvår 2013 er  
179.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt, Musik, 
Håndværk og design, ernæring 
og sundhed, specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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+.

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Bo holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

forsidefoto: Heidi lundsgaard
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historie og samfundsfag
ernæring og sundhed

håndværk og design
danskundervisning
it i undervisningen
specialpædagogik

tysk og fransk
Billedkunst

matematik
naturfag

religion
engelsk

idræt
musik

LæS I DEttE nummEr artIkLEr  
fra 14 fagLIgE nEtværk

SærnummEr:faglige netværk

TæT på dine fag
Hello: Nadja Rau har engelsk i 1. klasse og  

sampler selv materialer. Følg hende og mange 
andre kolleger. Folkeskolen.dk etablerer faglige 

netværk for alle lærere.
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uskolet 
Ved Morten Riemann

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

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

Latterlig taberlærer 
stadig SF’er.

Ny kollega allerede 
i problemer efter at 
have fået sagt noget 
kritisk om »Arvin-
gerne«.

Katastrofe: Elektro-
nisk tavle skrevet på 
med den sprittusch, 
DER IKKE KAN GÅ 
AF!

Influenzaudbrud 
godt timet.

T-shirt med motiv fra 
fancy skisportssted 
i Frankrig båret med 
stolthed trods for-
brændt næse og let 
halten på venstre ben.

Uro og mangel på disciplin er et stigende 
problem, når forskere og eksperter udtaler 
sig om den danske folkeskole, og nu mener 
flere, at der bør strammes op. »Der er jo 
temmelig mange, der sidder rundtomkring 
på uddannelsesinstitutionerne og har stor 
viden på dette felt«, udtaler en forsker, der 
ikke hedder Niels. »Men der er et par styk-
ker – ofte faktisk blot en enkelt – der får 
lov at dominere hele debatten. De allermest 
urolige kloge eksperter er altid parate med 
en højlydt mening, og det går ud over de 

andre kloge eksperter, som har vanskeligt 
ved at komme til orde«. 

»Der er brug for, at man i højere grad 
markerer over for disse forskere, at deres 
adfærd er helt uacceptabel. Efter min 
mening er mulighederne, man har for at 
straffe disse uvorne elementer, for få og 
små«, siger en ekspert, der heller ikke 
hedder Niels. Han foreslår blandt andet 
eftersidninger og bortvisninger.

Minister Antorini erkender, at man nok 
har været lidt håndsky på området.

Få urolige eksperter forstyrrer 
hele uddannelsesdebatten 
– mere disciplin og straf efterlyses

Det har længe stået uklart, hvordan 
det forholdt sig med finansieringen 
af regeringens store inklusionspro-
jekt, men nu barsler ministeren med 
en forklaring: »Inklusionen skal fi-
nansieres via de penge, vi sparer på 
inklusionen«, hedder det i et internt 
udkast til en redegørelse. 

Det er endnu ikke fuldt belyst, 
præcis hvor mange penge der skal 
flyttes fra det ene sted til det samme.

regeringen: 
»Inklusion skal 
finansieres via de 
penge, vi sparer 
på inklusion«

Så kan de lærer det / 54 

for korte NYHeDer
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