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Aula: Så behøver du kun
handle 2,9 steder
Undervisningsministeriet har
undersøgt den digitale
hverdag på skolerne. Så hvis
de ikke vidste det før, ved de
nu, at hele projektet med én
simpel, fælles indgang til det
hele er slået fejl.

Karen Ravn
webredaktør, folkeskolen.dk

“Lige så intuitivt, som når man går på Facebook”, skulle
“Brugerportalinitiativet” være – én simpel vej for elever, forældre og lærere til kommunikation og læremidler og læring.
Undervejs kom det til at hedde “læringsplatforme” og “Aula’,
og syv år senere har Undervisningsministeriet undersøgt, hvor
meget nemmere lærernes hverdag er blevet nu, hvor det hele
er blevet samlet ét smart sted.
Eller det var i hvert fald intentionen. Men gennemsnitligt
skal lærerne i den nye undersøgelse ind 2,9 steder bare for at
tjekke for digitale beskeder og mails, som de skal følge med i
som led i deres arbejde.
Undersøgelsen er gennemført, mere end et år efter at Aula
blev rullet ud på skolerne. Så ministeriet har i hvert fald sikret
sig, at lærernes besvarelser ikke er præget af et nyt systems
børnesygdomme. Man har spurgt til fire af de opgaver, som
Aula er sat i verden til at håndtere – kommunikation med
forældre, overblik over info fra forskellige systemer, kommunikation med kolleger og booking af lokaler og hardware.
For alle fire opgavers vedkommende er der langt flere lærere,
der mener, at Aula har gjort opgaven sværere, end lærere, der
mener, den er blevet lettere!
Om læringsplatformene konkluderes det i undersøgelsen, at
de “i nogen grad” kan anvendes som ønsket på skolerne. Og
at fire ud af ti lærere ikke mener, at udbyttet står mål med den
tid, de bruger på platformene.
Undervisningsministeren er glad for den nye undersøgelse
og siger, at det væsentlige er, at alle lærere skal opleve, at de
pædagogiske hensyn styrer det digitale – og ikke omvendt.
Men de her problemer handler ikke om, at “det digitale” dominerer “det pædagogiske”. Det handler om, at de værktøjer,
som skal få hverdagen til at glide, uanset om selve undervisningen foregår online, med iPad i klassen eller på cykel i
naturen, ikke er gode nok.
Det må politikerne, ministeriet og kommunerne påtage sig
ansvaret for at gøre noget ved.

KRA@FOLKESKOLEN.DK
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DER MISTRIVES?
– ET OPHOLD PÅ JULEMÆRKEHJEM KAN ÆNDRE ALT
Alt for mange børn bliver mobbet, er ensomme og mangler troen på, at de er
gode nok. Det kan føre til mistrivsel, isolation og manglende sociale kompetencer.
På Julemærkehjemmene giver vi børn en ny start. I tæt samarbejde med familien
tager vi hånd om børn i alderen 7-14 år, som har brug for hjælp til bedre trivsel
og sundhed.
Under opholdet på et Julemærkehjem hjælper vi børnene til at finde deres styrker
og lære nye måder at se sig selv og verden på. Børnene bor hos os i 10 uger, og
vi følger dem gennem et halvt år.
Et ophold på et Julemærkehjem er gratis for familier.
WWW.JULEMAERKET.DK/OPHOLD

Redigeret af: ebm@folkeskolen.dk
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Mest læste:
Fire ud af ti lærere
i undersøgelse:
Læringsplatforme er
ikke tiden værd

VIGTIGE
”Der er censur i det danske uddannelsessystem, og det må vi ikke acceptere”, lyder det
fra statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokratiet), der nu vil indkalde Folketingets partier til drøftelser af den SELVCENSUR, som hun mener finder sted i danske
klasselokaler. Anledningen er spørgsmål fra
Dansk Folkeparti, der ønsker statsministerens svar på, hvordan regeringen vil beskytte
og hjælpe de lærere, der finder det relevant
for eksempel at vise Muhammed-tegningerne i undervisningen, men som frygter
konsekvenserne. Men selvcensuren handler
ikke kun om Muhammed-tegningerne – også
om for eksempel seksualundervisningen,
understreger statsministeren.
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Et ønske om at beskytte ikke mindst lærere
er også drivkraften bag et nyt borgerforslag, der lægger op til at forny lovgivningen,
så DIGITAL CHIKANE og tilsvining på
sociale medier straffes hårdere end i dag.
Borgerforslaget nævner blandt andet
lærere som en gruppe, der i meget stort
omfang oplever at blive chikaneret og
svinet til på sociale medier eller i forbindelse med onlineundervisning. Fagbladet
Folkeskolen har tidligere berettet, hvordan
elevers digitale mobning af lærere er taget
til som en følge af det seneste års digitale
undervisning.
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Med en stærkere fælles forståelse af
skolens formål ønsker også de radikale på
Christiansborg at beskytte lærerne og
folkeskolen. Det skal nemlig for alt i verden
undgås, at ”folkets skole” igen udsættes for
katastrofale beslutninger som indførelse af
tusindvis af mål for undervisningen, der i
sin tid blev vedtaget med FOLKESKOLEREFORMEN, lyder budskabet. ”Erfaringerne har vi taget på os og bærer med som en
tung byrde”, siger Radikales Venstres grand
old lady, Marianne Jelved.
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Mest debatterede:
Opfordring til
lærerforeningerne:
Anbefal lærerne at vise
Muhammed-tegningerne

Lejrskoler er
igen muligt
Nu får elever og lærere over hele landet endelig
lov til at tage på lejrskole igen. Det fremgår af den
nye politiske aftale om genåbning af landet. Der
vil nu komme nye anbefalinger, som gør det
muligt at afvikle arrangementer med overnatning
– blandt andet lejrskoler. Så er der blot tilbage at
håbe, at skolerne har budget til det.
Foto: iStock/PamelaJoeMcFarlane

Eksamen ramt
af it-koks
Et nedbrud hos leverandøren forhindrede ordblinde
elever i 9. klasse i at bruge deres læse- og
skriveteknologier fra Wizkids til afgangseksamen i
skriftlig dansk. Eleverne har fået tilbudt i stedet at få
overført deres standpunktskarakter. En omprøve vil
tidligst kunne aflægges til december-januar, da
skriftlige prøver er centralt stillede.
Foto: iStock/monkeybusinessimages
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LÆRERLIV
Foto: Simon Jeppesen

Trine Hemmer-Hansen
Idrætslærer
Virupskolen ved Aarhus

”Selvfølgelig siger det sig selv, at
elevernes motivation for faget
er dalet en smule”
Det er ikke undgået idrætslærer Trine
Hemmer-Hansens opmærksomhed,
at hendes elever i 9.x på Virupskolen
ved Aarhus har rettet deres fokus mod
afgangsprøverne. Igen skal afgangseleverne ikke op i idræt til sommer på
grund af corona. Alligevel kæmper Trine
Hemmer-Hansen, der også er faglig

rådgiver på folkeskolen.dk/idræt, for, at
hendes elever fortsat giver sig fuldt ud.
For faget er vigtigt og rummer mange
dannelsesæssige værdier. Ikke blot på
grund af det fysiske element, men også
fordi eleverne til det sidste kan blive
klogere på sig selv, andre og fællesskabet, mener Trine Hemmer-Hansen.

Arkivfoto: Jens Dige/Ritzau Scanpix

I år kan sidste skoledag gennemføres med karamelkast, som traditionen
foreskriver – dog må afgangseleverne kun kaste karameller til én klasse ad
gangen, så klasserne ikke blandes. Sådan lyder det i nye retningslinjer fra
Børne- og Undervisningsministeriet. Skolerne kan også invitere elevernes
familier til fejring. Indendørs må der samles op til 500 siddende personer.

Folkeskolen
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Kommunikationsog læringsplatforme
får hug

Redigeret af msc@folkeskolen.dk, mbt@folkeskolen.dk,
fgj@folkeskolen.dk, abr@folkeskolen.dk

Fire ud af ti lærere siger i ny
undersøgelse, at læringsplatformene
kræver for meget tid, og at Aula har gjort
forældrekommunikationen sværere.
Der er både op- og nedture i lærernes digitale hverdag.
Det viser en ny undersøgelse blandt 520 lærere i 1.-9.
klasse, som Stil (Styrelsen for It og Læring) har foretaget.
40 procent af lærerne i undersøgelsen mener for eksempel ikke, at de læringsplatforme, de har til rådighed,
øger kvaliteten i undervisningen set i lyset af den tid,
det kræver at bruge dem. Endnu større utilfredshed – 61
procent – er der med, at der skal tjekkes eller opdateres
information på for mange forskellige platforme. Formand
for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening
(DLF) Regitze Flannov er ikke overrasket over svarene.
"Vi har ikke brug for koncepter. Vi har brug for, at lærerne meningsfuldt kan holde styr på de materialer, de har.
For nogle lærere er det nogle gange platforme, hvor det
giver mening, hvis det ikke giver mening, så er det rent
tidsspilde, og så står udbyttet ikke mål med arbejdet",
siger Regitze Flannov.
Kommunikationsplatformen Aula får også kritik for
at have gjort kommunikationen med forældre sværere.
Hele 39 procent af lærerne oplever nemlig, at forældrekommunikationen halter på de digitale kommunikationsplatforme. Flere lærere i undersøgelsen svarer således, at arbejdsopgaverne er blevet sværere med Aula.

2,9 steder
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Læringsplatformene bruges især i forbindelse med forberedelse og
planlægning af undervisningen – hvilket der ifølge undersøgelsen
typisk stilles krav om. Foto: iStock/AzmanL

Samme oplevelse hører Regitze Flannov fra lærere over
hele landet.
"Aula har mange børnesygdomme, som ikke er løst.
Man skal ind alt for mange steder. Det er alt for ufleksibelt til brug i en almindelig lærerhverdag. Vi er i dialog
med Aula i forhold til de her problemstillinger, men det er
ikke løst endnu", siger hun.
På positivsiden siger 68 procent, at de digitale resurser
letter deres arbejde. Særligt lærerne i udskolingen er positivt stemt over for de digitale resurser og bruger dem oftere
end lærerne i indskolingen og på mellemtrinnet. Undersøgelsen viser også, at en del lærere er blevet mere fortrolige
med digitale redskaber i forbindelse med nødundervisning.

Meningen var, at Aula skulle være én samlet indgang til skolens digitale resurser,
herunder læringsplatformen, men ifølge
undersøgelsen fra Stil (Styrelsen for It
og Læring) er der endnu lang vej til den
ambition. Undersøgelsen viser, at en
lærer i gennemsnit skal tjekke mails og
beskeder 2,9 forskellige steder. Derfor må
politikerne på banen, mener formand for
Danmarks It- og Medievejlederforening
Thomas Dreisig Thygesen.
”Undersøgelsen lægger sig i halen af en
lang række med lignende udfald, som jeg
synes kalder på, at man fra politisk hold
går ind og kigger på, hvad man har fået,

kontra hvad man bestilte – og hvad man
kan lære af det”, siger han.
It-vejledernes formand peger også på,
at det er besværligt for kommunerne at få
data overflyttet fra én læringsplatform til
en anden, og at integrationen af systemer
som Google Classroom og Outlook heller
ikke lever op til det forventede. Alligevel
vil Thomas Dreisig Thygesen ikke kalde
ambitionen om at skabe en samlet indgang
til den digitale folkeskole for mislykket. For
efterhånden som der bliver udviklet såkaldte widgets til Aula, kan det faktisk lade
sig gøre at gøre platformen til en samlet
indgang.

Borgmester Helle Adelborg (S) inviterede 8.-10.-klasserne i Hvidovre
til onlineshow med spas og sang efter et træls coronaår.
Marianne Jelved fra Radikale Venstre er rystet over, at partiet har
været med til at sige ja til den nuværende læreruddannelse.
Formand for Dansk Skoleidræt i Nordjylland og lærer Gunnar Simonsen
om baggrunden for at introducere cricket i idrætstimerne.

“De unge har betalt den dyrebareste
pris af alle, og det var helt på sin
plads at give dem en god oplevelse”.

“Det er en rædsel af en
læreruddannelse, vi har”.
“Pernille fra 2. klasse får
lov til at ramme bolden
med et bat mindst 30
gange. I én idrætstime!
Det tænder børnene på”.

TRIV NU – Et interaktivt
onlineunivers et triselsforløb til mellemtrinnet og
udskolingen.

Skab mental
sundhed i klassen
Gratis online forløb
Folkeskolen
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SKOLELEDERE OM SPROGPRØVER:

”Det er ikke
fair”
Trods langvarige coronanedlukninger
slipper børnehaveklasseelever og
mange tosprogede skoleelever fra
udsatte boligområder ikke for ghettopakkens sprogprøver i år. ”Urimelig
forskelsbehandling af eleverne”,
siger næstformanden i Skolelederforeningen.
ORD Erik Bjørn Møller
FOTO Michael Drost-Hansen
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“Vi kan godt mærke forskel på børnene. De er mere nervøse denne gang”.
Sådan lyder det fra Stine Kirk Jensen, der er skoleleder på Munkevængets Skole i Kolding.
For mens politikerne som en følge af coronanedlukningerne har taget
hensyn til eleverne ved at mindske omfanget af folkeskolens afgangsprøver, står det klart, at elever fra landets udsatte boligområder ikke
slipper for at gå op til de sprogprøver, der er en del af ghettopakken.
Både lærere og skoleledere har opfordret børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet) til enten helt at droppe sprogprøverne som en konsekvens af nedlukningerne – eller i hvert
fald fjerne muligheden for at dumpe og blive tvunget til at gå et år om.
Men fra Undervisningsministeriet er det slået fast, at sidste års fritagelse for risikoen for at dumpe i børnehaveklassen ikke kommer til at
gentage sig i år. Dermed risikerer børnehaveklasseelever i udsatte boligområder for første gang at blive tvunget til at gå deres første skoleår
om. I dette skoleår skal i alt 25 folkeskoler og ti fri- eller privatskoler
gennemføre sprogprøverne.
Men den fulde gennemførelse af sprogprøverne er udtryk for en helt
urimelig forskelsbehandling af eleverne, påpeger en kritisk næstformand
i Skolelederforeningen, Dorte Andreas.
“Det er simpelthen ikke rimeligt, at der bliver gjort forskel på vilkårene for eleverne på den her måde. Det er altså synd for nogen – men
åbenbart ikke for alle. Jeg tror simpelthen, at det handler om politik og
stemmer”, siger Dorte Andreas.

Munkevængets Skole i Kolding er en af 25 folkeskoler omfattet af ghettopakken, hvor elever med behov for sprogstøtte skal igennem flere sprogprøver
for at kunne rykke et klassetrin op.

Hun påpeger samtidig, at skolerne og
eleverne har måttet forberede sig på sprogprøverne under vidt forskellige vilkår, fordi nogle
skoler har været mere lukket ned end andre.
Hertil kommer, at afgangseleverne i 9. klasse
nu kan falde tilbage på standpunktskarakteren,
hvis det ikke går så godt ved de reducerede
afgangsprøver.
“På den måde har de jo fået endnu bedre
vilkår, og det under jeg dem rigtig gerne.
Men det handler jo om, at man skal give de
her børn med sproglige udfordringer samme
vilkår som alle de andre, og det gør man altså
ikke nu. De skal fortsat op til den fulde sprogprøve og risikerer ovenikøbet at dumpe og gå
om. Det er ikke fair”.
BEDRE END FORVENTET
Skoleleder Stine Kirk Jensen fra Munkevængets Skole i Kolding lægger heller ikke skjul
på, at hun generelt er noget forbeholden over
for sprogprøverne og især risikoen for at dumpe. Men samtidig erkender hun, at det faktisk
er gået bedre end forventet.

“Vi har jo fået lov til at have de sårbare
elever og dem, der deltager i sprogprøveprogrammet, i skole, selv om alt ellers var lukket
ned. Det har vi benyttet os af, og det har været
godt. Men altså: De halverer eksaminerne
for 9.-klasserne – men her skal eleverne bare
gennemføre. Her er ingen pardon. Så egentlig
tænker jeg, at børnene har taget det pænt”,
siger Stine Kirk Jensen.
På Munkevængets Skole har foreløbig 83
elever fra 1.-9. klasse bestået sprogprøverne,
mens 12 endnu ikke har bestået. De skal nu
op til den fjerde og sidste prøve for at kunne
rykke et klassetrin op. I børnehaveklassen er
to elever erklæret ikkesprogparate.
Også på Ole Rømer-Skolen i Høje-Taastrup
Kommune er det gået godt med sprogprøverne, oplyser skolens sproglige vejleder, Lisbeth
Hædersdal.
“Vi har valgt at have de elever, der ikke gik
igennem den første sprogprøve, inde til nødundervisning, hvilket har medført, at eleverne har
fået mere sprogstimulering i år, end de ellers
ville have fået”, siger Lisbeth Hædersdal.

Ud af 75 elever i børnehaveklasserne er der
efter anden sprogprøve 12 elever, der endnu
ikke er erklæret sprogparate. Ud af 80 elever
fra 4.-8. klasse er der otte elever, der skal til
et fjerde og afgørende sprogprøveforsøg inden
sommerferien.
”VI KALDER DET IKKE AT DUMPE”
“Vi er meget glade for sprogprøverne, der
kvalificerer vores undervisning i dansk som
andetsprog. I børnehaveklassen laver vi sproglege, og alle eleverne deltager i de tre sprogprøveforsøg – så ingen stigmatiseres. Men vi
er ikke glade for konsekvensen, som kan gå
ud over eleverne. Derfor er forebyggende indsatser altafgørende”, siger Lisbeth Hædersdal
– og forklarer:
“Hos os kalder vi det ikke at dumpe. Vi kalder det sprogparat eller ikkesprogparat. Det har
vi øvet os meget på, da retorikken er vigtig”.
Ifølge Lisbeth Hædersdal bidrager sprogprøverne med data, der giver et fingerpeg om,
hvilke indsatser der skal igangsættes over for
eleverne. Det har skabt en systematik omkring
Folkeskolen
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SPROGPRØVER I
1.-9. KLASSE
De obligatoriske sprogprøver omfatter
alle elever i børnehaveklasser og elever
i 1.-9. klasse med behov for sprogstøtte
på de skoler, hvor mindst 30 procent af
eleverne bor i boligområder, der inden
for de seneste tre år har været på
regeringens liste over udsatte boligområder. Formålet med sprogprøverne er at
styrke elevernes sproglige forudsætninger for at få et godt udbytte af deres
skolegang.
• I børnehaveklassen har eleverne op
til tre obligatoriske forsøg og et
fjerde frivilligt forsøg til at blive
vurderet sprogparate inden 1. klasse.
Vurderes eleverne ikke sprogparate,
skal de som udgangspunkt gå
børnehaveklassen om.
• I 1.-9. klasse er elever omfattet af
kravet om sprogprøver, enten når
skolelederen vurderer, at eleven ikke
længere har behov for dansk som
andetsprog – supplerende – eller
senest inden udgangen af det fjerde
skoleår, hvor eleverne har modtaget
undervisning i dansk som andetsprog
– supplerende. Også her har eleverne
fire forsøg, ligesom de skal gå
klassetrinnet om, hvis de ikke vurderes sprogparate efter fire forsøg.

Skoleder Stine Kirk Jensen er glad for, at Munkevængets Skole har haft mulighed for at undervise
elever med behov for sprogstøtte fysisk på skolen under coronanedlukningen.

arbejdet med sprog, som ikke tidligere har
været til stede.
Men trods nødbekendtgørelsens mulighed for
at undervise de tosprogede børn på skolen under nedlukning er langtfra alle skoler og lærere
tilfredse med gennemførelsen af sprogprøverne.
“Vi har ikke haft mulighed for at lave den
samme målrettede sprogundervisning. Det har
været et meget rodet forløb, og vi tog først den
første prøve midt i januar. Det betyder, at vi får
megatravlt, hvis vi skal nå de fire prøver, som
eleverne har lovkrav på”, lyder det fra lærer
Andreas Ravn Skovse, der underviser i dansk
som andetsprog på Ellehøjskolen i Aarhus.
Derfor afvikles prøverne så tæt på hinanden, at der nærmest ikke er tid til at bruge
resultaterne konstruktivt, beretter han.
“Det bliver i virkeligheden mest test for
testens egen skyld. Så jeg kan ikke rigtigt se
fornuften i at bruge tid på det, hvis vi allige-
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vel ikke kan nå at arbejde konstruktivt med de
data, vi får ind”, siger Andreas Ravn Skovse.
SOM AT SLÅ I EN DYNE
Samme budskab kommer fra Vollsmose-skolerne Abildgaardskolen og H.C. Andersen
Skolen, der efter sommerferien lægges sammen under navnet Odinskolen.
“Vi har forsøgt at argumentere for, at det
ikke var rimelige vilkår, vi gav de elever, der
nu skal afvikle alle fire sprogprøver i år. Vi
har været lukket ned i godt og vel fire måneder – plus alle de enkelte klasser og årgange,
der derudover også har været lukket ned”, siger skolelederen for de to fusionerende skoler,
Allan Feldskou.
“Vi har forsøgt at sige, at vi ikke har haft
helt så gode muligheder for at afvikle den vigtige undervisning, støtte og særligt tilrettelagte
sprogundervisning mellem sprogforsøgene.

Blandt de yngste elever har vi nogle, som ikke
har en pc, de kunne få med hjem. Så er det
godt nok svært at køre onlineundervisning”,
siger Allen Feldskou.
I alt 89 elever fra 1.-9. klasse og 54 børnehaveklasseelever har været til sprogprøve på
de to Odense-skoler i år.
“Nu arbejder vi på at hjælpe og støtte de
sidste elever, som ikke har bestået sprogprøve
nummer fire. Dér er vi nu nede på lidt flere
end en håndfuld. Flere er det trods alt ikke”.
Allan Feldskou finder det principielt urimeligt, at eleverne risikerer at måtte gå om, hvis
de ikke erklæres sprogparate efter prøverne.
“Men jeg har nok lidt opgivet at bruge mere
tid på det. Det er lidt som at slå i en dyne.
Ministeren giver sig i hvert fald ikke en tøddel”, siger han.
ebm@folkeskolen.dk

Fra fagene
Redigeret af: ijk@folkeskolen.dk

Foto: Dorthe Bechmann

Køge styrker ordblindeindsats
Vejledere skal holde ordblinde i almene klasser

folkeskolen.dk/
specialpædagogik

NATURFAG Et nyt dansk-tysk
undervisningsmateriale til
elever i 7.-9. klasse handler om
at mindske madspild og om at
producere bæredygtigt.
Materialet er tværfagligt og
tager udgangspunkt i Fælles
Mål for biologi, fysik/kemi og
geografi i udskolingen. I projektet skal eleverne undersøge, hvordan klimaet påvirkes
af fødevareproduktion, og
finde løsninger på at mindske
madspild. Vandforbrug, transport og emballage indgår i
opgaver og cases i materialet.
Det er en række vidensinstitutioner, blandt andre Center
for Undervisningsmidler (CFU)
Aarhus, som er gået sammen
med seks danske og tyske
fødevarerproducenter om
projektet Positively Produced.

IDRÆT Der var alt for meget
spildtid med at stå i kø, når
eleverne skulle spille de traditionelle spil som rundbold eller
høvdingebold, syntes idrætslærer og formand for Dansk
Skoleidræt i Nordjylland Gunnar Simonsen. "Så prøvede jeg
at udvikle mit eget lille undervisningsforløb med en masse
kaste-gribe-øvelser og
slagøvelser", fortæller Gunnar
Simonsen, der til daglig er
lærer på Bavnebakkeskolen i
Støvring.
Sammen med Dansk
Cricket-Forbunds udviklingskonsulent Carsten Martensen
har han udviklet en særlig
skoleudgave af criketspillet.
Konceptet indeholder kurser og
udstyr til lærere og er en stor
succes i Nordjylland.

Foto: iStock/Kolbz

læsekonsulent Dorthe Bechmann fra PPR (Psykologisk
Pædagogisk Rådgivning) i Køge.
Hun er ansvarlig for uddannelsen af dysleksivejledere.
Samtidig med at de ordblinde elever får mere specialiseret hjælp fra de nyuddannede
dysleksivejledere, forbliver
læsevejlederne i deres normale rolle, og det giver dem mere
tid til at støtte i læsning og
skrivning på almenområdet.
Det kan for eksempel være en
klasse, som scorer lavt i læsning, eller hjælp til, hvordan vi
styrker de dygtigste elever
yderligere. De første dysleksivejledere i Køge Kommune er
færdiguddannede til marts
næste år.

Nordjyske elever
skal spille cricket
i idræt

Foto: Mukhina1

SPECIALPÆDAGOGIK Med
mindst en dysleksivejleder på
hver skole vil Køge Kommune
opspore og støtte ordblinde
elever og deres lærere tidligt.
Det er kommunen, der i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon har udviklet en
uddannelse, som gør lærere til
dysleksivejledere. Køge Kommune vil gerne uddanne en
vejleder til hver af sine i alt 14
skoler. Forhåbningen er, at
eleverne kan blive i deres almene klasser med hjælp fra
vejlederne.
"Når dysleksivejlederne er
færdiguddannede, kan de afdække og vejlede om dysleksi,
så vi kan inkludere ordblinde
elever i almenklasserne og
sikre, at de kan gå til afgangseksamen på lige fod med
deres jævnaldrende", siger

Tværfagligt
materiale om
bæredygtighed

folkeskolen.dk/
naturfag

folkeskolen.dk/
idræt

Foto: Model fra bogen

Praktisk bog om praksisfaglighed
MUSIK Tre erfarne undervisere
fra de praktisk-musiske fag giver i
en ny bog deres bud på praksisfaglighed. Bogen ”Praksisfaglighed i skolen” begyndte med en
undren over, hvordan man politisk kan kaste et nyt begreb på
banen, som ingen ved, hvordan
man skal forstå. Derfor kommer
de tre forfattere, Henrik Bjørnemose Andersen, Rachel Zachariassen og Annelise Dahlbæk, med

en definition af begrebet, som
bliver foldet ud i en model for,
hvad praksisfaglighed er. Der er
også diskussioner af, hvordan
begrebet passer ind i de forskellige fag og danner bro til fagene i
erhvervsuddannelserne. Og
endelig helt praktiske forslag til
praksisfaglige forløb i forskellige
fag og i tværfaglige forløb.
folkeskolen.dk/H&D

Folkeskolen

10

2021

13

Naturfag

Eleverne i 2.b på Dalumskolen i Odense er ved at skrive små fagbøger i natur/
teknologi. Hvert makkerpar har valgt et emne. Det kan være ”mælk”, ”slik”,
”glas” eller ”pap”. I en fagbogsskabelon skriver eleverne tekster og sætter
billeder på. Bogen kan læses på skærm eller i printet form.

DE SMÅ
SKRIVER
FAGBØGER
ORD Helle Lauritsen
FOTO Kristoffer Juel
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Først har de samlet affald, haft lidt affald med i
skole, besøgt genbrugsstationen og har så valgt
emne. Nu sidder eleverne i 2.b og skriver små tekster om deres affaldstype i en fagbogsskabelon.
Klasseværelset er præget af elevernes affaldsprojekt. Store poser med – lugtfrit – affald står
bagerst i lokalet, og på væggen kan man for eksempel læse, at flasker enten skal i glascontaineren
eller i plasticcontaineren, og at et “baderi” skal i
en beholder udelukkende for batterier.
“I naturfagsundervisning foregår det hele ofte
meget mundtligt. Men ved at skrive er eleverne
med til at fastholde begreberne og lære dem bedre. Ofte bliver fagbogsskabelonerne mest brugt i
dansk, men det er vigtigt også at skrive i andre fag,
sådan at det hele ikke bliver emner som 'Hvad lavede jeg i min ferie' og lignende. I natur/teknologi
er der tale om en anden form for skrivning, hvor
fagbegreberne fylder meget”, siger Jesper Bremholm, der er seniorforsker og ph.d. ved Nationalt
Videncenter for Læsning og er med i klassen på
Dalumskolen i dag, fordi han leder deres projekt
om faglig læsning/skrivning.

Lærer Kathrine Due læser med på skærmen, hvor en elev er i gang med at skrive sin tekst i fagbogsskabelonen.

Janus Madsen, der er uddannet lærer og
nu er direktør for forlaget WriteReader ApS,
hvor fagbogsskabelonerne er fra, er også med
i klassens arbejde i dag. Han deltager i projektet, der varer cirka ti lektioner.
“Hele ideen bag bogskabelonerne er at
kunne fastholde viden ved at skrive. Eleverne
har været på genbrugsstationen, og de har
selv samlet affald, så de ved en del om det.
Nu skriver de så en lille fagbog om deres affaldsemne”, siger Janus Madsen og fortæller,
at skabelonen til læringsværktøjet “Skriv og
læs” er holdt i et stramt format.
“Eleverne kan ikke vælge skrifttype, og de
kan ikke farve hvert enkelt bogstav i en ny
farve. Det er der nemlig nogle elever, der kan
bruge meget tid på. Men her handler det om
skrivning og om fagbegreberne”, siger han.
ÆGGESNASK I BAKKEN
“Jeg skriver, og du siger, hvad jeg skal skrive”, lyder aftalen i et makkerpar i klassen.
“Skruer er lavet af metal”, skriver de.

Andre har gang i, at glas bliver fremstillet af
soda, kalk og sand. Og af andet glas. “Glasset
bliver knust og smeltet”.
Et par drenge er meget optagede af, at der
er guld og lidt kviksølv i en mobiltelefon. Det
er ret fascinerende.
En pige arbejder alene med emnet “æg”. Hun
kigger drømmende frem for sig, og klassens
lærer, Pernille Helmig, prøver at vække hende:
“Dit æg skal i 'farligt affald', ikke? Er du
enig”? Pigen vågner op, smiler og ryster på
hovedet – nej, altså.
Hun spørger, om emballagen omkring æggene ikke skal i pap?
“Jo, hvis der ikke er noget æggesnask i
bakken, så skal den i pap”, svarer Pernille
Helmig. Og så taler de om, hvor den skal hen,
hvis der er æggerester i. Det er ligesom med
pizzabakker, der jo er fremstillet af pap, men
som skal i restaffald, fordi der altid er madrester på dem.
Eleverne skriver børneskrivning, hvis de
endnu ikke kan stave alle ordene. Det vigtige

Eleverne er blevet dygtige til at kende forskel
på materialer og sortere affald.
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Naturfag

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet på
folkeskolen.dk/naturfag

Eleverne skal selv vælge billeder fra en
stor billedbase eller sætte deres egne
billeder ind i skabelonen og skrive tekster
til billederne.

Eleverne kan skrive teksten i hånden og så
skrive den ind bagefter i fagbogsskabelonen.

16

Seniorforsker Jesper Bremholm (til venstre) fra Nationalt Videncenter for Læsning følger projektet
på Dalumskolen sammen med forlagsdirektør Janus Madsen, der står bag ”Skriv og læs” og
fagbogsskabelonerne.

er, at de skriver. Projektet handler om opdagende skrivning og børneskrivning – om at
skrive sig til læring og til læsning i natur/
teknologi. Ideen er, at eleverne skal opleve,
at skriftsproget kan bruges til at fastholde
tanker, ideer og viden. Og så kan det bruges
som kommunikationsmiddel.
Johannes og Frederikke fortæller, at de
har arbejdet med affaldssortering et stykke
tid og har prøvet at putte affaldet i de rigtige
beholdere.
“Vi havde noget rent affald med hjemmefra.
Jeg havde en plasticpose med, som var gået i
stykker”, siger Frederikke. Johannes havde et
batteri med.
“Der var en i klassen, der havde fire mobiltelefoner med”, forklarer de ivrigt.
“Vi har skrevet i lang tid. Det er sjovt at
skrive, fordi det er sjovt at kunne skrive og
læse. Måske lærer jeg at skrive her”, siger
Johannes.
De to elever fortæller, at de diskuterede i
klassen, hvilken beholder flamingo skulle i.
Det var svært at finde ud af, men da de så
besøgte genbrugspladsen, var der en særlig
container netop til flamingo.
Klassen havde også en sprayflaske med på
genbrugsstationen, men den måtte de tage
med hjem igen, for der er kun et par steder i
hele Odense, hvor de kan komme af med den
sprayflaske.
ELEVERNE LÆRER NYE ORD
Projektet “Skriv i naturfag” kører på to skoler
i Odense. En anden klasse i Odense er i gang
med at skrive fagbøger om kodning og om åer
og søer. Alle elever får en lille skrivetest før
og efter projektet for at kunne registrere de
små udviklinger, der kan være sket undervejs.
“Indholdsmæssigt kan eleverne forklare meget om affald, og selv om det er sværere for
dem at skrive, så kan de faktisk godt skrive
små fagbøger”, fortæller Janus Madsen.
Klassens lærere læser løbende teksterne
igennem og skriver ordene med den rigtige
stavning i et særligt felt. Man kan vælge, at
feltet skal være synligt, når bogen printes, eller usynligt. De små bøger kan vises derhjemme til forældre og bedsteforældre, men de kan
for eksempel også læses i 1. klasse.
Skabelonen giver mulighed for en klassisk
bog med forside. Eleverne finder selv billeder i
en stor billedbase, eller de bruger billeder, som
de selv har taget. Hvis eleverne undervejs bliver i tvivl om, hvordan deres type af affald skal
behandles, kan de se en lille YouTube-film.

Hvad skal til forbrænding? Eleverne har skrevet alt det affald, der skal til forbrænding, op på
post-it-sedler. De hænger på væggen i klasselokalet, så man altid lige kan gå hen og tjekke, hvis
man skulle komme i tvivl.

Lærer Kathrine Due har klassen i matematik og natur/teknologi og har ikke tidligere
brugt bogskabelonerne.
“Det er interessant, at eleverne får nogle
ord med, som de ellers ikke ville kende – for
eksempel deponi. Og længere ord end de ofte
kan. Vi taler om de forskellige ord. Jeg har
arbejdet med affald tidligere med klasser,
men Janus og Jesper har introduceret nogle
aktiviteter, som jeg ikke tidligere har brugt”,
fortæller Kathrine Due.
Pernille Helmig har klassen i dansk og har

tidligere arbejdet med skabelonerne. Undervejs i dobbeltlektionen har hun været inde i
elevernes fagbøger for at skrive rettelserne i
feltet med voksenstavning.
“Det er interessant, at eleverne er så selvkørende som her i en 2. klasse og kan arbejde så
meget skriftligt”.
Hun er nået næsten igennem alle de små
bøger, så der er ikke lang tid endnu, før bogudgivelserne skal finde sted.
hl@folkeskolen.dk
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Sygt. Endelig fandt de
det helt rigtige match.
Hold nu op, vi har levet med mange forskellige vikarer,
og nye lærere, der pludselig var væk igen.
Men nu ser det ud til, at de endelig har fundet den helt
rigtige matematiklærer til os. Mega cool. Og vist nok
også gammel superliga-spiller.
De fandt ham - og han fandt os - på Lærerjob.dk.
Det er det perfekte match for lærere, der holder øje
med de gode jobs - og skoler, der gerne vil ansætte de
bedste lærere. Uden at skulle betale dyre lærepenge.

Fagligt netværk - Musik
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Tema/ADHD
FAKTA OM ADHD
ADHD er en neuropsykiatrisk funktionsnedsættelse og en livslang
lidelse. På verdensplan regner man med, at fem-ni procent af alle
børn og tre procent af alle voksne har lidelsen. Symptomerne er

opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet, men
det er ikke alle, der har symptomer inden for alle tre områder.
Ubehandlet ADHD kan føre til stress, depression og angst.

“Diagnosen var en
kæmpe lettelse”
ORD

Helle Lauritsen

FOTO

Tor Birk Trads

”Skolen skal hjælpe piger med ADHD”, siger lærer Birgitte Weisbjerg. Hun har
selv diagnosen og oplever den som en forklaring på meget af det, der har været
svært i hendes liv. I dag hjælper hun med at udbrede kendskabet til, hvordan
man kan leve med ADHD på en god måde.
At udarbejde en madplan kan
være ekstremt udfordrende for
en person med ADHD, fortæller
lærer Birgitte Weisbjerg.
“Jeg kan godt skrive en madplan og købe ind til den, men når
jeg så skal lave maden, så kan
jeg slet ikke spise det. Jeg kan
simpelt hen ikke få lige netop den
mad ned i dag. Og det er ikke,
fordi jeg er forkælet. Men jeg har
simpelt hen ikke lyst til den nu.
Jeg har en hypersensitivitet omkring mad”.
Birgitte Weisbjerg er lærer på
Østre Skole i Thisted, hvor hun

underviser i dansk, samfundsfag,
historie og religion/kristendom.
Hun er uddannet fra netlinjen på
Nørre Nissum Seminarium og er
meritlærer med linjefag i dansk
og billedkunst. Hun er rigtig glad
for at være lærer og var da også
i gang med linjefag i historie og
samfundsfag, men blev ikke færdig. Hun havde dog været igennem alle de pædagogiske fag og
de to linjefag, så det passede med
en meritlæreruddannelse.
Hun havde ellers ikke så let
ved at gå i skole selv. Forstod
ikke spillene mellem klassekam-

meraterne, forstod ikke, hvorfor
alle ikke bare kunne være gode
venner, fattede slet ikke matematik og naturfag og havde i det hele
taget så meget uro inden i sig, at
det var svært at få læst lektier.
“Egentlig husker jeg ikke
meget fra min barndom, men jeg
husker nederlagene i skolen. Og
så kan jeg huske det sociale, to
emneuger og ikke rigtig andet”,
fortæller Birgitte Weisbjerg.
Veninderne fortsatte i gymnasiet,
men hun blev erklæret ikkeegnet.
Så gik hun i gang med handelsskolen. Og imens havde hun også

lige et par job sideløbende. Hun
holdt en pause fra handelsskolen,
arbejdede i en orientalsk fødevarebutik, men gik så videre og blev
færdig på handelsskolen.
TANKEMYLDER OG
LAVT SELVVÆRD

I løbet af sin ungdom har Birgitte
Weisbjerg blandt meget andet arbejdet som bartender, pædagogisk
medhjælper, nattevagt i 7-Eleven
og nogle år på Købmagergades
Postkontor i København.
Hun har stort set altid haft anFolkeskolen
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Tema/ADHD
ADHD OG KØN
I bogen ”ADHD hos piger og kvinder – Fra dygtig pige til
udbrændt kvinde” gør læge og psykiater Lotta Borg Skoglund
opmærksom på, at det er sværere at se tegnene på ADHD hos
piger og kvinder, hvilket giver nogle ekstra udfordringer.
ADHD bliver som regel set som en lidelse, drenge har, men piger

dre hverv ved siden af sit fuldtidsjob som lærer, for eksempel som frivillig voksen i en af
døtrenes fritidsinteresser. Men hun har også
været spinninginstruktør, foredragsarrangør,
patientrådgiver, domsmand, aktiv i Junior
Chamber, været på diverse selvudviklingskurser og håndboldtræner.
“Og så er jeg flyttet fem gange på ni år”.
Men hun har også færdiggjort uddannelsen
som meritlærer og arbejdet otte år på en
friskole og er nu på fjerde år ansat i folkeskolen. Hun har fået to børn og bor nu sammen
med dem i Thisted. Hun har fundet en masse
mestringsstrategier for at skabe ro indeni og
i sin hverdag. Skabt en masse struktur, og
efter at hun har fået diagnosen ADHD og er
kommet på medicin, er det blevet lettere. Hun
griber gerne en ny ide og lader sig inspirere,
men der er også kommet struktur på, så hun
kan holde ved.
“Det er forbundet med så meget skam,
skyld og manglende selvværd, når man ikke
er god til at arbejde i dybden med tingene.
Problemet ved at have ADHD er, at man
også ofte er perfektionist, så det er svært
at gøre noget godt nok. Jeg vil gerne gøre
alting så godt som overhovedet muligt, og så
kommer man virkelig på overarbejde, når ens
hjerne kører så hurtigt.
Det manglende selvværd betyder også, at vi
med ADHD ofte har det, man kalder impostor
syndrome – bedragersyndrom. Fordi man ikke
synes, at man har slidt nok for det, som man
har opnået. Det er aldrig rigtig godt nok, og
man har ikke arbejdet hårdt nok for det. Og
når jeg også gerne vil være ærlig, så betyder
det, at jeg ikke synes, at jeg har fortjent det,
som jeg har opnået”.
HOLDER OPLÆG OM
ADHD FOR KOLLEGER

Tanken om, at hun kunne have ADHD, opstod
hos Birgitte Weisbjerg, fordi en venindes datter ønskede at blive udredt.
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er tit gode til at skjule deres symptomer, og derfor bliver
kvinder ofte diagnosticeret mange år senere end mænd. Ofte er
piger ikke så udadreagerende som drenge. Mange piger vender
uroen indad. Diagnosekriterierne er baseret på drenges og
mænds symptomer, og derfor bliver færre piger og kvinder med
ADHD opdaget.

“Hun og jeg har mange lighedspunkter,
og da hun fik en ADHD-diagnose, blev jeg
meget overrasket. Fordi de, jeg tidligere har
oplevet med ADHD, har været så belastede
og dårligt kørende, at jeg ikke har kunnet
spejle mig i dem”.
Birgitte Weisbjerg gik derfor selv i gang
med at blive udredt.
“Diagnosen var meget tydelig, og det var
en kæmpe lettelse. Det forklarer så meget.
Hvorfor jeg altid har haft brug for at hvile
mig en-to timer, når jeg kommer hjem fra
arbejde, og en masse andet. Det betyder, at
jeg kan se på mig selv med mildere øjne. Og
efter at have fået medicin kunne jeg pludselig føre en samtale uden samtidig at have
tre andre spor i gang i hjernen. Medicinen
hjælper mig ved at sætte et filter op, så mine
sanser ikke bliver bombarderet konstant.
Den hjælper mig også til at kunne fokusere
og færdiggøre én opgave ad gangen”, siger
Birgitte Weisbjerg.
Hun kommer med et eksempel fra tidligere,
hvor hun kunne stå og skrælle kartofler og
komme i tanke om noget vådt vasketøj i vaskemaskinen. Men på vej til bryggerset bliver hun
afledt af at se en plante, der trænger til vand.
Hun giver planten vand og ser, at der ligger
noget og roder ude i haven. Går ud for at sætte
det på plads og går så tilbage for at skrælle
kartofler. Det våde vasketøj er helt glemt.
Med tiden har Birgitte Weisbjerg lært, at
hun har det godt med at gå, så hver dag går
hun en time til halvanden. Hun er også begyndt på et søvnkursus for at blive bedre til
at sove.
“Jeg har oprettet en Instagram-profil for
at vise, hvordan man kan have ADHD på en
god måde. Min skoleleder har bedt mig om at
holde et oplæg for mine kolleger, fordi hun ser
dét, at jeg er udfordret med ADHD, som en resurse i forhold til bedre at kunne få et indblik
i, hvordan de af vores elever, der kan have
ADHD, har det i skolen. Hvordan vi kan blive
bedre til at spotte de piger, der har ADHD”.

”Egentlig husker
jeg ikke meget fra
min barndom, men
jeg husker nederlagene i skolen.
Og så kan jeg huske
det sociale, to
emneuger og ikke
rigtig andet”.

Birgitte Weisbjerg står frem med sin personlige historie om at leve med ADHD for at hjælpe med at nedbryde nogle tabuer og stigmatiseringer.

Og nej, det handler ikke om, at alle skal
have en diagnose i dag, fremhæver Birgitte
Weisbjerg, men man kan blive klogere på,
hvordan man er indrettet, og hvordan man
bedst kan arbejde med det selv.
“Ud over at hjælpe andre, nedbryde nogle
tabuer og stigmatiseringer, så vil jeg gerne udbrede kendskabet til, at piger og kvinder også
kan have ADHD. Det er derfor, jeg vælger at
stå frem og blive interviewet, og derfor jeg
har startet Instagram-profilen ahdhmentoring”.
MED STRUKTUR FUNGERER
JOBBET SOM LÆRER

En af de ting, hun husker fra sin barndom, er
glæden ved at læse. Enten sad hun på biblioteket og læste, mens hun spiste træstammer,
eller hun lå derhjemme og læste Anders And,
mens hun spiste et glas Nutella.

“Jeg har spist meget sukker, fordi jeg havde
brug for at lade op. Jeg skulle også altid hvile
mig efter skole og kunne slet ikke tage mig
sammen til at læse lektier. Min hjerne er på
overarbejde. Jeg har ikke noget filter til at bearbejde sanseindtryk. Alle lyde, bevægelser og
dufte anser min hjerne for at være lige vigtige,
og det er ret udmattende. I min ungdom var
jeg vild med fester, og så lå jeg bogstaveligt
brak et par dage efter, fordi jeg var brugt helt
op. Dengang fandt jeg ud af, at alkohol kunne
hjælpe mig til at finde ro, men i dag bryder
jeg mig ikke om at drikke alkohol”.
For fem år siden fik hun stress, fordi hun
havde gang i for mange forskellige ting. Det
gik ud over hukommelsen, men hun oplever
at være kommet fint igennem nu.
“For eksempel kunne jeg ligge en hel nat
og tænke på, at der var ukrudt i min forhave,
og at naboerne nok var sure over det, men jeg

gjorde ikke noget ved det. For når jeg vågnede, ville jeg hellere spille tennis. Men den
slags kan stresse meget, hvis man ikke finder
nogle strategier til at få udført opgaverne”.
Birgitte Weisbjerg fortæller, at jobbet som
lærer fungerer godt for en ADHD-hjerne,
hvis man kan holde struktur. Fordi det er
fint at lade sig inspirere og få ideer til sin
undervisning. Det er godt at sætte ting i gang,
der sker meget, og man skifter ofte emne i
sin undervisning. Og så er hun rigtig glad for
relationerne.
hl@folkeskolen.dk

Du kan læse mere om ADHD
og kvinder/piger på Birgitte
Weisbjergs Instagram-profil
@adhdmentoring
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TRE TYPER ADHD
Diagnosesystemet beskriver tre forskellige typer af ADHD:
• ADHD kombineret type – forstyrrelser af såvel opmærksomheden
som aktiviteten og impulskontrollen.

• ADHD med overvejende eller udelukkende forstyrrelse af
opmærksomheden – kaldes ofte ADD.
• ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet.

Tager ind
på 17
kanaler
Lærer Pernille Williams er gået på
deltid efter at have været sygemeldt
med stress. ”Jeg har søgt hjælp mange
gange, men systemet mente, at jeg var
for velfungerende til at få støtte”. Hun
fik sin ADHD-diagnose for to år siden
– og det var en lettelse.
Pernille Williams passer helt
til undertitlen på en ny bog om
ADHD hos piger og kvinder –
“Fra dygtig pige til udbrændt
kvinde”. Hun blev udredt i 2019,
og det var en lettelse for hende
at finde ud af, at der var en årsag

til, at hun var stresset og oplevede, at hjernen var på overarbejde
hele tiden.
“Jeg tager ind på 17 kanaler, og
det er jo overvældende”, siger hun.
Hun er lærer på Blåhøj Skole
tæt på Brande, hvor hun bor med

sin mand og to børn. Hun har
linjefag i matematik, musik, kristendom og madkundskab og er
rigtig glad for lærerjobbet. Hun
har også taget en uddannelse som
AKT-vejleder (adfærd, kontakt,
trivsel). I dag arbejder Pernille
Williams 20 timer om ugen – hun
er for egen regning gået på deltid
– på Blåhøj Skole, hvor hun har
arbejdet i seks år.
Som barn var Pernille Williams
dygtig i skolen, fik høje karakterer, snakkede meget og havde
altid en mening om alt.
“Jeg sagde gerne min mening
højt, og det har tidligere givet mig
problemer, fordi jeg altid ville lufte
min mening. Med alderen har jeg
lært at holde mund nogle gange”.

ORD

Helle Lauritsen

FOTO

Tor Birk Trads

Hun har altid haft en del venner, havde det især godt med
drengene, var på musikefterskole
og kunne lide at være aktiv og
kreativ. Men hun har altid haft
følelsen af ikke helt at høre til.
FOR VELFUNGERENDE
TIL AT FÅ HJÆLP

I gymnasiet fik hun stadig gode
karakterer, men var ikke længere
den meget dygtige elev, fordi det
kneb med at læse så meget, som
man skulle. Når hun læser, kører
det ofte i ring for hende. Det er
lettere for hende at koncentrere
sig med lydbøger.
“Jeg havde lyst til at blive
jurist, men det ville aldrig gå
Folkeskolen
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MULIGE TEGN PÅ ADHD
Der kan være flere tegn på, at en person har ADHD. Alle tegn
på lidelsen optræder ikke hos alle.
• Kan have svært ved impulskontrol.
• Kan have svært ved følelsesmæssig kontrol.

”Når man har ADHD,
tænker man:
'Corona, yes, så sker
der noget nyt'”.

•
•
•
•
•

Kan have svært ved at kunne tilpasse sig uventede situationer.
Problemer med arbejdshukommelsen.
Kan have svært ved at mærke sig selv.
Kan have svært ved at planlægge og prioritere.
Har ofte et meget lavt selvværd.

med alle de lovtunge bøger. Så jeg søgte ind
til politiet efter gymnasiet. Det lignede jura
lidt, tænkte jeg. Men jeg er ikke så høj, så
jeg risikerede at blive sorteret fra undervejs.
Jeg arbejdede som pædagogmedhjælper på en
Steiner-skole og arbejdede med handicappede,
og så valgte jeg at søge ind på Aarhus Seminarium for at blive lærer”.
Hun skiftede senere til læreruddannelsen
i Jelling, fordi hun flyttede til Vejle. I den
forbindelse valgte hun at tage et år om, fordi
studieordningerne var så forskellige.
“Det gav mig noget luft. Jeg har brug for
noget luft, så jeg ikke bliver kørt ned. Det gik
okay, indtil jeg blev gravid. Jeg fik en fødselsdepression. Noget, jeg senere har set ofte sker
for udiagnosticerede kvinder med ADHD”,
siger Pernille Williams.
Familien hjalp til, og hun kom ovenpå. Så
meget at de besluttede at få et barn mere.
Men situationen gentog sig – det var hårdt,
og hun måtte ofte sygemelde sig. Hun henvendte sig til regionspsykiatrien og sagde, at
hun troede, at hun havde ADHD, men fik at
vide, at hun var alt for velfungerende til at
kunne have den diagnose.
“Jeg har søgt hjælp mange gange og hele
tiden fået at vide, at jeg var for god til at få
hjælp. Eller fået tilbudt en hjælp, jeg slet ikke
havde brug for”.
Efter ADHD-diagnosen i 2019 valgte Pernille Williams at gå på deltid som lærer for
bedre at kunne tage vare på sig selv. Hun fik
en paragraf 56 – det betyder, at en person med
en kronisk lidelse får legaliseret sit sygefravær, og at arbejdsgiveren får sygedagpenge
fra første fraværsdag.
VIL IKKE VÆRE
”HENDE MED ADHD”

“Jeg kan godt forstå, hvis man ikke ønsker at
blive udredt eller at få sit barn udredt, for man
styrer jo ikke selv, hvad omgivelserne tænker.
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Jeg har heller ikke spor lyst til at være 'hende
med ADHD', for man er jo så meget andet og
ønsker ikke at få frataget sine kompetencer.
Men en diagnose kan altså også hjælpe både
en selv og omgivelserne til at forstå alting
bedre og kunne mestre det bedre”, siger Pernille Williams.
Hun fortæller, at man først udreder folk, når
der opstår problemer, men at det ville være
bedre, hvis man blev udredt, inden man fik det
rigtig dårligt.
Hun har holdt et oplæg for sine kolleger på
skolen om ADHD. Om hvordan hun selv fungerer, hvordan de kan hjælpe hende, og hvad
man som lærer kan se efter, hvis man oplever
elever, der kunne have ADHD.
For eksempel kan en stille pige, der har
svært ved at tjekke ind og deltage i undervisningen, godt have tegn på ADHD. Uroen og
aktiviteten på de mange parallelle hjernebaner
behøver ikke at give uro udadtil. Men den
tager al energien.
I oplægget forklarer hun blandt andet
forskellene på en almindelig hjerne og en
ADHD-hjerne med to trækvogne med klodser – hvordan klodserne ligger i orden og
sorteret på den ene trækvogn, mens den anden
trækvogn er fyldt med forskellige klodser
i rodede bunker, hvor man slet ikke har et
overblik over, hvor den klods, man skal bruge,
befinder sig. Hvor personen med ADHD ikke
altid ved, hvilken klods der er bedst at bruge
nu, og hvor den ligger.
Nogle af de opmærksomhedspunkter, man
som lærer kan se efter, når det gælder ADHD,
er manglende evne til at koncentrere sig. Men
det kræver et falkeblik, fordi personer med
ADHD godt kan tjekke ud, uden at man kan
se det på dem.
Mange har en stærk retfærdighedsfølelse og
oplever ikke at passe ind nogen steder. Mange
har også tendens til at skabe drama omkring
sig og til at lyve. De vil undgå skældud for
enhver pris. En del er også meget konkret

tænkende, og man kan opleve, at de har en anden logik end andre.
HAR MANGE
MESTRINGSSTRATEGIER

Pernille Williams er hurtig til at aflæse et rum
og en stemning, og med tiden har hun lært at
stole på sin fornemmelse. Hun har opbygget
en masse mestringsstrategier.
Hun oplever tydeligt, at der er flere forventninger til, at en kvinde har kontrol, end at en
mand har.
“Det er mere acceptabelt, at far glemmer
madkassen. Hvorimod jeg som mor skal have
styr på børnenes strømper, regnbukser og sørge for, at der altid er noget grønt i madkassen.
Jeg klarede mig med mine mange strategier i
flere år, men da jeg fik børn, kunne strategierne ikke altid klare det længere”.
Tidligere har hun ofte oplevet at køre med
540 kilometer i timen, og når hun så crashede,
tog hun et par sygedage. Derefter kom hun op
på 540 kilometer i timen igen. Men efterhånden er det blevet umuligt at køre på den måde.
Når man tager ind på så mange kanaler, bliver
man træt og overanstrengt. Og hun oplevede,
at det ikke var muligt bare at tage en pause –
for nu har hun familie, børn og et arbejde, der
skal passes.
Første gang Pernille Williams gik ned med
stress, var i efteråret 2017, og hun blev igen
sygemeldt med stress i foråret 2020. Efter
halvanden måned kom hun tilbage på skolen
i seks timer om ugen, og så er arbejdstiden
steget efterhånden. Hun har fået hjælp af en
stresscoach og af medicin for ADHD.
“Det var under corona, men når man har
ADHD, tænker man: 'Corona, yes, så sker der
noget nyt'. Alt nyt er spændende for mig, og
jeg vil gerne alt det nye, men jeg magter det
ikke nødvendigvis. Der var klart for mange
omvæltninger. På den anden side har tiden
med corona givet mere ro på nogle områder.
Der er ingen fester på skolen, som man skal
deltage i, og meget har jo været aflyst, så det
har givet mere ro”.
Efter arbejde har Pernille Williams altid
været træt og har haft behov for at hvile sig,
men omkring klokken 21 vågner hun op, så
det har krævet stor disciplin at komme i seng
i ordentlig tid. Hun har lært at sove med ørepropper, så hun ikke vågner så let mere.
“Når jeg lægger mig ned for at sove, kan
tankerne godt myldre, så jeg har brugt en del
lydmeditation for at kunne sove. Jeg har fået en

Pernille Williams keder sig hurtigt og bliver utilpas i kroppen, hvis hun skal sidde i samme stilling
i længere tid. ”Jeg hækler meget, fordi det hjælper mig. Og ellers skal jeg helst have noget at
dimse med”, forklarer hun.

tyngdedyne med glaskugler i, og det har hjulpet
mig meget. Også yoga er godt for mig, og i løbet af dagen mediterer jeg for at hvile mig”.
Pernille Williams står frem, fordi hun gerne
vil komme nogle fordomme til livs.
“Jeg har savnet nogle at spejle mig i. Nogle
ligesindede. Nogle, der fungerede, men som

også havde ADHD. Hvis man havde turdet
stille en tidligere diagnose på mig, så kunne
man måske have forhindret, at jeg gik ned
med stress. Jeg har fået en viden nu, og den
vil jeg bruge”.
hl@folkeskolen.dk
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Debat

Styrk arbejdspladsfællesskabet
AF THOMAS
ANDREASEN

Formand for
arbejdsmiljø- og
organisationsudvalget i DLF
Illustration:
Hayley Wells

I takt med at flere og flere bliver vaccineret,
og samfundet åbner gradvist mere op, nærmer
vi os langt om længe mere normale tilstande
på vores arbejdspladser. Det er godt og tiltrængt for alle. Men efter et år med coronarestriktioner er der brug for, at vi sammen på
de enkelte arbejdspladser har fokus på vores
trivsel og fællesskab, så vi alle sammen kommer godt tilbage.
Medlemmerne af Danmarks Lærerforening
har gjort en kæmpe indsats under pandemien.
Det er sket under vanskelige og meget forskellige betingelser. Nogle medlemmer – for
eksempel lærerne på specialskolerne – har
været fysisk på arbejde det meste af tiden,
mens andre har passet arbejdet hjemmefra
gennem virtuelle løsninger. Nogle har altså
været fysisk på arbejde længe, hvor andre lige
er kommet tilbage eller kommer det snart. Vi
skal have blik for denne forskellighed og også
fokus på, at vi under pandemien har reageret
forskelligt på, at vores arbejdssituation har
været forandret.
Genåbningen af samfundet og vores tilbagevenden til arbejdspladserne er en anledning
til at overveje, om det er hele den “gamle”
virkelighed, vi skal tilbage til, eller om der
er behov for at indføre nye rutiner eller for
at justere det, vi plejer at gøre. Måske er der
arbejdspladser, hvor man allerede nu gør tingene på en anden måde end inden pandemien.
Det kan være en tiltrængt forandring.
Efter sommerferien arbejder alle folkeskolelærere under A20. Arbejdstidsaftalen
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forpligter til et stærkere samarbejde mellem
ledelsen og lærerne og kan dermed være afsæt
for lokale drøftelser af, hvordan man udvikler skolen og det faglige fællesskab blandt
lærerne. Derfor er drøftelserne af A20 en god
anledning til, at man på arbejdspladserne
fortsætter drøftelserne af, hvordan vi udvikler
skolen, og hvordan vi får styrket arbejdspladsfællesskabet og trivslen på skolerne.
Vi skal i fællesskab sætte fokus på netop
arbejdspladsfælleskab og trivsel – både frem
mod sommerferien, og når vi kommer tilbage
efter en tiltrængt ferie.
Jeg vil gerne opfordre jer til at tage en snak
med jeres kolleger og tillidsrepræsentant eller
arbejdsmiljørepræsentant, så I sammen med
ledelsen kan vurdere behovet og tage de relevante initiativer på jeres arbejdsplads.
Et godt arbejdspladsfællesskab er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Danmarks
Lærerforening vil frem mod sommerferien
og hen over efteråret have fokus på og komme med ideer og inspiration til, hvordan
arbejdspladsfællesskabet styrkes. Jeg håber,
I vil være med til at have det fokus på jeres
arbejdsplads.

.DK

Friheden flyver
”Accountabilitytænkningen er så rodfæstet i alle Folketingets partier, at politikerne slet ikke kan forestille sig, at landets lærere og skoleledere kan tage det
ansvar på sig at skabe en god skole med
afsæt i formålsbeskrivelsens brede formuleringer”.
NIELS JAKOB PASGAARD, LEKTOR

”Hvad er det for en frihed, folkeskolerne
også skal have – ligesom privatskolerne?
Skal distriktsskolerne fritages for bestemmelsen om, at de selv skal betale, hvis
deres elever henvises til specialundervisning? Skal de også have lov til at vælge,
om de vil deltage i nationale test? Skal de
selv vælge, om de vil prioritere linjefag
højere end kontinuitet i undervisningen?
Skal de selv vælge deres kontrollant af, at
reglerne overholdes? Skal de også have
frihed til at vælge elever til og fra?”
THORA HVIDTFELDT RASMUSSEN,
LÆRER EMERITUS

Uddrag af kommentarer til artiklen:
“Venstre: Landets folkeskoler skal have
samme frihed som friskoler”

“Vores tilbagevenden til
arbejdspladserne
er en anledning
til at overveje, om
det er hele den
‘gamle’ virkelighed,
vi skal tilbage til”.

Deltag i debatten. Du kan selv lægge debatindlæg på
folkeskolen.dk/debat. Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750
tegn) til fagbladet Folkeskolen på folkeskolen@folkeskolen.dk.
Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folkeskolen.dk og
tilsendte indlæg optages i bladet, i det omfang der er plads.

Censurerer du
dine timer?
SIGRID ELISE AAGAARD, lærer på Campusskolen Ringsted

Ytringsfrihed og censur i undervisningen er virkelig kommet i
fokus de sidste ugers tid. Statsministeren og de øvrige politikere
har det på dagsordenen. Og jeg må indrømme, at jeg aldrig har
skænket det en tanke, om der er noget, jeg kan og ikke kan inddrage i min undervisning.
Mine elever må spørge om alt. Det er ikke sikkert, at de får
det svar, de ønsker, men det er vigtigt for mig, at de føler, de kan
spørge. Nogle gange tager undervisningen en drejning på grund
af spørgsmålene. Emnerne spænder bredt: rettigheder, fødsler,
pubertet, sexsygdomme, motion/kost og så videre. Altså ting,
som helt almindelige, nysgerrige teenagere spontant kan komme
til at tænke på, når danskundervisningen bliver for tør, eller
naturfagsundervisningen handler for meget om økosystemer og
klimaforandringer.
Jeg giver det plads og svarer. Nogle gange vækker svarene
fnis og røde kinder, andre gange sidder de kære unge mennesker
med rædslen malet i ansigtet. Men det forhindrer dem ikke i at
spørge igen.
Jeg synes, det er ærgerligt, når lærere undgår emner eller
fravælger materiale, fordi det kunne blive ... Ja, hvad egentlig?
Pinligt?
Hvorfor har vi berøringsangst over for de her emner? En rask
diskussion ind i rettigheder og holdninger bidrager da netop til at
udvikle de unge mennesker til aktive deltagere i et demokratisk
samfund. Til at turde byde ind i debatterne og ytre sig på en ordentlig og velargumenteret måde. En samtale om sex, hvor læreren går forrest i afdramatiseringen ved at vise, at disse ting kan vi
godt snakke om, uden at det behøver at være pinligt eller svært,
kan virke som et modspil til alle de situationer, hvor disse emner
bliver netop det; halvfarlige og tabubelagte.
Hvis vi ikke kan tale frit, undre os og dele vores tanker med
hinanden i trygheden i klasselokalet, hvordan skal vi så kunne gå
ud i samfundet og gøre det?
Indlægget er forkortet af redaktionen.

Den Eventyrlige Natur
Den 6. - 10. september 2021
Invitér din klasse med ud til spændende
og lærerige naturoplevelser
Naturens Uge er de årlige mærkedage, som
bidrager og inspirerer til gode naturoplevelser.
Meld jer til senest den 16. august og få en
gratis pakke med inspiration og materialer.
Læs mere og opret jeres arrangement
på naturensuge.dk
Naturens Uge er støttet af
Nordea-fonden og 15. Juni Fonden
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Frihedsforsøget
rykker ved
ledelsen
O R D Sebastian Bjerril
I L L U S T R A T I O N Øivind Hovland

Hvordan ville folkeskolen se ud, hvis lærerne fik dirigentstokken til at
udstikke retningen? Og ledelsen lyttede.
Det kan man få et indblik i, hvis man retter blikket mod folkeskolerne i Esbjerg og Holbæk. Her har skolerne de næste tre år fået lov til
at drive skole efter samme regler som landets fri- og privatskoler – og
oveni fået besked på, at frisættelsen skal helt ud til lærerne.
Dermed skal skolelederne redefinere deres rolle som ledelse. For
hvor en stor del af deres arbejdsopgaver normalt består af at forholde
sig til tiltag og direktiver oppefra og lede nedad, er det nu ønsker fra

De næste tre år kommer folkeskolelærerne i Esbjerg og Holbæk til at lede
opad, og skolelederne til at lytte meget
mere til lærerne og mindre til
forvaltningen. Frihedsforsøget giver
skolelederne en helt ny rolle – og den
glæder de sig til. Også til at de selv
slippes mere fri af den kommunale
forvaltnings direktiver og kontrol.
medarbejdergruppen på gulvet, der er deres fornemmeste opgave at
forsøge at indfri.
På Bjergmarkskolen i Holbæk tøver skoleleder Jakob Lindquist Petersen ikke med at kalde frihedsforsøgets muligheder for et “historisk
øjeblik” for folkeskolen, og når han skal beskrive sine forventninger til
de kommende år, er “fantastisk” ordet, der gang på gang går igen.
Som på så mange andre folkeskoler er Jakob Lindquist Petersen vant
til at være den, der leder og justerer ud fra de krav og mål, der bliver
pålagt skolen fra Christiansborg, det lokale byråd og forvaltningen.
Folkeskolen
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“Vi skal hen til, at man som lærer kan kigge
på sine elever og så tilpasse dagen efter, hvad
man mener vil være bedst for dem lige nu”.
Jakob Lindquist Petersen,
skoleleder for Bjergmarkskolen i Holbæk

“Nu bliver min rolle at flytte rammen, så den er tilpasset lærernes ideer. Medarbejderne kommer til at lede meget opad,
og det er nyt i folkeskolen”, siger han.
UDSTRAKT FRIHED TIL
NYE ÅRGANGSTEAM

DANMARKSHISTORIENS
STØRSTE FRIHEDSFORSØG
Planlægningen af næste skoleår er alt andet end normal
for de cirka 2.000 ledere, lærere og pædagoger på
folkeskolerne i Esbjerg og Holbæk. For de næste tre år
har 45 af landets folkeskoler i disse to kommuner lov til
at drive skole efter samme regler som landets fri- og
privatskoler.
Kravene til længden og indholdet af skoledagen,
nationale test, regler om holddeling, klasseloft og meget
mere er – i hvert fald for en stund – forduftet. Dermed
står skolerne med en hidtil uset mulighed for selv at
forme deres bud på, hvordan man laver god skole.
I artiklen ”Sådan vil lærerne lave skole” i fagbladet
Folkeskolen nummer 6 rapporterede vi fra
ideudviklingsmøder på skoler i Esbjerg, hvor lærerne
kom med deres forslag til at sætte skolerne fri.
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Ligesom for skolerne i Esbjerg har planlægningen af Holbæk-skolernes første skoleår med de frie rammer været
plaget af corona og en løbende gradvis genåbning. Og oven
i det har skolerne i Holbæk været midt i en kæmpe strukturændring, der efter sommerferien øger antallet af selvstændige skoler fra fire storskoler til 11 mindre skoler.
Det har forsinket den vigtige ideudvikling, hvor ledere,
lærere, pædagoger, elever og forældre har budt ind med
ideer og ønsker til en anden måde at drive skole på. Men
ligesom Folkeskolen har kunnet berette om fra Esbjerg, har
man også på Bjergmarkskolen valgt at inddele lærerne i faste årgangsteam for at skabe bedre forudsætninger for blandt
andet fordybelse og stærkere lærer-elev-relationer samt for
at gøre skoleskemaet langt mere fleksibelt.
“Det spænder ben, at vi normalt har skemaer med rigtig
mange skift i løbet af dagen, og at man fra Christiansborg
har bestemt, at vi for eksempel skal have håndværk og design i 3. klasse, uagtet at man som lærer kan sidde med en
elevgruppe, der ville profitere meget mere af noget andet”,
siger Jakob Lindquist Petersen og fortsætter:
“Vi skal hen til, at man som lærer kan kigge på sine
elever og så tilpasse dagen efter, hvad man mener vil være
bedst for dem lige nu. Det kan for eksempel være, at vi lige
nu dropper dansk og kalder det billedkunst i stedet for og så
får noget fagligt igennem på den måde”.
VANT TIL AT BLIVE
BOMBARDERET OPPEFRA

Normalt er Jakob Lindquist Petersen vant til, at en stor del
af arbejdsopgaverne består af at forberede og afholde møder
med forvaltningen og andre højere oppe i skolens normale
styringskæde. Møder, der ofte har til hensigt at introducere
nye initiativer eller regler, som skolelederen direkte pålæg-

ges at indføre på skolen, eller som han i hvert fald skal
tage stilling til.
“Min rolle som leder har været at sortere i alle de ting,
der kommer oppefra. Der kommer rigtig meget, så selv
om det ikke er alt, jeg giver videre, så er lærerne vant til at
blive bombarderet oppefra”.
Under frihedsforsøget forventer han en kraftig reducering af mødekadencen med forvaltningen, og det skulle
gerne give plads til at tilbringe meget mere tid ude i klasselokalerne sammen med lærerne og eleverne. Her bliver
en af hovedopgaverne at evaluere på de mange tiltag, som
de nye årgangsteam vil prøve af.
“Vi står jo med ti team, der vil prøve alt muligt, og så
bliver det min opgave at se og snakke med dem om, hvad
de oplever, der fungerer, og hvad der går knap så godt. Og
så får jeg formentlig en masse opgaver fra mine medarbejdere, når de kommer og siger: ‘Vi tænker sådan her, kan
det lade sig gøre?’ Det går jeg så i gang med at undersøge”.
"HVAD SKAL I BRUGE
FRA OS?"

På storskolen Signaturskolen i Esbjerg har skoleleder Jette
Sylvestersen det overordnede ansvar for 118 lærere og
69 pædagoger. Hun har brugt en stor del af foråret på at
gentage, at beslutningerne nu ligger hos lærerne selv, og

fremover vil lærerne opleve, at deres ledere spørger mere,
end de svarer.
“Når vi normalt planlægger næste skoleår, kommer lærerne med deres ønsker, og så udarbejder vi skemaer på baggrund af dem. Nu spørger vi: 'Hvad skal I bruge fra os, og
hvordan vi I gerne have, at vi understøtter jer, så I føler jer
trygge i at følge jeres ideer?'” fortæller Jette Sylvestersen.
På baggrund af tilbagemeldingerne fra lærerne og en løbende dialog har ledelsen leveret udkast til skemaer til hvert
årgangsteam, som lærerne så selv har mulighed for at tilpasse. Faktisk har alle fået besked på, at skemaer blot skal ses
som et udgangspunkt. For der er intet krav om, at lærerne
skal følge deres ellers nøje tilpassede skema. At ledelsen alligevel har brugt tid på at lægge skemaer, skyldes, at nogle
lærere har været bekymrede for fagligheden ved at lade en
lille gruppe lærere dække alle skolens fag på én årgang.
“De må selv bestemme, hvad de vil til næste år. Men når
man skal gå i gang med at gøre tingene på nye måder efter
sommerferien, er det rart at have noget at læne sig op ad.
Derfor kan man sige, at det er en form for grundskema til
dem, som de kan tage udgangspunkt i, og så kan de udvikle ud fra det. Nogle ønsker sig et skema, der er meget
klassisk og minder rigtig meget om det, vi har i dag. Og så
kan de for eksempel køre med det i et halvt år, to måneder
eller måske tre uger og så bløde op i det i en uge. For andre er det helt anderledes”, siger Jette Sylvestersen.

Lejrskole med Danhostel
/ LEJRSKOLE
Oplevelser og læring for livet

TUREN STARTER PÅ

/ LEJRSKOLE

Danhostel er eksperter i lejrskoleophold med mere end

Vi passer godt på vores lejrskolebørn under Covid-19.

135.000 glade lejrskoleelever om året i hele Danmark.

Vi går ikke på kompromis med afstand, hygiejne og

Alle Danhostels har værter med stort lokalkendskab,

forplejning, og vi følger myndighedernes retningslinjer,

som hjælper med at planlægge jeres tur.

så I som lejrskole kan føle jer trygge.

61

Danhostels
i hele landet
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Tema/frihedsforsøget

Ligesom på Bjergmarkskolen har Signaturskolens leder
en helt klar forventning om, at hun og resten af ledelsen får
meget mere tid sammen med lærerne. Og hun har allerede
gjort sig klart, hvilke spørgsmål der vil gå igen i de nye
samtaler:
“Hvordan gør vi det her? Hvordan får vi det indrettet til
jer? Hvordan ser I det her lykkes? Hvordan går det med
jeres børn? Hvis ikke det går godt, hvad kan vi så justere,
for at det kommer til at gå godt? Vi skal have mange flere
professionelle refleksive dialoger om, hvordan vi gør det
bedst muligt”, siger Jette Sylvestersen.
SAMARBEJDE I STEDET
FOR KONTROL

Som noget nyt under frihedsforsøget har Jette Sylvestersen
og Esbjerg-skolernes øvrige skoleledere indgået såkaldte
samarbejdsaftaler med kommunens politikere. Det er skolerne selv, der har formuleret form og indhold i aftalerne, og de
justeres løbende undervejs i forsøget. Og aftalerne fungerer
som kommunalbestyrelsens og forvaltningens måde at følge
med på, fortæller områdechef for Kultur og Skole i Esbjerg
Ulla Visbech.
“Det er et værktøj, som giver mulighed for løbende at
drøfte skolernes erfaringer. Skolerne kommer løbende til at
mødes med vores skoleudvalg, hvor de fortæller, hvor de er,
og her får politikerne mulighed for at spørge ind. Så vi kører
et samarbejdsspor, der bliver dialogdrevet, i stedet for en
traditionel kontrol af skolerne, som man måske ellers kan se
det andre steder”, siger hun.
For Ulla Visbech er frihedsforsøget lige så meget en mulighed for at arbejde med en frisættelse af lærerne, som det
er en frisættelse af lederne.
“Det handler hele tiden om at sætte medarbejderne i spil,
så de kan tage de bedste beslutninger. Som forvaltning har
vi naturligvis nogle gange stukket noget ud til skolelederne.
Nu går vi til det på en anden måde. Vi kan for eksempel
sige: ’Vi har fået denne her mulighed, er det noget for jer?'”
Ulla Visbech fortæller, at forvaltningen eksempelvis
senest er blevet opmærksom på, at kommunens normale indkøbsaftale for digitale læremidler ikke spiller godt overens
med et frigørende princip til lærerne.
“Vi har ligesom mange andre kommuner centralt købt
adgang til én platform. Det har vi blandt andet gjort ud fra
nogle økonomiske overvejelser. Men nu skal vi tage en
snak om, hvorvidt vi skal gøre det anderledes fremover. Så
processen er: Her er en problematik, jeg har fået øje på. Det
skal vi snakke om. Hvad synes I, at vi skal beslutte? Det er
noget nyt”, siger Ulla Visbech.
bje@folkeskolen.dk
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“Vi kører et
samarbejdsspor, der bliver
dialogdrevet, i stedet for
en traditionel kontrol af
skolerne”.
Ulla Visbech,
områdechef for Kultur og Skole i Esbjerg

“Hvordan gør vi det her?
Hvordan får vi det
indrettet til jer? Hvordan
ser I det her lykkes?
Hvordan går det med jeres
børn?”
Jette Sylvestersen,
skoleleder for Signaturskolen i Esbjerg

Blogs
Af Mille Frederiksen, lærerstuderende
på Professionshøjskolen Absalon
Foto: Lars Just

Når brikkerne
ikke passer
Er det okay at føle, at den teoretiske og formelle del i læreruddannelsen kan
være langt fra virkeligheden? At teorien ligefrem distancerer praksisoplevelsen?
På læreruddannelsen bliver der gjort meget
ud af at skabe et sikkert fundament med pædagogiske, didaktiske, politiske, specialpædagogiske og eksistentielle elementer for blandt
andet at blive bevidst om, hvorfor vi gør, som
vi gør, og hvad det er, vi gerne vil give videre. Derfor er det vigtigt at kunne koble teori
med praksis, men det er ikke alle brikker, der
nødvendigvis altid passer med virkeligheden.
Nogle studerende kommer ind med praksiserfaring, fordi de har haft eller stadig har
vikarjob. Andre har ingen praksiserfaring
og ingen tilknytning til skolens daglige liv,
hvorfor lærergerningen bliver fortalt og opfattet gennem teorierne. Hvis man er en af
de studerende, der netop ingen praksiserfaring har, inden tanken fyldes op med teorier,
kan det være svært ikke at være for opmærksom på ens egen adfærd, begrebskasserne og
de akademiske formål. Forventningerne og
kravene kan stige én til hovedet, så man mister fornemmelsen af sig selv – lærerrollen
– undervejs i processen.
Selvfølgelig er der en absolut nødvendighed
i læreruddannelsens fokus på den teoretiske
tilgang. Men derfor savner jeg stadig langt
flere praksisoplevelser undervejs end “blot”

“Jeg har svært
ved at blive ved
med at fylde på
min teoretiske
hjernehalvdel”.
tre praktikperioder. Jovist, jeg kunne sagtens
finde en stilling ved siden af studiet; men
handler det så snarere om bare at kaste sig ud
i lærerjobbet uden bagage – er det bedre?
Jeg er nået til et punkt i min uddannelse,
hvor jeg har svært ved at blive ved med at
fylde på min teoretiske hjernehalvdel. Jeg
mangler praksisoplevelser og en bekræftelse
af, at teorien ikke er en forudsætning for at
blive en god lærer.
Gennem teoriarbejdet er der et konstant
indadvendt syn på ens persona og handlinger, hvorfor det er nødvendigt, at brikkerne
passer sammen, så man opleves som en
velfungerende helhed. Det kan virke de-

motiverende, når man skal spørge sig selv:
Hvad gjorde jeg nu galt? Jeg gjorde alt,
hvad der stod teoretisk foreskrevet, men det
virkede ikke optimalt alligevel – hvorfor?
Det er selvfølgelig en spændende proces,
men det er særdeles udmattende i længden,
fordi teorien foreskriver “den effektive undervisning og den gode lærerrolle”, men i
praksis føles og opleves det anderledes. Så
derfor mine bekymringer og spørgsmål:
Har man fejlet, hvis ikke man kan omsætte
teorien fuldstændigt til praksis eller ikke
nødvendigvis kan forklare alt med teoretiske
briller? Eller er det også okay at være styret
af antagelser på baggrund af kontekst og oplevelser?
Er det acceptabelt, at man som nyuddannet
ser lidt bort fra det helt store teoriarbejde
og forsøger at udvikle undervisningen via
erfaringer og efterhånden tillærte værktøjer –
og derfra begrebsliggøre det?
Mon der findes en perfekt balance; for
uanset hvad er det en altafgørende faktor for
effektiv undervisning at vide, hvorfor vi gør,
som vi gør … eller hvad?
Indlægget er forkortet af redaktionen.
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Halen skal ikke
logre med hunden
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John Benedicto Krejsler er professor på DPU, Aarhus Universitet.

Amerikansk økonomisk tænkning har drevet den danske folkeskole i armene
på et testregime – men der blæser nye vinde. En international opposition til
EU’s og OECD’s måde at bedrive skolepolitik på har manifesteret sig, siger
professor John Benedicto Krejsler, der er aktuel med en ny bog om skoleudvikling. Diskursen om dannelse og didaktik vender tilbage.
John Benedicto Krejsler, du beskriver i
din bog, hvordan dansk skoleudvikling
de seneste årtier er blevet præget af
Danmarks deltagelse i internationale
samarbejdsorganisationer som OECD og
EU. Men dansk skole og pædagogik har
vel altid fundet inspiration i udlandet?
“Det er klart, at skolen som institution altid
har skullet forholde sig til de aktuelle magtforhold, som har afgjort, hvad der tæller
som den legitime sandhed om dannelse og
uddannelse, fra middelalderens forløbere
til latinskolen til dagens målstyrede skole.
Men siden anden verdenskrig er stærke
transnationale samarbejder trængt frem. Det
var oprindeligt især økonomisk samarbejde
med fokus på at genrejse Europa fra anden
verdenskrigs ruiner. Men fra 1960’erne og i
særdeleshed fra 1990’erne er det også slået
igennem på det skole- og uddannelsespolitiske område.
Det ses tydeligst i forhold til Pisa-undersøgelserne, som er vokset ud af en amerikanske skoletænkning med fokus på optimering
af human kapital og effektivitet. Pisa-chokket, hvor det blev tydeligt, at Danmark ikke
var bedst i verden, i hvert fald ikke til at lære
skoleeleverne at læse, har betydet, at vi efterhånden har tilpasset vores skole til samme
tankegang. Det ser vi i tilpasningen til fælles
standarder for sammenlignelighed, opprioriteringen af læsning, matematik og naturfag
på bekostning af andet vigtigt i skolen og i
forståelsen af skolen som brik i spillet om
globale vidensøkonomier”.
Hvordan kommer det konkret til udtryk?
“Blandt andet ved nationale test og ved de
mange læringsmål, som jo oprindeligt var
bindende. Lidt spidst formuleret kan man
sige, at begge dele er udtryk for en overvejende angloamerikansk inspireret tankegang
om, at man kan skabe en bedre skole ved at

reducere dannelse til en taksonomi af veldefinerede mål, som man siden kan outputkontrollere gennem test; og at man herigennem desuden giver skoler og kommuner incitamenter til at skærpe sig for at fremtræde
bedre i de sammenligninger, som følger af
konkurrenceudsættelse. Sammenligninger
og test producerer således særlige vilkår og
en del bieffekter for elever og lærere. Vi
ser en skole, der konsolideres i en praksis,
hvor læringsmålstyring og nationale test
bakkes op af vedtagen sandhed om, at synlig læring og ‘viden, der virker’ er vejen at
gå mod ‘den livslangt lærende studerende’
og ‘den kompetenceparate elev’.
Men her skal man holde sig for øje, at
både OECD og EU er organisationer, der
er grundlagt med økonomisk vækst for øje.
Derfor kan man heller ikke klandre dem for,
at det er den logik, de bygger på, når de går
ind på det skolepolitiske område. Problemet
består i, at vi tillader, at økonomiske argumenter får så enerådende en kraft i forhold
til andre vigtige livskompetencer, når vi
som samfund skal afgøre, hvilken type
dannelse vores børn og unge skal præges af.
Og her har i særdeleshed angloamerikansk
tankegang bidraget til at forme den diskurs,
ikke mindst via human kapital, school
effectiveness og evidenstænkning. Derfor
har vi som lærere, forskere og politikere en
forpligtelse til at gøre os klart, hvor de forestillinger om succesfuld skole og uddannelse kommer fra, som sætter dagsordenen, når
de transnationale samarbejdsorganisationer
løbende producerer nye diskurser og styringsteknologier, for eksempel test, ranglister og målstyret skole”.
Herhjemme har vi ellers sjældent set
USA’s skolesystem fremhævet som et
eksempel til efterfølgelse?
“Nej, men vi har kigget meget på de angelsaksiske ’lilleputter’ New Zealand og

den canadiske provins Ontario samt den
mellemstore spiller England. I en dansk
og skandinavisk velfærdsstatskontekst
er det bare mere legitimt at have blødere
angelsaksiske spillere som Canada og New
Zealand som forbilleder for sin skoleudvikling end det mere ekstremt markedsstyrede
USA med sin udprægede sociale ulighed
og meget konkurrencestyrede high-stakes
test-skolesystem, hvor skoler blev straffet
økonomisk eller endda lukket, hvis elever
ikke performer tilstrækkeligt med gode
testresultater. Men her er det vigtigt ikke
at glemme, at USA er den suverænt dominerende spiller i de angloamerikanske
netværk, som England er en mellemstor
spiller inden for og resten ’lilleputter’. Så
når dagsordener sættes, er det som oftest
med eller imod amerikanske tendenser,
hvilket siden farver også New Zealand- og
Ontario-dagsordener”.
Hvad er fordele og ulemper ved, at den
danske skole overtager den angloamerikanske tradition eller dele af den?
“I det omfattende fokus på effektivitet og
effektivisering sker ofte det, at opmærksomheden på skolens mere ’bløde’ formål
forsvinder. Det gælder elevernes dannelse
til demokrati, medborgerskab, kritisk tænkning og så videre. Stramme læringsmål i
fagene fra 1. til 9. klasse styrer i stigende
grad lærernes forberedelse og pædagogiske
arbejde, og når test og sammenligninger får
for stor indflydelse, leder det til teaching to
the test-effekter, især i udskolingsklasserne.
Vi risikerer her at glemme vores tradition
for, at elevernes aktiviteter fungerer som en
bredere dannelsesmæssig og demokratisk
praksis, hvor man kritisk forholder sig til og
tematiserer de strukturer, man lever under,
og arbejder på at formulere og praktisere
det, man stræber efter at realisere i eget liv
og de fællesskaber, man indgår i. I øvrigt
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en tradition, som mange misunder os
internationalt. Disse aspekter kan dog
få plads i visse transnationale undersøgelser, for eksempel den såkaldte
ICCS-undersøgelse fra 2017, hvor det
fremgik, at danske elevers demokratiog medborgerskabsforståelse nok var i
top internationalt hvad angår viden om
demokrati og medborgerskab, men at de
samme elever lå væsentligt længere nede
hvad angår deres aktive anvendelse af
denne viden”.
Det er nogle alvorlige konsekvenser,
du oplister. Bør Danmark melde sig
ud af eksempelvis OECD-samarbejdet på uddannelsesområdet?
“Nej, det mener jeg bestemt ikke.
Danmark kan være i de internationale
sammenhænge, hvor man diskuterer
skole- og uddannelsespolitik, og gøre sin
indflydelse gældende. Det er heller ikke
sundt, hvis vi lukker os om os selv og
bliver overbeviste om, at vi har verdens
bedste skole og intet kan lære udefra.
Men vi skal lytte til forskerne – herunder
også Pisa-forskerne – som igen og igen
har advaret imod at gøre internationale
sammenligninger til rankinglister. De anbefaler, at man lader sig inspirere af andre landes resultater i lyset af de mål og
prioriteringer, man inden for det enkelte
lands nationale ramme måtte have med sit
skole- og uddannelsessystem, i stedet for
at drive sammenligningerne for langt”.
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Du skriver i bogen, at der siden 2016 er
opstået en international opposition til
EU’s og OECD’s måde at bedrive skolepolitik på. Er der et oprør på vej?
“Ja, der er sket noget, men hvorvidt det
er tegn på en blivende forandring, er
for tidligt at sige. I USA er man gået
bort fra No child left behind-politikken
med for entydigt fokus på målstyring
og high-stakes test, og herhjemme er
de fleste af de mange læringsmål ikke
længere bindende, men blot vejledende.
Jeg mener, det er rimeligt at hævde, at
en stigende modstand mod transnationale styringsteknologier med fokus på
test og standarder baseret på overvejende angloamerikansk domineret school
effectiveness-diskurs fører til en vis

OM FORSKEREN
John Benedicto Krejsler er
professor på Danmarks Institut
for Pædagogik og Uddannelse
(DPU), Aarhus Universitet, hvor
han blandt andet forsker i
uddannelsespolitik og -økonomi.
Han er forfatter til den netop
udkomne bog “Skolen og den
transnationale vending – Dansk
uddannelsespolitik og dens
europæiske og angloamerikanske
forbindelser”. Bogen er udkommet
på forlaget Samfundslitteratur.
Onsdag den 23. juni klokken 15.00
tilbyder DPU, Aarhus Universitet,
et gratis webinar med diskussion
mellem professor John Benedicto
Krejsler, professor Christian
Ydesen og prorektor Alexander von
Oettingen om dansk skole- og
uddannelsespolitik i internationalt
perspektiv på godt og ondt.
Tilmelding via kalenderen på
dpu.au.dk

styrkelse eller genopdagelse af en pædagogisk diskurs, der har lange traditioner
i en dansk sammenhæng, nemlig den
tyskinspirerede dannelses- og didaktiske
diskurs med fokus på legen og børnelivets betydning og med forståelsen af skolen som et demokratisk mikrokosmos”.
I Danmark står vi over for at skulle
nytænke vores nationale test. Har du
et input til, hvordan de kan indrettes
bedre end i dag?
“De skal laves på en mere differentieret
måde, der er bedre forankret på de enkelte
skoler i al deres forskellighed, så de giver
lærerne viden om det enkelte barn, frem
for at være indrettet til at fortælle noget
om den enkelte skole eller kommune.
Testene skal ikke bruges til at rangordne
skoler, udskamme de ‘dårligste’ og motivere forældre til at søge hen på ‘de bedste’. Og test skal først og fremmest være
et middel, der understøtter realiseringen
af de større formål, som skolen tjener …
Halen skal ikke logre med hunden!”
sga@folkeskolen.dk

Anbefalinger
Fortalt til Maria Becher Trier

Christian Bunk Svane er lærer på
Østermarkskolen i Aars i Vesthimmerland
Kommune og faglig rådgiver for
madkundskab for ernæring og sundhedsnetværket på folkeskolen.dk
Foto: Lars Horn

Sig noget klogt – lav noget lækkert på baggrund af de kloge ord
Jeg lytter til det, når jeg kører på arbejde, så
sætter jeg YouTube på telefonen. Det foregår
på engelsk. Det giver mig en faglig ballast. Jeg
har set rigtig mange afsnit, men det er ikke
alle, jeg har brugt i praksis, men jeg bruger
afsnittene til at udvikle min undervisning og
mine artikler.

Film Bliv klog på
kemi i maden

YouTube er et fantastisk sted at blive klogere.
Jeg bruger meget afsnit fra ”Science and
Cooking”. Det kommer fra Harvard University i
USA, hvor kloge folk kigger på kemien i maden.
Så inviterer de ninjakokke ind som eksempelvis Ferran Adrià. Hver video starter med en
Harvard-professor, som fremlægger dagens
kemiske formel i henhold til et eller andet
mademne. Dernæst følger den kendte kok,
som arbejder med formlen i praksis.
Det er en tankegang og opbygning af
undervisning, som jeg godt kan lide.

Som opgaver har jeg brugt episoden med
Selina Juul om madspild og Morten Elsøes
”Myter om mad” til mit eget sundhedsforløb.
Jeg prøver at inspirere elever til at høre noget
klogt i stedet for at høre musik.

Podcast Pluk din
egen buket hos
Skoletjenesten

Jeg bruger podcasten ”Med mad i munden” i
min undervisning. Den findes på hvilken som
helst podcastapp. Jeg har brugt den rigtig
meget her i coronatiden. Det er virkelig gode
podcast, når man skal give sine elever noget,
hvor de ikke skal læse.
Som lærer bruger jeg den som opgaver, men
nogle gange prøver jeg også bare at gøre
eleverne interesserede i den ved at fortælle om
den, og så håber jeg, at de selv går hjem og lytter
til den. Jeg fører ikke kontrol med, om det lykkes.

Ud af huset Tag eleverne
med til streetfood og
McDonald’s

Jeg vil især anbefale at tage eleverne med til
streetfood og til McDonald's. Hvis du går i skole i
Ikast eller på Sydsjælland, kan der godt være
langt til et streetfoodmarked. Jeg tager mine
elever til streetfood i Aalborg. Det er et godt sted
at arbejde med madkultur. De får en skilling
med, og så får de en rundvisning og indsigt i
markedet og en virkelig god social tur.
Når jeg gerne vil slå et slag for at besøge
McDonald's, så er det, fordi de her er virkelig
gode til at vise rundt. Jeg har før taget elever
med til McDonald's i Haderslev. Inden vi tager

af sted, ser vi dokumentarfilmen ”Super Size
Me”. Under besøget viser McDonald's, at de ikke
er så forfærdelige, som de bliver udstillet som – i
hvert fald ikke i Danmark. Det bliver et virksomhedsbesøg, hvor det ikke kun er mad, det
handler om, men også at man kan få en rimelig
god uddannelse på McDonald's. Jeg tror, de
fleste McDonald's vil give en rundvisning, og
McDonald's ligger over hele landet.

YouTube: “Science and Cooking”

Podcast: “Med mad i munden”

McDonald’s, streetfoodmarkeder
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Hvad forestiller
du dig!?
Den danske
Lærerstands
Begravelseskasse
Fra alle skoleformer optages
lærere og lærerægtefæller/
samlevere og ligeledes pædagoger, der ikke er fyldt 50
år. Kontakt undertegnede
formand pr. telefon eller
e-mail: jmejlgaard@mail.tele.
dk eller søg på www.ddlb.dk
for nærmere oplysninger vedr.
indmeldelse.
Der kan tegnes forsikringer
på op til 25.000 kr. Sidste
årspræmie betales det kalenderår, hvor man fylder 70 år.
Meld dig ind i Den danske
Lærerstands Begravelseskasse, så du på denne måde
kan sikre dine nærmeste en
økonomisk hjælp til dækning
af de ret betydelige udgifter,
der altid vil være i forbindelse
med død og begravelse. Indmeldelsen skal som nævnt
ske, inden man fylder 50 år.
Der blev året 2020 for 23 afdøde medlemmer udbetalt en
begravelseshjælp på 397.345
kr. – heraf udgjorde bonus
161.845 kr.
Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057
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Denne bog er måske den mest
grundlæggende i forhold til at forstå
børn og unge med autisme.

Forestillingsevnen hos børn og
unge med autisme
AUTISMESPEKTRET
Anne Vibeke Fleischer, Käte From
260 kroner
164 sider
Dansk Psykologisk Forlag

ANMELDELSE AF CHRISTINA HOSTRUP

De fleste af os har ingen udfordringer med at
forestille os noget – vi overvejer faktisk ikke,
hvor kompleks en øvelse det er at diskutere
med familien om, hvordan sommeren skal
planlægges, hvilket tøj der vil passe til en tur i
snevejret, eller hvordan vi skal komme i skole.
Men forestillingsevnen er kompleks. Der er så
mange neurologiske funktioner i spil, at der
skal få benspænd til, før det pludselig er svært
at forestille sig. Der skal input og erfaringer
af mange slags til, for at man kan danne et
fremtidigt billede af en aktivitet. Og på baggrund af dette skal der skabes en meningsfuld
forestilling omkring en handling.
Den øvelse kan være voldsomt udfordrende
hos børn og unge i autismespektret. Men faktisk for mange andre også. Når man læser sig
ind i forklaringerne og eksemplerne, sidder
man og nikker og kommer i tanke om både
egne og andres udfordringer, der kunne ligne
de beskrevne.
From og Fleischer har skrevet en genial

bog, der kommer rundt om forklaringsmodeller inden for det neurologiske og neuropsykologiske, der kan pege på, hvad der er på spil i
hjernens meget komplekse netværk. De underbygger med mange og meget malende cases.
Og de byder også ind med handlemuligheder,
der er velbegrundede og lige til at gå til.
De første kapitler er fremragende redegørelser for dels autisme, dels forestillingsevne
neurologisk set. Så gode, at denne bog bliver
min nye grundbog på området. Dernæst gås
i dybden med temaer som tænkestil, sproget,
problemløsning og selvopfattelse – funktioner,
der alle kommer i bekneb ved en manglende
forestillingsevne.
Bogen tager tydeligt afsæt i nyeste viden om
både neurologi og autisme, herunder omgivelser og kontekstens betydning, og advokerer
for et meget nuanceret blik på autisme.
Jeg blev meget opløftet, da jeg læste bogen.
Jeg sendte link ud til alle mine kontakter i
fagfeltet og ud til alle de familier i netværket,
hvor autisme er en del af dagligdagen. Denne
bog kan læses og forstås af alle.

Literacydidaktik
Elever i literacyvanskeligheder

Musik for mange ører
Hørelære og musikteori for
større hold – 102 praktiske
øvelser

Se & regn-serien
Tal 1-10, Tal 1-30 og
Tal 0-100, Flere strategier,
To positioner, Store tal mv.

DIDAKTIK
Kirsten Friis, Dorthe Østergren-Olsen
138 sider
398,75 kroner
Dafolo

MUSIK
Hanna Rose Jørgensen, Clara
Smedegaard, Pernille Bøge
380 kroner
Dansk sang

MATEMATIK
Serie bestående af otte hæfter
25 kroner per hæfte
15 sider i hvert hæfte
Forlaget Matematik

Elevers læsevanskeligheder
er læreres ansvar

Musik er noget, vi
skaber og oplever
sammen

Træning eller læring?

ANMELDELSE AF ANNE SKOVMARK

Anbefalelsesværdig ny bog giver inspiration til at skabe en didaktik for alle,
også de læsesvage, i alle fag.
Med fjerde bind i serien “Literacy og
læring i fokus” samles en række artikler, der handler om forskellige tilgange
til literacydidaktik, der kan bruges, når
man har elever, der er i literacyvanskeligheder. Igennem alle kapitler formidles aktuel forskning, samtidig med
at forfatterne kommer hele vejen rundt
om emnet, lige fra elevernes perspektiv
på deres vanskeligheder, følger af disse
vanskeligheder og til vigtigheden i,
at der er voksne, der samler alle gode
indsatser på en skole. Endelig er der
også kapitler, der udførligt fortæller om
forløb, der er gennemført i praksis, og
som man kan lade sig inspirere af.
Denne bog kan anbefales, ikke bare
til læsevejlederen eller dansklæreren
med særlig interesse, men til alle undervisere, da literacyvanskeligheder er
til stede i alle fag. De elever, der har
disse vanskeligheder, er påvirket af
dem hele tiden, og det bør man som
underviser have sig for øje.
Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1870490

ANMELDELSE AF ANNE SKOVMARK

ANMELDELSE AF HAUBO CHRISTENSEN

Nyt materiale til den musikteoretiske
undervisning er lækkert og giver læreren lyst til at kaste sig ud i det.
Materialet er bygget op af øvelser,
der tager form som lege, spil og fællesøvelser. Alle aktiviteterne passer til
materialets fokus på udvikling af det
indre gehør, forståelsen for musikteori og arbejdet med solmisation, trinfornemmelse og bladsang. Med fokus på
fælles aktiviteter er materialet tænkt til
større hold fra folkeskoleklasser i den
obligatoriske undervisning over hold i
musikskoleregi til valghold i folkeskolen og videre helt op i gymnasiet.
Materialet er lækkert udført og giver
sådan en som mig lyst til at gå i gang
med at spille og lave teoriopgaver
med det samme – også selvom det er
et stort og omfattende materiale. Kunsten for læreren vil uden tvivl være at
udvælge det, der skal bruges, og ikke
gå for hurtigt frem. Jeg tror, at man
med dette materiale kan finde en god
og sikker vej ind i hørelære- og teoriundervisningen.

To spørgsmål er til evig debat blandt
matematikundervisere på alle niveauer: Hvad er det, eleverne skal lære, og
hvordan skal eleverne tilegne sig det
faglige indhold? Hvis træning er vejen
frem, er materialet her et udmærket bud.
Øvehæfterne “Se & regn” er Forlaget Matematiks bud på træningsmateriale til indskoling og mellemtrin
og til specialundervisningen i hele
skoleforløbet. Det er i øvrigt tankevækkende, at det mest søgte på nettet
under coronanedlukningen netop var
træningsmateriale.
“Se & regn”-materialerne udmærker
sig positivt ved at være overskuelige.
Hvert hæfte har fokus på en enkelt
faglighed. Tallene 1-10, 1-30, 0-100,
positionssystemet og regnestrategier,
begge på tre niveauer. “Se & regn”
skal også have ros for, at der er ganske
få opgaver på hvert opslag. Det er vigtigt med overskuelighed hos de fagligt
svageste, som kan have mest glæde af
træningen.

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1868309

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1862362
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Spot/ved Freja Grooss Jakobsen/fgj@folkeskolen.dk

”Brug teatret i undervisningen” er en ny
fælles portal for københavnske teatre.
Portalen gør det nemt for lærere at søge på
relevante forestillinger inden for fag, tema og
klassetrin. Derudover formidler portalen de
materialer, introduktioner, talks og rundvisninger, der er at hente ved en forestilling.

Missionen er, at det skal være nemt at bruge
teatret i undervisningen, at flere lærere
kender og oplever de muligheder, der er for
at hente inspiration til deres undervisning
via teatret, og at de forstår at inddrage en
forestilling, så der både er et før- og
efterforløb i forbindelse med et teaterbesøg.

Find portalen her: brugteatret.dk

Spejderapp hjælper udeundervisning
Appen Woop giver børn og unge oplevelser i
naturen med digitale skattejagter. I hold
finder og læser deltagerne poster, løser
opgaver og dyster mod andre hold – alt
Foto: Pressefoto

foregår i den nære natur. Derfor er det et
nemt redskab for lærere at bruge, når de har
udeundervisning med eleverne. Appen, som
er udviklet af Det Danske Spejderkorps, blev
lanceret første gang i 2012, men udkommer
nu i en helt ny og forbedret udgave med
støtte fra Novo Nordisk Fonden. Kun hver
fjerde 11-15-årige lever i dag op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fysisk aktivitet,
og her vil Woop kunne gøre det lettere for
lærere at aktivere eleverne udendørs på en
sjov måde.
Læs mere om appen og
download her: dds.dk/woop

Følg med og
deltag i
debatten på
42

Foto: Pressefoto

Ny portal om teater
i undervisningen

Vidensbank
bekæmper
fake news

Faktamediet TjekDet.dk bliver nu til
en national portal, der samler indhold
om bekæmpelse af fake news. Den
nye portal er en opjustering af det
tidligere medie og indeholder nu
mange flere tilbud, som også er
interessante for lærere og undervisere. Det nye tilbud rummer blandt
andet en vidensbank målrettet
undervisere og uddannelsesinstitutioner, som viser vejen til masser af
materiale om misinformation,
desinformation og hadtale fra nettet.
På sitet findes en oversigt over
analyser, statistikker og den forskning, der i de seneste år er publiceret
af danske organisationer og universiteter inden for de samme emner.
Formålet med initiativet er at styrke
den digitale dannelse.
Læs om undervisningsportalen
her: tjekdet.dk/undervisning

Lærerjob.dk

Korte meddelelser
MINDEORD
Det var med stor sorg, at vi tirsdag den 4. maj modtog den triste
meddelelse om, at Lasse Petersen var død samme morgen. Sygdom
gjorde, at han kun blev 73 år.
Lasse arbejdede i mange år på Kongsbjergskolen og startede på
skolen, da den var placeret, hvor nu Lunderskov Efterskole ligger.
Lasse var et engageret menneske, engageret i sin tid og præget af
idealer fra ungdomsoprøret.
Disse idealer fik Lasse på smukkeste vis overført til skolen. Det viste
sig i hans mangeårige arbejde med at inddrage eleverne, for eksempel i elevrådet. Det viste sig i hans arbejde med dansk og samfundsfag, med aktuelle og relevante emner til debat. Engagementet gjaldt
også valgfaget ”dramufo”, hvor Lasse i mange år stod bag opførelsen
af den årlige skoleforestilling.
Lasse satte mange aftryk på skolen også visuelt. Det skyldtes hans
interesse for kunst og maleri. Vi er mange, der husker hans kontor,
hvor hver en ledig plads på væggen var udnyttet med en plakat eller
et maleri.
Lasse fungerede i mange år som lærernes afholdte og respekterede
tillidsmand. Med sine kollegaers opbakning arbejdede han i medvind
og modvind for lærernes sag. Dette skete også med idealer fra ungdomsoprøret: græsrødderne skulle høres – demokratiet skulle fungere.
Skolen og lærerne har nydt gavn af mange af Lasses interesser:
Politik blev livligt diskuteret med kollegaerne. Lasse lagde aldrig
skjul på sine holdninger. Den politiske farve var rød, og et typisk
Lasse-citat var: ”Jeg er den eneste rigtige kommunist”.
Musik var en stor del af Lasses liv. Spændvidden var stor, fra tidlig
punkmusik, til at Lasse selv deltog i et spillemandsorkester. Orkesteret var i mange år hyret til skolefesten.
Festival og især Kløften Festival i Haderslev fyldte meget for Lasse.
Her samlede han flere af de mandlige lærere til at hjælpe med at
opbygge Store Scene.
Vi har mistet Lasse – han er ikke mere iblandt os. Men vi vil huske
ham som det menneske, han var: hjælpsom, solidarisk, engageret i
sin tid og i sine medmennesker.
Æret været hans minde.
Gamle og nye kollegaer på Kongsbjergskolen

Køge Kommunes Skoleafdeling
søger en kombineret
Natur- og Miljøskoleleder

Konsulent for Naturfag
og teknologi

… der har erfaring med - eller kan hurtigt sætte sig ind i
- følgende funktioner:
Samarbejde
med naturfagsvejlederne

Understøtte
det nye
teknologi-fag

Pæd. konsulent i
skoleafdelingen

Drive natur- og
miljøskolen

Undervisningsforløb
for klasser

Dyrehold og
klasseture
i naturen

DU kan nikke til flere af disse punkter, måske ikke alle
Stor selvstændighed og
samarbejde

Virkelighedsnære
problematikker

Kontakt med
virksomheder

Udvikle naturskole- konceptet

Pædagogisk
udvikling og
nytænkning

Skrive sager til
det politiske
udvalg.

Køge Kommune og Skoleafdelingen er præget af
Kollegialitet og
humor

Teamspillere,
der også er
gode solo

Højt til loftet og
plads til forskellighed

Høje ambitioner
og faglighed

Åben, nysgerrig og
hårdt arbejdende

Strategisk blik
med fokus på
praksis

Ansøgningsfrist: 6. juni 2021. Tiltrædelse 1. august
Kontakt: Skolechef Søren Thorborg 2046 3790 eller
konsulent, Trine Mansa 2933 6668
Om jobbet: Læs det fulde stillingsopslag og søg stillingen
på www.lærerjob.dk
Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem
mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge
stillingen.
www.koegekom.dk
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Gladsaxe Privatskole søger viceinspektør
Vores viceinspektør gennem en årrække har valgt at gå på
pension �l oktober. Derfor søger vi en ny, der skal tage over
og indgå i ledelsen.
Vi planlægger med en ansæ�else primo oktober, så der vil
være en overleveringsperiode, hvor vores nye viceinspektør
kan lære skolens dagligdag og ru�ner at kende.
Hvis du har en lederuddannelse, er det rig�g ﬁnt. Hvis ikke så
vil vi sørge for, at du får en.
Gladsaxe Privatskole er en mindre skole med i alt 26 ansa�e og
ca. 170 elever. Vi har egen SFO, som har 65 �lmeldte elever.
Vi er beliggende i et roligt villakvarter tæt på oﬀentlige transportmidler.
Nøgleord for skolen er arbejdsglæde, kompetente og engagerede lærere, tryghed, faglighed, fokus på trivsel, tæt samarbejde
med forældre og søde glade børn.
Som viceinspektør vil du indgå i ledelsesteam med skolens leder
omkring de mange ledelsesopgaver, der ligger på en skole.

10. KLASSE ER IKKE AFSLUTNING PÅ FOLKESKOLEN.
DET ER BEGYNDELSEN PÅ EN UNGDOMSUDDANNELSE.

Skoleleder søges til 10. klasse Campus Køge pr. 1.8.2021
•
•
•
•
•
•
•

Er du visionær, driftssikker og udviklings orienteret.
Er du parat til at gribe stafetten og føre skolen videre, så hører vi gerne
fra dig.
Vi har 145 elever og ligger ideelt midt mellem ungdomsuddannelserne
på Campus Køge.
Skolen er veldrevet, har gode resultater, høj medarbejdertrivsel og har
masser har samarbejde og potentiale sammen med ungdomsuddannelserne.
Et godt fællesskab med de øvrige skoleledere.
En dygtig, engageret og ambitiøs personalegruppe.
Skolen har en skøn elevgruppe med et kæmpe potentiale.

Spørgsmål og evt. aftale om besøg: Skolechef Søren Thorborg, 2046 3790
og afgående skoleleder, Ole Boye Nielsen, 5131 5269 eller lærer Morten
Uhrbrand Damkjær 22757978. Se mere på: https://10kck.aula.dk
Se hele opslaget på www.lærerjob.dk
Ansættelse: 1.8.2021. Ansøgningsfrist: 6.6.2021.
Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder
uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden
etnisk baggrund at søge stillingen.
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Vores nuværende viceinspektør har gennem mange år været
it-ansvarlig, hvilket vi gerne vil fortsæ�e med. Det drejer sig
om såvel it-support, pædagogisk it og vedligehold. Derudover
vil du komme �l at være ansvarlig for skolens hjemmeside.
S�llingen indeholder også undervisning, gerne i udskolingen
med matema�k og andre fag.
Løn og ansæ�else sker i henhold �l fællesoverenskomst
mellem Finansministeriet og LC. Udover den overenskoms�astsa�e lønindplacering vil det være muligt at a�ale et månedligt
�llæg, samt et årligt engangs�llæg.
Vi ser frem �l at høre fra dig, hvis du har lyst �l nye udfordringer. Har du brug for at vide mere om s�llingen, så kontakt
skoleleder Merete Fredlev enten på tlf. 44 98 35 98 eller på
mail merete@gladpriv.dk. Du er også velkommen �l at besøge
os e�er a�ale.
Ansøgningsfrist 07.06.2021 – Ansæ�elsessamtaler forventes
a�oldt i uge 24/25.

Engageret logopæd
Engageret
logopæd
til
PPR
til PPR
PPR
i Gribskov Kommune søger engageret logopæd til fuldtidsstilling.
IPPR
Gribskov
PPR har
vi brug søger
for en engageret
ny kollega,logopæd
der er engageret
i det logoi Gribskov
Kommune
til fuldtidsstilling.
pædiske arbejde.
I Gribskov PPR har vi brug for en ny kollega, der er engageret i det logoStillingen
vil kunne sammensættes ud fra den relevante kandidats kompepædiske arbejde.
tencer og præferencer. Der kan blive tale om en klassisk logopædfunktion
iStillingen
PPR, hvorvil
dukunne
vil være
tilknyttet forskellige
institutioner,
men muligheden
sammensættes
ud fra den
relevante kandidats
kompefor
en stilling
på specialområdet
specialiseringsgrad)
erlogopædfunktion
også en mulighed.
tencer
og præferencer.
Der kan(høj
blive
tale om en klassisk
i PPR, hvor du vil være tilknyttet forskellige institutioner, men muligheden
Brænder
du for
at skabe trivsel(høj
og udvikling
for børn oger
unge
i Gribskov
for en stilling
på specialområdet
specialiseringsgrad)
også
en mulighed.
Kommune, så er det måske dig, vi søger.
Brænder du for at skabe trivsel og udvikling for børn og unge i Gribskov
Læs
det fulde
opslag
og søg
stillingen
Kommune,
så er
det måske
dig,
vi søger.på gribskov.dk senest 7. juni 2021.

Læs det fulde opslag og søg stillingen på gribskov.dk senest 7. juni 2021.

7249 6000
www.gribskov.dk
7249 6000
www.gribskov.dk
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Jobannoncer
fra

Kvik-nr. 82083230
Ishøj Kommune, 2625 Vallensbæk

Afdelingsleder og viceskoleleder
til Kirkebækskolen

FAGBLADET FOLKESKOLENS JOBMARKED

• Ansøgningsfristen er den 31. maj 2021

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret.
så kommer du direkte til annoncen.

Kvik-nr. 82108495
Køge Kommune, 4600 Køge

De farvede blokke henviser til tre kategorier.

Skoleleder til 10. klasse Campus Køge

Naviger til den region, der er relevant for dig,
og find dit næste drømmejob.

• Ansøgningsfristen er den 06. juni 2021

Kvik-nr. 82123609
Flakkebjerg Skole, 4200 Slagelse
LEDERSTILLINGER

LÆRERSTILLINGER

ØVRIGE JOB

Skoleleder til Flakkebjerg Skole
• Ansøgningsfristen er den 09. juni 2021

JYLLAND
Kvik-nr. 82077404

Kvik-nr. 82123743
Gjerrild-Bønnerup Friskole, 8500 Grenaa

Køge Kommune, 4600 Køge

Gjerrild-Bønnerup Friskole søger kreativ
skoleleder med X-FACTOR!

Køge Kommune søger kombineret
natur- og miljøskoleleder

• Ansøgningsfristen er den 30. maj 2021

Kvik-nr. 82029749

• Ansøgningsfristen er den 06. juni 2021

Kvik-nr. 81971916
Højer Design Efterskole, 6280 Skærbæk

Det frie Gymnasiums grundskole, 2200 København N

Lærer til fuldtidsstilling på efterskole

Grundskolen på Det frie Gymnasium
søger lærer

• Ansøgningsfristen er den 29. maj 2021

• Ansøgningsfristen er den 11. juni 2021

Kvik-nr. 82061849

Kvik-nr. 82019242
Ødalsskolen, 6580 Vamdrup

Sankt Petri Skoles grundskole, 1451 København K

Ødalsskolen – en særlig skole – søger lærere

Sankt Petri Skole søger en lærer med dansk
og AKT, 0.-5. klasse, med start 1. august

• Ansøgningsfristen er den 31. maj 2021

• Ansøgningsfristen er den 28. maj 2021

Kvik-nr. 82089211

Kvik-nr. 82024200
Hellebjerg Idrætsefterskole, 7130 Juelsminde

Sankt Petri Skoles grundskole, 1451 København K

Vi søger to efterskolelærere, der vil
spille med på Hellebjergs hold

Sankt Petri Skole søger en lærer med dansk
og fransk, 6.-9. klasse, med start 1. august

• Ansøgningsfristen er den 01. juni 2021

• Ansøgningsfristen er den 28. maj 2021

Kvik-nr. 82123528

Kvik-nr. 82029919
Låsby Skole, 8670 Skanderborg

Københavns Kommune, 3630 Jægerspris

Dygtig matematik- og naturfagslærer

Skolelærer til Døgninstitutionen Nexus

• Ansøgningsfristen er den 07. juni 2021

• Ansøgningsfristen er den 31. maj 2021

SJÆLLAND & ØER
Kvik-nr. 82083228

Kvik-nr. 82030266
Odsherred Kommune, 4573 Højby

Taga Skole, 2200 København N

Skoleleder til Odden Nykøbing Egebjerg Skole

Tagaskolen STU København og Bornholm søger
læreruddannet/pædagoguddannet underviser

• Ansøgningsfristen er den 06. juni 2021

• Ansøgningsfristen er den 15. juni 2021

Folkeskolen

10

2021

45

Lærerjob.dk

Kvik-nr. 82048385

Kvik-nr. 82083550
Lyngholmskolen, 3520 Farum

Halsnæs Kommune, 3390 Hundested

På Lyngholmskolen søger vi en stjernelærer
til vores MiniUnivers (0.-1. årgang)

Indskolingslærer til specialskole i Hundested

• Ansøgningsfristen er den 28. maj 2021

• Ansøgningsfristen er den 09. juni 2021

Kvik-nr. 82048408

Kvik-nr. 82088464
Lyngholmskolen, 3520 Farum

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

På Lyngholmskolen søger vi en stjernebørnehaveklasseleder til vores MiniUnivers

Matematiklærer og vejleder til
indskolingen på Engelsborgskolen

• Ansøgningsfristen er den 28. maj 2021

• Ansøgningsfristen er den 04. juni 2021

Kvik-nr. 82049228

Kvik-nr. 82088466
Magleblik Skole, 3300 Frederiksværk

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Magleblik Skole søger to dygtige og
engagerede lærere

LKT-lærer til Engelsborgskolen

• Ansøgningsfristen er den 01. juni 2021

• Ansøgningsfristen er den 04. juni 2021

Kvik-nr. 82089400

Kvik-nr. 82050179
Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Prins Henriks Skole, 1820 Frederiksberg

Serviceminded it-supporter til Digitalisering og
IT i Danmarks Lærerforening

Dansklærer/læsevejleder samt dansklærer til den
franske Prins Henriks Skole på Frederiksberg

• Ansøgningsfristen er den 31. maj 2021

• Ansøgningsfristen er den 07. juni 2021

Kvik-nr. 82090820

Kvik-nr. 82054407
Lille Værløse Skole, 3500 Værløse

Albertslund Lille Skole, 2620 Albertslund

3 faste lærerstillinger i Autismeafdelingen til
Lille Værløse Skole

Indskolingslærer til Albertslund Lille Skole

• Ansøgningsfristen er den 31. maj 2021

• Ansøgningsfristen er den 30. maj 2021

Kvik-nr. 82090408

Kvik-nr. 82061017
Sengeløse Skole, 2630 Taastrup

Husum Skole, 2700 Brønshøj

Dansklærere til indskoling og mellemtrin på
Sengeløse Skole

Herlige Husum Skole mangler bl.a. en
læsevejleder og matematiklærer i indskolingen!

• Ansøgningsfristen er den 06. juni 2021

• Ansøgningsfristen er den 04. juni 2021

Kvik-nr. 82091577

Kvik-nr. 82077416
Køge Kommune, 4600 Køge

Rudersdal Kommune, 3460 Birkerød

Lærer i engelsk og dansk på
10. klasse Campus Køge

Dansklærere og naturfagslærer
til Trørødskolen

• Ansøgningsfristen er den 14. juni 2021

• Ansøgningsfristen er den 31. maj 2021

Kvik-nr. 82094680

Kvik-nr. 82082580
Syvstjerneskolen, 3500 Værløse

Skolen på La Cours Vej, 2000 Frederiksberg

Syvstjerneskolen søger barselsvikar

Har du styr på musikken og tallenes
finurlige verden?

• Ansøgningsfristen er den 31. maj 2021

• Ansøgningsfristen er den 01. juni 2021

Kvik-nr. 82118161

Kvik-nr. 82083549
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Halsnæs Kommune, 3390 Hundested

Johannesskolen, 2000 Frederiksberg

Udskolingslærer til specialskole i Hundested

Johannesskolen på Frederiksberg søger lærer
til idræt, religion og historie i 1.-6. klasse

• Ansøgningsfristen er den 09. juni 2021

• Ansøgningsfristen er den 16. juni 2021

Lærerjob.dk

Kvik-nr. 82123594

Kvik-nr. 82123744
Hillerød Kommune, 3400 Hillerød

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Underviser til modersmålsundervisning
i fransk

Uddannelsespolitisk konsulent til
Danmarks Lærerforening

• Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021

• Ansøgningsfristen er den 09. juni 2021

Kvik-nr. 82123858

Kvik-nr. 82066591
Hillerød Kommune, 3400 Hillerød

PUI (Pædagogisk Udvikling og Inklusion), 4200 Slagelse

Dygtige og engagerede lærere til at styrke
nyankomne tosprogede elever

Pædagogisk udviklingskonsulent

• Ansøgningsfristen er den 06. juni 2021

• Ansøgningsfristen er den 06. juni 2021

Kvik-nr. 82123676
Syvstjerneskolen, 3500 Værløse

Specialklasserækken på Syvstjerneskolen i
Furesø Kommune skal udvide
• Ansøgningsfristen er den 31. maj 2021

Kvik-nr. 82123569
Ellebækskolen i Køge, 4600 Køge

Ellebækskolen søger lærer til udskolingen
• Ansøgningsfristen er den 14. juni 2021

Kvik-nr. 82123857
Gribskov Kommune, 3200 Helsinge

Engageret logopæd til PPR

Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret
og læs hele annoncen

• Ansøgningsfristen er den 07. juni 2021

Klik din annonce ind, når det passer dig.
Folkeskolen.dk er åben hele døgnet.
Priser fra 410 kroner inklusive moms –

Oplev FUR – den
smukke ø i Limfjorden

Yoga, vandreture og
fællesskab på Samsø

2 sommerhuse til leje. Fra 2.500 kr./
uge i skolernes sommerferie.
Se www.sommerferie.nu/3634 og
www.sommerferie.nu/3635

Det er i uge 30. Vi bor på det
smukke Dansebjerg. Vi spiser og er
aktive sammen.

Telefon: 51 49 15 24/
61 48 15 24

betal med kort. Se priser på folkeskolen.dk

Rødhus ved Vesterhavet
ANNONCER BRAGT HER I BLADET KAN SES I DERES
FULDE LÆNGDE PÅ FOLKESKOLEN.DK

Lyst og dejligt træhus i Rødhus (syd
for Blokhus) på stor naturgrund tæt
på Vesterhavet.

Ansvarsfraskrivelse

Telefon: 29 41 41 52
www.glindvad.dk/roedhus

Aftaler indgået mellem annoncører og læsere via fagbladet
Folkeskolens Bazar og på folkeskolen.dk/bazar er et
direkte mellemværende mellem annoncøren og kunden, som
vælger at respondere på annoncen. Folkeskolen, Danmarks
Lærerforening og Media-Partners kan ikke drages til
ansvar for de annoncer, der er indrykket i Bazar – og vi
kontrollerer ikke de annoncerede oplysninger.

Telefon: 40 29 74 36
https://www.sup-event.dk/

Sommerferie i Aarhus
Hyggeligt hus i solrig have 5 km fra
Aarhus C. Tæt på skov, bus, indkøb
og 3 km til fin badestrand.

Telefon: 29 88 66 97

Læsø (ca. 2 km fra
Vesterø) i skoleferien
Dejligt lille Kalmarhus fra 1980, 56
kvm m. brændeovn på stor dobbelt
naturgrund, udlejes billigt.

Telefon: 23 71 77 38
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Blokade af skolerne
Sputnik, Basen, Isbryderen,
Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

INFO TIL
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail.
TELEFON:
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446
FORRETNINGSANNONCER:
annoncer@media-partners.dk
STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:
stillinger@media-partners.dk

DEADLINES FOR ANNONCER 2021
Nummer:

Udgivelse:

Deadline
forretningsannonce

Deadline stillingsrubrikannonce

Blad nr. 11

10. juni

25. maj

1. juni

Blad nr. 12

24. juni

8. juni

16. juni

Blad nr. 13

12. august

27. juli

3. august

Lærernes Centralorganisation – og dermed
Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod
alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger,
skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – af
følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler:

• Sputnik
• Basen
• Skolen ved Sorte Hest
• Isbryderen
• Vikasku
Blokaden betyder, at foreningens medlemmer
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job
eller lade sig ansætte ved disse skoler. Der
har i over et år været ført forhandlinger med
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer
dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst
til dækning af undervisningsarbejdet på
dagbehandlingstilbuddene. Desværre har
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat.
Derfor er det besluttet at udvide blokaden, som
hidtil kun har dækket Sputnik. Brud på blokaden
kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening,
ligesom man kan miste retten til senere at blive
medlem af Danmarks Lærerforening.

Rubrikannoncer
Næste nummer af

udkommer torsdag den 10. juni

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland

www.6401.dk
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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+.

SIDE 20

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

Lærerstuderendes
Landskreds

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen træffes i foreningens sekretariat
efter aftale.

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

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.

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

WWW.LPPENSION.DK

Servicelinjen er åben
mandag-torsdag fra klokken
9.00 til 15.30,
fredag fra klokken
9.00 til 14.30.

Kompagnistræde 32 · 1208 København K · Tlf: 7010 0018

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.

Formand
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet efter aftale

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

Anne-Christine Pihl
chefsekretær
acp@folkeskolen.dk

Forsidefoto:
Tor Birk Trads

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.

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

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen
ansvarshavende chefredaktør
hjo@folkeskolen.dk

Tosprogede elever
risikerer at dumpe
et klassetrin i år

SIDE 10

27 | 05 | 2021

NR10

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Følg Folkeskolen
facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk
@folkeskolendk

Sådan lever lærere
med ADHD

SIDE 14

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

Fagbogsskabelon
Elever i 2. klasse bliver
bedre til naturfag ved
at skrive små fagbøger.

DANMARKS
LÆRERFORENING

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

www.laka.dk

Fagbladet Folkeskolen og
folkeskolen.dk udgives af
udgiverselskabet Fagbladet
Folkeskolen ApS, som ejes af
Stibo Complete og Danmarks
Lærerforening.

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K
Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.laka.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.

Esbjerg
Skolegade 81, 3.
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018
Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018
Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1.
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

Du kan også sende en besked via hjemmesiden
København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Karen Ravn
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mediet redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier.
Chefredaktøren har ansvar for
alt indhold.

Mette Schmidt
bladredaktør
msc@folkeskolen.dk

Cvr-nummer: 36968559

Pernille Aisinger
pai@folkeskolen.dk (orlov)

Tryk
Stibo Complete, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas efter ISO 14001 og EMAS.

Sebastian Bjerril
bje@folkeskolen.dk

138. årgang, ISSN 0015-5837

Freja Grooss Jakobsen
fgj@folkeskolen.dk

Grafisk produktion
Boy & Son ApS

Ida Juel Koll
ijk@folkeskolen.dk

Kontrolleret oplag 2020:
73.598
(Danske Mediers Oplagskontrol)

Helle Lauritsen
hl@folkeskolen.dk

Læsertal 2020:
151.000
(Index Danmark/Gallup)

Udebliver dit blad
Klik på ”Klag over bladleveringen”
nederst på folkeskolen.dk.
Levering
Ved adresseændring send en
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00
Henvendelser til redaktionen
E-mail
folkeskolen@folkeskolen.dk
Telefon
33 69 63 00
Post
Fagbladet Folkeskolen,
postboks 2139
1015 København K

Erik Bjørn Møller
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise
abr@folkeskolen.dk

Abonnement
Se folkeskolen.dk/abonnement
Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018

Peter Leegaard
ansvarlig for forretningsudvikling
ple@folkeskolen.dk

Maria Becher Trier
mbt@folkeskolen.dk
Anmeldelser
Stine Grynberg Andersen
redaktør af anmeldelser
sga@folkeskolen.dk
Faglige netværk
Jennifer Jensen (orlov)
community udvikler
jje@folkeskolen.dk
Debat
Cathrine Bangild
community manager
cbai@folkeskolen.dk
Lærerprofession.dk
De bedste professionsbachelorog diplomprojekter fra læreruddannelsen og skoleområdet.
I samarbejde med Danske
Professionshøjskoler.

Adresse
Kompagnistræde 34, 3. sal,
1208 København K

Åbningstider
Man - tors: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

151.000 LÆSERE
Folkeskolen
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Illustration: Ditte Lander Ahlgren

USKOLET
VED MORTEN RIEMANN

Skal du være censor?
Følg disse vanvittigt mange råd
• Først og fremmest: Bare tag det roligt. Ofte
er eleverne endnu mere nervøse, end du er.
• Censor skal sikre en ensartet, fair behandling og en
uvildig bedømmelse – det handler ikke om dig som
person, men om embedet. Mød derfor op i kappe og
langkrøllet paryk.
• Det grønne bord. Jo, men hvorfor egentlig stoppe
dér? Kom lidt før, og overrask alle med et festligt
farvetema i eksaminationslokalet. Pynt op med grønne
servietter, grønne guirlander, grønne balloner.
• Rigtige censorer insisterer på sødetabletter i kaffen.
• Bidrag til en imødekommende atmosfære, og etablér
fra starten et fællesskab med eksaminator ved at
fortælle indforståede jokes om Niels Egelund.
• I de fleste tilfælde vil du uden problemer kunne
medbringe din hund, det er kun hyggeligt.

• Giv under eksaminationen indtryk af oprigtig interesse
og koncentreret deltagelse ved at lade, som om du
tager noter, mens du langsomt ryster på hovedet.
• Vis hensyn: Sørg for at åbne et vindue, inden
du tænder din pibe.
• Under frokosten på lærerværelset bør du udnytte din
status og flirte uhæmmet med eksaminators kolleger.
• Vælger du i løbet af en lang dag med mange
eksaminationer at se lidt Netflix, bør du huske, at det kan
virke uhøfligt, hvis du ikke skruer ned for lyden.
• Det sender et useriøst signal, hvis voteringen går for
hurtigt. Foreslå eksaminator en hurtig omgang
backgammon, inden I henter eleven ind til
karaktergivningen.
• Prøv at glemme, at eksamenssituationen alle dage har
været en virkelig mærkelig konstruktion, som ikke rigtig
har noget med virkeligheden at gøre. Og i år er det så
lige en tand mere absurd.

U s ko l e t e r F o l k e s k o l e n s b a g s i d e m e d s a t i r e , s o m i k k e u m i d d e l b a r t g å r m e g e t o p i f a k t a . S k u l l e e n k e l t e n a v n e , h æ n d e l s e r
eller undervisningsministre alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

MEDLEMSKONFERENCER
Grib chancen og nyd en weekend på et af foreningens dejlige konferencecentre når du endelig
kan være sammen med kolleger fra din arbejdsplads og resten af landet. Bliv inspireret, diskuter,
gå en tur, reflekter og tag det bedste med hjem.

Du kan læse mere om oplæggene på vores hjemmeside.

Vi har fundet tre fantastiske oplægsholdere i
Rasmus Meyer (Forstander, Krogerup Højskole),
Janne Hedegaard Hansen (Centerchef for Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge)
og Lene Tanggaard (leder af Designskolen i
Kolding).

Få mere at vide hos din tillidsrepræsentant og på
www.dlf.org, hvor du kan tilmelde dig og se hele
programmet.

Med de oplægsholdere kommer vi omkring spændende temaer som professionel dømmekraft, at
indlade sig lidenskabeligt med tilværelsen og det
altid aktuelle tema inklusion.

DANMARKS
LÆRERFORENING
dlf.org

Det er gratis at deltage, og foreningen dækker
dine rejseudgifter efter gældende regler.

02. – 03. okt. 2021, Sinatur Hotel Skarrildhus
13. – 14. nov. 2021, Sinatur Hotel Gl. Avernæs
20. – 21. nov. 2021, Sinatur Hotel Skarrildhus
Ansøgningsfristen er den 13. juni 2021.

Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

KENYA KALDER
ALLE SKOLER
ÅRETS FAGLIGE OPDAGELSESREJSE: Med Danidas nye undervisningsmateriale oplever dine elever mange sider af
livet for børn i Kenya. Først og fremmest kommer I helt tæt på hverdagen hos Turkana-folket. De lever som fiskere
og nomader i en barsk region, hvor klimaforandringer gør det nødvendigt at tænke nyt.
I møder også børnene i Kenyas myldrende hovedstad Nairobi og på familie-landbrugene i de frugtbare Nakurubjerge. I besøger de varme kilder, tefarmen, elefant-børnehjemmet, kurvefletteren, perlemageren og meget andet.
Og så lærer I en masse om Kenyas ikoniske dyreliv. Materialet giver globalt udsyn i børnehøjde.
1.-5. KLASSE – NEMT, ENGAGERENDE OG MED MASSER AF KERNEFAGLIGHED:
Årets bog: ’Den store plan’ af Kim Langer. Om fiskerdrengen Ekiru ved
den store Turkana-sø, der bruger sine matematiske evner til at redde
familien – og give sin gnavne morfar en lille lærestreg. Plus masser af
faktastof og tre læselet-fabler.
Årets film: Mange små film om Kenya – og en fiktionsserie om
venskaber på trods, hvor Ramasjangs værter får hjælp fra Kenya.
Kreativitet: Syng med på årets sang, og arbejd med kenyanske
mønstre og farver i keramik, foldebøger, smykker og tegninger.

Masser af andre fagopgaver: Eleverne læser, undersøger, skriver, laver
N/T-eksperimenter og formidler.
Bevægelse med sjove lege og spil fra Kenya.
Mød Karen Blixen i Kenya – med fortælling, fakta og leg.
Lærer-web med materialer klar til brug og nemme opgaveark.
Kreative IT-værktøjer: Mød tre børn fra Kenya, lav flotte fotohistorier
og en sej, interaktiv lågekalender til fx forældrene.
Online skole-events: Folkekirkens Nødhjælp laver sjove events, hvor
din klasse kan være med ’live’. NB: Tilmelding før sommer!
Årets projekt: Folkekirkens Nødhjælp hjælper børn og voksne i Turkana
med uddannelse, klimatilpasning og konfliktmægling.

249,-

Komplet
klassesæt
30 store elevbøger

2 lærervejledninger

Omfattende web-materiale

u-landskalender.dk
Lærerne siger: • Fantastisk materiale • Både lærere og elever var begejstrede •
Spændende og lige til at gå til • Superflot og fængende • Virkelig god variation og faglig
spredning • Eleverne var helt opslugt • Et superb materiale, som jeg anbefaler til ALLE!

BESTIL
NU

Lav pris til
1. juli

