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DANSK 0-2. KLASSE

Klar til nye tider

Grib elevernes naturlige sprog-undren, og styrk evnen til
samarbejde og innovation.
På dansk0-2.gyldendal.dk finder du nu 5 nye sprogforløb,
hvor eleverne arbejder reflekterende og eksperimenterende
med kommunikation og sprogforståelse. Bag forløbene står
Rum for Undren, som arbejder med elevers læring
ud fra en filosofisk tankegang.
■

5 nye sprogforløb

■

Styrk elevernes sproglige bevidsthed

■

Sæt fokus på dialog og samarbejde

■

Arbejd innovativt og reflekterende

A001

Se mere på dansk0-2.gyldendal.dk

Mere
end 50

undervisningsforløb

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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Når man stikker
næsen frem

»Jeg tror, du ligger og bliver dusket af en indvandrer, og du ligner også sådan en«.
Sådan lød en enkelt af de stribevis af hadefulde kommentarer, som lærer Monica
Edelmann modtog på mail og sociale medier, da hun stod frem i TV 2 Nyhederne lige
før jul med sin kritik af, at folkeskoler deltager i julegudstjenester med bøn, velsignelse
og juleevangelium.
»Jeg spekulerede på, hvor det had dog kommer fra. Kommentarerne fjernede sig
fuldstændig fra substansen. Folk må gerne mene noget andet end mig, og det gør de
fleste jo også, men de gik direkte efter struben og skødet på mig«, fortalte en rystet
Monica Edelmann bagefter til folkeskolen.dk.
Og i dette nummer af Folkeskolen kan I læse portrættet af Josefine Jack Eiby – en
topengageret lærer, der ikke alene tillader sig at være stolt af de ting, hun laver, hun
opfordrer ligefrem andre lærere til at prale med hashtagget #Skolepral. Og selvom
kommentarerne bestemt ikke var nedgørende på samme måde som dem, Monica Edelmann mødte, blev #Skolepral ikke ret godt modtaget på folkeskolen.dk:
»Det føltes som et personligt angreb med et grimt kommentarspor, hvor man gik
efter manden og ikke bolden. Bagefter havde jeg det sådan, at jeg skulle sgu aldrig sige
noget igen – jeg mistede virkelig modet en kort overgang«, fortæller Josefine Eiby.

Shitstorm er blevet et almindeligt ord i det danske sprog, og
virksomheders kommunikationsafdelinger har beredskaber
mod socialt medieuvejr, ligesom kommuner har det mod
vintervejret. Men at »folket« har fået ny magt over for multinationale virksomheder, fordi de kan blive tvunget til at
bøje sig, når stormen rammer aktiekurserne, betyder ikke,
at det er dén måde, vi bedst diskuterer med hinanden på.
Seje, stærke lærere som Monica og Josefine står frem i debatten og argumenterer for
deres synspunkter med udgangspunkt i deres lærerfaglighed, men de bliver angrebet
på deres person, helt derinde, hvor det gør ondt.
Det vil være sørgeligt og urimeligt, hvis lærere bliver gjort tavse, fordi de er nødt
til at passe på sig selv i stormen. For det er til gavn for
både skolen, lærernes omdømme og den demokratiske
samtale, hvis de bliver modtaget i samme ånd af andre
debattører, hvad enten de er enige eller uenige.
Sku’ hilse fra Hal Koch og sige, at det er samtalen
– dialogen – og den gensidige forståelse og
respekt, der er demokratiets væsen.

Thorning-citatet
»Jo mere Politiken geråder
sig ud i diverse mærkelige
bortforklaringer, jo mere
klart bliver det, at Politikens
chefredaktion lod den
tidligere statsminister
fortryde en udtalelse, der
bekræftede det, som stort
set alle ved i dag:
Regeringen var dybt
involveret i hele forløbet
og beslutningen om
lockouten af lærerne i
2013«.
Anders Bondo Christensen

»En båndoptager kan ikke
‘misforstå‘ noget, og en
ordret udskrift kan vel heller ikke være ‘misforstået‘,
forudsat lydkvaliteten er
blot nogenlunde i orden«.
Niels Christian Sauer

»Vi er en del, der hellere vil
videre end at sidde resten
af livet forbitrede over forhold, vi alligevel ikke kan
gøre noget ved«.
Pernille Jensen
Læs side 14.

Læs »Lærer i modvind
efter #Skolepral«
AF WEBREDAKTØR
KAREN RAVN
KRA@FOLKESKOLEN.DK
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Læring om sikkerhed igennem leg
Vil I være med til at lære om sikkerhed og forebyggelse af
ulykker på en sjov og aktiv måde?
Tilmeld jer Sikkerhedsugen, som er et læringskoncept til
indskolingen udviklet af Børneulykkesfonden.

stema er
d
e
h
r
e
k
ik
s
Årets
. F.eks.:
n
le
o
k
s
å
p
“sikker leg ”

lv sørge for
e
s
n
a
m
n
a
• Hvordan k mme til skade?
ikke at ko
m?
r for voldso
e
ll
e
v
jo
s
n
• Er lege
?
ngsskilte ud
a
g
d
u
d
ø
n
r
se
• Hvordan
?
an på andre
m
r
e
s
s
a
p
n
• Hvorda

Læs mere og tilmeld jer på www.sikkerhedsugen.dk
senest den 6. februar 2017

Støttet af Sundhedsstyrelsen
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

Mat

Har du set dem før?

Så er det ikke så mærkeligt.
De bliver nemlig hver dag taget op af skoletasken
hos de ﬂeste elever i grundskolen.
Og hvis du ikke lige vidste det,
så får du alle tre hos os.

Find dit matematiksystem på alinea.dk
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PORTRÆT

Lav Danmarks
Annonce
1/2-høj
bedste
madpakke
med din klasse
NØRGÅRD
MIKKELSEN
28708

Sæt fokus på næring til læring med Madpakkedysten fra
Skolemælk. Eleverne skal, med kreativitet og viden om
ernæring, skabe den flotteste, mest kreative og sunde
madpakke. Det foregår i skolens rum med klassen – og
du kan også involvere forældre. Vi kårer en vinder på
hvert klassetrin, så alle kan deltage på lige vilkår.

MÅ
LÆRERNE
PRALE?

Josefine Jack Eiby ville have
lærerne til at prale, men
kom i hård modvind på
folkeskolen.dk.

INFO OM AKTIVITETEN
· Fag: Natur og teknik samt understøttende undervisning
· Klassetrin: 0.-3. klasse
· Tidsforløb: Valgfrit i hele marts
· Materialer: Pædagogiske videoer med Louise Lorang,
madskribent og TV-kok
· Platform: Digitalt + printet ekstramateriale
· Teknisk: Udviklet til iPad, PC og Smartboard
· Fagligt: Ekstra materiale om ernæring
· Økonomi: Søg støtte fra Skolemælklegatet
EKSTRAKONKURRENCE:
Lav den flotteste plakat med temaet ’Sund mad i skolen’
og vind 2000,- til klassekassen.

Læs mere eller tilmeld på

edutainmenthuset.dk

Vind

restaurantbesøg
med hele
klassen

4/
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PORTRÆTINTERVIEW

Lærer i modvind
efter #Skolepral

I Josefine Jack
Eibys barndomshjem var
der varme og
omsorg, men
man fik ikke
lov til at sidde
og græde i et
hjørne – man
måtte gøre noget for at finde
en løsning.

6/
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Når man ikke er bange for at stikke næsen frem, skal man
forvente at få et par skrammer. Det måtte lærer Josefine Jack Eiby
sande, da hun for et år siden opfordrede lærerne til at prale af
deres undervisning.
A F C AT H R I N E B A N G I L D · F O T O L A R S J U S T

D

a lærer Josefine Jack Eiby gik i 7. klasse, blev
hun træt af at kigge på en gammel, slidt reol i
klasseværelset. Hun besluttede sig for at ændre
på det, og sammen med et par klassekammerater malede hun reolen skriggrøn.
Hvis Josefine Jack Eiby er utilfreds, gør hun noget ved
det.
I januar i fjor startede hun kampagnen #Skolepral og
skrev derfor et debatindlæg på folkeskolen.dk. Hendes
mål var, at lærerne skulle dele billeder på sociale medier
som Facebook og Instagram af bedrifter og tiltag fra lærernes undervisning, som de var stolte af.
»Vi skal vælte nettet med alle historierne om, hvorfor
lærerne er FABELAGTIGE!«, skrev Josefine Jack Eiby i
debatindlægget. I en verden, hvor fokus oftere er på lærernes begrænsninger end på deres evner, er der brug for,
at lærerne stolt viser, hvor dygtige de er. Det mener den
35-årige lærer, der underviser på ellevte år på Øster Farimagsgades Skole i København.
»Når mine venner i erhvervslivet vinder en reklamepris
eller lancerer en ny bil, så poster de det på Facebook. I
lærerverdenen er der lidt mere jantelov på spil. Lærerne
kan meget mere, end vi får lov til at vise. Og derfor vil jeg
gerne have lærerne til at prale lidt mere«, siger Josefine
Jack Eiby
Pædagogisk afdelingsleder og souschef på Øster Farimagsgades Skole Kirsten Hansen var ikke overrasket over,
at Josefine Jack
Eiby tog initiativ til
at få lærerne til at
prale mere:
»Josefine er
Josefine Jack Eiby startede i januar sidabsolut ikke bange
ste år kampagnen #Skolepral. Hun ville
for at sige sin
have lærerne til at dele alt det, de var
mening, og når
stolte af i deres hverdag, så danskerne
man er sådan en
kunne se, hvorfor skolen skal prioriteres.
person, kan man
Det kunne lærerne blandt andet gøre
ved at fortælle en historie fra deres unjo godt risikere at
dervisning på Facebook-siden Skolepral.
få nogle øretæver.
dk eller på Instagram og Twitter med
Men hun havde lehashtagget #Skolepral.
delsens opbakning
I dag har Facebook-siden 253 følgere,
hundrede procent.
og på Instagram er der 134 opslag under
Der foregår ufathashtagget #Skolepral.
teligt mange spæn-

Hvad er #Skolepral?

dende ting på skolerne – hvorfor skal lærerne tale sig selv
ned?« siger hun.
Men kampagnen fik mildt sagt en blandet modtagelse.

Tal om løsningen
På fem dage tikkede 121 kommentarer ind under debatindlægget, og det blev dermed det fjerdemest kommenterede
indlæg på folkeskolen.dk i 2016. Interessen for Josefine
Jack Eibys debatindlæg var til at få øje på.
»Hvem i alverden kender man
i andre brancher, der bliver taget
alvorligt, når de praler? Don Juan’er og bilsælgere – god fornøjelse til de overstadige og folk med
andre former for selvdestruktiv
adfærd ’gone real bad’. Hvis vi
begynder at følge cheerleaderstrategier, er vi selv ude om et
kommende omdømme på linje
med gæs og blondiner. Det er
ganske ubegribeligt, hvor disse
tåbelige ideer kommer fra«, skrev
lærer Line Lykke Nielsen.
Lærer Tomas Hansen gav udtryk for, at han ikke ville »deltage
i at polere fæces, så det ser pænt
Josefine Jack Eiby
ud«, og skrev også:
Lærer
»Hvis man fortæller om, hvor
gode lærerne (stadig) er, så bekræfter man reelt, at de problemer, lærerne har påpeget, nok ikke
er så store igen – det er jo bare et spørgsmål om ja-hatte,
lidt ændringer og andre småting«.
Og så kan man måske tale om, at al omtale er god omtale, men for Josefine Jack Eiby var det alligevel lidt af et
chok at følge med i de mange kommentarer.
For offentlig opbakning var der ikke meget af. Josefine
Jack Eiby modtog ros på mail og sms, men debattørerne
i den offentlige debat mente, at hun gik KL’s ærinde ved
at prøve at tale skolen op. Det var nærmest med koldsved
på panden og tårer i øjnene, at hun rullede gennem kommentarsporet med utilfredse lærere.
»Jeg syntes, det var forfærdeligt. Det føltes som et personligt angreb med et grimt kommentarspor, hvor man

Når mine venner i
erhvervslivet vinder
en reklamepris eller
lancerer en ny bil, så
poster de det på
Facebook. I lærerverdenen er der lidt
mere jantelov på spil.
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#Skolepral
PORTRÆTINTERVIEW
PORTRÆT

gik efter manden og ikke bolden. Bagefter havde jeg det
sådan, at jeg skulle sgu aldrig sige noget igen – jeg mistede
virkelig modet en kort overgang«, siger Josefine Jack Eiby
og fortsætter:
»Jeg var godt klar over, at jeg kunne blive upopulær
med #Skolepral, men jeg synes ikke, at nogen burde kunne være uenig i, at lærerne er meget dygtigere end det, de
når. Jeg er jo ikke uenig i, at folkeskolen er for presset, og
der er for lidt tid – men hvordan ændrer vi det? Lærerne
sidder fast i et image som brokkehoveder, og jeg kan godt
forstå det. Det er megahårdt at være lærer, men jeg kunne
godt tænke mig at tale lidt mere om, hvordan vi løser
det«, siger hun.
Josefine Jack Eibys hensigt var, at lærerne fik et sted,
hvor de kunne finde inspiration, og hvor elevernes forældre blev opmærksomme på, hvor seje lærerne er. For
ifølge Josefine Jack Eiby er det vigtigt at skille lærernes
kompetencer fra det, der faktisk bliver udført. Hun mener,
at lærere kan mere, end rammerne giver dem lov til.
Men de fleste kommentarer beskyldte Josefine Jack
Eiby for at se stort på lærernes udfordringer. Nogle mente,
8/

at #Skolepral reducerede lærernes job til en optræden i »X
Factor«, som ville blive mødt med hån fra forældre, mens
en bruger skrev, at Skolepral fik ham til at føle sig presset
til at lykkes, selvom han vidste, at han ikke kunne.
Stine Kragh Jacobsen er lærer på Øster Farimagsgades
Skole. Hun har kendt Josefine Jack Eiby i fire år og husker,
at hendes tætte kollega blev påvirket af reaktionerne på
#Skolepral-kampagnen.
»Josefine er meget inspirerende og handlekraftig. Hun
er altid med på beatet om, hvad der rører sig, og nogle
gange også før beatet. Men hun blev overrasket over, hvor
stor en del af skoledanmark som holdt fast i, at det hele er
rigtig svært. Hendes intention var, at nu skulle vi lærere
dæleme fortælle de gode historier om skolen, for dem er
der masser af. Men hun blev overrasket over, hvor svært
det er at bryde de mønstre og tanker«, siger Stine Kragh
Jacobsen.

Tog selv styringen
Josefine Jack Eiby er ikke bange for at gribe førerpinden
og har et aktivitetsniveau, der kan gøre de fleste forpu-
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»Der var mange i kommentarsporet på folkeskolen.dk, som sagde, at
der er så meget, der ikke
fungerer, og at jeg bare
har givet op. Der kunne
jeg bare godt tænke mig
at tale lidt mere om,
hvordan vi løser det«,
siger Josefine Jack Eiby
om reaktionerne på kampagnen #Skolepral.

Lærer som 23-årig,
storyteller og
meningsdanner

1999

Direkte fra gymnasiet til lærerseminariet som 18-årig.

2004

Færdiguddannet fra N. Zahles
Seminarium.

2004-2005

Lærer på Vanløse Skole.

2005

Ansat som lærer på Øster
Farimagsgades Skole.

2005-2007

Uddannet terapeut hos Joan Ørting.

2006-2008

Tillidsrepræsentant på Øster
Farimagsgades Skole.

2009

Uddannet storyteller på The
Storytelling Academy.

2014
stede. Som elev var hun ofte den, der sørgede for, at der
blev holdt klassefester. I hendes ungdom underviste hun i
windsurfing og optimistjollesejlads i Vedbæk Sejlklub. I dag
er hun medlem af flere netværk, end hun kan tælle. Blandt
andet et Microsoft-netværk, Forum for it i uddannelse og
DigiPippi, som skal gøre flere piger interesserede i it. Dem
mødes hun med efter arbejdstid og taler om skoleudvikling,
for hun udvikler sig bedst, når hun møder nye mennesker.
Hun har sin egen blog på edu21.dk, hvor hun med blandt
andet Pokémon Go og Carl-Mar Møller deler idéer til undervisning i det 21. århundrede. Og så styrer hun også Øster
Farimagsgades Skoles Facebook- og Instagram-sider.
Nogle orker ikke engang tanken om det, men Josefine
Jack Eiby orker ikke tanken om at lade være.
»Jeg bliver mest frustreret, når jeg står stille. Når der
ikke er nogen udvikling. Hvis jeg ikke kan få lov til at nørde
læring, udvikling og skole, så bliver hverdagen leverpostej.
Jeg bliver smådeprimeret af det«, siger hun.
Hendes leder, Kirsten Hansen, tegner samme billede af
Josefine Jack Eiby:
»Josefine er en fantastisk medarbejder at have. Hun er

Stifter edu21.dk, hvor hun blogger
og vlogger om undervisning
i det 21. århundrede.

2014

Ikt- og læringsvejviser.

2015

Uddannet »meningsdanner« på DLF’s
og centrum-venstre-tænketanken
Ceveas meningsdanneruddannelse,
som ruster lærere til at deltage
i den offentlige debat.

2015

Uddannet i grafisk facilitering.
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#Skolepral
PORTRÆTINTERVIEW
PORTRÆT

Man kan lægge
sig derhjemme og
stirre ud i luften
og blive deprimeret, eller man kan
tage på arbejde
næste dag. Jeg har
fundet ud af, at
det hjælper mig at
gøre noget.
Josefine Jack Eiby
Lærer

»Oven på alle de
kommentarer om
#Skolepral tror jeg, at
jeg fandt ud af, at jeg
nok lige skal ud og
finde de ulve, jeg kan
hyle iblandt«, siger
Josefine Jack Eiby.
10 /
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et fagligt lokomotiv, idérig og kreativ. Hun har været en
kæmpe inspirationsfaktor for ledelsen ved at sætte innovation og udvikling på dagsordenen«, siger hun.
Men vi skal ikke mange år tilbage i tiden for at finde en
Josefine Jack Eiby, som var træt af lærerlivet. Hun husker
det som en tid, hvor der var mange elever med specialpædagogiske behov og for lidt tid til at tage sig af dem. I
stedet begyndte Josefine Jack Eiby at drømme om en tilværelse som eventmanager eller procesleder.
Hun valgte dog at tage styring over sit arbejdsliv og
havde mulighed for at gå ned i tid. I dag er mandag hendes bloggerdag. Det er der, hun har tid til at blogge og
besøge skoler eller lave workshops, som Ballerup og Køge
Kommuner har bestilt hende til. Josefine Jack Eiby har
derfor 15 undervisningstimer om ugen. Det var der flere af
debattørerne i debattråden, der var klar over. De mente,
at det var let nok at finde tid til at prale, når man ikke har
flere undervisningstimer.
»Selvfølgelig er det et vigtigt aspekt, at jeg har 15 undervisningstimer, men jeg må også sige, at det ikke er
noget, der er dumpet ned i min turban. Jeg har selv arbejdet for, at min arbejdsuge ser ud, som den gør, og jeg
har haft flere dage, hvor jeg hellere ville være på arbejde
end hjemme. Når jeg bliver kaldt naiv på folkeskolen.dk,
fordi jeg ikke har særlig mange undervisningstimer, så må
jeg bare sige, at jeg har prøvet at sidde på gangen mandag
morgen med stress i hver celle. Og så har det hjulpet mig
at tage lidt ansvar«, siger Josefine Jack Eiby.

På med jahatten
Med sit store, krøllede, røde hår og fregner har Josefine
Jack Eiby svært ved at skjule sig. Men hun er vant til at
skille sig ud. Det mærkede hun, da hun som barn flyttede
fra Lyngby til Holte og startede i en 4. klasse, hvor pigerne var smarte – sådan Harley Davidson-gamachersmarte.
Og der stod Josefine Jack Eiby i islandsk sweater, Pippi
Langstrømpe-fletninger og gedeost med på madpakken.
I 2. klasse skrev hun i et digt: »Mit navn er Josefine, jeg
er en snakkemaskine«. Og lærerne satte en streg på tavlen,
hver gang Josefine Jack Eiby åbnede munden, for at gøre
hende opmærksom på, hvor meget hun snakkede. Hun
mærker det også i dag. At hun skiller sig ud.
Sådan er det, når man stikker næsen frem. Josefine
Jack Eiby ved godt, at der for hende ikke er langt fra tanke
til handling, og at det kan virke overvældende for menneskene omkring hende. #Skolepral blev ikke til efter lang
tids overvejelser om omverdenens reaktioner, men fordi
Josefine Jack Eiby hele sit liv er blevet bekræftet i, at når
hun handler, så sker der noget.
»Jeg tager bare jahatten på og fortæller for eksempel
den gode historie. Jeg får en masse idéer på min morgencykeltur til arbejde, og når jeg så kommer op på skolen
og siger: ’Vi smider alle bordene ud!’ så forstår jeg godt,
at mine kolleger bliver lidt overvældede. Men det er, fordi
jeg tror, at vejen til at ændre noget er at gøre noget«, siger
Josefine Jack Eiby.

Selvom Josefine Jack Eiby er vant til at skille sig ud, er
hun meget opmærksom på, at hun ikke bliver for meget,
siger hendes kollega Stine Kragh Jacobsen:
»Josefine er som regel okay med at skille sig ud, men
hun synes helt klart, at det er en vanskelig position at
sidde i. Hun er utroligt omsorgsfuld over for sine kolleger
og vil gerne have, at folk er glade for det, hun lægger for
dagen. Det skal give mening. Men når man prøver at være
nytænkende og innovativ som hende, kan man nogle gange få nogle slag fra andre fagprofessionelle«, siger hun.

Må gøre noget
For Josefine Jack Eiby er der altid fart over feltet. I april
2016 blev hun dog tvunget til at sætte farten ned. Men
kun lidt. Hun fik modermærkekræft i armen, og mens det
ville få nogle mennesker til at sætte livet på pause, trådte
Josefine Jack Eiby kun let på bremsen.
Hun ringede til en psykolog, så snart hun havde fået
diagnosen, så hun »følte sig passet på«. Og hun mødte
fortsat op på arbejde, selv når hun skulle på Rigshospitalet
samme dag for at få svar på prøver. I juni tog hun som
medarrangør med dræn i armen efter en operation på
EdCamp og snakkede skoleudvikling med andre lærere.
»Man kan lægge sig derhjemme og stirre ud i luften og blive
deprimeret, eller man kan tage
på arbejde næste dag. Jeg har
fundet ud af, at det hjælper mig
at gøre noget. Jeg må handle mig
ud af problemerne, for jeg skal
bare have det meste ud af det«,
siger Josefine Jack Eiby.
På lærerværelset er det tydeligste spor efter Josefine Jack
Eibys sygdom måske derfor, at
der ikke var nissevenner til dette
skoleårs jul. Det er nemlig hende,
der plejer at stå for det, men hun
måtte trods alt erkende, at der
ikke var overskud til det denne
Stine Kragh Jacobsen
Kollega til Josefine Jack Eiby
jul. De psykiske men ramte hende først rigtigt i oktober, og når
hun tænker tilbage, kunne hun
godt se meningen med at træde
bremsepedalen helt i bund. Det
kan bare være svært at erkende, når man er vant til at
handle sig gennem en udfordring, og Josefine Jack Eiby
lever da også fortsat efter devisen: Man skal ikke fortryde
noget, man ikke har gjort.

Når man prøver at være
nytænkende og innovativ som hende, kan man
nogle gange få nogle
slag fra andre
fagprofessionelle

cba@folkeskolen.dk
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4. januar 2017 kl. 06.43

Skolelederen og viceskolelederen på Hornum Skole
er blevet forflyttet, efter at en ledelsesbeslutning blev
mødt af voldsom lokal kritik.
Skoleleder Morten Birk Petersen og viceskoleleder Heidi Jespersen er fra årsskiftet ikke
længere at finde på deres poster på Hornum
Skole i Vesthimmerlands Kommune.

Kommunen har nemlig valgt at flytte de
to ledere fra skolen. Den beslutning er truffet,
efter at skoleledelsen blev mødt af hård kritik
fra både skolebestyrelsen og øvrige beboere i

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Facebook-hetz drev
skoleledelsen væk

Hornum på grund af en fyringsrunde. Kritikken gik på, at især én af lærerne ikke burde
være fyret.
Beboerne i Hornum ytrede sig på Facebook, hvor de hidsige kommentarer blev så
overvældende, at kommunen ikke længere
kunne forestille sig, at tilliden mellem skole
og forældre kom på plads igen. Det siger formanden for børne- og skoleudvalget i Vesthimmerlands Kommune, Henrik Dalgaard, til
Nordjyske Stiftstidende. Søren Eriksen, der
er lærerkredsformand i Vesthimmerland, er
enig i den kommunale beslutning:
»Det var det eneste rigtige at gøre.
Stemningen var fuldstændig ude af gevind,
og folk blev ved med at piske hinanden op.
Så jeg forstår sagtens beslutningen om at
flytte lederne væk fra skolen og lokalsamfundet«, siger Søren Eriksen.
Den pågældende lærer havde mange års
anciennitet og er kendt og afholdt af mange
beboere i Hornum, fortæller kredsformanden,
men siger også, at selvom afskedigelsen
gjorde nogle mennesker vrede, var beslutningen om den saglig.
»Efter hvad jeg ved, var beslutningen
om afskedigelserne fuldstændig i orden og
efter objektive kriterier om fagfordeling og
praktiske løsninger. Men det var nok politisk
uklogt, da mange godt kan lide læreren, og
han er en fast del af lokalsamfundet«.
epo@folkeskolen.dk

3. januar 2017 kl. 13.50

Lærere: Nej tak til politikeres version af ro om skolen
To af de magtfulde partier i
dansk politik opfordrer i Politiken til ro om folkeskolen. Men
fra Lærerforeningen og lærere
rundtom i landet er reaktionen
på den nye minister en anden.

12 /

Her har der længe lydt kritik af
den styring efter læringsmål, der
er konsekvensen af folkeskolereformen og obligatorisk brug af
læringsplatforme.
Mette Frederiksen, der er læ-

rer og undervisningsvejleder på
Syvstjerneskolen i Værløse, har
argumenteret for, at undervisningen skal være formålsstyret i
stedet for målstyret. Hun skrev
nytårsdag debatindlægget:

»Så er det nu: Med Riisager
ved roret er tiden moden til at
nedtone målstyringen og få fokus på formål og dannelse!« på
folkeskolen.dk.
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Foto: Peter Haugaard

Folkeskoleforligspartiet Socialistisk Folkeparti foreslår nu et klasseloft på 24 elever. Og det skal finansieres af lærerkræfter, der kan
frigøres ved en kortere skoledag.
Men på den måde bruger I effektiviseringen fra lov 409 til at
sænke klasseloftet?
»Hvis man kigger på forslaget
isoleret set, så ændrer det ikke
antallet af timer, som hver lærer
skal læse. Men det er, fordi hele
Socialistisk Folkepartis folkeskoleudspil ikke er offentliggjort endnu.
Der kommer også et forslag om at
sænke lærernes undervisningstimetal og en saltvandsindsprøjtning til folkeskolen«, forklarer ordfører Jacob Mark.

Sådan så det ud, da borgmester Thomas Adelskov og daværende formand
for Odsherred Lærerkreds Grethe Funch
i 2015 underskrev den arbejdstidsaftale, som nu muligvis skal ændres.

Odsherred: Borgmester
klar til at skrue på lærernes arbejdstid
Maksimalt 26 lektioner om ugen
er rammen om lærernes arbejdstid
i Odsherred. Men blandt andet lærernes svar i en trivselsundersøgelse og elevernes karakterer betyder,
at borgmester Thomas Adelskov
nu vil se på, om lærernes arbejdstid skal indrettes anderledes.

p01_FS1816_

1

Foto: Privat

Læreruddannelsen er den uddannelse, som flest,
der allerede har gennemført en uddannelse, starter på. Lige før jul vedtog Folketinget en lov om et
uddannelsesloft, som kommer til at ramme både
studerende på læreruddannelsen og færdiguddannede fra andre uddannelser, der gerne vil omskoles til lærer. Læreruddannelsen er et trafikalt
knudepunkt hvad angår uddannelsesskift. Uddan-

21. december 2016 kl. 15.28

Ingen løn til lærere,
der sner inde

Markant stigning i brug
af tolærerordning

Det kan ske. Man kommer ud
til bilen med en forrude dækket af så meget sne og is, at
det kræver en behandling på
grænsen til det voldelige bare
at få lavet en lille cirkel at kigge
ud af. Men hvad sker der, når
sneen eller vinden spærrer dig
inde, så du ikke kan komme på
arbejde?
I det tilfælde, at man som
lærer ikke kan transportere sig
på arbejde, men skolen forbliver
åben, betaler man selv sit fravær. Man har altså ikke krav på
løn, hvis man ikke kan komme
på arbejde. Det skriver KL’s Nyhedsbrev for skoleledere.

Der er formentlig sket en markant udvikling i skolernes brug
af muligheden for at forkorte
dagen og i stedet give eleverne
en tovoksenordning. I oktober
2016 gennemførte Epinion på
vegne af Undervisningsministeriet en undersøgelse af brugen af paragraf 16b i skolen.
»Undersøgelsen viser, at
knap 30 procent af landets
folkeskoler gør brug af paragraf
16b til at afkorte skoledagen
til fordel for undervisning med
to voksne på et eller flere klassetrin i skoleåret 2016/2017«,
skriver undervisningsminister
Merete Riisager i et svar til Alternativets Carolina Magdalene
Maier.

Læreruddannelsen
er den mest
populære dobbeltuddannelse
nelsen til lærer er nemlig den, som flest starter
på, mens de allerede har en anden uddannelse i
rygsækken. Læreruddannelsen er også den, som
næstoftest ligger i rygsækken hos personer, der
vælger en ny uddannelse. Det oplyser Forskningsog Uddannelsesministeriet, der har regnet på
2014-tal fra Danmarks Statistik.
epo@folkeskolen.dk

13.44

3. januar 2017 kl 16.27

Mads Krabbe Hansen læser
på læreruddannelsens fjerde
år. Han vil nu afstå fra at
aflevere sit bachelorprojekt. På den måde kan han
beholde muligheden for at
begynde på en lyddesignuddannelse.

19. december 2016 kl. 16.02
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3. januar 2017 kl. 06.42
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nyheder på:

Mest læste:
•S
 koleleder siger op: Supertankeren kører derudad –
mennesket bliver glemt
• L ærerstuderende dropper at
aflevere afgangsprojekt
•A
 fsløring: Her er lærernes virkelig mærkelige juletraditioner

Mest kommenterede:
• Debat: Vi skal stå sammen
om at forsvare demokratiet
– kommentar til interview
med Thorning
•D
 ebat: Helle-gate fortsat
•D
 ebat: Thorning-interview
udvikler sig til en alt andet
end humoristisk farce
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T E M A T H O R N I N G - S AG E N
6. januar 2017 kl. 13.00
Foto: Thomas Arnbo

Nu går Politiken ind
i Thorning-sagen
Avisen vil nu interviewe
Anders Bondo om regeringens
rolle i lockouten.
Kom Helle Thorning-Schmidt ved et uheld
til at sige sandheden, eller kom hun ved et
uheld til at sige noget forkert? Det er kernen
i debatten om det efterhånden fa-møse
citat fra et fødselsdagsinterview i Politiken,
hvor den tidligere statsminister sagde:
»Da vi besluttede lockouten, vidste vi
godt, at den formentlig ville komme til at
ligge oven i første maj«.
Thorning-Schmidt sagde ganske vist
citatet, som det blev citeret, på journalistens båndoptagelse. Men til Politiken har
hun forklaret, at hun mente noget andet.
Det gjorde hun egentlig før publicering, men

Politiken missede redigeringen og ændrede
først efter offentliggørelse citatet til:
»Da vi besluttede at afslutte lockouten,
vidste vi godt, at den formentlig ville komme
til at ligge oven i første maj«.
Et citat, der efter manges opfattelse ikke
giver mening, fordi regeringen afsluttede
lockouten den 26. april. Efter 30 timers hastebehandling, der blev sat i gang torsdag
den 25. april. Lockouten blev hastebehandlet, så skolen kunne åbne igen mandag den
29. april.
Siden Politiken valgte at ændre citatet,
har debatten været heftig, og den fortsatte i

3. januar 2017 kl. 09.58

dag i radioprogrammet »Mennesker og Medier«. Politikens chefredaktør, Anne Mette
Svane, fortalte på sin side, at avisen i løbet
af de seneste fire år har forsøgt at finde dokumentation for, at regeringen skulle have
besluttet lockouten og dermed afmonteret
den danske model.
»Politiken er velkommen i Danmarks
Lærerforening, vi har masser af ting, der underbygger det. Vi har aldrig haft besøg af jer,
det må jeg sige«, svarede Bondo, og planen
er nu et interview i en kommende søndags
Politiken.
esc@folkeskolen.dk

14. december 2016 kl. 15.16

Bondo og Sorgenfrey i fælles
Politiken erkender fejl i
kritik af Politiken i Thorning-sag Thorning-citat om lockout
»Et demokrati skal kendes på, at vi har en fri og uafhængig presse. Da Politiken valgte at ændre Helle Thorning-Schmidts citat
tabte demokratiet«, lyder den skarpe kritik fra formand for Lærerforeningen Anders Bondo og formand for hovedorganisationen
FTF Bente Sorgenfrey i et fælles indlæg i Politiken i dag om avisens rettelse af Helle Thornings udtalelse fra »Da vi besluttede
lockouten...« til »Da vi besluttede at afslutte lockouten«.

14 /

Chefredaktør på Politiken, Anne Mette Svane, forklarer forløbet til folkeskolen.dk. Hun fortæller, at kilder på Politiken får mulighed for at få et
citat- og faktatjek. Helle Thorning-Schmidt fik artiklen til gennemsyn i
fredags, inden den gik i trykken. »Hun har haft mulighed for at læse hele
citatet. Hun har sagt, at der er en misforståelse. Vores journalist ændrer
i brødteksten, men ikke i selve citatet. Det er ikke sådan, at citatet først
var bragt, og så krævede Helle Thorning en rettelse«, forklarer Anne
Mette Svane. »Det er derfor, vi synes, det er fair i dag at gå ud og præcisere det i Fejl og fakta«.
mbt@folkeskolen.dk
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to. 5. feb. 2015 kl. 09:19
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Foto: Simon Jeppesen

Trivselsmateriale til
Skolernes Trivselsdag 2017
Sidste år fik Min skole – Min ven en
flyvende start. Elever på mere end
500 skoler arbejdede med materialet, og
tilbagemeldingerne var overvældende.

Supertankeren kører derudad – mennesket bliver glemt. Efter tre år som skoleleder på Kolind Centralskole siger Morten
Fjord nu op i protest. »Det er ikke kun i Syddjurs, medarbejderne løber enormt stærkt for
at lykkes og alligevel ikke kan løse opgaven
tilfredsstillende«, siger han.
16. december 2016 kl. 07.00

22. december 2016 kl. 10.32

Slut med offentlige
evalueringer af afgangsprøverne

Blokade mod
sprogcentervirksomhed

»I gamle dage« blev de såkaldte
PEU-hæfter (Prøver, Evaluering, Undervisning) sendt ud
på skolerne hvert efterår, og lærerne læste dem og diskuterede
dem i deres fagteam.
Men der er ikke længere efterspørgsel efter de årlige evalueringer af afgangsprøverne,
vurderer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Derfor er den
årlige opsamling af censorernes
erfaringer nu sparet væk.

Lærernes Centralorganisation har varslet blokade
mod sprogcentervirksomheden A2B. Det betyder,
at medlemmer af Danmarks Lærerforening ikke
må tage eller søge arbejde
hos virksomheden fra den
1. januar 2017, oplyser
Uddannelsesforbundet.

Tilmeld jer allerede nu og brug
Min skole – Min ven
på Skolernes Trivselsdag i marts 2017.

DELTAG
GRATIS
Tilmeld og læs mere på
redbarnet.dk/minskoleminven
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ÅRSQUIZ

Gæt 2017
og vind
Kig dybt i grumset i kaffekoppen, og
forudsig årets gang i skoleverdenen. Du
kan vinde et weekendophold for to.
TEKST

PERNILLE AISINGER

ILLUSTRATION

JØRN VILLUMSEN

Hvis du er den, der kan læse tendenserne i tidens skoledebat, så har
du mulighed for at vinde et lækkert weekendophold for to på et af
Sinatur-hotellerne. Svar på de 13 spørgsmål på folkeskolen.dk/599916,
eller send en mail på folkeskolen@folkeskolen.dk senest 20. januar
2017. Du kan også sende svar i brev med posten mærket Årsquiz 2017
til Redaktionen: Folkeskolen, Vandkunsten 12, 1467 København K.
Væbn dig derefter med tålmodighed indtil januar 2018, hvor vi
trækker lod blandt dem, som har svaret rigtigt.
pai@folkeskolen.dk

1

Danmarks første undervisningsminister, D.G.
Monrad, blev udnævnt 22. marts 1848. Merete
Riisager fik posten 28. november 2016 som
nummer 66. Gennemsnitligt går der cirka 2,5 år
mellem hver ny minister, så selv om det kan føles
som ofte med syv nye ministre siden årtusindeskiftet, er det faktisk ikke unormalt.

Får vi en ny undervisningsminister i 2017?

Tilskuddet til fri- og privatskoler blev ved seneste finanslov
hævet fra 73 procent til 75
procent af den gennemsnitlige udgift per folkeskoleelev.
I Sverige er det helt gratis for
forældrene at sende deres børn
i privatskole, mens staten i
Norge betaler 85 procent. Det
står i regeringsgrundlaget, at
tilskuddet til de danske friskoler skal hæves.

3

2

Er Lars stadig det mest almindelige
skoleledernavn i slutningen af 2017?

Beslutter man i 2017 at hæve
procentsatsen til mere end 75?

Kun enkelte – om nogen – skoleledere hedder William eller Max i 2016. Til gengæld er
der stor sandsynlighed for at have en skoleleder, der hedder Lars eller Henrik. Blandt kollegerne på lærerværelset er der god sandsynlighed for, at man har skålet med en Mette
eller en Henrik til julefrokosten.

I 2012 præsenterede den daværende regering en ny læreruddannelse – for tiende gang siden
det første seminarium åbnede i 1791. Alene i de seneste 20 år er der kommet fire nye læreruddannelser. Den nye uddannelsesminister, Søren Pind (Venstre), har ikke ytret sig i medierne
om læreruddannelsen, men der er masser af kritik af uddannelsen, han kan tage fat på.

4

5

Folkeskolen.dk har 14 faglige
netværk, hvor lærere kan hente
inspiration og dele viden om deres fag. I dag har to af netværkene flere end 10.000 følgere:
»Danskundervisning« og »It i
undervisningen«. Fagbladet Folkeskolen har fået en økonomisk
saltvandsindsprøjtning fra LB
Foreningen til at satse endnu
mere på det fagfaglige stof.

Er der ved udgangen af 2017 flere
end to faglige netværk, der har
flere end 10.000 følgere?

Vil vi se en ny bekendtgørelse om læreruddannelsen fremsat i 2017?
16 /
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Lærernes overenskomstforhandling blev afsluttet med lockout og indgreb fra Christiansborg
med lov 409 i 2013. I 2015 forhandlede KL og
Danmarks Lærerforening sig frem til en aftale.
Næste gang, parterne skal brydes om lærernes
arbejdsforhold, bliver i 2018.

Vil Danmarks Lærerforenings kongres i oktober 2017 vedtage et overenskomstkrav om en ny arbejdstidsaftale med et maksimalt
undervisningstimetal?

7

Et antal undersøgelser har vist,
at eleverne synes, at skoledagen
er for lang. Særligt de små elever og specialklasseeleverne lider under de mange timer inden
for murene. I løbet af 2016 har
to ud af tre kommuner valgt at
benytte sig af folkeskolelovens
paragraf 16b til at åbne for kortere skoledage med pædagogiske begrundelser. Den nyvalgte
undervisningsminister Merete
Riisager (Liberal Alliance) har
tidligere kritiseret den lange
skoledag i skarpe vendinger.

Vil forligspartierne i 2017 ændre loven, så alle elever
får færre timer, og skoledagen generelt bliver kortere?

8

VIND
ophold på

Lektiehjælp har været et politisk stridspunkt fra reformens undfangelse. Og særlig i obligatorisk form strider
den mod De Konservatives og Liberal Alliances politik.
Med de to nye partier i regering og en undervisningsminister, der har stillet sig meget kritisk over for det
forskningsmæssige belæg for obligatorisk lektiehjælp,
er der måske mulighed for en ændring af loven.

Vil obligatorisk lektiehjælp blive
afskaffet i 2017?

Sinatur-hotel

9

Scan koden, og quiz på mobilen.

I august 2016 gik 16,4 procent af
landets skoleelever i friskole ifølge
Danmarks Statistik. I 2010 tog friskolerne kun 14 procent af eleverne,
men andelen er steget år for år.

Vil den procentdel være højere end
18 procent i august 2017?

Anders Bondo Christensen er den 20. formand for Danmarks Lærerforening og har siddet på stolen siden 2002.
Den kortest siddende formand var H. Østergaard, der
døde efter kun en måned på posten. De længst siddende
har hidtil været den første formand, Emil Sauter, og forrige århundredes Stinus Nielsen, som begge sad i 16 år.
Anders Bondo blev i 2015 genvalgt for fire år.

11

10

Får lærerne en ny formand i utide i 2017?

12

I 2017 offentliggøres resultaterne af den helt nye Pisa-test i
samarbejdende problemløsning. Den danske folkeskole har
benyttet sig af gruppearbejde i årtier, men hvad vil testen sige?

Vil Danmark ligge i topti, når ranglisten
bliver offentligg jort i slutningen af året?

I 2020 skal der være fuld kompetencedækning i folkeskolen – det vil
sige, at alle elever skal undervises i alle timer af lærere, som enten har
undervisningskompetence i faget fra læreruddannelsen eller har opnået tilsvarende kompetence på anden vis. I 2016 blev 83,2 procent
af timerne dækket på denne måde.

Vil det tal være steget til over 85 procent
i ministeriets opgørelse i 2017?

13

Hvert år i august siden 2009 har Danmarks
Lærerforening opgjort antallet af fuldtidsansatte lærere i folkeskolen. Og hvert år er tallet
blevet lavere. Nu er der 14 procent færre lærere
end for syv år siden. Elevtallet er kun faldet
med knap fem procent. I august 2016 var der
47.194 lærere i folkeskolen omregnet til fuldtidsansatte.

Vil antallet af lærere i folkeskolen
fortsætte med at falde i 2017?
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For ikke at ende med
for meget stegt medister foreslår Maria
Heidelbach at lave
noget af farsen til
boller i karry. Desværre fandt de ikke
noget at genbruge
tarmen til.

ÅBEN SKOLE:
FRA SKROT
TIL WOK
Pigerne sprang med hovedspring ud i at lave
boller i karry af farsen fra medisteren.

18 /
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TILMELD
DIG NETVÆRKET:
folkeskolen.dk/ernæringogsundhed

HVER DAG smider supermarkeder mad ud, der kun lider af
skønhedsfejl. På et valghold i Strøby samarbejder eleverne med
Brugsen – de tilbereder og spiser den frasorterede mad.
TEKST

EMILIE PALM OLESEN

FOTO

HANNE LOOP

M

aria Heidelbachs hænder er kolde
efter turen fra bilen på parkeringspladsen og ind i Dagli’Brugsen. Den
unge lærers hænder bliver varmere, mens
hun roder i papkassen, der står foran hende i
Brugsens fugtige baglokale. Brugsens uddeler,
Steen Bjarke Hansen, har pakket kassen.
Den er fyldt med hverdagsmadvarer – kød og
grønt – pakket ind i plastic med røde tilbudsmærker på. Maria Heidelbach mærker på
noget daggammelt kål og en pakke medister,
vurderer det med hænderne og øjnene. Der
er også en stor pose med gulerødder, en eller
to har fået et stød, og julesalaten har brunlige
kanter.
Mad med fejl. Kasseret. Men kun på overfladen.
»Det er det typiske rov«, fortæller Maria
Heidelbach. Hun er dansklærer på Strøbyskolen i Stevns. Skolen ligger under en kilometer
fra Dagli’Brugsen på Strøby Bygade, og det
er her, maden skal køres hen nu. Her venter
skolens nye »upcycling«-valghold, der er klar
til at forvandle den frasorterede mad til frokostretter.

Vær kreativ, eller vær sulten
Maria Heidelbach bærer papkassen ind, og
elevernes højlydte pludren forstummer. En
efter en hiver Maria varerne op, og så er det
holdets opgave at brainstorme på mulige retter. Coleslaw, lyder et forslag fra en elev, som
ser gulerødderne og kålen. En anden foreslår
at bruge schnitzelstrimlerne til en wokret
med karry. To elever foreslår stegt medister.
Maria Heidelbach anbefaler den ene at presse
farsen ud af medistertarmene og i stedet lave
boller i karry. Der skæres ansigt, men ideen
bliver øjensynligt accepteret.
»Det er ikke koordineret, det mad, de

laver, men en masse sideretter, der så passer mere eller mindre sammen. Nogle gange
prøver jeg lige at sparre lidt med dem, så vi
ikke får fire gange stegt medister«, siger Maria
Heidelbach.
Hver onsdag henter hun Dagli’Brugsens
kasserede mad på vej til skole. Det er en
del af valgfaget »upcycling«, som er et samarbejde, skolen og Brugsen startede i dette
skoleår. Eleverne overtager de madvarer, der
ikke kan sælges i butikken, og tilbereder dem
til spiselige retter. Ingen ved på forhånd, hvad
eleverne skal trylle med, og det bringer noget
innovation og kreativitet ind i klasselokalet,
som ellers ikke ville være der, forklarer Maria
Heidelbach.
»Det er som det halvtomme køleskab derhjemme, hvor man gerne vil bruge de sidste
rester og må tænke lidt ud af boksen. Det er
en fed måde at lære eleverne om madspild
på på en helt nede på jorden og praktisk
måde. Vi viser dem, at man ikke altid behøver
at købe nyt for at lave noget lækkert«, siger
Maria Heidelbach, der står med to iceberghoveder og nogle champignoner, som ingen har
lagt billet ind på endnu.
Grupperne bliver fordelt efter, hvem der
har lyst til at prøve hvilke madidéer, og så
går arbejdet i gang. Men eleverne får ingen
opskrifter, for Maria Heidelbach ved ikke på
forhånd, hvad hun får udleveret.

Åben skole på landet
Afdelingsleder på Strøbyskolen, Henning
Urban Dam Nielsen, er initiativtager til valgfaget. »Herude på landet kender alle hinanden.
Det gør det sjovt og overskueligt at lave åben
skole«, siger han. For relationerne er der allerede. Afdelingslederen kender Steen Bjarke
Hansen, Dagli’Brugsens uddeler, fra sine
indkøb. Og uddeleren kender mange af eleverne fra erhvervspraktik. Da Henning Urban
Dam Nielsen fik idéen til et samarbejde med
Dagli’Brugsen, gik han bare ned og spurgte
Steen Bjarke Hansen om input.

»Jeg tænkte, at bæredygtighed og madspild
er så meget på dagsordenen og så vigtigt et
emne, at jeg begyndte at tænke over måder
at få det ind i undervisningen på på en sjov
facon. De unge skal kunne tage stilling til
madspild. Det stiller også krav til elevernes
færdigheder og innovative tanker, fordi man
skal finde på noget nyt hver gang ud af ikke
ret meget«, siger Henning Urban Dam Nielsen, der synes, det er fjollet, at Steen B. Hansen ellers bare skulle smide maden ud.
40 elever går på upcyclingvalgholdet, men
kun halvdelen er i køkkenet. Eleverne skiftes
til at være dér eller i klasseværelset ved siden
af, som er sløjdlokalet. Her har valgfaget samme principper, bare med håndværk i stedet
for madlavning.

Der skal være focaccia
Sessamia fra 9. klasse står ved den mellemste
kogeø og laver fordybninger i en focacciadej,
hvor der skal smør og krydderier i. Foruden
gæren består dejen af ingredienser, der i

Om upcycling
Upcycling er genbrug af ting og mad, man ellers ville
betragte som affald. Upcycling handler om at give »affaldet« nyt liv og muligheder – anderledes end genbrug, hvor formålet blot er at bruge en ting flere gange
til samme formål.
Upcyclingvalgholdet blev oprettet på initiativ af afdelingsleder på Strøbyskolen Henning Urban Dam
Nielsen og har eksisteret siden august i dette skoleår.
Der går 40 elever på holdet, som skiftes til at være
i madkundskabslokalet og i sløjdlokalet. I madkundskabslokalet bruger eleverne den mad, som den lokale
Dagli’Brugsen enten ikke kan sælge eller ville tjene
meget lidt på. Det skifter altså fra onsdag til onsdag,
hvilken mad eleverne skal tilberede. I sløjdlokalet skal
eleverne bruge redskaber og materialer, som ellers ville
blive smidt ud eller gå i glemmekassen, til at skabe
nye ting. For eksempel har eleverne lavet julekugler af
udbrændte elpærer.
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erginer.

Steen Bjarke Hansen læsser

bilen med madvarer.

forvejen er i køkkenet. For focacciaen er et
tilbehør, der skal laves, lige meget hvad Steen
Bjarke Hansen ellers har lagt i kassen, fortæller hun. Sessamia valgte upcyclingholdet,
fordi hun syntes, det lød sjovt at lave mad –
hun savnede det fra mellemtrinnet, hvor det
var en fast del af skemaet.
»Og så syntes jeg, det lød spændende og
udfordrende at lave mad af ting, der ellers
skal smides ud. Derhjemme går vi også lidt
op i ikke at kassere mad, og vi har haft høns,
som vi gav nogle af madresterne til«, siger
Sessamia.
Der er to lærere på upcyclingvalgholdet.
Maria Heidelbach og Rikke Harling. De skiftes
til madkundskab og sløjd, og ofte går de lidt
frem og tilbage mellem de to hold. Sådan er
det også i dag. Ikke at det gør så meget, hvem
der er til stede, for eleverne er så godt som
selvkørende. Rikke Harling fortæller, at det

Der eksperimenteres med aub

krifter.
Eleverne brainstormer på ops

Hvis ikke eleverne
hentede maden, ville
vi smide det ud eller
højst tjene 50 kroner
på det, og der synes
jeg, valgfaget har
højere værdi, fordi
det skaber engagement og kreativitet.
Steen Bjarke Hansen
Uddeler, Dagli’Brugsen, Strøby

kun sjældent går så galt med madlavningen,
at det bliver uspiseligt. Til gengæld kan man
på forhånd ikke vide, hvor meget Steen Bjarke Hansen kasserer.
»Vi siger også til eleverne, at de skal tage
madpakke med, selvom det er onsdag. For
risikoen er jo, at intet lykkes, og vi ved heller
aldrig, hvad eller hvor meget Steen har til os«,
siger Rikke Harling.
Eleverne finder opskrifter på nettet, hvis
de er i tvivl om, hvordan man laver maden,
eller også prøver de sig frem. Ved en af kogeøerne står en elev fra 8. klasse og laver boller
i karry med kødet fra medisterpølserne. Hun
har aldrig lavet det før og siger, at hun ikke
er særlig god til at lave mad. Hun har puttet
lidt mel i karrysaucen for at jævne den, men
hvordan det til sidst kommer til at se ud, ved
hverken hun eller hendes valgfagslærere.
»Og hvis man mangler ingredienser til at
fuldende opskriften, så laver man bare sin
egen udgave«, siger hun.

Slip kontrollen
På den måde er upcycling et hold, der i den
grad opmuntrer eleverne til at tænke selvstændigt. For man skal jo have mad.
»Ingen ved, hvad det bliver til, når vi får
madvarerne. Nogle gange står vi som lærere
og har en ide om, hvad varerne ligesom lægger op til, men så går eleverne i en helt anden
retning. Og vi ved ikke altid, hvordan man laver tingene, så eleverne har fuldstændig herredømme over retterne«, siger Rikke Harling,
der fortæller, at det kan være udfordrende:
»Både Maria og jeg er kontrolfreaks. Vi
kan godt lide at vide, hvor tingene bærer hen.
Men det ved vi slet ikke her. Det har været en
god øvelse at give slip og lade tingene opstå

Trioen med Sessamia til venstre og hendes to holdkammerater samarbejder om ikke at brænde medisteren på.
20 /
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erginer.

Voila! Så er der serveret.
Focacciaen ud af ovnen.

Det er som det halvtomme køleskab
derhjemme, hvor
man gerne vil bruge
de sidste rester og
må tænke lidt ud af
boksen.
Maria Heidelbach
Dansklærer og valgfagslærer
på Strøbyskolen

af sig selv og overdrage selvstændighed til
eleverne. Nogle gange går det galt, men så
har man også lært det«, siger Rikke Harling og
kommer ind på chokoladekagen, der endte
som en chokoladesuppe i skraldespanden.
Det er noget af det allerbedste ved valgfaget, siger afdelingsleder Henning Urban Dam
Nielsen. Uforudsigeligheden.
»Jeg tror og håber, at projektet her er med
til at danne de unge mennesker. Jeg vil rigtig
gerne have, at de skal kunne tage stilling til
madspild og ikke mindst få en følelse af, at de
kan gøre en forskel ved at tage nogle meget
simple valg. Det håber jeg, de tager med sig
videre«, siger Henning Urban Dam Nielsen.

Engagement højere værdi end 50 kroner
Det er nu en fast del af Steen Bjarke Hansens
onsdagsmorgenrutine at pakke mad sammen
til Maria Heidelbach, når hun kommer forbi
klokken 8.30.
»Hvis ikke eleverne brugte maden, ville
vi smide det ud eller højst tjene 50 kroner

på det, og der synes jeg, valgfaget har højere
værdi, fordi det skaber engagement og kreativitet. Det er enormt vigtigt for os at bidrage til
at engagere de unge mennesker. Det styrker
byens nerve og skaber stærkere bånd«, siger
Steen Bjarke Hansen.

Rester forvandlet til festmåltid
Et velduftende kulinarisk kaos forvandler sig
til et spejlblankt, rustfrit stållandskab. Eleverne smider de beskidte viskestykker til vask
og tager den sidste opvask. Ingen af lærerne
har beordret eleverne til at gøre rent, men
rent bliver der.
Frokostmenuen er boller i karry, wok med
snittet schnitzel, gulerødder, salat og kål.
Ristede auberginer, focaccia i to varianter,
karrygryde med champignoner og grøntsager.
Kartoffelmos og ris. Den anden halvdel af holdet bliver hentet fra sløjdlokalet, og kokkene
præsenterer deres retter for alle.
Der er ingen, der havde behøvet at tage
deres madpakke med i dag.
epo@folkeskolen.dk

Få et login til MoMo og oplev forskellen
Vi giver dig nu en unik mulighed for at prøve MoMo på din skole.
– Rigtige data
– Egne elever, klasser og fag
Der er ingen forpligtelser – hverken til tidsperiode eller efterfølgende køb.
Bestil et login her: www.systematic.com/momo-login
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Forsvar de
grundlæggende
demokratiske
principper
DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN
FORMAND FOR DLF

»Da vi besluttede lockouten, vidste vi godt,
at den formentlig ville komme til at ligge
oven i første maj«, udtalte Helle ThorningSchmidt om lockouten af lærerne i 2013 til en
journalist på Politiken i forbindelse med et
fødselsdagsinterview kort før jul. Det er nok
de fleste bekendt, at da den forhenværende
statsminister efterfølgende havde interviewet
til gennemlæsning, fortrød hun sin udtalelse,
og hun ønskede den rettet til »Da vi besluttede at afslutte lockouten, vidste vi godt, at
den formentlig ville komme til at ligge oven
i første maj«. På trods af at alle kan se, at
udtalelsen dermed blev til ren volapyk, valgte
Politiken at ændre i citatet. Denne sag har
efterfølgende fyldt en del i medierne og fyldt
ganske meget i debatten på folkeskolen.dk –
og det med god grund.
Nogle har i debatten givet udtryk for, at
lærerne hænger fast i fortiden, og nu må de
se at komme videre. Det gælder ikke mindst
dem, der direkte eller indirekte har et medansvar for, at næsten 100.000 undervisere
blev lockoutet i det forløb, der var et åbenlyst
brud på de arbejdsmarkedskonventioner,
som Danmark har tilsluttet sig. Til dem er der
bare at sige: »Vi er kommet videre«. Hver dag
knokler tillidsvalgte i samarbejde med medlemmerne for at skabe de bedste muligheder
for at kunne gennemføre god undervisning.
Det er en uhyre vanskelig opgave med de
rammer, vi fik udstukket i 2013, og det er
en uhyre vanskelig opgave, fordi politikerne
lokalt som centralt konsekvent undgår at
22 /

tage ansvar for, at skolerne kan lykkes med
opgaven. Vi er derfor langtfra i mål, men vi
fortsætter ufortrødent – for skolens skyld!
Når der er grund til at tillægge historien
fra Politiken stor opmærksomhed, skyldes
det, at der er helt grundlæggende demokratiske principper på spil. Retten til frie forhandlinger, hvor statsmagten ikke på forhånd
dikterer et resultat, er en grundpille i det
demokrati, vi har opbygget.

Retten til frie
forhandlinger, hvor
statsmagten ikke på
forhånd dikterer et
resultat, er en grundpille i det demokrati,
vi har opbygget.
En anden grundpille er en fri og uafhængig presse, der udøver sin rolle som den
fjerde statsmagt.
2016 viste med skræmmende tydelighed,
at demokratiet ikke er en selvfølge, og derfor
skal magtmisbrug afsløres og afdækkes. Tre
dygtige journalister fra Berlingske har netop
fået Cavling-prisen for at afdække magtmisbrug i forbindelse med landbrugsloven. I
stedet for bare at give den forhenværende
statsminister lov til at få rettet en udtalelse,
hun efterfølgende fortryder, burde Politiken
have sat alle sejl ind for at afdække realiteterne bag udtalelsen. Hellere sent end aldrig
– jeg er sikker på, at det også vil kunne kaste
en Cavling-pris af sig.

} Status efter et halvt år med
tolærertimer
Trine Hemmer-Hansen på
folkeskolen.dk/dansk:

»I de lige uger (hvor vi er to lærere på) har vi fokus på dansk
og i de ulige uger matematik.
I ugen med dansk kommer jeg
med emnet. Det kan være diktat,
specifikke grammatiske regler,
læsning eller noget helt fjerde.
Eleverne melder sig så selv på
henholdsvis det almene og det
øvede niveau. Der er ikke noget
hemmeligt eller skjult i det. Elevernes navne kommer visuelt op
på tavlen i vores ugeskema. Nogle gange kan jeg have otte elever
på det ene hold og 13 på det
andet. Det fungerer faktisk ofte
sådan, at der er færrest elever på
det almene niveau, så jeg på den
måde bedre kan nå rundt til dem
hver især – både under lektionens indhold og til feedback«.

} Man vælger ikke selv, om man vil
være mønsterbryder
Allan Bech:

»Det er farligt for Danmark, hvis
vi bygger vores samfund på
ideen om, at alle kan bryde fri
af den negative sociale arv, hvis
blot de gider. Så lad os nu droppe
retorikken om, at folk, det ikke
lykkes for, er dovne. Lad os hellere indrømme kompleksiteten og
være realistiske. Det er ikke alle,
der har kræfterne til at bryde fri,
og hvad vil vi så gøre med dem?
Politikerne har ansvaret for at
give et fornuftigt svar på det
spørgsmål.
Vi bærer arven fra vores forældre,
og den vil have indflydelse på
os, uanset hvordan vi bærer os
ad. Jeg kæmper stadig og er på
ingen måde brudt helt fri. Det gør
jeg nok aldrig. Men jeg har lært
at klare mig. Eller jeg har måske
altid kunnet klare mig?«
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Ved Det Grønne Bord
Folkeskolens
afgangsprøver
på video

DELTAG I NETDEBATTEN. FOLKESKOLEN.DK HOLDER ÅBENT HELE DØGNET

SÅ ER DET NU

Prøvefag 9. kl.:

Mette Frederiksen:

»… Min helt klare oplevelse er, at lærerne gerne vil
arbejde med mål. Det har vi altid gjort, og det kan
slet ikke diskuteres, at de selvfølgelig hører med i
enhver undervisning. Uden mål kan man slet ikke
tale om undervisning.
Men frustrationerne er også store mange steder, for enøjet målstyring kan have meget negative
konsekvenser: elevernes læring indsnævres til det
konkret målbare, dannelsen og den brede, ikkemålbare faglighed nedtones, elevernes trivsel kan
mindskes, når de konstant skal præstere synlige
læringsresultater, og demokratiet trues, når børns
og unges selvstændige, kritiske tænkning ikke
udvikles tilstrækkeligt …
Men nu er vinden vendt! Vores nye undervisningsminister, Merete Riisager, anvender en helt
anden sprogbrug end den, vi har lagt ører til de
sidste år. I et interview i Kristeligt Dagblad den 28.
december 2016 siger hun blandt andet: ’Det fag-

Autentiske prøver
og voteringer

lige arbejde skal også være levende. Det afgørende
er, at man i det pædagogiske arbejde hele tiden
afsøger, hvad der er vigtigst at kommunikere til
børnene og hvorfor. Det betyder, at færdigheder og
den spændende aktivitet ikke må træde i stedet
for den dybe viden og dannelsen. Sker det, bliver
det sværere for unge at navigere, træffe beslutninger og få det kritiske blik på verden, som man har,
hvis man har indsigt (…) Der har været et meget
mekanisk mål- og metodefokus. Jeg vil gerne have
mere perspektiv med’.
Den sprogbrug og de værdier skal vi gribe og
udbrede. Nu har vi – vel at mærke med ministeren
i ryggen! – chancen for at være med til at vende
de lokale, pædagogiske vinde, så vi igen kan skabe
en folkeskole, der ikke kun har de kortsigtede,
snævre mål, men også sit fine og helt uundværlige
formål for øje! Og dén chance må vi ikke lade passere. God vind derude!«

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@
folkeskolen.dk. Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum.
Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere.
Læserindlæg til Folkeskolen nummer 3 skal være redaktionen i
hænde senest onsdag den 25. januar klokken 9.00.
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Børnegruppe-leder – uddannelse i at afholde børnegrupper for skilsmissebørn
Målgruppe: Lærere, pædagoger, socialrådgivere
og andre fagfolk der beskæftiger sig med børn.

giver lærere et solidt, fagligt fundament til at
møde skilsmissebørn og tage vare på deres behov.

Hvert tredje barn i alderen 0-18 år oplever, at
deres mor og far går fra hinanden. Disse børn
kalder på voksne, som har viden,
omsorg og handlemuligheder.
Center for Familieudvikling
har siden 2011 udbudt
børnegruppe-leder
uddannelsen, som

Om uddannelsen: Børnegruppe-leder uddannelsen strækker sig over fire dage og er bygget
op omkring tre fokusområder; skilsmissefeltet i
dagens Danmark, den psykologfaglige teori bag
børns reaktionsmønstre og afholdelse af børnegrupper i praksis. Den første blok giver en bred
indføring til skilsmissefeltet og såvel børnenes
som de voksnes udfordringer. I anden blok indføres de teorier, børnegruppe-forløbet er bygget
op omkring, og i tredje blok gennemgås øvelser,
redskaber, metaforer og cases samt det praktiske
vedrørende afholdelse af børnegrupper.

Undervisere: Rikke Hermansen, underviser og
projektkoordinator; Else Marie Schmidt Andersen,
autoriseret psykolog og undervisningskonsulent;
Dragana Mateskovic, psykolog og undervisningskonsulent
København: 13.-16. marts. Center for Familieudvikling, Østergade 5, 1. sal, 1100 København K.
Århus: 18.-21. april. Center for Familieudvikling,
Søndergade 10, 2. sal, 8000 Aarhus C.
Pris: kr. 11.800 ex. moms,
inkl. certificering
og forplejning.

Tilmelding: www.familieudvikling.dk, hvor man også kan læse mere om uddannelsen. Yderligere spørgsmål: kontakt@familieudvikling.dk
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»Jeg blev passet
af voksne, der bare
var på arbejde«
Lærerstuderende Signe Tue
Christensen var på børnehjem i
ni år og oplevede, at hendes
hverdag bare var et job for
de voksne. Som 12-årig
flyttede hun hjem til sin
far. Det var dejligt, men
pludselig var der ikke penge
til fritidsinteresser og nyt tøj.
Nu vil hun gerne give omsorg
til børn, der har brug for det.

Signe Tue Christensen har
skrevet kapitlet
»Mit bedste
hjem« i bogen »I
morgen er aldrig
en ny dag«. Det
er projektet Ordskælv, der har
udgivet bogen.
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TEKST

HELLE LAURITSEN

FOTO

KLAUS HOLSTING

H

vis hendes far kunne mærke, at
det var rigtig vigtigt for hende at
komme med venner i biffen, så
fandt han pengene. Men det var ikke hver
gang, det kunne lade sig gøre. I de ni år på
børnehjem manglede hun aldrig penge til nyt
tøj, fritidsinteresser og ferier. Hjemme hos far
var der ikke råd til at gå til fodbold. Til gengæld lyttede han altid, når hun fortalte om
sine oplevelser, og hver morgen sagde han, at
hun skulle passe på i trafikken på vej til skole.
»Det var ikke noget stort i sig selv, men
det gjorde mig så glad, fordi det kun blev sagt
til mig og ikke også til en masse andre børn.
Endelig var jeg ikke bare nogens arbejde. Jeg
var et barn, som boede hjemme hos sig selv,
og som fik kærlighed hver dag«.
Signe Tue Christensen læser til lærer og
har skrevet historien »Mit bedste hjem« til antologien »I morgen er aldrig en ny dag«, hvor
unge fra hele Norden fortæller om fattigdom
som et grundvilkår i deres barndom.
Men hvad vil det sige at være fattig?
»Hvis jeg som 12-årig skulle definere fattigdom, så ville jeg sige, at det kun handler om
penge. At have råd til det samme tøj som de
andre i klassen. Men nu synes jeg, at man er
rig, hvis man har dét i sit liv, som er vigtigst:
gode mennesker omkring sig, familie og venner«, siger Signe Tue Christensen, der er 21 år
og nu bor i sin egen lejlighed i Roskilde.
Hun understreger, at hun aldrig har følt sig
alene, og at hendes forældre besøgte hende
ofte på børnehjemmet. Hun var hos sin mor
hver weekend, og hun har stadig tæt kontakt
til begge forældre og sin storebror.

Ballademager med raseri i sig
Børnehjemmet var hendes barndomshjem.
Hun kom på det første børnehjem i København som fireårig sammen med sin storebror,
der er fem år ældre. De havde ikke så meget
med hinanden at gøre dér på grund af den
store aldersforskel.
Efter et par år flyttede Signe hjem til en
plejefamilie på landet. Hun savnede at være
tættere på sin familie, så efter et år eller to flyttede hun på et nyt børnehjem i København.
Årsagen til, at børnene ikke boede hjemme, var uenigheder i familien, forklarer hun.
»Jeg blev altid spurgt om, hvem jeg helst
ville flytte hjem til. Jeg svarede: Den, der først

kan have mig. Jeg ville ikke vælge én af mine
forældre«.
Hun beskriver sig selv som en ballademager i skolen. En, der ikke klarede sig så godt
fagligt, og som havde meget raseri i sig.
»Jeg smækkede med dørene, læste ikke
lektier, var udfordret og kunne ikke opføre
mig ordentligt. Måske var det for at få opmærksomhed«.

Kampen om opmærksomhed
Hun fortæller, at der på børnehjemmet altid
var en konkurrence om at få opmærksomhed.
»Det fyldte meget, hvem der var bedst til
forskelligt. Vi målte og vejede hinanden. Der
var så mange børn til få voksne, og det gav en
evig kamp om opmærksomhed, som var umulig at vinde«, siger Signe Tue Christensen.
I bogen fortæller hun om en motionsdag,
hvor alle børn kom hjem med et diplom.
Signe kunne tydeligt mærke, at pædagogerne
virkede mere stolte af dem, der havde løbet
længere, end hun havde. På grund af en knæskade, gigt og mange operationer havde hun
ikke løbet lige så meget.
»Den dag virkede pædagogerne mere
stolte af alle de andre børn end af mig. Det
gjorde mig ked af det, især fordi min kontaktpædagog, som altid var stolt af mig, uanset
hvad jeg havde lavet, ikke var på vagt den
dag«, skriver Signe.
Hun fortæller, at hun som lidt ældre blev
meget bevidst om, at pædagogerne var på
arbejde, når de var på børnehjemmet.
»De tager hjem til deres familie, hjem fra
arbejdet, og der kommer nogle andre pædagoger på arbejde, som også har børn derhjemme,
som de er taget væk fra for at gå på arbejde. Vi
børn på børnehjemmet er deres arbejde. Hele
min hverdag var bare et job for dem«.

Materiel forskel
På børnehjemmet havde hun sit eget værelse
og gode venner.
»Der manglede aldrig noget materielt. Vi
kom på ferie hvert år, holdt fødselsdag hvert
år – og det var dejligt at være sikker på den
slags. Da jeg var flyttet hjem, spurgte jeg min
far om penge til nyt tøj. Tidligere havde jeg
en gang imellem fået 2.000 kroner til at gå
ud med min kontaktpædagog og købe nyt tøj.
Men det var jo overhovedet ikke muligt hos
min far. Det skulle jeg lære«.
Hjemme hos faren havde hun også sit eget
værelse, og så sov han i stuen.
»Mine venner accepterede, at jeg ikke altid
havde råd til at gå i biffen. Men jeg skulle lære,

at jeg brugte en persons penge. Det var mærkeligt og gav mig dårlig samvittighed. Hvis jeg
skulle have nye dyre sko, så kunne min far ikke
få sko også. Sådan var det ikke på børnehjemmet, dér var det jo kommunens penge, man
brugte«, siger Signe Tue Christensen.
Da hun lige var flyttet hjem til sin far, havde hun undersøgt, hvordan hun meldte sig
ind i den lokale fodboldklub, fordi hun havde
lyst til at spille fodbold. Og så skulle klubben
på tur til Italien. Det havde hun og en veninde
allerede glædet sig til inden indmeldelsen.
»Jeg havde været til prøvetime og besluttet, at jeg ville spille fodbold. Men min far
måtte fortælle mig, at det ikke kom til at ske.
For det var der på ingen måde råd til. Jeg gik
til fodbold resten af sæsonen og spurgte så i
fodboldklubben, hvad jeg skulle betale. Men
den sæson fik jeg gratis. Derefter stoppede jeg
og fik et fritidsjob«.

Projekt Ordskælv
»I denne bog møder du unge mennesker fra hele Norden. De inviterer dig ind i deres liv. Sæt dig på en stol i
et norsk klasselokale, og lyv om din sommerferie med
Kamilla, eller læg en slagplan med Alexandra for, hvordan du får venner i Reykjavik«, skriver stifter og leder
af Ordskælv Karen Siercke i indledningen til bogen »I
morgen er aldrig en ny dag«.
Bogen er personlige fortællinger fra unge, der har
oplevet fattigdom som et grundvilkår i deres opvækst.
Det er et projekt støttet af Nordisk Ministerråd, Kulturministeriet, VMOK Fonden og Bruun Rasmussen.
24 unge fra Grønland, Norge, Sverige, Island, Finland, Færøerne og Danmark fortæller, og kunstnere har
illustreret.
»Da jeg som 22-årig mistede min mor og blev forældreløs, blev jeg slynget ind i et kæmpe tomrum. Jeg
havde mere brug for et produktionsselskab end for en
psykolog, for jeg havde brug for at skabe«, fortæller
Karen Siercke. Men produktionsselskabet fandtes ikke,
så derfor skabte hun Ordskælv.
Folkene bag har fundet de unge via netværk og organisationer. De har lavet skriveværksted, hvor journalister og forfattere har coachet de unge, men det er de
unge selv, der har skrevet.
Bogen er skrevet på deres modersmål og trykt på
modersmålet og på engelsk.
»Der er en pointe i, at de skriver på deres modersmål. Det er direkte kommunikation. Og så ville vi ikke
vægte et nordisk sprog frem for et andet, så vi har
oversat det hele til engelsk«, siger Karen Siercke.
Bogen kan købes via boghandler eller på ordskaelv.org.
Du kan sammen med dine elever høre de unge
forfattere af »I morgen er aldrig en ny dag« fortælle
på Betty Nansen Teatret tirsdag den 28. marts 2017
klokken 12. Skriv til karen@ordskælv.org, angiv navn og
antal elever, og kom på interesseret-listen.
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Jeg havde ikke fået lavet bordplan til
min konfirmation, for det vidste jeg
ikke, at man skulle. Så lavede vi et
børnebord og et voksenbord. Jeg sad
ved børnebordet, og så kom min mor
og far til at sidde ved siden af
hinanden. Det var vigtigt.

Udstillet som fattig
Det var ved nogle bestemte lejligheder, at
Signe opdagede, at der ikke var råd til så
meget, og hvornår man kunne få hjælp. For
eksempel da hun skulle konfirmeres og til jul,
hvor der var julehjælp.
»Når man fik ting, blev man mindet om, at
vi var fattige. Det var fedt nok med tilbuddene,
men indimellem oplevede jeg, at vi blev udstillet. Hvis vi fik en færdigpakket julekurv, så var
det ikke sjovt. Der var også altid vin i, og mine
forældre drikker ikke vin. Så stod vi dér med
flere ting, vi ikke skulle bruge, og som andre
kunne have haft glæde af i stedet. Det bedste
sted var en bestemt julefest, hvor vi selv kunne
vælge, hvilke varer vi gerne ville have. Varerne
var stillet op i en flot sal, og vi gik rundt og
samlede varer sammen, mens der var julemusik. Alle børn måtte vælge en lille indpakket
julegave, og så kunne man sidde i en lille cafe
og snakke med de andre, mens vi drak kaffe,
te og spiste småkager. Det var sindsygt hyggeligt«, siger Signe Tue Christensen.
Hun var glad for julehjælpen og tænker,
at hvis hun skulle stå for sådan et hjælpearbejde, så ville hun prioritere, at der var
penalhus og en fin skoletaske til børnene,
fordi det betyder meget at have et flot og nyt
penalhus, når man går i skole. Selv var hun
enormt god til at passe på sine ting, da hun
var barn.

God fest med mor og far
Signe stod selv for meget, da hun skulle
konfirmeres. Hun skulle beslutte alt muligt og
skrive invitationer.

Signe Tue Christensen,
lærerstuderende

»Jeg havde ikke fået lavet bordplan, for det
vidste jeg ikke, at man skulle. Men så lavede
vi et børnebord og et voksenbord. Jeg sad ved
børnebordet. Min mor og far kom til at sidde
ved siden af hinanden, og det var jeg meget
glad for. Dét var vigtigt! Hvis jeg skulle have
siddet ved voksenbordet, så havde jeg siddet
imellem dem, nu kom de til at sidde sammen,
og det gik fint«.
»Forældrene til dem, jeg gik til præst med,
gav mig gaver, fordi de vidste, at jeg ikke ville få
så mange gaver. Men det er jo kun, fordi man
sammenligner med andre, at man kommer til
at tænke på det. Jeg havde en god fest, fordi
begge mine forældre var med, og det ville jeg
hellere have end 10.000 kroner mere i gave«.
Før konfirmationen var hun ude at købe
kjole med sin mor. Det blev en dyr kjole til
1.200 kroner. I dag ville hun hellere have

valgt en billig kjole til 300 kroner, for hun har
ikke brugt den meget. Men dengang var hun
meget glad for den fine kjole.
»De andre blev hentet i limousiner og hestevogne fra kirken. Min familie kom i deres
gamle biler, men jeg tror ikke, at nogen opdagede det. Alle havde så travlt med deres eget.
Men jeg har hørt om en motorcykelklub, hvor
en gruppe mænd tilbyder at hente konfirmander gratis på motorcykel. Det er en god ide.
Det måtte der gerne have været, da jeg blev
konfirmeret«.

Følte sig overvåget
Signe Tue Christensen fortæller i bogen om,
at hun var glad for at være flyttet hjem og
ikke længere være »hende fra børnehjemmet«. Hendes drøm var gået i opfyldelse.
Men hun blev forvirret, for nu savnede hun
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Ny viden - Tid til at forny dig?
Anvendt positiv psykologi til børn og voksne.

Inklusive specialet Mindfulness til Børn, kun 12.995 kroner - Spar 1.500 kroner.

Inklusive specialet i Børn og Overvægt, kun 12.000 kroner - Spar 1.000 kroner.

Telefon: 44 48 61 00 - info@atwork.dk - www.atwork.dk
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På børnehjemmet
følte Signe Tue Christensen sig ind imellem overvåget. Fordi
pædagogerne skrev
dagbog. Så spurgte
en måske, hvorfor
hun havde været sur
i går. »Man fik ikke
lov til at glemme det
dårlige og ikke lov til
selv at fortælle det
gode. For pædagogerne vidste det i
forvejen«, siger hun.
indimellem den tryghed, det var at vide, at
pengene til klassekassen var blevet betalt til
tiden, at der altid var penge til bussen, og at
hendes tøj var blevet vasket.
»Min far tog dagene, som de kom. Til gengæld ville han altid lytte til mine oplevelser,
og jeg følte mig aldrig overvåget, sådan som
jeg gjorde på børnehjemmet«.
Hun forklarer, at pædagogerne altid skrev
dagbog for at kunne overlevere til næste vagthold, hvad der var sket for et barn.
»Hvis jeg havde været sur, så spurgte pædagogen næste dag, hvorfor jeg havde været
sur i går. Man fik ikke lov til at glemme det
dårlige. Og hvis der var sket noget godt, så
vidste pædagogen det, før jeg fortalte det. Det
gjorde, at jeg følte mig overvåget. Da jeg fik
menstruation, så stod det i dagbogen. Det er
bare det allermest sårbare for én, når man

er 12 år. Jeg kan godt se, at de er nødt til at
kunne følge op, men det betyder også, at du
aldrig selv får lov til at fortælle om dine oplevelser, og at du ikke selv kan bestemme, at du
gerne vil starte på en frisk«.
I dag glæder Signe Tue Christensen sig
over selv at bestemme, om hun gerne vil
prøve at skifte rolle, og at hun selv får lov til
først at fortælle om sine oplevelser.
»Nu er jeg et helt almindeligt menneske,
som får kærlighed fra sine forældre«.
Hun vil gerne råde pædagoger til at lade
børnene selv fortælle.
»Mød dem, som om du ikke ved det i forvejen, sådan at de får lov til at fortælle det selv«.

Fint at skulle improvisere
Det var i gymnasiet, at Signe Tue Christensen
begyndte at tænke på at blive lærer. Indtil da

E-BØGER OG LYDBØGER

havde hun villet være pædagog og arbejde på
et børnehjem.
»Jeg ved, hvad det betyder at have en god
lærer. Jeg vil helt sikkert arbejde med udsatte
børn og sørge for ekstra omsorg til dem«.
Signe havde det ikke specielt godt med
skolen, da hun var yngre. Det var svært at
skulle sidde stille i mange timer. Det gik heller ikke supergodt med det faglige, så var det
bedre i fritidsklubben, hvor hun holdt meget
af at være.
»Jeg har altid haft et stempel, at jeg ikke
kunne så meget fagligt, men på efterskolen
begyndte folk bedre at kunne se, hvem jeg er,
og i gymnasiet begyndte det at gå fint fagligt
også. Jeg har altid bedst kunnet lide dansk og
lærerne dér. De gav ekstra omsorg. Dér kunne
jeg få lov til lige at gå udenfor i fem minutter,
når jeg trængte til det, og de lyttede, når jeg
fortalte«.
Derfor lå det heller ikke så fjernt for hende
at deltage i skriveværkstedet med forlaget
Ordskælv, der står bag bogen »I morgen er
aldrig en ny dag«.
Hun går nu på tredje semester på læreruddannelsen, hvor hun har valgt dansk og
religion. Måske skal historie være det tredje
fag eller et kreativt fag. Hun har lige været
i praktik på en skole, som hun kalder »godt
blandet«.
»Det kan jeg godt lide. Der var en del udfordrede børn, og timerne gik ikke altid, som
man havde planlagt. Men det var helt okay.
Sådan må det gerne være«.
hl@folkeskolen.dk

Hent app’en
eller gå til
eReolenGo.dk

FOR BØRN OG UNGE

Få masser af inspiration til fritidslæsning
Log på med UNI-login eller lånernummer til biblioteket
UNI-login kan anvendes af tilmeldte skoler
Tjek listen over tilmeldte skoler på eReolenGo.dk
Lydbøger
og e-bøger på
din tablet og
telefon
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Ved Cathrine Bangild/cba@folkeskolen.dk

Foto: SIphotography

Afhjælp radikalisering
Som lærer kan du i nogle tilfælde være med til at opdage, at en elev viser tegn på radikalisering. Men hvor sikker skal du være, før du skrider til handling? Og kan du
overhovedet være sikker? En ny hotline skal nu rådgive
forældre, venner eller fagfolk som lærere ved bekymring
om radikalisering. Trækker en elev sig for eksempel fra
vennerne eller viser sympati for ekstreme grupper, kan
du ringe ind på hotlinen og få gode råd.

Kom tættere
på sosu’erne
Hvad er det egentlig, sådan nogle social- og
sundhedsarbejdere (sosu) går og laver? Det
er måske ikke alle folkeskoleelever, der kan
svare på det, men det vil Danske
Sosu-skoler lave om på. Til DM i
skills den 26.-28. januar kan du
sammen med din klasse følge
konkurrencen for sosu’erne på
en livestream. Danske Sosuskoler håber, at det vil få flere
til at vælge sosu-uddannelsen, når de er færdige med
folkeskolen.
Følg med på sosu.dk.

Foto: LvNL

Foto: Sara Hartmann Sivertsen

God start til nye lærere
Hvor står kaffemaskinen? Hvad er skolens
Facebook-politik, og hvem kan man gå
til med praktiske spørgsmål? Alle lærere
har prøvet at være nyansat på en skole og
have mange spørgsmål. Den opgave kan
din skole nu blive endnu bedre til at løse.
En ny guide udarbejdet af BrancheArbejdsmiljøRådene klæder nemlig skolens
personale på til at skabe en god modtagekultur. Guiden kommer blandt andet med
eksempler på, hvordan man skal fordele
opgaverne, så en nyansat føler sig både
fagligt og socialt integreret.
Find guiden på www.arbejdsmiljoweb.dk. Søg på »Modtagekultur«.

Ring i tidsrummet 8-22 på telefon 41 74 90 90.

Illustration: RaStudio

Har I en skolepatrulje, som fortjener en belønning? Hvis nogen i patruljen samtidig kan tage
et godt billede, skal du se med her. Rådet for Sikker Trafik udlodder nemlig 5.000 kroner til
skolepatruljer, som indsender et billede med en begrundelse for, hvorfor netop deres patrulje
skal vinde. Der bliver udtrukket to vindere per region. Fristen er den 2. februar.

Foto: Ny Hollænderskolen

Fotogen skolepatrulje?

Deltag på www.sikkertrafik.dk under fanen »Børn og unge«.

Fokus på læring
www.dk-lf.dk

Find årets magasin på dit læringscenter/bibliotek, og
få en forsmag på, hvad du kan opleve på festivalen.
Temaopdelt konference om fremtidens kompetencer,
gratis udstilling med oplæg samt elevprojekter.
Undgå kø
registrer dig og
print navneskilt
hjemmefra
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Se og bliv set i trafikken
Tilmeld dine elever fra 3. - 5. klasses til Danmarks største trafiksikkerhedskampagne, Trafiksikkerhed
i Øjenhøjde. Kampagnen har fokus på at afværge de alvorlige højresvings-ulykker. Vi kommer med en
lastbil, et professionelt undervisningsteam og -program, og alle børnene får udleveret trafiksikkerhedsveste. Tilbuddet er gratis og foregår efter først-til-mølle- princippet.
Undervisningsprogrammet og materialer er opdateret efter
den seneste viden fra Vejdirektoratet og Rådet For Sikker
Trafik. Programmet understøtter også arbejdet med flere
af de gældende trinmål for emnet færdselslære. En Lektion
for en klasse er to-delt og varer maksimum 50 minutter.
Første del foregår i klasselokalet og anden del i skolegården
omkring lastbilen. Alle deltagende børn får udleveret en
gratis trafiksikkerhedsvest, samt en folder til forældre og
lærere til opfølgning.
Bag kampagnen, der i år kører på 15. år, står DTL – Danske
Vognmænd, som er brancheorganisation for vognmands-

branchen, 3F transportgruppe, som er chaufførernes fagforening, Danske Fragtmænd, Volvo Trucks Danmark, Energiselskabet OK, Codan Forsikring samt Børneulykkesfonden.
I 2017 besøger vi Fyn (inklusiv Tåsinge og Langeland) og
Midtsjælland fra den 3. april – 19. maj. Den første del af
perioden besøger vi Fyn-siden og sidste del af perioden
Midtsjælland – skæringsdatoen afhænger af antal tilmeldinger i de to områder. Andre områder i Danmark kan i
begrænset omfang også tilgodeses i perioden. Tilmeldingen
foregår efter først-til-mølle princippet og sidste frist for
tilmelding er 10. februar 2017.

Se mere og udfyld tilmeldingsskemaet på. www.trafiksikkerhed.info
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på telefon: 61 77 60 18
eller skrive en mail til os på: trafiksikkerhed@cjmarketing.dk

Obs! Er det én af dine elever, der skal kåres til Årets Trafikhelt 2017?
-se mere på www.trafikhelt.dk

Sidste frist for
tilmelding
10. februar 20
17

Læs mere på
www.trafiksikkerhed.info

Danske
Fragtmænd
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STILLADSERING

LÆRERNE
SKAL BYGGE
SPROGLIGE
STILLADSER
TEKST: HANNE HELLISEN · FOTO: BO TORNVIG

»Tag klassen på
museum i starten af et forløb
i stedet for at
gemme det
som godbidden
til sidst. Hvis I
tager ud til at
starte med, har
I noget konkret
at tale ud fra
bagefter«, opfordrer Pauline
Gibbons.
30 /
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Tosprogede elevers læring bliver styrket, når deres andetsprog bliver styrket,
lyder det fra den australske professor Pauline Gibbons. Hendes løsning er
sproglige stilladser i alle fag, der kan omfavne og støtte de tosprogede elever.

V

i skal se eleverne som dem, de kan
blive, og ikke hvad de mangler eller
ikke kan. Med den rette støtte kan de
»
fungere fuldt ud på linje med de øvrige kammerater«.
Ordene er Pauline Gibbons’, og med
»børnene« hentyder hun til, hvordan to- eller flersprogede elever kan integrere og
udvikle sig i en klasse. Pauline Gibbons er
adjungeret professor ved University of New
South Wales i Australien, og igennem mange
år har hun forsket i, hvordan tosprogede
børn kan blive bedre til deres andetsprog og
dermed lære mere.
Pauline Gibbons’ forskning kommer især
til udtryk gennem begrebet stilladsering.
Et stillads er noget midlertidigt, men det er
vigtigt for et vellykket byggeri. Ligeledes skal
lærere bygge et sprogligt stillads igennem
undervisningen, som især de tosprogede
kan støtte sig til.
»Elever klarer sig bedre, når de bliver intellektuelt udfordret. Lærerne skal have høje
forventninger til eleverne, men støtten skal
tilpasses eleven«, fortæller Pauline Gibbons.
»Læreren skal ikke give forskellige opgaver
til eleverne alt efter deres niveau. Læreren
skal give de samme opgaver, men støtten –
stilladseringen – er forskellig fra elev til elev«.

som han eller hun allerede har forberedt i
hovedet. Hvis du som lærer skal stilladsere
korrekt, skal du lytte efter, hvad eleven faktisk siger, og bygge oven på dette. Læreren
skal tale med eleverne frem for til dem«.
Stilladsering kan finde sted på mange
måder. Læreren kan støtte sproget gennem
både sproglige formuleringer og gentagelser,
men det kan også ske ved at skabe et trygt
miljø, som eleverne tør tale i, selvom de
måske ikke er helt sikre på dansk. Nok så
vigtigt lærer eleverne sprog i alle fag, og stilladsering skal derfor finde sted på tværs af
alle fag.
»Sprog skal ind i al fagundervisning, og
det kan dansklæreren hjælpe med«, siger
Pauline Gibbons, men hun medgiver, at det
kan være svært at få faglærerne med på
ideen.
»Det er ikke, fordi faglærerne ikke vil,
men de er bekymrede for, at det skal gå ud
over deres pensum. Der skal være en klar
rolle til sproglæreren, i jeres tilfælde dansk
læreren. Han er der ikke bare for at hjælpe
eleverne, han er der også for at hjælpe de
andre lærere. Men man kan ikke fremskynde
det, for det er en tankegang, der skal ændres«.

Lyt til eleverne

Igennem sin forskning har Pauline Gibbons
været ude i mange klasser. En klasse havde
et emne om sundhed og kost med fagspecifikke mål. Det var for eksempel at lære om
kostpyramiden, skrive en opskrift på sund
mad og lave en præsentation. Men samtidig
var der også sat nogle tydelige sproglige mål,
eksempelvis at eleverne skulle lære specifikke fagord, men også forskellige bindeord,
som kunne bruges til at udtrykke sammenligninger eller modsætninger (for eksempel
på samme måde, lignende, imidlertid, hvor
imod). På denne måde blev elevernes sprog
udviklet og stilladseret gennem den faglige
undervisning.
Men det store fokus på sprog samtidig med
det faglige indhold må da gøre, at undervisningen tager længere tid?
»Mange spørger om netop det«, svarer
Pauline Gibbons og ler.
»Men det er et spørgsmål om valg. Ofte
er lærere så bekymrede for indholdet, at de
prøver at gøre alt for meget, for eksempel
at nå en masse forskellige emner. På en

En af Pauline Gibbons’ vigtigste pointer, når
læreren skal bygge et stillads for en elevs
sproglige udvikling, er at lytte til, hvad der
rent faktisk bliver sagt.
»Nogle gange lytter læreren efter det svar,

Pauline Gibbons
Pauline Gibbons er adjungeret professor ved University of New South Wales i Australien. Hun har tidligere arbejdet som lærer og undervist lærerstuderende. Pauline Gibbons forsker i stilladsering og sproglig
udvikling i flersprogede klasserum. Gibbons har med
sin forskning givet bud på, hvordan lærere kan udfordre deres elever i fagundervisningen, samtidig med at
de støtter elevernes sproglige udvikling.
Hun er for nylig udkommet med bogen »Styrk sproget, styrk læringen« på forlaget Samfundslitteratur.
Bogen er en oversættelse af Gibbons’ bestseller
»Scaffolding Language, Scaffolding Learning«, anden
udgave fra 2015. I anledning af udgivelsen gæstede
hun i november Nationalt Videncenter for Læsning.

Kvalitet frem for kvantitet

Stilladsering i praksis
En elev har problemer med at stave til kat. I stedet
for at læreren fortæller, at det staves k-a-t, så stilladserer hun læringen ved for eksempel at lade eleven
lytte efter bogstavlydene og guider til, hvordan de
enkelte lyde kan staves. Det giver eleven strategier til
at skrive andre ord, han ikke kender. Der er ikke noget i
vejen med at fortælle eleven, hvordan kat staves, men
det er ikke stilladsering. God stilladsering skal kunne
hjælpe i andre kontekster og i nye situationer.
skole lavede en fysisklærer en masse forsøg, måske seks forskellige. Den lærer, som
jeg fulgte, lavede tre forsøg med eleverne,
men hun kom omkring det samme indhold
som sin kollega. Hun havde mere tid til at
gennemgå forsøgene grundigt og samtidig
udvikle elevernes sprog. Det er et spørgsmål
om at have færre bolde i luften, og dem, du
har, behandler du grundigt«, fortæller hun.

Giv eleverne tid til at tænke
Ifølge Pauline Gibbons er udfordringen for
lærerne, når de skal støtte de tosprogede
elever, at give eleverne længere tid til at
svare.
»En mulighed er at give klassen 30 sekunders tænketid efter et spørgsmål, for ellers
er det de elever med svaret og det gode
sprog, der har hånden oppe med det samme. Med 30 sekunders pause får alle mulighed for at tænke og ikke bare vente på, at en
anden svarer«, forklarer Pauline Gibbons.
»En anden måde er at bede eleverne om
at diskutere svaret på et spørgsmål med
sidemanden, for du får et meget bedre svar,
når de har haft tid til at bearbejde det. Det
gælder både for tosprogede og for elever
med dansk som modersmål. Du vil altid
give et meget bedre svar, hvis du får tid til
at tænke over det«, siger hun og pointerer,
at undervisning nogle gange går alt for
stærkt.
»Lærere kan ikke lide at vente, og bare
syv sekunder føles som en evighed, men det
er det ikke for eleverne og specielt ikke for
dem med et andet sprog«.
»God stilladsering er altid lidt foran elevernes niveau. Min oplevelse er, at elever
kan meget mere, end vi tror, når blot de får
den rette støtte«, slutter Pauline Gibbons.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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STILLADSERING

FRANSKE GLOSER
DYRKER NYE ORD
Gro Caspersen bygger stilladser i sin franskundervisning, fordi
hun oplever, at eleverne klarer sig bedst, når de er højt udfordret,
men også højt stilladseret. Eleverne lærer flere ord, og de opdager
nye sproglige sammenhænge.
TEKST

I

HANNE HELLISEN

lærer Gro Caspersens franskundervisning bygger hun både flygtige
og kraftige stilladser for at støtte
elevernes sproglæring.
»Jeg kan godt undervise en 6.
klasse i det samme som i 9. klasse,
hvis bare stilladseringen er klar, for
selvfølgelig skal de have mere støtte
i 6. klasse. Det er ikke opgavelyden,

vi skal differentiere, men måden, vi
kommer dertil på, er forskellig«, fortæller læreren fra Svendborg.

Ord avler ord
Hun ser blandt andet film sammen
med eleverne, og bagefter skriver
hun franske ord og begreber fra
filmen ud på en masse kort. Disse
kort bliver spredt ud over gulvet, og
eleverne må tage et kort, som de tror,
de ved hvad betyder. På skift fortæl-

ler eleverne om deres kort, men det
er ikke altid, de er helt sikre på betydningen, og så går Gro Caspersen i
gang med byggearbejdet.
»En elev har taget kortet ’aujourd’hui’, men han ved ikke helt,
hvad det betyder. Han ved, at ’jour’
betyder dag, så det er måske noget
med dag. Så begynder vi fælles i
klassen at tale om, hvilke andre ord
med ’jour’ vi kender, og skriver dem
på tavlen«, fortæller Gro Caspersen.

LÆR OM ØKOLOGI
Læremidler til madkundskab og naturfagene. Nu også til 7. - 9. klasse: ØKOLOGI – hvordan og hvorfor?
Hæfterne om økologi er gratis i forbindelse med 4. - 9. klassers besøg på en økologisk gård.
Se mere på skole.lf.dk og book gratis besøg på et landbrug.
ØKOLO
PÅ GA GI
FLEN

24 OPS
KRIFTE
MED ØKO
R
LOGISKE
RÅVARE
RI

4. - 6. klasse, Naturfagene
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Efterhånden får klassen med Gro
Caspersens støtte arbejdet sig frem
til, at aujourd’hui betyder i dag, men
samtidig får de også talt om mange
flere end de 50 ord, der er skrevet på
kortene.
»Første gang vi laver øvelsen, ligger der måske halvdelen af kortene
tilbage, men for hver gang vi gør det,
er der flere og flere ord, der bliver
taget. De elever, der havde det svært
i starten, lærer efterhånden ordenes
betydninger«, fortæller Gro Caspersen og forklarer, at næste trin er at
danne sætninger med ordene og for
eksempel beskrive filmens personer.

Bring alle sprog i spil
Hun minder om, at tosprogede elever
har mange sproglige resurser, som
skal gøres synlige.
»Vi lærere skal have viden om, at
eleverne har en viden om sprogtilegnelse. De er ikke sprogfattige, men
sprogrige, og det skal frem i undervisningen. Når vi skal sige morens
datter på fransk, siger vi datteren til

Tosprogede elever er ikke
sprogfattige, men sprogrige, og
det skal frem i undervisningen.
Gro Caspersen
Fransklærer
»Vi lærere skal være eksplicitte i vores forventninger til eleverne. Det er ikke snyd at
vise, at det er det her, vi skal ende med. Det
er stilladsering«, fortæller Gro Caspersen om
sin undervisning.
moren, men hvordan gør du det på
russisk? kan vi spørge den russisktalende elev. Det kan vi lærere godt
spørge ind til, selvom vi ikke kan
russisk, for det er med til at aktivere
elevernes sprog og stilladsering«,
fortæller Gro Caspersen.
I hendes egen undervisning må
eleverne hellere end gerne tale sammen om opgaver på andre sprog end

dansk eller fransk. Det har blandt
andet ført til, at en elev med russisk
baggrund har fundet ud af, at der er
mange ligheder mellem russisk og
fransk – noget, der måske ikke ville
have været bragt i spil, hvis al undervisning havde fokuseret på dansk og
fransk.
folkeskolen@folkeskolen.dk

Scor kassen og støt en god sag
Tjen 9 kr. pr. solgt lodseddel
Mangler I penge til lejrskole eller lignende, så sælg lodsedler for
Nyreforeningen i perioden 15. marts til 1. juni 2017.
Læs mere og tilmeld dit hold på www.nyreforeningen.dk/lotteri,
på mail@nyreforeningen.dk eller tlf. 50 93 59 48.

Kan I sælge flest lodsedler?
Kan I sælge mange lodsedler, så meld jer til DM i lodseddelsalg, hvor
I udover det I tjener, kan vinde 10.000 kr., hvis I sælger flest lodsedler.

I støtter en god sag
Når I sælger vores lodsedler, hjælper I samtidig børn, unge og voksne,
som er berørt af nyresygdom.
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folkeskolen.dk /specialpædagogik

Læseforsker:

Den nye risikotest
for ordblindhed må ikke
blive en sovepude

Risikotesten for ordblindhed
er udviklet af Center for Læseforskning på Københavns
Universitet og er finansieret af
blandt andet Undervisningsministeriet. Centret har i knap
tre år fulgt elever fra København, Herlev og Næstved.

Testen afslører ikke alle de elever i 0. og 1. klasse, som senere
viser sig at have alvorlige vanskeligheder med at afkode ord.

TEKST

HENRIK STANEK

Læsevejledere må ikke have blind tillid til den
nye risikotest for ordblindhed, som de kan
anvende i slutningen af 0. klasse og to gange
i 1. klasse. Det understregede lektor og ph.d.
Anna Steenberg Gellert fra Center for Læseforskning på Københavns Universitet, da hun
præsenterede testen for læsekonsulenter og
-vejledere på et velbesøgt møde i Viborg. Hun
har været med til at udvikle testen.
»Ud fra vores data forventer vi, at man i
slutningen af 0. klasse finder cirka 80 procent
af de elever, som senere viser sig at udvikle

TILMELD
DIG NETVÆRKET:

FAGLIGT NETVÆRK:
SPECIALPÆDAGOGIK
Det faglige netværk Specialpædagogik
på folkeskolen.dk er for alle, der interesserer sig for og arbejder med undervisning af børn, unge og voksne med særlige behov. Netværket samarbejder med
tidsskriftet Specialpædagogik.
8.026 følgere.
Folkeskolen.dk/specialpædagogik
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alvorlige afkodningsvanskeligheder. Midt i
1. klasse og igen i slutningen af 1. klasse kan
man finde omkring 90 procent. Samtidig vil
der være elever, der får normale eller kun
moderate afkodningsvanskeligheder, selv
om testen udpeger dem som risikoelever.
Det drejer sig om cirka ti procent i alle tre
testgange«, fortalte Anna Steenberg Gellert
og understregede, at man ikke kan forvente,
at en risikotest kan nå op på 100 procent
korrekt forudsigelse af, hvem der senere får
vanskeligheder.
En stor del af eleverne har ikke lært at
læse i slutningen af 0. klasse, så på dette tidspunkt kan traditionelle test med højtlæsning
af ord ikke i sig selv bruges til at udpege risikoelever. Derfor er risikotesten bygget op af
tre delopgaver i slutningen af 0. klasse. Læseforskeren anbefaler, at man lader alle elever
tage den første deltest, og at læsevejlederen
tester eleverne individuelt.
»I en gruppetest risikerer man, at der
smutter elever gennem nettet, for eksempel
fordi de kigger hos sidemanden. Det mest
sikre er at teste alle elever individuelt. Har
man ikke tid til det, må man vælge elever ud
på baggrund af observationer i undervisningen og eventuelt også relevante gruppetest«,
sagde Anna Steenberg Gellert.

Eleverne læser vrøvleord
I den første deltest skal eleven læse 30 ord
som sø, ny, må, os og kat højt. Kun elever
under et vist resultat går videre til deltest to.
Her skal de benævne alfabetets bogstaver,
som de får vist i både små og store udgaver.

På det tidspunkt
giver højtlæsning så
god en forudsigelse
af senere vanskeligheder med afkodning, at der ikke er
grund til at belemre
børnene med
yderligere test.
Anna Steenberg Gellert
Lektor og ph.d.
Igen skal kun de elever, der scorer tilstrækkeligt lavt, videre til tredje deltest, som
med 10-15 minutter prer elev er den mest tidskrævende. Formålet med den dynamiske test
er at afdække, hvor let eleven har ved at lære
sig basale afkodningsfærdigheder.
Eleven bliver præsenteret for et konstrueret alfabet i form af tre symboler med
tilhørende sproglyde. Eleven skal så forsøge
at lære at læse vrøvleord, som er skrevet med
symbolerne. Læsevejlederen skal ikke fortælle, hvordan opgaven skal løses. Hun skal
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udelukkende vise det. På den måde undgår
man, at en elevs eventuelle manglende sprogforståelse eller ringe ordforråd spiller ind på
resultatet.
Til sidst lægges elevens score fra benævnelsen af bogstaver og i den dynamiske afkodningstest sammen.
»Højtlæsning af ord indgår ikke i scoren.
Den er kun med for at finde de elever, det
er relevant at gå videre med i testforløbet«,
sagde Anna Steenberg Gellert.
Testen i midten af 1. klasse består kun af
to trin: Højtlæsning af 30 rigtige ord og 30
vrøvleord og – for de elever, som klarer sig
dårligt i højtlæsningen – igen bogstavsbenævnelse.

Vej ud af risikogruppen
I slutningen af 1. klasse bliver det endnu
nemmere. Her skal eleverne alene gentage
højtlæsningen.
»På det tidspunkt giver højtlæsning så god
en forudsigelse af senere vanskeligheder med
afkodning, at der ikke er grund til at belemre
børnene med yderligere test. Der er dog den
forskel, at læsevejlederen skal måle, hvor
mange ord eleven læser korrekt per minut«,
sagde Anna Steenberg Gellert.
Selv om en elev lander i risikogruppen,
behøver det ikke at betyde, at eleven er ordblind.

Om testen
Risikotesten for ordblindhed er udviklet af Center for Læseforskning på Københavns Universitet
og er finansieret af blandt andet Undervisningsministeriet.
Centret har i knap tre år fulgt elever fra København, Herlev og Næstved. Undervejs har man afprøvet forskellige test for at finde frem til, hvordan man bedst identificerer elever, som er i risiko for at
udvikle alvorlige vanskeligheder med afkodning. Eleverne blev testet i 0. og 1. klasse og igen i slutningen af 2. klasse for at se, om forudsigelserne fra de to første klassetrin holdt stik.
I og med at man ikke er nået langt med læseundervisningen i slutningen af 0. klasse, skal man
ikke kun afdække elevens aktuelle færdighedsniveau – altså hvor godt eller ringe læser eleven lige
nu? Man skal også finde frem til, hvor let eleven har ved at lære sig basale afkodningsfærdigheder. Her har forskerne fundet inspiration til en dynamisk afkodningstest fra en tilsvarende test til
voksne med dansk som andetsprog. Desuden har andre lande gode erfaringer med denne testform
omkring 0. klasse.
I den dynamiske test præsenteres eleven for brikker med forskellige symboler. Hvert symbol repræsenterer en lyd, og eleven skal forsøge at lære at læse nye vrøvleord skrevet med symbolerne.
Langtidsundersøgelsen viste, at elever har en stærkt forøget risiko for at udvikle alvorlige afkodningsvanskeligheder, hvis de i slutningen af 0. klasse har meget svært ved at lære at sætte symbolernes lyde sammen. Det gælder både for elever med dansk som modersmål og for elever med
dansk som andetsprog.

»Man kan godt bevæge sig ud af risikogruppen, for eksempel hvis skolen sætter ind
med støtte, og forældrene øver med barnet.
På den måde kan man imødegå forudsigelsen.
Modsat kan der være børn, som klarer frisag

i første omgang, men alligevel lander i risikogruppen ved næste test. Derfor er det vigtigt,
at man nøje følger elevens læseudvikling«,
sagde Anna Steenberg Gellert.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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LÆRER TIL LÆRER

Lærerne skal følge deres instinkt frem for at lade sig styre af mål,
skriver lærerstuderende Kristine Sejr.

Læring er blevet synonym for tilpasning, sagde Brian Degn
Mårtensson, lektor på University College Sjælland, på kurset.

Hvor blev kærligheden af, da tiden blev væk?
Er dannelse i folkeskolen en hellig ko eller en nødvendighed? Det diskuterede lærerstuderende på
Lærerstuderendes Landskreds’ årlige oktoberkursus, beretter lærerstuderende Kristine Sejr.

TEKST

TEKST KRISTINE SEJR,
LÆRERSTUDERENDE
FRA UCN AALBORG

viden på. Det ser jeg ikke som et problem, nærmere tværtimod. Jeg tror mere, problematikken
afspejler sig i, at lærere, der har undervist på
en måde i mange år, pludselig skal gøre det på
en anderledes måde. Og noget med tiden, der
ikke er der. Og deres faglighed, der bliver sat
spørgsmålstegn ved.

»Kys hinanden. I lever kun én gang«.
Et citat fra en tavle, som ikke havde noget at
gøre med vores vandring rundt på Vidensøerne
Gør tingene langsomt
mellem de forskellige debatter, vi havde om danJeg går på første årgang, og jeg kan sagtens
nelse og læringsmål. Jeg tog det som et tegn
mærke en modstand mod læringsmål. Men jeg
på, at det skulle inddrages i noget, der havde
har et mål med mine elevers læring, og det er jo
med dannelse og målstyret undervisning at gøre.
i princippet det samme. Eller er det? Hvis der
Det viste sig også, at flere af foredragsholderne
ikke er et mål med undervisning, er der jo ikke
havde kærlighed med som emne. Og mangel på
en grund til det.
tid. Og alt for meget Pisa.
Anders Bondo siger, at det vigtigste, man
Jeg har tanken om, at lærere gerne vil lære
kan lære sine elever, er, hvad de vil i livet, og
deres elever at tænke, at føle, at bruge deres
dermed fokus på deres identitetsdannelse. Mit
sanser og lede dem på vejen til deres
spørgsmål til ham og mig selv er, om
identitet. Men tiden og kærligheden
ikke det kan lade sig gøre at fokuer blevet væk, fordi mål er overalt,
sere på identitetsdannelse og mål
og det er mål, som lærerne ikke
på samme tid? At elever finder
Under Lærer til lærer på
som sådan selv har valgt. Det er
deres identitet i processen med
folkeskolen.dk kan du fortælle
mål, der handler om at gøre eleat opnå målene? Hvis et barn
om gode undervisningsforløb
verne omstillingsparate i en verlærer, at det altid skal være på
og dele viden, råd og
billeder.
den, der er bygget på konkurrence.
vej mod noget, er vi så ikke med til
Hvorfor skal Danmark være bedst?
at danne et menneske, der ikke kan
Og til hvad? Konkurrence og diagnoser?
rumme stilheden?
Det, at elever kan vinge af, hvad de har lært
Stilheden opnås, hvis vi, som den pædaefter et forløb, er en måde at organisere deres
gogiske leder Marie Kjeldsen siger, lærer vores
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elever at gøre ting langsomt. I det langsomme
mærker jeg kærligheden til mit fag. I det langsomme ser jeg mine elever i øjnene. Lige nu og
her. Mine elever skal ikke skynde sig videre til
det næste mål, så snart de er færdige med et
mål. Mine elever skal trække vejret og mærke, at
de lever, og det gør de ikke med et konstant pres
på sig og altid på vej mod næste mål.

Behandl eleverne ens forskelligt
Hvis elever skal behandles ens, skal man behandle dem forskelligt. Jeg har lyst til at sige,
at hvis elever skal lære det samme, skal de lære
det forskelligt. Hvad hvis der findes noget, den
enkelte elev ikke kan lære, imens eleven går i
folkeskolen? Eller hvis eleven skal lære det i omvendt rækkefølge? Der må findes en vej rundt i
folkeskolen, ingen har set. En dør med nye muligheder.
Elever skal mærke sig selv
Den pædagogiske filosof Brian Degn Mårtensson siger, at læring er blevet synonym for tilpasning. Tror jeg på det, kan jeg sagtens se det
negative i læringsmål, for er man flere om at
være tilpasset, ser jeg en massebevægelse, der
går mod en retning. Og tanken, der går igennem
mig, er, at vi ender med en masse spidsborgere,
der starter på ungdomsuddannelser uden overhovedet at kunne mærke sig selv.
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Stilheden opnås, hvis vi lærer vores elever at gøre tingene langsomt,
sagde pædagogisk leder Marie Kjeldsen i sit indlæg om dannelse.

Lad lærerne følge instinktet
Jeg vil lære mine elever at blive sig selv, jeg vil
som Sokrates hjælpe dem med at føde deres
tanker. Jeg vil med fælles forenklede grænser
lade dem være vilde og utæmmede, så de lærer
at finde deres egne grænser. Så de mærker i
dem selv, hvorfor de skal tie stille og ikke reagere
på et symbol, der betyder, at de skal tie stille.
Kan jeg som afslutning skrive, at der er kom-

met en konklusion på, hvad vi gør med dannelse? Og hvad vi gør med målstyret undervisning?
Nej. Jeg kan sige, at jeg i løbet af denne dannelsesweekend har hørt tredje- og fjerdeårsstuderende sige, at de pludselig er i tvivl om, hvorvidt
målstyret undervisning er godt eller skidt. Til
trods for at de har været i praktik og har haft
målene i hænderne.
Jeg tror ikke, der findes et svar på, hvad den

GR AT IS MINI-BIOTO

gode lærer er. Jeg tror, det vigtigste for lærerne
er, at de følger deres instinkt, frem for at de lader sig styre af mål, hvor de ikke har deres hjerte
med. Det vigtigste mål er, at eleverne tilegner sig
viden om sig selv og den verden, der er omkring
dem, så de kan klare sig i den fremtid, ingen kender. Det samme gælder for lærerne.
Kald mig bare naiv, jeg er kun lige ved at
klæde mig på.

P

Nu kan landets skoler ansøge om en gratis Krible Krable mini-biotop, bestående
af insekttillokkende planter. Mini-biotopen tiltrækker spændende smådyr til
skolegården og øger muligheden for at iagttage og undersøge myldret af liv.
Læs mere om ansøgning af Krible Krable mini-biotop på
www.natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/ansoeg-minibiotop-2017
Ansøgningsfrist d. 10. februar 2017
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Læs mere om Krible Krable projektet, tilmelding, inspirationsmateriale m.m. på
www.natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable

Krible Krable er udviklet i samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang.
Nordea-fonden støtter Naturvejlederforeningens arbejde med Krible Krable.
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ANMELDELSER

Literacy og læringsmål
•3
 87,50 kroner
• 1 60 sider
•D
 afolo

Analog gamification
Kan man også spille gode relationer
frem? Ja, mener manden bag spillet
Snak, som er et simpelt kortspil baseret på det kendte Fisk! Men i stedet for
traditionelle spillekort har Snak-kortene
motiver med temaer som sundhed, rejser, uvenner og kærester. Meningen er
så, at spillet skal fremme spillernes sociale og narrative kompetencer.
Snak har i flere år eksisteret i en
voksenudgave, men nu er det også
kommet til børn. Det koster 170
kroner og kan købes på http://shop.
snakspil.dk/.

2017 er i gang, og folkeskolen.dk er fuld af nye
anmeldelser. Vi har fået
anmeldt Clios portaler
til madkundskab og til
håndværk og design –
og begge anmeldere er
begejstrede, selv om
de også understreger,
at netop disse fag ikke
skal rykkes ind foran en
skærm.
Julekalenderen »Den anden verden« satte i december folkeeventyrene
på dagsordenen, og hvis
du som lærer vil arbejde
med dette emne i din
klasse, kan du med fordel
bruge materialet »Fortryllet af folkeeventyr«,
mener vores anmelder.
Læs hele den nye anmeldelse på folkeskolen.dk.
Hvis du på vores hjemmeside finder en anmeldelse, der sætter tanker
i gang eller er særligt
brugbar i forhold til at
afgøre, om din skole skal
indkøbe et materiale, så
anbefal den med et klik
på musen. På den måde
er det lettere for dine
fagfæller også at blive
opmærksomme på den.

Fælles Mål forklaret
for forældre
Har »dine forældre« styr på Fælles Mål,
og hvordan de understøtter målstyret
undervisning? Sikkert ikke. Men de kan
blive klogere med den nye lille bog »Fælles mål – En forældreguide«, hvis formål
er at gøre forældre i stand til at vejlede
deres børn, hvis de er gået i stå i skolearbejdet. Det, mener forfatteren, kan de
bedst gøre, hvis de kender baggrunden
for og indholdet af Fælles Mål.
»Fælles mål – En forældreguide«
er skrevet af Ulla Sjørup, udgivet på
forlaget Dafolo og koster 98,75 kroner. Se mere på dafolo-online.dk.
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Anmeldelserne afspejler anmeldernes personlige og faglige mening og er ikke udtryk
for redaktionens holdninger.
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Børnehaveklasse

Mere kvalitet i
literacy – sådan
Sprog åbner op for at tilegne sig
verden. Her er hjælp til de lærere, der
skal åbne verden for børnene.
○ ANMELDT AF: PIA WEISE PEDERSEN

»Literacy og læringsmål« er en antologi bestående af 13 selvstændige bidrag, der hænger godt sammen og udgør en helhed. Emnet er nul-seksårige børns tilegnelse af »literacy«, altså læsefærdigheder, både i hjemmet, i
daginstitutionen og i overgangen til skole. Alle bidrag er forskningsmæssigt
forankrede og knytter teori og praksis sammen.
I indledningen præsenteres begrebet literacy. Det handler om, hvordan
børn bliver opmærksomme på sprogets lyde, tilegner sig bogstaverne og
dermed får adgang til skriftsproget. Børn er gennem deres leg dagligt i
gang med skriftsproglige aktiviteter. Hvis legen bliver taget alvorligt af
de voksne, kan den blive meget bedre og barnet dygtigere. Hvis børn ved
overgangen til skolen kender alfabetet, er opmærksomme på sproglyde,
kan skrive deres navn og huske mundtligt overleverede informationer, er
der skabt grundlag for succes i skolen.
I kapitel 10 af Kirsten Wangebo beskrives fortolkningerne af Undervisningsministeriets »forenklede Fælles Mål«. Inden for kompetenceområdet sprog er der seks delområder: samtale, fortælling, sproglig
bevidsthed, skrivning, læsning samt it og digitale medier. Hver har deres
egne færdigheds- og vidensmål. Færdigheds- og vidensmål er slutmål og
angiver altså det, eleven skal kunne ved overgangen til 1. klasse. Målene
og vejen til at opfylde dem er imidlertid utilstrækkeligt uddybet i vejledningen, lyder kritikken. Vejledningen er tavs om literacy. Det er en mangel,
hvis man ønsker at opfylde målene.
Det er børnehaveklasselederens opgave at føre børnene videre ind i
skriftsprogets verden. Ved overgangen til skole har børnene forskellig viden og forskellige erfaringer. Det er den voksnes opgave ved skolestart at
afdække, hvad børnene ved og ikke ved om skriftsproglige begreber, for at
kunne hjælpe dem med at komme godt fra start og ikke fare vild og øve
modstand mod den type læring.
Det er derfor vigtigt, at børnene øver sig i at forstå, hvad der foregår
omkring dem. Det sker først og fremmest, når de leger, hvor de anvender
literacy. De voksne i institutioner og i skole skal hjælpe til. De skal være
nærværende og hjælpsomme, og det kan bedst lade sig gøre, hvis der er
tilstrækkeligt med voksne omkring børnene.
Bogen er en hjælp for dem, der gerne vil have mere kvalitet i arbejdet – og
hvem vil ikke det? Og en hjælp til dem, der er faret vild i, hvor vi skal begynde.
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Køn

Pædagogiske
perspektiver på
kønskonstruktion
Bogen her handler om, hvordan vores syn på og ageren omkring køn har betydning for
den pædagogiske praksis. Den præsenterer en række dilemmaer, hvor køn er en faktor,
og tilbyder tre teoretiske tilgange til køn og kønsforståelser i pædagogisk kontekst.
Køn

•T
 ekla Canger og
Lone Bæk Brønsted
• 148 kroner
• 104 sider
• Samfundslitteratur

○ ANMELDT AF: CHRISTINE REINWALD

»Køn – pædagogiske perspektiver« vil give læseren en bevidsthed om, hvordan måden, man taler om køn på, har betydning for måden, man forstår køn på. Med de fire hovedoverskrifter rettigheder, kønsforståelser, kønsidentitet og kønnet pædagogisk praksis vil den have os til at overveje, hvordan
vores ubevidste praksis bliver stereotyp og derfor kommer til
direkte at påvirke og begrænse både børn og forældre.
Kønssynet i bogen er konstruktivistisk, men der præsenteres også andre kønsforståelser i de indledende kapitler. Bogens forslag til den pædagogiske praksis har altså afsæt i, at
køn er en konstruktion. Det sætter læreren fri til at være medkonstruktør af elevernes kønsforståelse som en del af deres
dannelsesproces. For hvis køn er noget, der er konstrueret i en
historisk og kulturel kontekst, så er skolen også et sted, som
er med til at påvirke, hvordan eleverne opfatter deres køn, og
hvilke handlemuligheder de har inden for deres køn.
Forskellen er, om lærere og pædagoger er bevidste eller ej om, hvilken påvirkning de giver børnene. Der er altså
ikke tale om at forcere et fokus på køn, men derimod blive
bevidst om, hvordan man allerede påvirker kønsforståelsen
i skolen ubevidst, og ændre sin praksis til også at være bevidst om dette aspekt i sit virke.
De første tre kapitler har stor vægt på forskellige teorier,
men allerede i kapitel to, om kønsforståelser, relateres teorien direkte til klasseværelset, skolens indretning og andre
praksisnære forhold.
Det betyder, at der er stor vægt på, hvordan sproget og

vores handlinger former vores måde at forstå og gøre køn på.
Det er netop disse handlemuligheder, som forfatterne giver
bud på. For eksempel er der en case om en pædagog, der
taler med en pige om, hvad hun gerne vil arbejde med, når
hun bliver ældre. Hun affejer forskellige jobmuligheder, fordi
de er »mest for mænd«, og det får pædagogen til at spørge,
hvad hun mener, en »rigtig« pige og en »rigtig« dreng er.
Pigen griner og siger, at det ved hun ikke, og hun er nok lidt
af begge dele. Efterfølgende kommer forfatteren med den
pointe, at hvis pædagogen havde haft en essentialistisk
kønsforståelse – altså køn forstået som noget biologisk –
havde han aldrig spurgt hende om, hvad en rigtig pige og
en rigtig dreng var. Det ville slet ikke være et spørgsmål,
der kunne opstå, fordi antagelsen hos ham så ville være, at
drenge og pigers adfærd er knyttet til deres krop. Samtalen
var altså standset efter pigens udsagn, og pigen ville aldrig
have genovervejet sine muligheder.
Hvis pædagogen havde været kønsessentialist, ville han
have givet pigen ret i, at nogle job er bedre til mænd og
andre bedre til kvinder. Problemet i den tankegang er, når
den pædagog så møder en pige, der vil være murer, eller en
dreng, der vil være frisør. Så vil pædagogen ikke have mulighed for at præsentere et dynamisk billede af at være dreng
eller pige, og barnet vil derfor ikke have noget at spejle sig i.
Mine varmeste anbefalinger til, at man skaffer sig den
her bog. Vi er ubevidste om så frygteligt mange ting i vores praksis, som begrænser børns muligheder på så utrolig
mange måder. Jo mere bevidste vi kan blive om egen praksis, jo bedre lærere bliver vi.
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LEJRSKOLER
I HELE
DANMARK

TÆT PÅ
FAGSPECIFIKKE
LÆRINGSMILJØER

OPLEVELSER OG LÆRING FOR LIVET

KUNST OG KULTUR
DANSK OG HISTORIE
KROP OG BEVÆGELSE
NATUR OG TEKNIK

LEJRSKOLE ER ALL-INCLUSIVE

VÆRTER MED LOKALKENDSKAB

- De fleste Danhostel inkluderer tre gode
hjemmelavede måltider om dagen til
lejrskoler.

- Alle Danhostels har egen vært, med
stort lokalkendskab, som hjælper med
jeres planlægning.

MADPAKKEN ER OGSÅ MED

PRISER

- Madpakken på udflugten får I også
med hos Danhostel (Gælder de fleste
Danhostels).

Priserne er inklusive moms, spørg din
skolesekretær om dit tilskudsbeløb eller ring og spørg værten på stedet.

/ LEJRSKOLE
folkeskolen7.indd 1
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personalia

Foto: Privat

Claus Andersen 60 år
Formand for Horsens
Lærerforening Claus Andersen fyldte 60 år den
1. januar.
Claus Andersen har været formand i Horsens
Lærerforening i fire et
halvt år. Inden var han
næstformand i mange år.
Da han for første gang
opstillede til kredsstyrelsen i 1998, fik han så
mange stemmer, at han

fra start blev næstformand.
Claus Andersens formandskab og i det hele
taget alle knap 19 år i
Horsens Lærerkreds er
kendetegnet af, at han i
den grad er medlemmernes mand. Han sætter
en ære i god og saglig
sagsbehandling. Alle
medlemmer bliver set og
hørt - uanset henvendelsens grad. Har Claus Andersen én gang talt med
et medlem, så husker han
vedkommendes navn, og
hvilken skole vedkommende arbejder på.
Når omstændighederne
kræver det, så stiller formand Claus Andersen sig
gerne i spidsen, hvilket
han viste med en kæmpe
indsats under lockouten i
2013. Til gengæld er han
ikke så glad for at stille
privatpersonen Claus
Andersen i centrum. Det
sidste eksemplificeret
ved, at han med 101

førsteholdskampe for
HFS er medlem af AC
Legends, hvilket giver
ham gratis adgang og en
række andre privilegier til
AC Horsen’ hjemmekampe. Det benytter Claus
Andersen sig ikke af.
Han er familiemenneske
og vil hellere se kampen
sammen med sin kone
Marianne og sønnen Niklas. Sidstnævnte går i sin
fars fodspor og læser til
lærer. Claus Andersen har
desuden sønnen Markus,
som er far til barnebarnet
Dicte.
Fødselsdagen blev fejret med familie og nære
venner.

BLOKADE mod A2B’s
sprogcentervirksomhed
Medlemmer må ikke søge job hos A2B
Danmarks Lærerforening har gennem Lærernes
Centralorganisation (LC) indledt blokade mod
sprogcentervirksomheden A2B.
Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra
1. januar 2017 ikke må søge job eller lade sig
ansætte ved A2B’s sprogcentre.
Blokaden iværksættes, da det efter gentagne
forsøg ikke er lykkedes for LC at indgå overenskomst med A2B for så vidt angår undervisning på
A2B’s sprogcentre.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af
Danmarks Lærerforening, ligesom man kan miste
retten til senere at blive medlem af
Danmarks Lærerforening.

DEADLINES FOR
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God undervisning er skolens
kerneopgave, siger Merete Riisager.
Læs interview med den nye
undervisningsminister.

KVINDER VINDER PÅ
LÆRERPROFESSION.DK
LÆS SIDE 22

SIDE 6

28/11/16 16.26

147428 p01_FS2016_Forsiden.indd

1
11/11/2016 15.21

147430 p01_FS2216_Forsiden.indd

1
12/12/2016 14.41

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk

FOLKESKOLEN / 01 / 2017 /

149514 p40-49_FS0117_Lukkestof.indd 41

41

09/01/17 16.01

Lederstillinger

CHEF, DER VIL MØDE OS PÅ HUL 16
SKOLE- OG DAGTILBUDSCHEF TIL VESTHIMMERLANDS KOMMUNE
Forestil dig at stå på teestedet på hul 16 i Danmarks eneste
store internationale golfturnering, Made In Denmark. Det
mest ikoniske golfhul – ikke blot i Danmark, men i Europa
– ligger foran dig, her midt i Vesthimmerlands fantastiske
natur. Du står og kigger over på menneskehavet og ved, at
de håber alt det bedste for dig. Selv hvis du slår en skævert,
vil de støtte, juble og bakke dig op, når du lykkes.
Prøv at oversætte dette billede til vore børn og unges vej
mod trivsel, udvikling og læring for alle børn og, senere i
livet, uddannelse, beskæftigelse og livsindhold.
Vi kan ikke slå bolden for dem, men vi kan klæde dem på,
bakke op, juble, fokusere på det, der går godt, og give et
godt råd og en hånd, om nødvendigt. Som Skole- og
Dagtilbudschef kan du få afgørende betydning for vores
børn og unges muligheder for at slå bolden i hul. Indimellem under vanskelige betingelser, for vi er udfordret
på både demografi og økonomi.

■

■

På den anden side er vi vant til at kæmpe godt med det,
vi har, at trække på samme hammel, når vi skal gøre alt det
bedste, vi kan. Erkendelsen af, at vi ikke får noget forærende,
er indimellem en gave. Alle – politikere, borgere og administration – ved godt, at det er det muliges kunst, vi arbejder
med.
Vi er realistiske og målrettede, og det er en af årsagerne til,
at du vil opleve at komme ind i en rigtig god organisation
med en fin stemning, højt til loftet og let til smil. Og måske
for dig et overraskende højt udviklingsgear, som du kan
blive en del af. Det, der skal til, er, at du har talent for ledelse
og har en viden om skole- og dagtilbudsområdet. Du er veluddannet og er et menneske med humor og har en evne
til at skabe en god og uhøjtidelig stemning omkring dig.
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den forhandlingsberettigede organisation. Årslønnen forventes at ligge på
ca. 630.000 kr. + pension.

Yderligere oplysninger
kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør Morten Lund, Vesthimmerlands Kommune,
tlf. 2034 8554. Læs i øvrigt mere i den uddybende job- og personprofil på www.lundgaard-konsulenterne.dk
og på www.vesthimmerland.dk
Ansøgningen
sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er modtaget senest den 24. januar
2017 kl. 8.30.

www.lundgaard-konsulenterne.dk
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Se flere stillinger

JOB & KARRIERE

Få bedre jobchancer med
efteruddannelse
Som ledig er der en række muligheder for efteruddannelse, som måske kan gøre dig mere interessant
i ansøgningsbunken. A-kassekonsulent guider dig på vej.
TEKST

JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION

PERNILLE MÜHLBACH

Er der langt imellem jobsamtalerne? Og alt for
kort imellem mailene med afslag? Uanset om
du er nyuddannet eller har masser af lærererfaring, kan efteruddannelse måske være lige dét,
der får dit cv til at skille sig ud fra mængden.
»Det kan være en rigtig god ide at efteruddanne sig, når man er ledig, hvis mulighederne er der for det«, siger konsulent ved
Lærernes a-kasse Uffe Bastholm, som har stor
erfaring med at guide ledige til den rigtige
efteruddannelse.
Han forklarer, at der grundlæggende er
to måder, man kan efteruddanne sig på som
ledig: Gennem jobcentret eller for egen regning med dagpenge.

Efteruddannelse gennem jobcentret
Selvom alle ledige ikke længere har ret
til seks ugers selvvalgt uddannelse som
tidligere, fordi den ret nu kun gælder ledige,
der ikke har en mellemlang uddannelse, har
ledige lærere stadig muligheder for efteruddannelse gennem jobcentret.
Men det er blevet sværere at få lov til og
afhænger tit af den enkelte kommunes økonomi, fordi efteruddannelsen skal bevilges
som en aktivering, fortæller Uffe Bastholm.
Derfor er det en god ide at se på den
såkaldte regionale positivliste, der offentliggøres i en opdateret version to gange årligt
på star.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekrutterings hjemmeside). Listen indeholder en række kurser på op til seks ugers
varighed, som er målrettet områder, hvor der
enten er eller forventes at komme mangel på
arbejdskraft.
»Hvis man gerne
vil tage en af uddannelserne på listen, kan
jobcentret nemlig søge
tilskud fra den regionale uddannelsespulje
til uddannelsen, og vi
oplever, at det gør det
nemmere for vores
medlemmer at få lov
til at tage dem, hvis
man har været ledig i
længere tid«, forklarer
Uffe Bastholm og fortsætter:
»Der er flere relevante uddannelser for
lærere på listen, blandt
andet diplommoduler
fra vejlederuddannelsen, socialpædagogiske områder
og it-kurser.
Selvom det
kun er enkelte

Efteru ddannelse

Få hjælp af a-kassen
Hvis du overvejer efteruddannelse som ledig, kan
du altid få hjælp af Lærernes a-kasse til at høre
om de forskellige muligheder eller få sparring i
forhold til at vælge den rette efteruddannelsesretning. Ring til a-kassen for at høre nærmere,
råder Uffe Bastholm.
moduler, får man noget på cv’et – og man kan
også tænke, at det er første skridt til senere
at tage resten af uddannelsen. Spørg i dit
jobcenter for at få nærmere vejledning.

Uddannelse for egen regning
Man må som udgangspunkt ikke tage en SUberettiget uddannelse, mens man får dagpenge — så kommer man i stedet på SU, hvis man
stadig har SU-klip til gode. Men hvis man selv
har råd til at betale for en uddannelse, må
man læse en diplom- eller masteruddannelse
på op til 20 timer om ugen med dagpenge.
»Der er masser af spændende diplom- og
masteruddannelser at kaste sig over: Man kan
for eksempel læse moduler på en vejlederuddannelse eller en ledelsesoverbygning«, fortæller Uffe Bastholm — og tilføjer så et »men«:
»Selvom man tager en uddannelse, man
selv betaler for, skal man dog være opmærksom på, at man stadig skal stå til rådighed
for arbejdsmarkedet imens. Derfor vælger
mange ledige at læse om eftermiddagen eller
aftenen, så de stadig kan færdiggøre uddannelsen, selvom de får et job eller skal deltage
i aktivering«.
Han oplyser desuden, at man altid skal
spørge om lov i a-kassen, inden man starter
på en uddannelse, for a-kassen skal tage stilling til, om uddannelsen er okay med dagpenge — ellers risikerer man pludselig at stå
uden dagpenge.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Foto: Colourbox

Lederstillinger

Sammen om København

Skoleleder
Souschef til Lyngholmskolen
Er du pædagogisk stærk, udviklingsorienteret, og har du lyst til at
arbejde på Lyngholmskolen i Furesø Kommune, så er du den, vi søger?
Vi er på udkig efter en souschef, der skal være nærmeste leder for vores
udskoling og læseklasser. Du har ledererfaring og kan møde personale,
børn og forældre på en tillidsvækkende måde. Samtidig skal du være
med til at fastholde og udvikle vores medarbejderes engagement i en
konstruktiv dialog, der har fokus på udviklingen af den enkeltes potentiale.
Ansøgningsfrist: 20. januar 2017.
Læs mere på furesoe.dk/job

Dyvekeskolen søger engageret og motiverende skoleleder, der vil være med til
at støtte op om og arbejde for skolens
fortsatte gode udvikling.
Vi er en udviklingsorienteret skole med et helt
nyt læringscenter. Vi arbejder med en digital profil,
hvor vi inddrager brugen af iPad. Vi søger en leder,
der vil det gode samarbejde, sætter en ære i at
udvikle elevernes trivsel og viden, og som ved
nærværende ledelse vil sikre inddragelse og fagligt
råderum og har fokus på kompetenceudvikling
og udsyn. Skolen er en basisskole fra 0.-6. klasse,
der også har en specialklasserække med elever fra
0.-10. klasse.
Ansøgningsfrist den 5. februar 2017.
Søg stillingen på www.kk.dk/job - “Ledelse”

Hausers Plads

Lærerstillinger

www.hillerod.dk

AFDELINGSLEDER
til udskolingen på Grønnevang Skole
Grønnevang Skole er fordelt på tre matrikler. Centralt i Hillerød og i Nødebo har vi indskoling fra 0. til 5., og centralt i
Hillerød har vi udskoling fra 6. til 9. klasse. I afdelingerne har
vi også modtageklasser og specialklasserække.

Fagligt professionelt fællesskab med
et teamsamarbejde ud over det
sædvanlige, søger uddannede lærere
til 1. marts 2017

Vores inddeling i afdelinger, der også følger matrikler, giver os
nogle unikke pædagogiske muligheder for at arbejde med at
skabe et specialiseret børnemiljø og et ungemiljø – et arbejde
vi ikke er færdige med, og som vi håber, at du vil være en del af.

Ellebækskolen, som er en specialiseret folkeskole
under Køge Kommune, søger to til tre lærere fra 1.
marts 2017. Kan du først starte til skoleåret
2017/2018 er du også velkommen til at søge.

Ansøgningsfristen er den 18. januar 2017.

Vi ønsker, at I sammen kan dække følgende fag;
dansk, matematik, engelsk tysk, samt idræt, på
mellemtrin og i overbygningen.

Se det fulde stillingsopslag på Hillerød Kommunes hjemmeside www.hillerod.dk/job/ledige-job
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Lærere til specialiseret
folkeskole i Køge

Læs hele stillingsopslaget og søg online via
www.koege.dk/job
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Andre institutioner

Kvik-nr. 39128746

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

KViST - Kirkerne i Vestsjællands
Skoletjeneste søger medarbejder
på fuld tid med jobstart den
1. april 2017.

Vil du være læsevejleder?
§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2017

Kvik-nr. 39130668

• Er du interesseret i folkeskolen og folkekirken og i
samspillet mellem begge?

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Vil du være pædagogisk afdelingsleder?

• Har du en uddannelse som teolog eller lærer eller
tilsvarende kvalifikationer?
• Har du glæde ved formidling og er samarbejdsmindet?

§ Ansøgningsfristen er den 18. jan. 2017

Kvik-nr. 39387067

Torstorp Skole, 2630 Taastrup

To pædagogiske afdelingsledere

Så er denne nyoprettede stilling nok interessant for dig.
Du skal arbejde i team med en anden medarbejder
på halv tid. I skal være sammen om at udvikle
projekter og holde kontakten til skolerne og kirkerne
- og det skal være dig, som skal være tovholder for
det meste af det logistiske arbejde.
Se stillingsopslaget på:
www.kirkekvist.dk, www.holbækprovsti.dk eller
www.odsogskippinge.dk.

§ Ansøgningsfristen er den 13. jan. 2017

Kvik-nr. 39427475

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Skovboskolen søger to lærere til udskolingen
§ Ansøgningsfristen er den 20. jan. 2017

Kvik-nr. 39428272

Rødbyafdelingen, 4970 Rødby

Afdelingsskoleleder for Rødbyafdelingen
§ Ansøgningsfristen er den 13. jan. 2017

Kvik-nr. 39428494

jobannoncer
FRA LÆRERJOB.DK

Centerafdelingen Maribo Skole, 4930 Maribo

Afdelingsskoleleder for Centerafdelingen

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. Så
kommer du direkte til annoncen. De farvede blokke henviser
til tre kategorier:
Lederstillinger

Lærerstillinger

§ Ansøgningsfristen er den 13. jan. 2017

Øvrige job

Kvik-nr. 39443952

Låsby Skole, 8670 Låsby

Tysklærer til specialområdet på Låsby Skole
§ Ansøgningsfristen er den 19. jan. 2017

Kvik-nr. 39340626

Kvik-nr. 38675727

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Frederiksberg Privatskole, 2610 Rødovre

Afdelingsleder på SCR Kommunikation

Matematiklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2017

Kvik-nr. 39502936

Kvik-nr. 39011739

Institut Sankt Joseph, 2100 København Ø

Sankt Birgitta Skole, 4930 Maribo

Institut Sankt Joseph søger lærere

Dansklærer til Sankt Birgitta Skole – Maribo

§ Ansøgningsfristen er den 16. jan. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2017
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Kvik-nr. 39614079

Kvik-nr. 39822375

Hedelyskolen, Center for dagtilbud og skoler, 2670 Greve

Susåskolen, 4700 Næstved

Faglig leder med souscheffunktion

Genopslag – lærere søges til Susåskolen

§ Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 22. jan. 2017

Kvik-nr. 39631028

Kulsbjerg Skole, 4773 Stensved

CSU Egedammen, Specialundervisning, 3400 Hillerød

Afdelingsleder til Kulsbjerg Skole

To lærere til ungdomsuddannelse

§ Ansøgningsfristen er den 18. jan. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 18. jan. 2017

Kvik-nr. 39668598

Kvik-nr. 39823083

Skolen på Islands Brygge, 2300 København S

Vejlebroskolen, 2635 Ishøj

To afdelingsledere til indskolingen

Uddannet lærer til indskolingsafdeling

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 16. jan. 2017

Kvik-nr. 40010720

Kvik-nr. 39717692

Herrestrup Skole og Videncenter, 4571 Grevinge

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Skolelærer søges

Leder til udskolingen på Grønnevang Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20. jan. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 18. jan. 2017

Kvik-nr. 40083780

Kvik-nr. 39718114

N. Kochs Skole, 8000 Århus C

Lyngholmskolen, 3520 Farum

N. Kochs Skole i Aarhus søger lærer på deltid

Lyngholmskolen søger ny souschef

§ Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 20. jan. 2017

Kvik-nr. 39725044

Kvik-nr. 40202876

itslearning Danmark, 1165 København K

Holstebro Kommune, 7500 Holstebro

Kundeansvarlig

Afdelingsleder til Sprogcentret Holstebro

§ Ansøgningsfristen er den 20. jan. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 27. jan. 2017

Kvik-nr. 40195128

Kvik-nr. 39717293

Undervisningsministeriet, 1220 København K

Dyvekeskolen, 2300 København S

Skoleledere, lærere og pædagoger søges

Skoleleder til Dyvekeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 12. jan. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 01. feb. 2017

Kvik-nr. 39718984

Kvik-nr. 40243199

Vigersted Skole, 4100 Ringsted

Bernstorffsminde Efterskole, 5600 Faaborg

Lærer til den humanistiske fagrække

Tysklærer til Bernstorffsminde Efterskole

§ Ansøgningsfristen er den 30. jan. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 23. jan. 2017

Kvik-nr. 39732998
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Kvik-nr. 39823082

Kvik-nr. 40250120

Gribskov Efterskole, 3210 Vejby

KViST - Kirkerne i Vestsjællands Skoletjeneste, 4300 Holbæk

Efterskolelærer til Gribskov Efterskole

KViST søger medarbejder på fuld tid

§ Ansøgningsfristen er den 12. jan. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 03. feb. 2017
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Annoncer bragt her i
bladet kan ses i deres fulde
længde på folkeskolen.dk

Kvik-nr. 39725294

Skærbæk Distriktsskole, 6780 Skærbæk

Matematiklærer til Skærbæk Distriktsskole
§ Ansøgningsfristen er den 19. jan. 2017

bazar
I KKE-KOMMERCIELLE ANNONCER

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

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 MediaPartners kan ikke drages
til ansvar for de annoncer,
der er indrykket i Bazar
– og vi kontrollerer ikke de
annoncerede oplysninger.

Stressfri zone på Rømø
med Havudsigt

Provencevilla middelhavsudsigt

FRA DLF-MEDLEMMER

Kvik-nr. 39685795

Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 24904 D-Flensburg

Skoleleder til Risum Skole/Risem Schölj
§ Ansøgningsfristen er den 02. feb. 2017

Kvik-nr. 40282147

Heldagsskolen i Slimminge, 4100 Ringsted

2 lærere til udskolingen
§ Ansøgningsfristen er den 19. jan. 2017

Kvik-nr. 40288671

Vesthimmerlands Kommune, 9600 Aars

Lækker smagfuld feriebolig i Havneby på Rømø.
Havudsigt og velvære.
Telefon: 51764750
www.romo-feriehus.dk

Skole- og dagtilbudschef
§ Ansøgningsfristen er den 24. jan. 2017

Kvik-nr. 40354628

Fagbladet Folkeskolen, 1467 København

Redigerende bladredaktør
§ Ansøgningsfristen er den 27. jan. 2017

Kvik-nr. 40403595

Basen Skole, 2100 København Ø

Basen søger engagerede medarbejdere
§ Ansøgningsfristen er den 23. jan. 2017

Kvik-nr. 40406438

Tingbjerg Skole, 2720 Vanløse

Kompetent og engageret skoleleder
§ Ansøgningsfristen er den 25. jan. 2017

Kvik-nr. 40406593

Distriktsskole Smørum, 2765 Smørum

Vinterferie (uge 7)
i København

Rækkehus til 4 personer
tæt på Kbh. udlejes i uge
7. Pris: 7 døgn: 4000 kr.
/ 5 døgn: 3500 kr. Gratis
parkering.
Telefon: 22920185
www.ferieikøbenhavn.dk

Sydspanien,
Andalusien, Estepona

Se www.lafuente.dk. Lej
dejlig 3 vær lejlighed i
stueplan m/2 terrasser i
flot have m/pool. Ledig
fra uge 21-32.
Telefon: 27107970
www.lafuente.dk

Vinterferie uge 7
på Bornholm

Udkanten af Rønne tæt
på skov og strand. 4 vær.
i alt 7 voksen senge + 3.
Stor stue m. brændeovn.
2 badeværelser.
Telefon: 51594012

Ambitiøs distriktsskoleleder
§ Ansøgningsfristen er den 27. jan. 2017

Kvik-nr. 40406027

Bernadotteskolen, 2900 Hellrup

Barselsvikar til mellemtrinnet
§ Ansøgningsfristen er den 27. jan. 2017

Skønt hus i spansk
bjergby

Godt hus med 2 soveværelser, tagterrasse, flot
udsigt, gode spisesteder,
nationalpark, golf, cykling,
40371994
Telefon: 40371994
www.udlejning-sydspanien.dk

Sommerhus Vesterø - Læsø

Der er lave priser på færgebilletter i for- og eftersommer - sommerhuset
udlejes i både hele og halve uger.
Telefon: +4540385642
klokkeblomstvej.dk

La Londe. Enestående
flot beliggenhed. Velfungerende bolig. Alle faciliteter. Oplysninger 5573
8131.
Telefon: 5573 8131
www.provence-valcros.dk

Ferie i stråtækt gård
på Nyord ved Møn

Smuk gård midt i den
idylliske Nyord By udlejes som feriebolig. Der er
plads til 10 personer. Pris
fra 3000 kr.

Lejlighed i Berlin,
Prenzlauer Berg

Lejlighed med altan, til
4pers. udlejes. Kontakt :
jannenortvig@gmail.com

Telefon: 30744140
www.nyordgaard.dk

Telefon: 25671484
www.sites.google.com/site/
berlinprenzlauerberg/

Roquebrune/
Monaco/Menton

Arrild Ferieby,
Sønderjylland

Storslået udsigt over
stranden, Middelhavet og
Monaco. To værelses lejlighed på den klassiske
franske riviera.
Telefon: 53813935
www.rivieraen.dk

Telefon: 61553215/56286727
www.draabys.d

Italien

Antikt byhus på Amalfikysten i musikbyen Ravello. Gåafstand til stranden, dejlig tagterrasse
med panoramaudsigt o...
Telefon: 45 40408668
www.Ravello.dk

Hyggelig lejlighed
i Rødovr

Dejligt hus 6-8 pers. med
opvaskemaskine. Roligt
beliggende med gåafstand til svm.hal, tennis,
golf, fiskesø mm

Nær Rom – fantastisk
panoramaudsigt
– 6 pers.

Bo i bjergbyen Cori i pittoreske omgivelser
124m2 unik ferielejlighed, smagfuld indrettet
og veludstyret.
cora@hotmail.dk
http://cori-it.dk

Hyggelig 4-v lejlighed til
leje i uge 6,7 og 8.Pris:
5500,- Kontakt: mikkelambrosius@gmail.com
for info
Telefon: 30116830
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rubrikannoncer

Skolerejser med indhold
• Berlin m/bus 5 dg/2 nt fra kr. 1.025,- pr. person
• Hamburg m/bus 3 dg/2 nt fra kr. 795,- pr. person
• Cesky Raj & Prag m/bus 6 dg/3 nt fra kr. 1.795,- pr. person
• Dublin m/fly 5 dg/4 nt fra kr. 1.595,- pr. person
• Barcelona m/fly 5 dg/4 nt fra kr. 1.580,- pr. person

Kontakt os
og få et tilbud!
Tlf. 98 12 70 22 • info@eurotourist.dk • www.eurotourist.dk

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland

www.6401.dk

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

ITALIEN HOS HANNE

På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra
kr. 200/pers.

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

www.berlinspecialisten.dk

BLIV KLOG PÅ

BRUXELLES

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

SKOLEREJSE TIL BRUXELLES

Billige studieture/grupperejser

4 DAGE FRA KR. 1.398,-/PERS.

Berlin 4dg fra kr……….………………...880,Hamborg 4dg fra kr………………......950,-

Prisen inkluderer:
• Flyrejse t/r
• Indkvartering i 3 nætter
• Morgenmad
• Mulighed for tilkøb af spændende
program (se nedenfor)

Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445

www.StudieXpressen.dk

e-mail: hanne@hotel-dalia.it

Eksempel på muligheder for program i Bruxelles (tilkøb):
• Rollespil i Parlamentarium (EU besøgscenter)
• Informationsbesøg i EU-kommissionen
• Besøg de danske regionskontorer eller lobbyister

SPECIALIST I STUDIEREJSER

EDINBURGH

Mange spændende ting at se
– ring og hør nærmere

Ring på 8020 8870 og få et tilbud på jeres skolerejse af
Kirsten eller Lotte, vores eksperter i skolerejser til Bruxelles.

London...... fra kr. 1450

r fo r Prag.......... fra kr. 1695
E n o p la g t tu
fra kr. 1795
sserne Krakow......
8 -9 -10. kla
Barcelona..
fra
kr. 2095
g.
eli
ku
ers
ggelig og ov

Byen er både hy
e de unge færdes Pris inkl. fly t/r og 4 nætter
Her er det trygt at lad
med morgenmad
TLF. 7020 9160 | WWW.SBTOURS.DK på egen hånd.
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Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard
SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid
mandag-torsdag kl. 9.00-15.30
og fredag klokken 9.00-14.30
Der er åbent for personlige henvendelser mandag-torsdag
kl. 9.00-15.30.
Fredag kl. 9.00-14.30.

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske,
økonomiske og tjenstlige forhold
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan
man henvende sig om konkrete
sager om arbejdsskader og psykisk arbejdsmiljø, om medlems
administration, låneafdeling, understøttelseskasse og udlejning
af foreningens sommerhuse.
KONTINGENTNEDSÆTTELSE
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er
ledige, har orlov eller er på barsel,
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på
www.dlf.org
LÅN
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 33 69 63 00, eller der kan
ansøges direkte på vores hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente
og beregne dit lån på:
www.dlf-laan.dk
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LÆS SIDE 24

PRAL FOR
POKKER
Lærer Josefine Jack Eiby
kom i modvind, da hun startede
kampagnen #Skolepral.
LÆS PORTRÆTINTERVIEW SIDE 6

Forsidefoto: Lars Just
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WWW.LPPENSION.DK

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 henvende dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., om kredskontorets åbningstid, adresser og telefonnumre.
Servicelinjen er åben mandagtorsdag fra klokken 9.00 til 15.30,
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.

ÅBEN SKOLE: UNDERVISNING I SKROTTET MAD

LÆS SIDE 16

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

09/01/2017 15.47

Folkeskolen er fremstillet hos
Stibo Graphic, der er miljøcertificeret 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.
134. årgang, ISSN 0015-5837

Kompagnistræde 32 · 1208 København K · Tlf: 7010 0018
Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

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

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

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

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

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

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18:

D

Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424,
ll@llnet.dk • www.llnet.dk
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FORMAND
Lærer Anders Bondo Christensen
træffes i foreningens sekretariat
efter aftale.

RE

ND

Lærerstuderendes
Landskreds

Fagbladet Folkeskolen og folkeskolen.dk udgives af udgiverselskabet Fagbladet Folkeskolen ApS,
som ejes af Stibo Graphic og
Danmarks Lærerforening.
Mediet redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier, og
chefredaktøren har ansvar for alt
indhold.

A

dlf@dlf.org
www.dlf.org
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Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Dorte Andreas
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden

S

DANMARKS
LÆRERFORENING

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

Udebliver dit blad, så klik ind på
folkeskolen.dk, og klik på »Klag
over bladleveringen« nederst
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende
fremsendelse af bladet:
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: medlemsservice@dlf.org
Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen
Postboks 2139
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559
Hanne Birgitte Jørgensen,
chefredaktør, ansvarshavende,
hjo@folkeskolen.dk

Journalister
Pernille Aisinger,
pai@folkeskolen.dk
Esben Christensen,
esc@folkeskolen.dk
Cathrine Bangild,
cba@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,
hl@folkeskolen.dk
John Villy Olsen,
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,
mbt@folkeskolen.dk
Emilie Palm Olesen,
epo@folkeskolen.dk
Layout og grafisk produktion
Datagraf Communications
Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen,
redaktør af anmeldelser,
sga@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 04
Kontrolleret oplag
Oktober 2016: 80.157
(Specialmediernes
Oplagskontrol)
Læsertallet for 3. kvartal 2016 er
145.000. Index Danmark/Gallup.
folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning,
Engelsk, Ernæring og sundhed,
Historie og samfundsfag, Håndværk og design, Idræt, It i undervisningen, Matematik, Musik,
Naturfag, Religion, Tysk og fransk
facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk

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. Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.
Løssalgspris: 40 kroner.

145.000 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- StillingsUdgivelser		annoncer
annoncer
Folkeskolen nr. 2		 10. januar
17. januar
Folkeskolen nr. 3		 24. januar
31. januar
Folkeskolen nr. 4		 7. februar
13. februar
Folkeskolen nr. 5		 21. februar
27. februar
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23. februar
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USKOLET VED MORTEN RIEMANN

FOR KORTE NYHEDER

Dronning Meretes nytårstale til Den danske Folkeskole

Vi bringer her årets nytårstale af Hendes Ministerielle Højhed Merete Riisager den første.
Godaften. Vi har vendt endnu et blad og taget
hul på et nyt år, som vi alle har ønsker og forventninger til: Hvad mon 2017 vil bringe for den
danske skole? Der vil være bekymringer, men
også bange anelser.
Det forløbne år har for mange danske været
præget af store udfordringer. Mine tanker går i
aften til de udstationerede i det danske skolesystem og deres pårørende. De har påtaget sig
et ansvar, som de røgter med flid under vanskelige forhold fjernt fra deres hjemlige holdninger.
Sammen med ministergemalen sender jeg dem
mine varmeste hilsener og gode nytårsønsker.
Min forgænger i embedet, arveprinsesse Ellen
af Venstre, havde advaret om dumsmarte kværulanter, men jeg har glædet mig over en spændt og
forvirret velkomst. Jeg tror, at mange lærere ikke
længere er bange for at tale om frihed og uansvarlighed. Flere ønsker, at der igen skal være højt til
loftet, så kun de uretfærdigt heldige kan nå derop.
Lad os gøre et nytårsforsæt! Lad os fremelske elever, der får hjulene til at snurre, så syge
og svage og andre dovne kan komme i klemme
på en ordentlig måde. Lad os opildne og belønne
den selvtilstrækkelige iværksætter, den kreative

snyder, den innovative chikanør. Lad os hylde
Uber-eleven.
I lærere ved jo, at jeg har været med jer hele
vejen. Jeg har været modstander af reformen, af
de lange arbejdsdage og rundkredspædagoger.
Jeg har kæmpet mod bevægelse og cafeer og
understøttende tøsefnidder. Jeg har støttet jeres
sag, og jeg har holdt fast (i hvert fald indtil nu,
hvor jeg pludselig har fået reel politisk indflydelse, men hvem kunne have set dén komme?).
Som minister har jeg fra den allerførste
dag lovet, at folkeskolen nu skal sikres ro.
Det står jeg ved. Med opbakning fra Anders,
Simon Emil, Joachim B, Thyra og Ole Birk,
siger jeg: Lad der blive ro i den danske folkeskole. Lad der blive ro i klasselokalerne og ro på
gangene. Lad der blive tyst i skolegården, fred
på administrationsgangen og musestille på
folkeskolernes lærerværelser. Når Liberal Alliance går forrest, løser problemet sig selv.
En folkeskole med ægte ro er en lukket
folkeskole. Herfra tager privatskolerne
over.
GUD BEVAR MIG VEL!

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.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 117
Tegning: Craig Stephens
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