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Forenede
offentlige
Arbejdsgivere

Situationen er historisk. Og det er altså ikke positivt ment. Det er uhørt, at

Forenede offentlige Arbejdsgivere i den grad tromler hen over både lønmodtagerne og den
danske model i et koordineret raid, som skal få lærerne til at finansiere både den planlagte
folkeskolereform og aktuelle samt fremtidige besparelser på skoleområdet.
I rigtig mørke stunder kan man få den ide, at det vigtigste ikke engang er at presse
lærerne til at undervise mere. Det kan man jo godt inden for den nuværende arbejdstidsaftale, hvad næsten alle lokale aftaler det forløbne år har vist. De har næsten alle sat undervisningstiden per lærer op, så de har kunnet undervise eleverne, på trods af at hver tiende
lærerstilling er blevet nedlagt de seneste tre år. Men måske er det vigtigste i virkeligheden,
at lærerne skal trynes og holde op med at tro, at de skal have indflydelse på og tage ansvar
for, hvad de foretager sig. Og det gælder både i folkeskolen og på de frie skoler, gymnasier
og erhvervsskoler. De skal bare rette ind!
Det ses også af en lille passus i udspillet til folkeskolereformen, som handler om at
afskaffe skolernes pædagogiske råd. Den sidste minimale reminiscens af lærerrådet, hvor
lærerne diskuterede den pædagogiske linje for skolen. Det skal være slut nu.
Arbejdsmarkedsforskerne har aldrig set noget lignende. At en offentlig arbejdsgiver i
form af KL tør satse samtlige jetoner ved overenskomstbordet.
»I forhandlinger er der jo aldrig nogen, der kan få 100 procent af det, de kræver. Men det
mener arbejdsgiverne nu, at de kan«, siger for eksempel professor Henning Jørgensen.
Det står nu efterhånden klart, at der er tale om en aftalt masterplan med finansministeren i spidsen. Han satte gymnasielærerne på plads den 8. februar. I torsdags om morgenen udsendte han lockoutvarsel for alle lærere ved de frie skoler, og torsdag middag var
medlemmerne af KL-bestyrelsen derfor ikke i tvivl om hans støtte, da de besluttede at varsle
lockout for samtlige folkeskolelærere. Arbejdsgiverne kan føre sig frem som »stålsatte«. De
ved, at de i sidste ende bare kan få regeringen til at gribe ind. Ja, mon ikke lovudkastet allerede ligger klar. Lærerne har ikke kunnet få aktindsigt i de aftaler, som er indgået i den hemmelige arbejdsgruppe mellem Finansministeriet, KL og Ministeriet for Børn og Undervisning
om lærernes arbejdstid. Men mon ikke det er de aftaler, vi lige nu ser ført ud i livet.
Officielt har der været overenskomstforhandlinger for henholdsvis friskolelærerne med
staten som forhandlingsmodpart og folkeskolelærerne med KL som modpart siden begyndelsen af december. Men selv hvis man af bedste evne forsøger at se positivt på forløbet, er
det umuligt at kalde det en forhandling, når den ene part fremsætter et krav, som fastholdes
urokkeligt, mens den anden part forsøger sig med flere forskellige løsningsforslag – herunder om de bare kan få samme vilkår som de skolepædagoger, der allerede arbejder i skolen.
Det er her, de fleste journalister, forældre og kommentatorer går i vandet. For de taler,
som om det er to parter, der ikke kan finde ud af at forhandle, og som bør sætte sig ned og tale sammen. Men
hvis den ene part bare bliver stående, hvor er så
forhandlingen? Der er tale om en damptromle,
som skal køre lærerne flade. Det er en farlig vej
Hanne Birgitte Jørgensen,
for folkeskolen.
Ansv. chefredaktør
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KL vil låse lærerne ude
For første gang nogensinde har kommunerne varslet, at de vil lockoute alle overenskomstansatte lærere,
hvis ikke lærerne er klar til at indgå en lederstyret arbejdstidsaftale. Både KL og Bondo vil forhandle.
Tekst

Karen Ravn og Maria Becher Trier

Foto

Klaus holsting

19. december
Første forhandlingsmøde. LC opfordrede
KL til at svare skriftligt
på en række spørgsmål.

6/

8. februar
Parterne mødtes.
Lærerne havde ikke
modtaget svar på de
stillede spørgsmål.

Konflikt skaber ikke en bedre skole. Det er
formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen helt sikker på. Og
derfor forbereder han sig også på at komme
til forhandlinger med KL i Forligsinstitutionen, efter at overenskomstforhandlingerne

14. februar
LC modtager et aftaleudkast, hvor lærerne
skal stå til rådighed
1.924 timer om året.

24. februar
LC foreslår, at lærerne
arbejder efter samme
arbejdstidsaftale som
pædagogerne i skolen.

om lærernes arbejdstid er brudt sammen, og
KL og Finansministeriet har varslet lockout.
Danmarks Lærerforening vurderer, at op
mod 44.000 medlemmer vil blive ramt af en
lockout.
»KL’s lockout er en hel unødvendig optrap-

26. februar
Parterne mødes til afsluttende forhandlinger.
Efter få timer sendes
lærernes forhandlere
hjem for at udarbejde en
liste over ønskede ændringer til KL’s forslag.

27. februar
Omkring klokken 1 om
natten erklærer KL
sammenbrud.

28. februar
KL varsler lockout.

folkeskolen / 05 / 2013
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Tirsdag i sidste uge mødte lærernes formand Anders Bondo og LC’s sekretariatsleder Mariann Skovgaard op i KL til
det sidste møde om lærernes arbejdstid. Få timer efter blev
de sendt hjem, og om natten erklærede KL sammenbrud.

DLF ønsker svar på blandt
andet disse spørgsmål:


ning i forhold til de forhandlinger, som er i
gang. Jeg anser langtfra mulighederne for at nå
frem til et forlig for at være udtømte. Derfor vil
jeg endnu en gang opfordre KL til at komme
tilbage til forhandlingsbordet. Vi skal bruge
alle tænkelige muligheder for at nå frem til en
aftale til gavn for folkeskolen og elevernes undervisning«, lyder det fra Anders Bondo.

Tid til forberedelse
I flere måneder har lærernes formand i
medierne og ved forhandlingsbordet kæmpet
for at forklare, hvorfor det er vigtigt, at
der er en sammenhæng mellem antallet
af undervisningstimer og forberedelse. KL
ønsker en arbejdstidsaftale, hvor det er op til
lederen, hvor meget forberedelse den enkelte
lærer har. Målet er, at lærerne skal undervise flere timer og dermed skal være med
til at finansiere den folkeskolereform, som
regeringen ønsker indført. Tirsdag i sidste uge
forhandlede parterne. Anders Bondo blev
sendt hjem fra KL-huset tirsdag eftermiddag
med en opfattelse af, at han var blevet bedt
om at skrive ned, hvad det er for sikringer af
lærerarbejdstiden, DLF synes mangler i KL’s
bud på en arbejdstidsaftale.
Lærernes formand var kommet med flere
forslag til en ny arbejdstidsaftale. Anders Bondo understregede, inden han forlod KL-huset,
at han ikke var klar til at tage alle DLF’s egne
forslag af bordet endnu, og det oplevede han
accept af. Men midt om natten erklærede KL’s
topforhandler og borgmester Michael Ziegler
forhandlingerne for brudt sammen, blandt
andet med den begrundelse at Lærerforeningen ikke havde opgivet sine egne forslag.
Dagen efter varslede en enig KL-bestyrelse
lockout.






Hvordan kender læreren omfanget af de enkelte

elementer i opgaveporteføljen?
Hvilke bestemmelser gælder der for ændring af
arbejdstiden?
Hvordan sikres en sammenhængende arbejdsdag?
Hvordan sikrer man, at der ikke planlægges med
overtid i forhold til en 37-timers uge?

Smal lønaftale
Før forhandlingerne om lærernes arbejdstid spidsede
til, indgik de kommunale arbejdsgivere og arbejdstagere med henholdsvis Michael Ziegler og Anders
Bondo i spidsen et forlig om de generelle kommunale
overenskomstaftaler. 1,91 procent i generelle lønstigninger med de første 0,5 procent til udbetaling
allerede 1. april 2013. Dertil kommer 0,25 procent til
forhandling på de enkelte overenskomstområder, altså
i alt lønstigninger i udsigt til lærerne på 2,16 procent
over to år – en smule mindre end ved overenskomsten
for to år siden.
»Vi har set os nødsaget til at varsle lockout, da det er den eneste måde, KL kan
frigøre sig fra de arbejdstidsregler på, som
lærerne i dag arbejder under«, sagde KL’s
formand Erik Nielsen.

KL presser lærerne
KL-politikerne signalerede, at man gerne vil
forhandle videre med lærerne i Forligsinstitutionen. Men de understregede også, at
lærerne skal komme med konkrete bud på,
hvad der skal til, for at de kan gå med på KL’s
ønske om en lederstyret arbejdstidsaftale.
»Efter mange og lange forhandlinger måtte
vi natten til onsdag konstatere, at Lærernes
Centralorganisation grundlæggende ikke vil
imødekomme KL med andet end arbejdstidsregler, der svarer til dem, vi har i dag, og
dermed ikke realitetsforhandle. Vores mål er

stadig at blive enige om nye arbejdstidsregler«, siger formand for KL Erik Nielsen.

Beskyttelse af lærerne
Anders Bondo er helt klar til at forhandle,
selv om han ikke forstår KL’s ageren.
»Det var for tidligt for os at tage alle vores
forslag af bordet«, mener Anders Bondo.
Men han understreger samtidig, at Lærerforeningen i den grad var i realitetsdrøftelser
omkring KL’s bud på en »normalisering« af
lærernes arbejdstid. Netop derfor havde han
brug for svar på en række spørgsmål:
»Jeg havde brug for på skrift at få at vide,
hvilken form for beskyttelse der vil være for
lærerne mod, at man for eksempel lægger
hele arbejdsbyrden de sidste tre måneder af
året, hvis jeg skulle kunne forklare det til mit
bagland i DLF’s hovedstyrelse og Lærernes
Centralorganisations bestyrelse. KL siger jo,
at lærerne skal have samme vilkår som alle
andre offentligt ansatte. Men de har ikke kunnet pege på nogen andre grupper, som ikke
har en eller anden form for sikring og varselsregler«, siger Anders Bondo og peger på,
at lærerne i dag med A08-aftalen har en arbejdstidsaftale helt uden regler og bindinger
bortset fra én eneste, nemlig et maksimalt
antal undervisningstimer, den enkelte lærer
kan pålægges. Hvis dette loft fjernes, som KL
ønsker, så må der være en anden beskyttelse,
mener han.

Vil undgå konflikt
KL har ikke udtaget samtlige af DLF’s medlemmer til en lockout. Eksempelvis er skolelederne undtaget lockouten. Lærernes Centralorganisation kunne vælge at udtage eksempelvis
lederne til strejke. Men det sker ikke. »Jeg tror
ikke på, at man kan konflikte sig til en god
arbejdstidsaftale«, siger Bondo.
kra@dlf.org, mbt@dlf.org

ê

Følg med i
udviklingen på
folkeskolen.dK
4. marts
Forligsinstitutionen
indkalder lærerne og
kommunernes forhandlere til første
møde.

1. april
En konflikt kan tidligst
starte. Forligsinstitutionen kan beslutte
at udsætte konflikten
14 dage.

15. april
Forligsinstitutionen
kan udsætte konflikten
yderligere to uger og
fem dage, hvis man
vurderer, at parterne
kan nå et resultat.

2. maj
Folkeskolens skriftlige afgangsprøver er
planlagt til at begynde,
men må muligvis aflyses, hvis konflikten
ikke er løst.

4. maj
Udsættelse af konflikt
er ikke længere mulig.
Lærerne lukkes ude fra
skolerne.

3. juni
De mundtlige afgangsprøver er planlagt til at
begynde, men må
muligvis aflyses, hvis
konflikten ikke er løst.

folkeskolen / 05 / 2013 /
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aktualiseret
Dagen efter at KL varslede lockout, besøgte Folkeskolen Skolen ved Sundet på Amager i København.
Vrede, frustration og afmagt var blot nogle af tankerne blandt skolens lærere.
Tekst

Ann-Sofie Warnich asw@dlf.org

Foto

bo tornvig

Jonas Pagh,
lærer i
udskolingen

Lockoutsituationen overrasker mig ikke, men den undrer mig rigtig
meget. Der var så meget at forhandle om, men hele forløbet virker til at
være forberedt fra starten af. Det er usmageligt. Jeg er virkelig frustreret over, at modparten ikke lytter, og det gør mig næsten hævngerrig.
Det nytter selvfølgelig ikke at reagere med hævn, men det er fristende
at tænke, at de kan få lov til at sejle deres egen sø.
Her dagen efter lockouten føler jeg mig meget demotiveret. Det er ikke
sjovt at gå på arbejde i en hel måned uden at vide, hvad der kommer til
at ske. Det værste skrækscenarie for mig er, hvis alle de her nye tiltag
bliver til virkelighed. Der er brug for et kompromis, hvor begge parter
lytter til hinanden.

Maja Kragh,
klasselærer,
2. klasse

Jeg stod i håndarbejdslokalet, da en kollega stak hovedet ind og
fortalte om lockouten. Det var jo sådan set forventet, men jeg blev alligevel virkelig overrasket over min egen reaktion. Jeg følte mig pludselig
både vred, ked af det og ikke mindst chokeret over, at lockouten ramte
mig så personligt. Selvom jeg er lærer og på arbejde, så er jeg jo stadig
Maja. Det er simpelthen nødvendigt for mig at være personligt til stede
som lærer, og det er nok derfor, lockouten føles som en personlig kritik.
Jeg er af natur meget positiv, men jeg må indrømme, at hele den her
situation gør mig træt og halvdeprimeret. Jeg har altid mange bolde i
luften, men da jeg mødte her til morgen, føltes det mere, som om alle
mine bolde lå på gulvet. Dem skal jeg finde energien til at samle op
igen.

8/

René Aistrup,
lærer i
indskoling
og udskoling,
tillidsrepræsentant

Jeg er virkelig ærgerlig. Ærgerlig over en lockout, som kommer til at
påvirke rigtig mange mennesker. Både forældre, lærere og elever. Ærgerlig over udsigten til afskaffelse af en arbejdstidsaftale, som fungerer.
Og ikke mindst ærgerlig på vegne af mine kollegaer, som jeg kan mærke
bliver både stressede og demotiverede af denne her konflikt. Vi står med
en følelse af: hvorfor skal vi overhovedet være her, når vi bliver behandlet
på denne måde. Det eneste, jeg vil, er at passe mit arbejde, men det er
hårdt, når faget og lærerne er under negativ omtale og mistanke.
Jeg er vild med det her job, og jeg har altid tænkt om mig selv som en
lærer for livet. Men jeg må indrømme, at jeg for første gang har mistet
lysten til at blive i jobbet til min pension.

Anne Krab
Harholt, lærer
i indskoling og
udskoling

Jeg er rigtig sur over situationen. Jeg vil gerne undervise, og jeg
kan ikke se, hvordan det bliver nemmere at finde en løsning ved, at KL
lockouter os. Det er os, der skal bygge skolen op, når de engang når til
enighed, og derfor virker det fuldstændig vanvittigt, at de nu rammer
os så hårdt og river os ned. De nedbryder alle de positive og engagerede lærere, der er rundtomkring på skolerne. Jeg er så træt af al den
negative omtale af et job, som jeg gør rigtig godt. Jeg prøver virkelig at
passe mit arbejde og holde fokus på undervisningen, men det er vildt
frustrerende at have et »hvis« hængende over hovedet hele tiden. Det
er jo ikke til at vide, hvad der sker, og om planlægningen af skoleåret
kommer til at holde. Jeg frygter, at denne her konflikt vender offentlighedens syn på folkeskolen til det negative. Hvad folkeskolen i virkeligheden har brug for, er ro og optimisme.
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Valgresultat
I oktober 2012 blev der udskrevet valg til LB Foreningens generalforsamling.
I 3 valgområder skulle der vælges kandidater tilhørende henholdsvis folkeskoleområdet,
medlemsgruppe 1, og undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer uden
tilknytning til undervisningsområdet, medlemsgruppe 2. Valget er gældende for en periode på 4
år fra den 1. maj 2013.
Valgområde 4, Bornholm
Der skulle vælges 1 delegeret for medlemsgruppe 1 samt 1 delegeret for medlemsgruppe 2.
Der blev ikke tilmeldt flere kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved fredsvalg blev:
•
•

Overlærer Kjeld D. Carlsen, Allinge, medlemsgruppe 1.
Direktør Finn Pedersen, Rønne, medlemsgruppe 2.

Valgområde 5, Vestsjælland
Der skulle vælges 2 delegerede for medlemsgruppe 1 og 1 delegeret for medlemsgruppe 2.
For medlemsgruppe 1 blev der ikke tilmeldt flere kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved
fredsvalg blev:
•
•

Overlærer Poul Christiansen, Stenlille, medlemsgruppe 1.
Lærer Per Toft Haugaard, Slagelse, medlemsgruppe 1.

For medlemsgruppe 2 har vi ikke modtaget nogen kandidattilmeldinger, pladsen er derfor ledig.
Det af bestyrelsen nedsatte valgudvalg vil bistå med at finde en kandidat jf. vedtægternes § 8a.
Denne kandidat skal efterfølgende godkendes af generalforsamlingen.
Valgområde 6, Sydsjælland
Der skulle vælges 1 delegeret for medlemsgruppe 1 samt 1 delegeret for medlemsgruppe 2.
Der blev ikke tilmeldt flere kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved fredsvalg blev:
•
•

Lærer Poul Erik Madsen, Hårlev, medlemsgruppe 1.
Seminarielektor Troels Tunebjerg, Vordingborg, medlemsgruppe 2.

Venlig hilsen
Carsten Mørck-Pedersen
Formand

Jørn Anker-Svendsen
Adm. direktør

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

Valgresultat - Folkeskolen_192x261.indd 1
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Din økonomi
under en konflikt
Ved en kortvarig konflikt yder strejkekassen Særlig Fond lærerne
konfliktstøtte. Bliver konflikten langvarig, vil DLF’s hovedstyrelse
tage stilling til, om en låneordning skal træde i kraft.

Tekst

Maria Becher Trier

Hvis den netop varslede landsdækkende konflikt bliver en realitet, ydes lærerne konfliktstøtte. I tilfælde af en langvarig konflikt bliver
det i form af en låneordning. Hovedstyrelsen
har valgt lånemuligheden, fordi Særlig Fond
på den måde kan finansiere en længere konflikt. Som udgangspunkt er der en forventning om, at pengene betales tilbage til Særlig
Fond, der er »udlåneren«.
Hvis KL sender samtlige overenskomstansatte lærere i konflikt, vil medlemmerne ikke
få løn, men blive delvist kompenseret med
støtte fra DLF. Lige nu ruster Danmarks Lærerforening sig til en længerevarende konflikt

for op mod 43.000 medlemmer. Formand for
organisationsudvalget Per Sand understreger,
at en konflikt altid vil koste medlemmerne
penge, og låneordningen vil være en fordel
for medlemmerne.
Det er varigheden af en eventuel konflikt,
der afgør, om hovedstyrelsen sætter låneordningen i værk.
»Hvis konflikten kun kører to eller tre
dage, så er det slet ikke sikkert, vi sætter
lånemuligheden i sving. Så tackler vi det sikkert på en anden måde«, siger Per Sand.

Færre penge til lærerne under konflikt
I de få fortilfælde, hvor mindre grupper af
DLF-medlemmer har været i konflikt, har
DLF udbetalt konfliktstøtte, der svarer til
lærernes normale løn. Sådan bliver det ikke,

kr.
hvis KL vælger at lockoute samtlige overenskomstansatte lærere i forbindelse med
forhandlingerne om lærernes arbejdstid.
DLF’s hovedstyrelse har besluttet, at alle
lærere ved denne konflikt får 1.500 kroner
om dagen. En gennemsnitlig lærerløn er til
sammenligning omkring 1.800 kroner om dagen, mens en ledig får dagpenge, der svarer
til cirka 800 kroner.
Da medlemmerne med den nye model
låner pengene af Danmarks Lærerforening
og dermed får pengene uden at skulle betale
skat, svarer det til et lån på 825 kroner per
arbejdsdag – hvilket svarer nogenlunde til
begyndelseslønnen for en lærer.
Det er op til det enkelte medlem, om man
ønsker at låne pengene eller ej.
»Et konfliktlån, hvor medlemmerne får

InklusIon og konflIktløsnIng
Inklusion udfordrer, og konflikter opstår.
Både udfordringer og konflikter kan danne
grobund for bedre udvikling og samarbejde,
hvis de håndteres konstruktivt.

Spørgsmålet er hvordan?

10 /

Vi kommer ud og holder gå-hjem-møder og underviser
lærere, inklusionsvejledere, AKT-lærere og skoleledere.
Vi superviserer selvstyrende team, og arrangerer procesforløb til styrkelse af skolens konflikthåndteringskultur.
Kurserne og processerne bliver altid tilpasset den enkelte
skoles behov.

– Center for Konfliktløsning tilbyder skræddersyede
kurser og processer, der kvalificerer skolernes indsats i
forhold til inklusion og fællesskab.

Få flere oplysninger på www.konfliktloesning.dk eller
ring på telefon 3520 0550.
Email: center@konfliktloesning.dk.

Vi arbejder med konflikter mellem elever og lærere,
forældre og lærere/skole, internt i lærerteamet, mellem
ledelse og medarbejdere og mellem elever indbyrdes.

Center for
konflIktløsnIng
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Reglerne under en lockout

Et konfliktlån, hvor medlemmerne får
det samme i hænderne, som hvis vi gav
støtte, kan strække meget længere. På
den her måde kan en storkonflikt køre i
i hvert fald 50 dage.

Konflikt koster
Hovedstyrelsen har endnu ikke taget
stilling til, hvordan lånet skal tilbagebetales. Ingen medlemmer skal jages fra hus
og hjem, men en konflikt vil altid koste
penge.
»Heldigvis er vi mange om at dele byrden. Nogle vil miste penge, ved at støtten/







Per Sand Pedersen,
formand for organisationsudvalget i DLF

det samme i hænderne, som hvis vi gav
støtte, kan strække meget længere. På
den her måde kan en storkonflikt køre i i
hvert fald 50 dage«, siger Per Sand.
Foreningen Yngre Læger har tidligere
anvendt samme model, og det har blandt
andet været det, der har fået hovedstyrelsen til at overveje at bruge lånemodellen.





lånet ikke er på niveau med lønnen, men
det vil blive korrigeret efterfølgende, ved
at de, der ikke er i konflikt, også kommer
til at betale konfliktkontingent efter konflikten«, siger Per Sand.
Ledige medlemmer kan også blive
ramt af konflikten. En særlig regel betyder, at hvis 65 procent af en a-kasses
medlemmer rammes af konflikt, bliver
ledige medlemmer også sendt i konflikt
og får dermed ikke dagpenge i konfliktperioden. For denne gruppe bliver der
ikke tale om et lån.
»Bliver det tilfældet, ydes der til denne gruppe en konfliktstøtte på dagpengeniveau«, siger Per Sand.
mbt@dlf.org









Når arbejdsgiveren har iværksat lockout, betyder det, at du ikke

må komme på arbejdspladsen – du er lukket ude.
Arbejdsgiveren har ret til at inddrage dine nøgler, din arbejdsgiverbetalte mobil og iPad, din hjemmearbejdsplads og ret til at
lukke intranettet.
I princippet er din ansættelse ophørt i konfliktperioden. Der er
tale om et ophold i ansættelsen eller om en suspension. Men
det betyder faktisk, at arbejdsgiveren skal opgøre medarbejdernes arbejdstid, og at de medarbejdere, der har overtid, skal have
det udbetalt.
Hvis du er på barsel eller har orlov uden løn, kan du under lockouten holde din barsel/din orlov.
Tjenestemænd skal udføre deres normale arbejde under en
lockout. Det er ledelsen, der råder over tjenestemændene, men
de må ikke udføre anden slags arbejde, end de plejer. Tjenestemændene udfører ikke konfliktramt arbejde – de er altså ikke
»strejkebrydere«. Under en lockout må tjenestemænd gerne
holde ferie. De er jo ikke omfattet af lockouten og kan derfor heller ikke få erstatningsferie bagefter.
De overenskomstansatte, der er ramt af lockout, må ikke holde
ferie under lockouten. Ferien bliver suspenderet. De har så ret til
erstatningsferie bagefter.
Hvis du er overenskomstansat og har bestilt en rejse, der ligger
i lockoutperioden, kan du få et økonomisk tab, hvis du ikke kan
afbestille rejsen og på den måde få pengene retur. Dette tab
skal du selv dække.
Skoleledelsen kan beslutte at lukke skolen og sende tjenestemændene hjem, hvis der for eksempel er så få tjenestemænd,
at ledelsen vurderer, at ingen undervisning reelt kan foregå på
skolen.
Hvis du er i tvivl om noget under lockouten, kan du finde oplysninger på dlf.org, hvor der vil komme detaljerede vejledninger
om, hvordan du skal forholde dig under konflikten. Du kan også
følge med på folkeskolen.dk, hvor der løbende vil komme artikler
og informationer. Er du stadig i tvivl, skal du kontakte din kreds.

hl@dlf.org

BØRN GØR
EN FORSKEL
en er
”Lærervejledning
rigtig
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D
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r og kopigodt med øvelse n kopiere.
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gaard - Anne Kathrine Mae
le, Maribo
Sankt Birgitta Sko

Emneuge om fordomme, forskelle og RESPEKT!

Vær med i årets Røde Kors emneuge i uge
38 om fordomme, forskelle og gensidig
respekt i Danmark og i verden. Skab
spændende aktiviteter i klassen med nyt
og vedkommende materiale. Materialet er
nemt, overskueligt og gratis. Betal kun porto
og ekspedition.

Tilmelding senest 01.07. 2013.

Læs mere og hent udførlig lærervejledning på
RødeKors.dk/børngørenforskel
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Hvad vil magten gøre ved dig?
Spillet der giver dig mulighed for
at indtage rollen som en afrikansk
præsident.
”Præsident for en dag” åbner op
for diskussion om kontroversielle
emner såsom demokratisk udvikling,
korruption, styreformer og kulturelle
forskelle.

Rundtom i Danmark debatterer, agiterer og demonstrerer lærerne
– se det hele på Folkeskolens ok13-site.

• Pris: GRATIS
• Platform: Smartphone, tablet & web
• Målgruppe: 15-22 år
• Fag: Dansk og Samfundsfag

De hektiske forhandlinger om lærernes arbejdstid er spidset til i det, der kan blive en
danmarkshistorisk landsdækkende konflikt.
Rundtom på lærerværelserne,
på gaderne,
til klassekassen
eller
på de sociale medier og på folkeskolen.
dk debatterer, agiterer og demonstrerer
lærerne. Nu samler vi det hele på folkeskolen.dk/ok13
til du
ensom
NGOv
På denne adresse kan
lærer, tillidsrepræsentant eller lærerkreds fortælle,
hvad I gør lokalt hos jer – så lægger vi et
link ind på danmarkskortet, som vil danne
et billede af aktiviteterne landet over. Opret
et indlæg på folkeskolen.dk/ok13 og fortæl!

VIND!

5.000 kr

Her samler vi også folkeskolen.dk’s journalistiske dækning af forhandlingerne og en
eventuel konflikt, og her samler vi de mange
debatindlæg og kommentarer fra jer.
Du kan også tilmelde dig netværket og
få besked i dit nyhedsbrev, når der sker nyt
på folkeskolen.dk/ok13. Husk, at du selv kan
definere, hvor tit du vil have nyhedsbrev
– hver gang der sker noget nyt, en gang dagligt eller en gang ugentligt.

10.000 kr
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Følg med på folkeskolen.dk/ok13

Konkurrence !

5.000 kr

V

til klassekassen eller

10.000 kr
til en NGO

Den højeste score vinder.
Konkurrencen slutter 14.06.2013.
Vinderen offentliggøres på websitet.

K
En hyggelig ridepony var
med på Torvet i Silkeborg, da
forældre, bedsteforældre og
lærere argumenterede imod
tvungen heldagsskole den
28. februar.

www.præsident.nu

Foto: Britta Færch

S
o
w

12 /

folkeskolen / 05 / 2013

139301 p06-17_FS0513_aktualiseret.indd 12

04/03/13 15.41

Pædagogik
på tværs af almen- og
specialundervisningen
KONFERENCE

2. maj 2013 FREdERiCia

I en tid hvor flere elever skal inkluderes i den almene
undervisning stiger lærere og pædagogers behov for
viden og redskaber fra det specialpædagogiske område.
Denne konference giver konkrete ideer og redskaber
til, hvordan inklusionsopgaven bedst muligt løses på
tværs af almen- og specialundervisningen.
Her er blandt andet oplæg ved:
• Camilla Brørup Dyssegaard, Dansk Clearinghouse
• Niels Egelund, professor DPU
• Hanne Veje, leder af StøtteCompagniet
Vælg mellem flere spændende sessioner:
1. Kompetencecenter – en succesfuld model
for videndeling og øget inklusion
2. HVASKO – inklusion for mange
3. Pædagogik på tværs af almen- og specialundervisningen
4. PPR psykologen som inklusionskonsulent
5. Praksis i læringsrummet
Kom og deltag i en inspirerende dag.

Se hele programmet
og tilmeld dig på
www.alineaakademi.dk

Vognmagergade 11
DK-1148 København K
Tlf: 36 91 70 80
f o l k e s k o l e n / 0 5 / 2 0 1 3 / 13
info@alineaakademi.dk
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Fra offentlig hemmelighed til etableret sandhed:

Ingen reform uden ny arbejdstids af
Der skal findes ti millioner ekstra lektioner via en »normalisering« af arbejdstiden, hvis skolereformen skal gennemføres. Antorini erkender, at regeringens reformudspil baserer sig på forhandlingerne om lærernes arbejdstid.

Esben Christensen

Mærkeligt nok kan det være overraskende,
når en politiker pludselig siger tingene, som
de er. Når en gaffel bliver kaldt en gaffel, og
sløret af kommunikation og taktiske hensyn
for en kort bemærkning bliver trukket væk,
og intentionerne og konklusionerne fra lukkede møder står nøgne tilbage.
Et sådant øjeblik opstod til samråd i børneog undervisningsudvalget, da Venstres uddannelsesordfører, Karen Ellemann, fandt gaflen
frem og stak den i børne- og undervisningsminister Christine Antorini.
Samrådet var indkaldt af Enhedslisten,
og en række af skolereformens delelementer
var til debat, blandt andet finansieringen. Det
foregik den 26. februar – dagen, hvor KL og
Lærernes Centralorganisations forhandlinger
om lærernes arbejdstid endte med at bryde
sammen.
Karen Ellemann indledte med at fortælle,

at hun var glad for, at der med reformen
blev bygget et fundament. Men så slog den
tidligere minister en tone an, der fik det til at
gibbe i udvalgets medlemmer:
»Hele præmissen for, at det her kan lade
sig gøre – altså det faglige løft – foregår et helt
andet sted ved et helt andet bord, hvor vi politisk ikke har noget at gøre. Mens vi sidder
i det her samråd, er der overenskomstforhandlinger mellem DLF og KL. Alt andet lige
er det resultatet af den overenskomst, der
giver os fundamentet til en omfattende reform af folkeskolen«, sagde Karen Ellemann,
før hun stillede spørgsmålet:
»Hvad nu hvis der ikke kommer et opbrud
med den eksisterende arbejdstidsaftale, hvordan kommer det så til at se ud?«

Antorini: Alle brikker i spil
Christine Antorini svarede:
»Det er forskellige processer, der kører
parallelt. Vi ved ikke, hvordan den fremtidige folkeskole kommer til at se ud. De her
processer må køre, så vi må se, hvordan det

lander. Alle brikkerne er i spil, før vi kan se,
hvad der kan lade sig gøre«.
I et skriftligt svar til Folketinget har Antorini ellers forklaret, at opgaven er klar: Med
regeringens skolereform skal der på landsplan
dækkes to millioner undervisningslektioner
af landets lærere. Og yderligere otte millioner
lektioner til den såkaldte aktivitetstid – aktivitetstiden skal dækkes af skolens samlede
pædagogiske personale.
I det samme svar til Folketinget skrev Christine Antorini:
»En normalisering af lærernes arbejdstidsregler vil muliggøre, at lærerne tilbringer
mere tid sammen med eleverne, hvorved antallet af timer i folkeskolen kan øges inden for
en uændret udgiftsramme«.
Fagbladet Folkeskolen fangede børne- og
undervisningsministeren efter samrådet og
bad hende uddybe sine svar:
Hvis du ikke får de ekstra timer dækket via
overenskomstforhandlingerne, så har du jo
ingen reform?
»Det var også derfor, jeg sagde, at der

er du på forkant med
elevernes trivsel?
Med værktøjerne på klassetrivsel.dk kan du lave rapporter,
der giver en status for den enkelte elev og klassens trivsel.
Tegn en gratis prøveperiode nu, og lad eleverne i klassen
gennemføre en ”trivselsundersøgelse”. så er du godt forberedt
til at snakke trivsel i klassen til skole-hjem samtalerne.

vær Godt forberedt, før
skole-hjem samarbejdet

Gratis
prøveperiode

ToucheReklame.dk

Tekst

scan koden og se film om
klassetrivsel.dk samt
tilmelding med UNI-login

›››

skoleVisioner · Tel 21 21 90 56 · www.klassetrivsel.dk
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folkeskolen / 05 / 2013

139301 p06-17_FS0513_aktualiseret.indd 14

04/03/13 15.41

ds aftale
kører nogle forskellige spor parallelt lige nu.
Vi ved ikke, hvad det er for en reform, der
ender med at lande. For det skal vi være seks
forligspartier, der skal være helt enige om.
Der er overenskomstforhandlinger, vi heller
ikke ved hvordan lander, og der kommer
kommuneøkonomiforhandlinger til juni. Så
der kører en række parallelle processer. Det,
vi har fremlagt, det er det, vi synes, der skal
til for at gøre en god skole bedre. Så må vi jo
se, hvor det ender«.
Men den ambition, I har, er afhængig af,
hvad der sker i forhandlingerne mellem KL og
DLF?
»Vi har sagt fra starten, at vi har noteret
os, hvad KL har sagt i forhold til begrænsningerne for, at man lokalt kan tilrettelægge
arbejdstiden. Og det kører i overenskomstforhandlinger, vi kan hverken gøre fra eller
til, for det er overenskomstforhandlinger,
men vi har dog hørt, hvad der er ønsket for,
at man når i mål med i forhold til mere lokal
tilrettelæggelse«.

KL: Reform i 2014
Selvom Antorini fortæller, at det er uvist,
hvordan reformen kommer til at se ud, er KL
i gang med at implementere den. Foreningen
kalder reformen for »et regulært paradigmeskifte i dansk skolehistorie«. Foreningen vil

»Det, vi har fremlagt, det er det, vi synes, der skal til for at
gøre en god skole bedre. Så må vi jo se, hvor det ender«,
sagde Christine Antorini til Folkeskolen efter samråd på
Christiansborg.

»Hvad nu hvis der ikke kommer et opbrud med den eksisterende arbejdstidsaftale, hvordan kommer det så til
at se ud?« spurgte Venstres uddannelsesordfører Karen
Ellemann på samrådet.

via seks arbejdsgrupper bestående af chefer
og konsulenter fra forskellige niveauer og
med forskelligt geografisk udgangspunkt
sikre, at reformen kan indfases hurtigt. KL
slår i beskrivelserne af arbejdsgrupperne flere
gange fast, at kommunalbestyrelserne allerede nu skal i gang med at sætte visioner for

folkeskolen efter reformen – ellers har de ikke
tid til at blive klar til august 2014, som er det
tidspunkt, reformen er sat til at træde i kraft.
Forhandlingerne i folkeskoleforligskredsen
er programsat til at blive færdige i april eller
maj måned.
esc@dfl.org
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BORNHOLM

Stik tæerne i det kridhvide sand på Dueodde. Nyd de knejsende klipper på Nordbornholm. Oplev Bornholms skabelse
gennem millioner af år på NaturBornholm. Fra glødende lava til frodig Solskinsø. Mærk historiens vingesus på Hammershus. Duft livet blandt godtfolk og skidtfolk i middelalderen.
Bornholm er ikke bare læring på den sjove måde. Eleverne vil også elske lejrskolestederne med de gode feriehuse,
swimmingpoolen og masser af aktiviteter.
Glæd jer til det store oplevelsesprogram – Vi gør det nemt og billigt, og rejsen til Bornholm er gratis for jer.
Vi har hjulpet over 500 skoleklasser med dejlige lejrskoledage. Må vi også hjælpe jer? Ring til os i dag.

Det bliver en god lejrskole!

Team Bornholm • info@teambornholm.dk • 56 95 85 66
www.Lejrskole-Bornholm.dk
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Køb til to klasser – betal for en!
Læs mere på religiontilbud.gyldendal.dk
PRAKTISK STRUKTUR
8604

Religion nu har en klar og praktisk struktur: Ét opslag i hver af
systemets bøger dækker én undervisningstime. Omdrejningspunktet er opgaverne. De udfordrer eleverne til at bruge systemets viden og metoder til at forstå religion i omverdenen.
DOWNLOAD
Religion nu har en tydelig sammenhæng mellem klassetrin,
fagets indholdsområder, bøgernes begreber samt de enkelte
undervisningstimer. På religionnu.gyldendal.dk kan du downloade årsplaner for bøgerne, der viser denne sammenhæng.
”En stor force i dette undervisningsmateriale er, at man har delt
bogen op i tre brede emner, som alle er beskrevet i en detaljeret undervisningsplan – time for time. Det er simpelt hen smart
og hjælper underviseren helt utroligt meget i hverdagen.”
Anmeldelse fra Folkeskolen

PÅ VEJ!

Religion nu 1, 2 og 3
Grundbøger: 80 sider
Arbejdsbøger: 48 sider
Lærervejledninger: 140 sider
i-bøger plus: pr. år pr. klasse

gyldendal-uddannelse.dk

Kr. 149,Kr.
50,Kr. 519,Kr. 298,-

Alle priser er ex moms

tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk
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29 procent af lærerne:

Lederne vil ikke inddrage os
Reformudspil: Selv om undervisningsministeren har svært ved at forestille
sig en skole uden medarbejderindflydelse, er lærerne skeptiske. Næsten en
tredjedel af lærerne tror ikke på, at ledelsen fremover vil inddrage dem i
udviklingen af skolen, hvis ikke det forbliver et lovkrav.
Tekst

Esben Christensen og
John Villy Olsen

illustration

Rasmus Juul

I regeringens udspil til en folkeskolereform
er der lagt op til, at skolelederen skal sætte
de langsigtede visioner og den pædagogiske
retning for skolen. Ifølge regeringen skal det ske
i samarbejde med kommunalbestyrelsen. Samtidig skal pædagogisk råd ikke længere være
obligatorisk, mener regeringen og KL.
Hvis man skal tro børne- og undervisningsminister Christine Antorini, bliver det ikke noget
problem, at medarbejdernes formelle ret til
indflydelse bliver svækket. Som et svar på et folketingsspørgsmål stillet af Lars Dohn (Enhedslisten) om det manglende lovkrav om pædagogisk råd, skriver ministeren den 11. februar:
»Regeringen vil give kommunerne større
frihed til at tilrettelægge arbejdet i folkeskolen og styrke det lokale ledelsesrum. Det afgørende for en god folkeskole er ikke regler for,
hvordan kommunerne og skolerne tilrettelægger organiseringen af den pædagogiske udvikling på skolen. Derfor vil regeringen afskaffe
bestemmelsen om, at der ved hver skole dannes et pædagogisk råd«. Hun fortsætter:
»Jeg har stor tillid til, at kommunalbestyrelserne og skolelederne fortsat vil organisere
arbejdet med pædagogisk udvikling på skolerne på en hensigtsmæssig måde. Det er meget vanskeligt at forestille sig, at der kan være
en pædagogisk udvikling på en skole, uden
at medarbejderne har indflydelse på og er en
del af udviklingen«.
Forventningen er en anden blandt landets
lærere. I en undersøgelse, som Folkeskolen
har fået gennemført, svarer 29 procent, at de
ikke tror, at deres ledere vil inddrage medarbejderne, hvis det ikke er et lovkrav.
»Ledelsen på min skole er presset af reformer, så der er ikke overskud til inddragelse af
lærere. Det er virkelig ikke godt for arbejdsmiljøet«, skriver en lærer i undersøgelsen.

Skoleafdelingen har sat en meget klar linje,
som bare skal føres igennem. Ledelsen på
skolerne er nærmest bare nikkedukker, der
skal gennemføre det, mere eller mindre hen
over hovederne på medarbejderne.
Lærer i Folkeskolens Scharling-undersøgelse
Skolelederne er optimistiske
Skoleledernes formand Anders Balle deler
ikke pessimismen.
»Det er ganske normal ledelsesadfærd, at
hvis man skal have en ordentlig arbejdsplads,
så skal man inddrage sine medarbejdere. Så
det er i den grad i ledernes interesse at have
medarbejderne med på råd. Jeg synes, det
skal være en lokal afgørelse, hvordan man skal
tilrette det arbejde, og det ansvar påtager vi os
gerne. Men det betyder ikke, at man automatisk får mindre indflydelse«, siger Anders Balle.
Han fortæller, at lederne skal inddrage
medarbejderne, ellers lever de ikke op til
ambitionen om at bedrive god ledelse. Og
han ser ikke et stort tab i, at medarbejderne
formelt mister rettigheder i forhold til medarbejderindflydelsen.
»Enhver, der bare har været på fire timers
ledelseskursus, ved, at det er en grundlæggende ledelsestilgang, at man skal være i
ordentlig dialog med sine medarbejdere. Man
kan ikke drive en skole som diktator, det kan
ikke lade sig gøre – ikke i ret lang tid i hvert
fald«, siger Anders Balle.
Formand for Danmarks Lærerforening,
Anders Bondo Christensen, forstår ikke, at
medarbejdernes lovsikrede rettigheder skal
fjernes.

»Hvis alle er enige om, at der skal være
medarbejderindflydelse, hvorfor sender man
så det signal? Tidligere havde vi noget, der
hed lærerråd. Som var rigtigt velfungerende,
hvor lærerne var inddraget. De blev fladet ud
gennem pædagogisk råd. Det har betydet, at
medbestemmelsen og engagementet i skolens
udvikling nogle steder blev nedtonet. Det
var helt tydeligt, at det var konsekvensen.
Og hvis alle synes, vi skal have medbestemmelse, så kan man roligt lade pædagogisk
råd stå i skoleloven. Jeg synes, at nogle af de
ledelsessignaler, der bliver sendt fra KL for
tiden, ikke er betryggende. Og når Socialistisk
Folkepartis børne- og undervisningsordfører,
Pernille Vigsø Bagge, siger, at lederne skal
have hals- og håndsret over lærerne, så synes
jeg ikke, at man sender signaler om, at den
her involvering af lærerne i skolens udvikling
er vigtig«, siger Anders Bondo Christensen.
Han fortsætter:
»Der er ikke stramme regler om pædagogisk råd i dag. De er meget åbne, og man kan
bruge dem meget forskelligt, så hvorfor sende
det signal?«
esc@dlf.org, jvo@dlf.org

Lærerne mister indflydelse
– læs TEMA fra side 20.
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Slagelse-skole har
afskaffet it-vejlederen

På Eggeslevmagle Skole er it-vejlederen nu
en tekniker tilknyttet skolen på fuld tid. Skoleleder John Larsen fortæller, at det tekniske
nu fungerer bedre, og det pædagogiske allerede nu fungerer mindst lige så godt som før.

På Eggeslevmagle Skole ved Slagelse er der ikke længere
it-vejledere. I stedet er der ansat en tekniker, og det pædagogiske og didaktiske er overladt til fagvejlederne.
»It-vejlederne følte ikke, at de havde tid til
det pædagogiske, fordi de brugte så meget
energi på det tekniske. Samtidig havde de
meget godt styr på det pædagogiske i deres
egne linjefag, men ikke i samme grad i de
andre«, forklarer skoleleder John Larsen.
De to it-vejledere, Eggeslevmagle Skole
havde sidste år, har begge forladt skolen.
Den ene til et job som it-vejleder på en anden skole, den anden til et job i det private
erhvervsliv. De havde begge fået tilbudt job
på skolen i deres linjefag.
Danskvejleder Lia Sandfelt har fra august
sidste år haft ansvaret for it-vejledningen i
sit fag. Hun oplever skiftet positivt.
»Man kan ikke være fagvejleder i dag
uden at inddrage den pædagogiske itvejledning, så jeg synes, det har været en
superfin og meget naturlig udvikling«, siger
Lia Sandfelt.
»Da jeg startede som danskvejleder for
tre år siden, fik jeg 700 timer om året til det.
Løbende er tiden sat op og er nu landet på
18 /

1.400 timer«. Hun understreger, at hun har
klart det højeste timetal af de faglige vejledere, fordi hun er læsevejleder i alle fag.
»Kollegerne bruger mig som før, men det
er nu også min opgave at udstikke en kurs
for, hvad vi skal med it. Der bruger vi meget
fagudvalgsmøderne til at informere om, hvor
vi mener, at det digitale kan give en merværdi for det, vi vil med skolen«, siger Lia
Sandfelt.
Ideen til omlægningen kom fra en rapport, som Slagelse Kommune i 2011 fik
udarbejdet af forskerne Karsten Gynther og
René B. Christiansen fra videncentret Læremiddel.dk med titlen »Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i
Slagelse Kommune«.
Karsten Gynther mener, at det er vigtigt,
at skolen arbejder hen imod at adskille den
tekniske og pædagogiske it-vejledning, for
at få didaktikken ind i de enkelte fag.

Det blev en A05-aftale
i Odense
»Jeg er utrolig ked af, at det ikke
blev en A08-aftale«, siger kredsformand Anne-Mette Kæseler
Jensen i Odense. »Men det var
det sidste forhandlingsmøde, og
vi vurderede, at det var den bedste mulighed – frem for at gå fra
hinanden uden en aftale«. Kredsen var for to år siden med til at
finde besparelser for 43 millioner
kroner og havde i dette forhandlingsforløb erklæret sig parat til
at finde de 26 millioner kroner,
som kommunen i denne omgang
ønsker at spare på skoleområdet.
Kredsformanden vurderer, at
aftalen ikke garanterer Odenses
skoleelever mere undervisning
end lovens minimum.

Ups: Antorini Facebookdrillet over markant
holdningsskift
Oppositionspolitikeren Christine
Antorini var imod VKO-forringelser af Statens Uddannelsesstøtte (SU). Kreative Facebookbrugere har fundet en opdatering
fra 2011: »Så har VKO slået til
igen. Væk med mulighed for SU
et år ud over normeret studietid,
selvom man er blevet forsinket
på grund af studieskift, sociale
begivenheder med videre. Vi
siger nej til nedskæringerne,
der vil ramme socialt skævt«,
skrev ministeren 17. maj 2011.
»Christine anno 2011, jeg er så
rørende enig med dig! At tænke
sig, at VKO kunne finde på sådan
noget«, skriver en bruger i dag. I
Berlingske i 2010 mente samme
Antorini, at heldagsskoler var et
tilbud, som kommunerne selv
skulle bestemme.

folkeskolen@dlf.org
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Egmont Fonden donerer 70 millioner kroner
til skoleudvikling
Skoleudvikling for 70 millioner
kroner har Egmont Fonden besluttet at give over fire år. Skoler, forskere, organisationer og
kommuner kan søge, hvis de har
projekter, hvor skoleelevers lyst
til at lære er i sigtekornet. Pengene skal gavne børn i læringsvanskeligheder, højt begavede
børn med sociale vanskeligheder eller hele klasser. Eleverne
har i en Megafon-undersøgelse
gennemført for Egmont Fonden
fortalt, at ro i klassen betyder
mest for deres lyst til at lære.
Dertil kommer godt kammeratskab, god stemning og en sjov
lærer.

Stressede børn og
unge skal have hjælp
En femtedel af alle børn og
unge har et højt niveau af
stress, viser flere undersøgelser.
Især i udskolingen mistrives
mange på grund af stress. Som
lærer skal man reagere, mener
psykolog i PsykiatriFonden,
Charlotte Diamant, der holder
kurser i, hvordan man kan hjælpe eleverne.

Voldsom elev fik for
kort tid til at tage
afsked med klassen

Danmarks bedste
lærer er tankelæser
og cirkusklovn

Folketingets Ombudsmand
Jørgen Steen Sørensen siger,
at det er så stor en ændring i et
barns dagligdag at blive taget
ud til enkeltmandsundervisning,
at eleven skal have mulighed
for at tage ordentlig afsked
med sin klasse og tid til at indstille sig på den nye situation.
»Der kan være gode grunde til
at tage et barn ud af en klasse
og give enkeltmandsundervisning, men skiftet skal ske så
skånsomt som muligt«, siger
ombudsmanden og henviser til
FN’s børnekonvention om, at
barnets tarv skal komme i første række. Sagen handler om
en elev i 1. klasse.

Midt i undervisningen en tirsdag morgen blev lærer Jette
Nilausen fra Toftevangsskolen i
Birkerød afbrudt i undervisningen af Lotte Rod, der er radikal
børne- og undervisningsordfører. Hun kom med blomster,
knus og titlen Danmarks bedste
lærer til Jette Nilausen. Med sig
havde hun to tidligere elever og
pressefolk. Det er tidligere elev
Franciska Dis Brodersen, der
har indstillet sin lærer til Lotte
Rods pris. Fordi Jette Nilausen
er en slags tankelæser og har
givet sine elever en legende
tilgang til matematik. Hun blev
valgt blandt 100 indstillinger og
blev meget overvældet over de
rosende ord.

Dansk lærer i Norge:

Det kræver mod at tage springet
26-årige Elisabeth Sigaard er en af de 12 lærere,
der i 2012 tog springet og søgte om at få sin uddannelse godkendt i Norge. To dage efter at ansøgningen var sendt, fik hun tilbudt et vikariat, og
siden har hun boet og arbejdet i Norge.
Hun var færdiguddannet lærer i juni 2012 og
skulle sammen med sin norske kæreste beslutte,
om bopælen skulle ligge i Danmark eller Norge. De
norske skolers råb om arbejdskraft afgjorde valget.
»Beslutningen om at tage arbejde i Norge føltes ligesom at stå på spidsen af tremetervippen
og kigge ned. Det kræver en stor portion mod og
selvtillid at kaste sig ud, men jeg er meget glad
for, at jeg tog springet«, siger hun.
»Dansk og norsk minder så meget om hinanden, at det ikke er svært for eleverne at forstå.
Det er vigtigt at være opmærksom på ord, der har
andre betydninger på norsk«, forklarer Elisabeth
Sigaard, der underviser i matematik, norsk og
svømning.
asw@dlf.org

Læs flere
nyheder på:

• Lærerne i Ringsted
får ny arbejdstidsaftale
• Lærerne i Kolding
skal undervise lidt
mere
• Solrød: Ny arbejdstidsaftale giver eleverne en time mere
om ugen
• Silkeborg ærgrer sig
over afslag på storklasser

Elisabeth Sigaard har ikke fortrudt, at hun i 2012 rejste til
Norge. Hun underviser i norsk, matematik og svømning.

• Flere end 20.000
»synes godt om«
DLF på Facebook
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Lærerne mister

Politikere, embedsmænd
og skoleledere tager
kontrollen over skolen.
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Hvem sidder ved rattet, når dørene i august 2014 åbnes for en
folkeskole, hvor regeringens reformudspil »Gør en god skole bedre«
er blevet til virkelighed? Folkeskolen har læst udspillene, spurgt
lærerne og talt med eksperter og kommer her med et bud på,
hvordan lærerprofessionen er stillet, når reformen træder i kraft.
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Lærer: Vi kan
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pædagogisk råd
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til ingenting?
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Christine Antorini

side 23

side 24

side 26

side 27

side 28

side 29

folkeskolen / 05 / 2013

139301 p20-31_FS0513_Tematiseret.indd 22

04/03/13 15.39

al magt til lederne

Lærerne skal holde mund og undervise, skolelederne skal lede, og politikerne
og embedsmændene skal bestemme. Det er regeringens og KL’ s plan.
En rød tråd går igennem regeringens udspil
til en folkeskolereform: Det er politikerne
på Christiansborg og i kommunerne, der
skal bestemme over skolen. Skolelederen er
så deres forlængede arm ude på skolerne. Lærerne skal blande sig udenom og passe deres
undervisning.
Regeringen fastslår således i sit reformforslag, at »kommunalbestyrelserne og skolelederne skal have et større ansvar og større
fleksibilitet i tilrettelæggelsen af skoledagen
og prioriteringen af lærernes arbejdstid«.
Staten opstiller nationale mål, der »giver
en klar retning og et højt fælles ambitionsniveau for folkeskolens udvikling«. Og videre:
»Regeringen har opstillet operative måltal for
de nationale mål, der vil gøre det muligt løbende at følge op på udviklingen. Måltallene
er klare, enkle og målbare«.

ikke længere have formel indflydelse på.
Regeringen vil afskaffe lovkravet om, at
der skal være et pædagogisk råd på skolen:
»Pligten til at oprette et pædagogisk råd
ophæves, så det bliver frivilligt for kommunerne«.
Nej, skolelederen skal føre det store ord,
fastslår regeringen: »Skolelederen sætter

KL: »Der skal være plads til ledelse«
Og KL er også enig med regeringen i, at ledelsen skal have mere ledelsesrum. Det har KL
kæmpet for i mange overenskomstforhandlinger, og foreningen understreger det også i sit
nye skoleudspil:
»Der skal være plads til, at ledelsen i folkeskolen fastlægger, hvordan resurserne anven-

»Vi mangler visioner og har derfor nedsat et udvalg bestående
af en gruppe dynamiske lærere sidste år. Der er desværre ikke
sket mere, siden vi fremlagde vores visioner for ledelsen«.
Lærer i Folkeskolen s Scharling-undersøgelse

60 millioner til uddannelse af ledere
For at skolelederne og de kommunale forvaltninger kan leve op til deres nye, øgede
ansvar, vil regeringen afsætte »60 millioner
kroner i 2013–2015 til et kompetenceudviklingsforløb for skoleledere og kommunale
forvaltningsledere med fokus på pædagogisk
ledelse og den faktiske realisering af initiativerne i løftet af folkeskolen«.
Lederne skal nemlig lære at styre skolerne
og lærerne efter mål, fremgår det af udspillet:
»Kompetenceudviklingen skal blandt andet
målrettes til en opkvalificering af ledere og
forvaltningschefer til at styre gennem mål og
evalueringer og at anvende efteruddannelse
af lærere og pædagoger strategisk til at nå
skolens mål«.

Lærerne skal blande sig udenom
Fastsættelsen af skolens mål skal lærerne

mål og en klar retning for skolens didaktiske og pædagogiske arbejde og sikrer
målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne«.
Lærerne skal holde sig til deres undervisning, mener regeringen: »Det er lærerne, der
får skolen til at leve og eleverne til at lære.
Derfor skal elever og lærere tilbringe mere tid
sammen på skolen«.
KL er mere end enig. Det fremgår af foreningens skoleudspil fra december 2012, »En
skole til fremtiden«.
»KL mener, at eleverne skal have mere tid
sammen med lærerne, flere timer i de faglige
fag og en mere varieret skoledag, så alle elever bliver udfordret og mødt«, skriver KL i
udspillet.

des, ligesom det er tilfældet for ledere på alle
andre arbejdspladser«.
»Skolens ledere skal lede den nye skole
frem«, fastslår KL.
Pædagogisk råd har også længe været en
torn i øjet på KL. Under drøftelserne med den
forrige regering om afbureaukratisering bad
KL således om at få fjernet lovkravet om pædagogisk råd. Af et notat fra KL fremgår det,
at begrundelsen for ønsket netop er at give
mere magt til ledelsen.
»Ledelsen skal fastsætte rammerne for
samarbejdet med medarbejderne. Det er ikke
hensigtsmæssigt, at folkeskoleloven fastsætter formen på dette samarbejde«, står der i
notatet.
jvo@dlf.org / esc@.dlf.org
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konkurrencestaten kalder:

Lærerne skal
»normaliseres«
Folkeskolen skal være en arbejdsplads som alle
andre arbejdspladser, mener regeringen. M
 eningsløst,
siger en ekspert. Fornuftigt, siger en anden ekspert.
Førhen var skolen noget i sig selv, påpeger
lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Lejf Moos. Et særligt sted, der
var gennemsyret af demokrati og medarbejderindflydelse og elevindflydelse. En oase,
hvor børn og unge kunne vokse op og blive
livsduelige mennesker og demokratisk sindede borgere.
Nu skal skolen imidlertid ud af reservatet,
mener regeringen og KL. Lærernes arbejdstid
skal således normaliseres, siger de, og pædagogisk råd skal afskaffes som en lovpligtig
rettighed. Skolelederen skal bemyndiges til
suverænt at lede og fordele arbejdet, sådan
som det er tilfældet på resten af arbejdsmarkedet. Skolen skal normaliseres. Den skal
markedsgøres.

En logisk udvikling af skolen
Udviklingen er logisk, mener Lejf Moos, der
har skrevet bogen »Pædagogisk ledelse«.
Omend beklagelig efter hans mening.
Den er logisk, fordi eleverne allerede i
24 /

2006 blev markedsgjorte så at sige. Sammen
med blandt andre Christine Antorini ændrede
Bertel Haarder dengang formålsformuleringen i folkeskoleloven, så det herefter har været skolens fornemste opgave at give eleverne
faglige færdigheder, så de kan komme videre
i uddannelsessystemet og ende med at blive
konkurrencedygtig arbejdskraft på markedet
(se boks).
Og når man ser på det med sådanne snævert økonomiske briller, er der ingen grund
til, at skolen skal være en kulturbærende institution, der er gennemsyret af demokrati.

En uhyggelig udvikling af skolen
Men i et menneskeligt perspektiv er tankegangen uhyggelig, mener Lejf Moos. Han håber,
at lærerne vil holde fast i deres professionsidealer lige meget hvad.
»Lærerne skal selvfølgelig overholde love
og regler, men de har med børn og unge
mennesker at gøre, så jeg håber, at de vil
holde deres fagetiske fane højt og bruge deres

sunde fornuft og bevare deres menneskelighed«, siger Lejf Moos.
»Vi kan ikke have en uddannelsesprofession, der bare er følgagtig. Så risikerer vi, at
lærerne begynder at undervise til en test i
stedet for at holde det på et fornuftigt plan.

Fra »tilegnelse« til »give«
Første sætning i formålsparagraffen i 1993-folkeskoleloven lyder således: »Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af
kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling«.
Første sætning i formålsparagraffen i 2006-folkeskoleloven lyder således: »Folkeskolen skal i samarbejde med
forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der
forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst
til at lære mere«.
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Det vil ikke være til gavn for nogen, hverken
børnene eller samfundet«, tilføjer Lejf Moos.
Lejf Moos ser en mulighed i selvstyrende
team.
»Hvis det går, som regeringen og KL ønsker, og skolen derved bliver mere topstyret,
har lærerne stadig en mulighed i de selvstyrende team. Her kan de sammen tilrettelægge
den undervisning, der tjener eleverne bedst«,
siger Lejf Moos.

En nødvendig udvikling af skolen
Rektor for Professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann læser også dagsordenen sådan,
at regeringen og KL vil give mere magt til
skolelederen. Men han ser det ikke som noget
dårligt, han ser det som en mulighed. Og som
en nødvendighed.
»Kravene til lærerne er vokset eksplosivt.
Det skyldes, at folkeskolen er blevet placeret
centralt i samfundets økonomiske produktion.
Skolen er blevet en del af værdikæden, efter at
den har været i sin egen biotop i årtier«, siger
Stefan Hermann, der har skrevet bogen »Magt
og oplysning – folkeskolen 1950-2006«.
Faktisk kan en stærkere ledelse være en

»Der igangsættes konstant nye projekter: morgendagens skoler, Ny Nordisk Skole og så videre. Intet bliver fulgt til dørs, og
det ene projekt afløser eller afbryder det næste«.
Lærer i Folkeskolen s Scharling-undersøgelse
fordel for lærerne, mener han. Men det skal
være en anden form for ledelse end den, der
er i dag. En ledelse, der agerer strategisk med
hensyn til lærernes faglige udvikling.
»Vi bliver nødt til at forny ledelsesrollen.
I dag står skolelederen og dirrer mellem at
være en administrativ leder og en førstemand
blandt ligemænd, men der er brug for en ny,
mere strategisk ledelsesform«, siger han.
»En strategisk leder skal blandt andet organisatorisk understøtte lærerne i deres undervisning og sørge for, at de udvikler sig fagligt
gennem efter- og videreuddannelse – det bør
blive lederens vigtigste opgave«, tilføjer han.
»Dét skal lederen for lærernes skyld, netop
fordi kravene til deres faglige formåen vokser
så voldsomt. Og også for at gøre undervisningen og skolen bedre, selvfølgelig«, siger Stefan
Hermann. Under alle omstændigheder er der
næppe nogen vej udenom, mener han.

Folkeskolen skal øge
den sociale mobilitet
»Regeringen sætter skolen højt på dagsordenen, ikke kun for at vi skal vinde over Kina,
men også for at øge den sociale mobilitet. Det
er naturligt for en socialdemokratisk regering
at stille krav til skolen om, at den skal kunne
kompensere for elevernes sociale baggrund
og bygge dem op«, siger Stefan Hermann. Og
et af midlerne er altså, at regeringen vil give
skoleledelsen mere ledelseskraft.
I 1960’erne og 1970’erne, da velfærdsstaten var under opbygning, voksede professionerne, herunder lærerprofessionen, sig store
og stærke, forklarer Stefan Hermann. Men i
den nuværende omstilling mod en konkurrencestat, hvor alle borgere i princippet skal
kunne klare sig selv på markedet, har politikerne taget ansvaret for folkeskolen tilbage.
»Lærerprofessionen skal nu legitimere sig
ved hele tiden at levere resultater«, fastslår
Stefan Hermann.
jvo@dlf.org / esc@.dlf.org
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krydspres på

pædagogisk råd
Lærerne er over en bred kam enige om, at pædagogiske
råd har en vigtig funktion, men formen er udfordret.
De emner, der virkeligt er vigtige,
bliver ikke drøftet i pædagogisk råd hos os:

40%
uenig

27%

Hverken
enig eller
uenig

29%
enig

3%

ved ikke

De vigtige emner drukner i mere perifere ting:

30%
uenig

27%

Hverken
enig eller
uenig

39%
enig

5%

ved ikke

Medarbejdernes synspunkter bliver hørt:

16%
uenig

31%

Hverken
enig eller
uenig

50%
enig

4%

ved ikke

Formen for møderne i pædagogisk råd hos os er effektiv:

29%
uenig

34%

Hverken
enig eller
uenig

33%
enig

5%

ved ikke

Scharling Research har spurgt fagbladet
Folkeskolens lærerpanel om deres opfattelse af
medarbejderindflydelse i deres aktuelle skolevirkelighed.
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Lærer: Vi kan ikke undvære
pædagogisk råd
Pædagogisk råd er organet, hvor alle skolens pædagogisk ansatte har en stemme,
men den kommende skolereform ser ud til at blive rådets endeligt.
»Pligten til at oprette et pædagogisk råd
ophæves, så det bliver frivilligt for kommunerne«.
Sådan lyder det i regeringens reformudspil
»Gør en god skole bedre«, der i øjeblikket
bliver forhandlet i møder mellem folkeskoleforligskredsen og minister for børn og
undervisning, Christine Antorini. Mens regeringen, KL og skolelederforeningen ikke ser
problemer i at fjerne pædagogisk råd som
en rettighed for medarbejderne, kommer de
fleste lærere til at savne møderne i pædagogisk råd. Det fremgår af en rundspørge, som
Scharling Research har foretaget for fagbladet

Faktorer, der undergraver
møderne i pædagogisk råd
Generelt er der en række faktorer, der igen
og igen bliver nævnt som undergravende for
gode møder i pædagogisk råd:
• For mange informationer og meddelelser
• Envejskommunikation
• Tidspres
• Fravær af debat
• Manglende engagement.
Men samtidig fortæller flere, at den moderne skole, der mange steder betyder selvstyrende team og markant afdelingsopdeling,
skaber behov for fælles møder. Medarbej-

»Skoleledelsen har ansvaret til slut, men vi udarbejder forslag
med mere i pædagogisk udvalg, og pædagogisk råd har derefter indflydelse, inden noget sættes i gang«.
Lærer i Folkeskolen s Scharling-undersøgelse

Folkeskolen. Men der er også rum til forbedring: 15 procent mener, at de ikke bliver hørt
på møderne i pædagogisk råd. Og hver fjerde
mener, at dialogen på møderne er ufrugtbar.
Det fremgår endvidere af lærernes svar
såvel som af deres skriftlige uddybninger
af svarene, at pædagogisk råd rigtig mange
steder er et organ, der på den ene side har
en vigtig funktion, og på den anden side har
en form, der gør, at mange møder mangler
skarphed. En af udfordringerne er, at møderne er for hele skolens pædagogiske personale.
»I pædagogisk råd er både lærere og pædagoger samlet. Det er nogle gange svært at
få indhold ind, der er lige relevant for begge
faggrupper. Derfor er der oftest evalueringer
af fælles projekter som fælles emneuge, fastelavn med mere«, skriver en lærer.

derne har brug for at opleve, at de arbejder
på en skole og ikke en række små autonome
enheder.
»Vi kan ikke undvære møderne i pædagogisk råd. Vi har for eksempel lige udarbejdet
et nyt værdigrundlag for skolen, som ikke
ville være blevet det samme uden pædagogisk
råd. Uden pædagogisk råd ville vi have en
skole, hvor man ikke ville vide, hvad der foregår i de andre afdelinger«, fortæller Anette
Agerboe da Rosa, som er lærer på Læsø
Skole.

Teammøder i stedet for pædagogisk råd
Ifølge Per Fibæk Laursen, professor ved
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
på Aarhus Universitet, fungerer skoler, hvor
medarbejderne har indflydelse, bedre end

skoler, hvor dialogen mellem profession og
ledelse er fraværende.
»På den anden side ved vi fra flere undersøgelser, at lærerne efterspørger en stærkere
og mere markant ledelse. De to ting behøver
heldigvis ikke at udelukke hinanden«, siger
Per Fibæk Laursen.
»Der er en udviklingstendens, der går
på, at det er teamsamarbejdet, der får øget
betydning, og man kunne også forestille sig,
at der bliver udviklet samarbejdsformer på
skolerne, så den forbindelse, der er mellem
ledelse og lærere, går igennem de team, som
er i stedet for møderne i pædagogisk råd«,
tilføjer Per Fibæk Laursen.
»Jeg kan godt forstå, at man kan være betænkelig ved at gøre pædagogisk råd frivilligt,
for det kan svække lærernes samlede mulighed for at påvirke ledelsen, men jeg tror,
det kan skabe et mere effektivt, pædagogisk
orienteret samarbejde imellem lærerne, hvis
det i højere grad er team, der bliver vejen
fra den enkelte lærer til ledelsen«, siger Per
Fibæk Laursen.
Der kan dog være ulemper ved at lade
mindre teammøder erstatte møder i pædagogisk råd, mener professoren.
»Risikoen er, at der opstår klikedannelse
på skolen, og at dele af medarbejderne kommer til at stå i modsætning til ledelsen. Det
her kan betyde en svækkelse af lærerne, og
det er noget, der stiller øgede krav til lederne,
hvis man vil bevare det gode samarbejde«,
siger han.
»Hvis vi ser på den længere udvikling,
hvor lærerrådet havde en central placering
og selvstændigt kunne afgøre bestemte ting
og havde en stærk, formel placering, og hen
over pædagogisk råd, der nu bliver frivilligt,
så er der sket en svækkelse af lærernes formelle indflydelse på skoleledelsen«, siger Per
Fibæk Laursen.
jvo@dlf.org / esc@.dlf.org
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Fra lærerrådet
til ingenting?
Lærerne:
1904-1989: Lærerråd
Lærerrådet bestod af alle lærere og skolelederen. Sammen med ledelsen udgjorde lærerrådet den tostrengede ledelse. Lærerrådet
besad kompetencen til at indstille elever til
specialundervisning og kunne gå ind i alle relevante sager. Uenighed kunne afklares ved
afstemning.
Lærerrådsformanden var nærmest medarbejdervalgt mellemleder. De forskellige lærerkollegier stillede med en repræsentant til det
kommunale fælleslærerråd, som havde stemme i forhold til kommunalbestyrelserne. Skoleledere havde rollen som »den første blandt
ligemænd«, der repræsenterede lærerne over
for forældrene og arbejdsgiverne.
1980’ernes markante undervisningsminister Bertel Haarder var ikke tilfreds med det
ledelsesrum, som den tostrengede ledelse
efterlod. Han talte om »karkludeledere, der
tørrede op efter lærerrådet«. Inspireret af new
public management-bølgen skulle lærerne til
at agere som ansatte i en privat virksomhed og
lederen have flere beføjelser.
En lidt ironisk sideeffekt ved overgangen fra
lærerråd til pædagogisk råd var, at Danmarks
Lærerforenings rolle blev langt mere central for
den enkelte skoles pædagogiske udvikling. Tillidsrepræsentanterne, der før overgangen ikke
nødvendigvis havde nogen stærk stemme på
skolerne, blev rykket ind centralt, og foreningen
fik blandt andet via det nye organ samarbejdsudvalget en central placering rundt på landets
skoler. Lærerstandens selvopfattelse drejedes
væk fra kald til lønarbejdere.
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Eleverne:
Elevråd
I starten af 1970’erne blev det gjort muligt at etablere elevråd. Fra 1986 blev elevrådet obligatorisk på alle skoler med
elever over 5. klasse. Rådet skal blandt andet vælge repræsentanter til skolebestyrelsen.

1990-? Pædagogisk råd
Rådet indføres ved ny styrelseslov for folkeskolen. Pædagogisk råd er rådgivende for skolens
leder, der hermed bliver den, der leder og fordeler arbejdet. Pædagogisk råd må ikke vælge
en formand, men i stedet bare en mødeleder. Alle pædagogiske medarbejdere på skolen skal
deltage, og møderne skal afholdes på et tidspunkt, hvor alle kan – efter skolefritidsordningens åbningstid. Derudover har alle skoler med over 25 ansatte som enhver anden offentlig
arbejdsplads pligt til at oprette et samarbejdsudvalg.
Med skolereformen ser det ud til, at retten til pædagogisk råd forsvinder.

Forældrene:
1970-1989: Skolenævn
Forældrene havde relativt megen formel magt i skolenævnet
– blandt andet skulle nævnet godkende time- og fagfordeling.
I hvert skolenævn sad også en politiker fra byrådet. Alle kommunens skolenævn var repræsenteret i skolekommissionen,
hvor byrådspolitikerne og fælleslærerrådet også sad med.

Skolebestyrelse:
1990 – skolebestyrelse
Med folkeskolereformen ser det ud til at blive op til den
enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, hvordan sammensætningen af skolebestyrelsen skal være. Det er dog regeringens oplæg, at forældrene stadig skal være i flertal, og at
elever og medarbejdere fortsat er repræsenteret. Skolebestyrelsen mister en række af skolenævnets godkendelseskompetencer, men får til gengæld kompetencen til at fastsætte de overordnede principper for skolens virksomhed.
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»Selvfølgelig skal der være en
pædagogisk dialog på skolerne«
Regeringen vil gøre det frivilligt for kommunerne, om der skal være et pædagogisk råd på skolerne.
John Villy Olsen Spørger

børne- og undervisningsminister Christine Antorini svarer:

 V
 il det ikke underløbe den demokratiske
kultur på skolerne, hvis lærerne ikke har et
lovbefalet forum som pædagogisk råd at
tale pædagogik med skoleledelsen i?
»Nej. Det afgørende for en god folkeskole er
ikke statslige regler for én bestemt måde at
organisere den pædagogiske udvikling på.
Det kan være, at kommunerne vurderer, at
det faglige udbytte ved andre samarbejdsformer vil være større, for eksempel årgangsteam, faggrupper eller afdelingsmøder. Der
står udtrykkeligt i folkeskoleloven, at skolens
leder udøver sin virksomhed i samarbejde
med medarbejderne. Det ændrer vi selvfølgelig ikke på«.
Vil det ikke give et pædagogisk underskud
på skolen, hvis der ikke længere er et lovkrav om en pædagogisk dialog?
»Selvfølgelig skal der være en pædagogisk
dialog på skolerne. Men det er ikke lovkravet
om obligatorisk pædagogisk råd, der nødvendigvis sikrer den gode løbende pædagogiske
udvikling. Jeg har virkelig svært ved at forestille mig, at der kan være en pædagogisk udvikling på en skole, uden at medarbejderne er
en del af udviklingen og har indflydelse på
den. Men skulle det ske, har alle skoler med
over 25 ansatte et samarbejdsudvalg, hvor

man selvfølgelig skal rejse eventuelle samarbejdsproblemer, som det jo åbenlyst vil være,
hvis der ikke er en dialog om den pædagogiske udvikling mellem ledelse og ansatte«.
Regeringen ønsker, at skolelederen skal
sætte en klar retning for skolens didaktiske
og pædagogiske arbejde. Vil dét ikke underløbe den demokratiske kultur på skolen?
»Nej. En god skoleleder vil selvfølgelig inddrage lærerne i skolens pædagogiske udvikling og i andre vigtige beslutninger. Uden et
godt samarbejdsmiljø er det vanskeligt for en
ledelse at skabe udvikling og resultater, uanset om der er tale om en folkeskole eller alle
andre arbejdspladser«.
Næsten en tredjedel af lærerne siger i en
undersøgelse, som Folkeskolen har fået
foretaget, at de ikke tror på, at de vil blive
inddraget i den pædagogiske udvikling af
skolen, hvis der ikke er et lovkrav om det.
Gør det indtryk på dig?
»Ja, det gør det. Hvis lærerne ikke har tillid til,
at deres leder vil inddrage dem, håber jeg, at
det er noget, som de lokalt vil gå videre med
ved for eksempel selv at tage initiativ til at
blive inddraget. Jeg har svært ved at forestille
mig, at en skoleledelse ikke vil tage det alvorligt. Skolelederne skal selvfølgelig stadig

skabe de bedst mulige betingelser for et tillidsvækkende samarbejde«.
Skolen skal være en demokratiopdragende
samfundsinstitution, men regeringen vil
lave skolen om til en arbejdsplads som alle
andre. Hvordan hænger det sammen?
»Skolen skal selvfølgelig fortsat være demokratiopdragende, som det også fremgår af folkeskoleloven. Men åndsfrihed, lighed og medindflydelse er jo grundsten for hele det danske
samfund og bør da derfor også være en del af
alle danske arbejdspladsers værdigrundlag.
Forhåbentlig hviler alle arbejdspladser på reel
medinddragelse af medarbejderne. Men er der
konflikt, er der også her spilleregler for alle arbejdspladser og dermed også folkeskoler for,
hvordan man løser konflikter. For eksempel via
tillidsrepræsentanten eller gennem samarbejdsudvalget. Jeg tror ikke på, at en leder kan
skabe resultater uden et godt samarbejde og
en fælles retningsforståelse med sine medarbejdere. Det gælder både i folkeskolen og alle
andre steder i samfundet«.
jvo@dlf.org
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Annonce

Skoledage

på en ny måde - i Universe
Oplevelsesparken Universe lancerer i sæson 2013 et udvalg af
forskellige undervisningsforløb i parken – alle integreret i et
dagsprogram og tilpasset til indskoling, mellemtrin og udskoling.
Skal din næste klassetur indeholde sjov og læring?
Skal eleverne udfordres i helt anderledes rammer?
Drømmer du om, at der er planlagt et færdigt dagsprogram, som både indeholder masser af leg og
fysisk aktivitet og lever op til Fælles Mål?
Så har oplevelsesparken Universe på Als gjort det
meget nemmere for dig at klare alle de tre ting på én
gang.
I Universe bliver eleverne klogere på naturens
kræfter, videnskabens forunderlige verden og
teknologi, som gør hverdagen lettere.
Omdrejningspunktet er parken, som man kan anskue som ét stort klasselokale med temaer indenfor
matematik, natur og teknik, fysik og kemi, dansk og
psykologi. I sæsonen 2013 handler vores særudstilling
om fart, acceleration og spænding.

Undervisningsforløb i særklasse

I Universe mener vi, at læring og oplevelse går hånd
i hånd. Vores udgangspunkt er eksperimenterende
og involverende læring med fokus på at omsætte
teori til praksis. Alle undervisningsforløb
tager udgangspunkt i Fælles Mål.
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Klassen kan f.eks. bygge vandraketter, blive energieller innovationsspecialister, være opfindere for en
dag, prøve egne intelligenser af, lære om liv og død
og meget andet.

Årets nyheder i Universe – masser af
ræs, konkurrence og action

I sæsonen 2013 sætter Universe fokus på fart og
spænding med
særudstillingen
SPEED.
Tag på en biljagt i
5D-simulatoren, skift
hjul på en Formel 1 racer i pit stop, test
reaktionsevnen og reflekser som racerkører. Prøv
kræfter med pedal racerbilerne – en usædvanlig
konkurrencekørsel, hvor der kørers om kap uden at
bevæge sig en meter. Oplev masser af motorsportsatmosfære og Formel 1 teknologi. Der er behov for
koncentration, reaktion og kondition, når oplevelserne i den spektakulære udstillingsbygning Cumulus
udforskes. Et besøg i Speed er en fast del af programmet for en skoledag i sæsonen 2013.
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Dagsprogrammet er fuldt tilrettelagt
For at sikre at besøget både bliver en sjov oplevelse
og et læringsmæssigt indholdsrigt besøg, har vi
allerede planlagt et dagsprogram for klassen.
Sådan kunne et dagsprogram se ud:
10.00
12.00
12.30
13.15
14.00
15.00

-

12.00
12.30
13.15
14.00
15.00
16.00

Undervisningsforløb
Frokost
Fri leg
Science Show
Særudstilling 2013 ”Speed”
Segway

Undervisningsforløbet er valgfrit –
vi tilbyder 16 forskellige forløb fordelt på
0.-3. klasse, 4. – 6. klasse, 7. – 10. klasse.

Skoledage i Universe
På udvalgte dage i perioden 2. april til
11. oktober kan der bookes en skole-dag
i Universe.
Bestilling af en skoledag skal foretages
senest 14 dage inden besøget.
Prisen for en skoledag er 2.500,- incl. moms
pr. klasse
På skoledage er der begrænset adgang til de
forskellige attraktioner og aktiviteter.
Til gengæld er prisen lav, og vi garanterer,
at alle får et undervisningsforløb,
kommer på segwaybanen og får set
vores nye særudstilling Speed.
Kombinér evt. en skoledag med
overnatninger i Camp Universe.

universe.dk/campuniverse
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Universe
Mads Patent Vej 1
6430 Nordborg
universe.dk/skoler
Book online og stil spørgsmål på
info@universe.dk
Telefonisk booking på tlf. 7488 9500
(også uden for parkens åbningssæson)

Åbningssæson 2013
2. april - 11. oktober.

Hele klassen
hele dagen

2500,-
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debatteret

Umulig opgave at administrere hver enkelt

lærers arbejdstid
kronik
Kasper Rosenberg Mortensen,
lærer

Mette Feldstedt,
skoleleder

I Ballerup har vi to gange inden for de sidste
fem år erfaret, hvilke konsekvenser det kan
have, hvis samarbejdet mellem kommunen
og lærerne ikke fungerer. Begge gange var
konsekvensen af de kuldsejlede forhandlinger, at A05 blev gældende via tilbagefaldsreglen. Alle de lokale aftaler, der var indgået i
forbindelse med denne arbejdstidsaftale, var
ikke længere gældende, og lærernes tid skulle
nu administreres ud fra A05 i sin rene form,
hvilket i øvrigt aldrig havde været tanken
med denne aftale.
Situationen, der opstod, kan sammenlignes med, at skolerne nu skulle arbejde ud fra
et ikke-færdigudbygget skelet.
Lærerne reagerede ved at »arbejde efter
reglerne« for at lægge maksimalt pres på ledelsen og forvaltningen. For under disse vilkår uden lokal aftale var det nemlig ledelsens
lod at planlægge den enkelte lærers arbejde
ned til mindste detalje via tremåneders minutiøse mødeplaner.
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At administrere hver lærers tid,
med alle de forskelligartede opgaver og situationer der måtte
opstå, ned til mindste detalje,
var en kæmpe arbejdsopgave,
og begge gange viste det sig
også at være en umulig opgave.

Efterfølgende fandt parterne hinanden og
aftalte ordentlige arbejdsvilkår, men konsekvenserne for al skoleudvikling, samarbejde
og elevernes undervisning var store. En sådan
situation ønsker vi for alt i verden ikke skal
opstå igen.
Heldigvis står vi nu i en helt anden situation, hvor der er et velfungerende samarbejde
mellem forhandlingsparterne i kommunen
– Ballerup Lærerforening og forvaltningen. Et
samarbejde, der bygger på tillid og gensidig
respekt.
Som en udløber af dette velfungerende
samarbejde indgik parterne i dette skoleår
en ny arbejdstidsaftale (A08), der jo lægger
op til, at lærerne på den enkelte skole skal
organisere sig i årgangsteam, så fagligheden
kommer bedst muligt i spil.
Det er en proces på linje med skoleudviklingen, hvor erfaringerne bliver gjort, mens
vi afprøver det nye. Allerede nu er der mange
positive eksempler på spændende faglige undervisningsforløb på tværs af klassetrinene på
vores skole.

Samarbejde er afgørende
I medierne raser debatten i øjeblikket om-

Illustration: Mai-Britt Bernt Jensen

Med folkeskolereform og overenskomstforhandlinger in mente
opridser en lærer og en skoleleder erfaringer fra Ballerup Kommune,
hvordan det gik galt, da forhandlingerne endte med, at A05 måtte
videreføres efter tilbagefaldsreglen.

kring både regeringens folkeskolereform og
overenskomstforhandlingerne for lærernes
arbejdstid.
Et af hovedkravene er, at heldagsskolen
skal indføres over hele landet. Det betyder
kort sagt, at eleverne skal have en forlænget
skoledag. Der vil være en ekstra lektion i matematik og dansk samt et aktivitetsbånd af to
lektioners varighed hver dag.
Det er en meget radikal ændring i forhold
til den skole, vi kender i dag, og der findes
intet forskningsmæssigt belæg for, at flere
timer alene giver øget læring for den enkelte
elev. Af samme grund må tanken om heldagsskolen betegnes som et politisk projekt på
linje med betalingsringen.
Til gengæld kan man via forskning dokumentere, at der er en sammenhæng mellem
den pædagogiske metode og elevernes læ-
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Lærerne skal være med

ring, hvilket der er fokus på i Ballerup Kommune.
Ballerup Kommune har ligesom alle andre
kommuner haft store kommunale sparemål,
som har krævet, at skolerne aktivt gik ind i en
forandringsproces. Denne forandringsproces
arbejdes der med under »Skole med vilje«,
som er det kommunale indsatsområde, der
har meget tilfælles med tankerne bag »Ny
Nordisk Skole«.
På Østerhøjskolen, hvor vi er ansat, og på
alle andre folkeskoler i Ballerup arbejdes der i
disse år med skoleudvikling med tre overordnede mål for øje:
1. Alle børn lærer optimalt
2. Alle børn indgår i fællesskaber
3. Skolen mestrer fornyelse.
Hvordan den enkelte skole løser denne
udfordring, er meget forskelligt, men det er

åbenlyst, at man i skoleudviklingen skeler
til, hvad videnskaben siger om undervisning.
Netop nu er vi i den afprøvende fase, hvor
projekter bliver prøvet af. Af samme grund
har kommunen sideløbende nedsat en styregruppe, der blandt andet via evidens og
forskning har til opgave at vurdere, om det
enkelte skoleprojekt oppebærer kvalitet nok
til, at det kan blive et varigt projekt.
Et eksempel fra vores skole er, at vi fra
næste år arbejder med »iværksætteri« på 8.
klassetrin. Her skal eleverne udfordres i at
skabe merværdi for andre gennem tværfaglige, innovative læreprocesser, hvor det
omgivende samfund i høj grad bliver medinddraget. Tankerne bag dette projekt er skabt
i et frugtbart samarbejde mellem lærere og
ledelsen.

Dette projekt og mange andre projekter i
Ballerup Kommune er skabt med en høj grad
af ejerskab på den enkelte skole. Det siger
sig selv, at det er nødvendigt at have lærerne
med, når skoleforandringer og fornyelse er
på dagsordenen.
Østerhøjskolens erfaringer gennem årene
har vist os, at vi på trods af udefrakommende besparelser og forandringer er i stand
til at løfte undervisningsopgaven og forny
os selv som institution. Den vigtigste grund
til, at vi lykkes med dette, er, at vi har en
dygtig og kompetent medarbejdergruppe,
der har fokus på undervisningen som kerneopgaven.
Her på Østerhøjskolen ønsker vi at bevare
denne positive pædagogiske udviklingsproces, og vi håber ikke, at den

bliver bremset af en ureflekteret og ukonstruktiv dialog i de
centrale forhandlinger. Vi har
meget nære erfaringer med,
hvilket værditab i kerneopgaven en sådan dialog i forhandlingerne kan medføre. Af samme grund opfordrer vi til, at
alle gode kræfter samles om en
konstruktiv debat, hvor viden,
faglighed og valide argumenter
er i højsædet.
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Bagmanden
DLF mener
GORDON ØRSKOV MADSEN
FORMAND FOR DLF’ s
OVERENSKOMSTUDVALG

For snart længe siden indgik finansministeren/regeringen og de offentlige arbejdsgivere
en alliance om, at lærernes arbejdstidsaftaler
skulle afskaffes. Dermed har KL lagt sin selvstændighed som arbejdsgiver og aftalepart på
hylden. På det seneste har KL så haft travlt
med at forsikre omverdenen om, at det er det
rene opspind. Hvis man så ihærdigt benægter
en påstand, kan det se ud, som om der er
noget om snakken. Det er der også!
Det er aldrig rart at blive beskyldt for at
være i lommen på en bagmand. »Bagmanden« er selvfølgelig regeringen i skikkelse af
finansminister Bjarne Corydon. Der er indgået en regulær lokumsaftale om gennemførelse af folkeskolereformen og afskaffelse af
lærernes arbejdstidsaftale mellem finansministeren, kommunerne og undervisningsministeren. Corydon har først og fremmest en
økonomisk interesse i det. Normalisering,
modernisering eller omlægning af lærernes
arbejdstid skal finansiere både folkeskolereformen og senest også en generel effektivisering af den offentlige sektor. Regeringens
højtprofilerede folkeskolereform er dybt
afhængig af en afskaffelse af arbejdstidsaftalen. Det vil være den største økonomiske
gevinst for hele den offentlige sektor at
afskaffe samtlige arbejdstidsregler på det
offentlige arbejdsmarked. Ingen bindinger
overhovedet, ingen regler om at man på forhånd skal have besked om ens arbejdstider,
ingen bestemmelser om overtid, ingen regler
for skæve arbejdstider – ganske almindelige
rettigheder for medarbejderne, som vi har
kæmpet for i over hundrede år, søger finansministeren og arbejdsgiverne nu at afskaffe.
Fremtidige udvidelser af opgaverne (skolereform) eller indskrænkninger i økonomien
(besparelser i kommunerne) kan dermed
uden videre væltes over på medarbejderne.
Ingen merudgifter – rent slaraffenland for
blå Bjarne.
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Til april kan flere hundrede tusinde elever
risikere at stå uden undervisning. KL har varslet en lockout af lærerne, da vi ikke er blevet
enige om en ny overenskomst. Selvfølgelig har
vi ikke kunnet blive enige. KL har lovet at gøre,
som Corydon siger, og vi hverken kan eller vil
indgå en ikke-aftale, hvor vi frasiger os helt
almindelige medarbejderrettigheder.
Planen om en heldagsskole betyder, at
eleverne skal undervises i langt flere timer,
men der er ikke sat en krone af til de ekstra
undervisningstimer. De skal hentes fra lærernes forberedelsestid. Der har helt fra starten
ligget en masterplan, der går på at afskaffe
alt, hvad der lugter af aftale på undervis-

Selvfølgelig har
vi ikke kunnet
blive enige. KL har
lovet at gøre, som
Corydon siger, og
vi hverken kan
eller vil indgå en
ikke-aftale, hvor
vi frasiger os helt
almindelige medarbejderrettigheder.
ningsområdet. Da aftalen var indgået for
gymnasielærerne, fik alle andre præsenteret
den samme aftale fra arbejdsgiverne ved
samtlige forhandlingsborde. Det var et rent
diktat fra finansministeren. Gymnasieskolernes Lærerforenings aftale indeholder ingen
aftalemæssige bindinger – lige efter Bjarnes
hoved. Spørgsmålet er nu, om resten af masterplanen også går efter Bjarnes hoved? Eller
bliver modstanden for stor? I skrivende stund
vokser modstanden mod Bjarnes plan. Det
må gerne fortsætte – for undervisningens og
demokratiets skyld!

Deltag i netdebatten på
folkeskolen.dk
folkeskolen.dk/ok13
Dennis Ejby Schmock:

»Michaels huskeliste for forhandlingerne med Anders:
1. Start med at nedgøre lærerne og deres indsats ved at påstå, at der er for lidt
undervisning i den danske folkeskole.
2. Opfind nye buzzwords som modernisering og normalisering af arbejdstiden,
som man kan bruge på linje med cafépenge og fjumreår.
3. Insinuer, at man er stålsat på sine
krav, men afvis tøsefornærmet, at der
på forhånd er planlagt lockout.
4. Sikr dig, at regeringen er klar til lovindgreb, der ophøjer dit forslag til lov.
Sørg for, at undervisningsministeren
også (igen lidt tøsefornærmet) forklarer,
at hun da ikke blander sig i arbejdstidsforhandlinger.
5. Gå ind til forhandlingerne og fortsæt
dem længe nok til, at du har vist, at du
da er interesseret i at handle, uden dog
at rokke dig en tøddel.
6. Erklær sammenbrud (gerne lidt tøsefornærmet igen) og ryst lidt på hovedet
over, at Lærernes Centralorganisation
slet ikke imødekommer KL’s udspil.
7. For syns skyld gå i tænkeboks, og
start samtidig en presseoffensiv, hvor
du fortæller, at lærerne sætter fremtidens folkeskole på spil ved ikke at være
imødekommende.
8. Sms Bjarne og fortæl ham, at køreplanen kører på skinner.
9. Afvent glad smiley per sms fra
Bjarne.
10. Udsend lockoutvarsel, og fortæl
samtidig, at du er tvunget til det, da
lærerne ikke vil forhandle. Ryst samtidig
lidt på hovedet af Anders.
11. Gå med i Forligsinstitutionen et par
gange – for syns skyld.
12. Send lærerne hjem. Husk at understrege i pressen, at det er lærerne, der
har taget børnene som gidsel.
13. Tjek lommeregneren en ekstra gang
– hvor meget var det, vi sparede?
14. Efter to-tre uger, afhængigt af folkestemningen, send sms til Bjarne – nu
er det tid!
15. Afvent lovindgreb og glad smiley
fra Bjarne.
16. Find den dyre flaske frem – nu skal
det fejres!«

folkeskolen / 05 / 2013

139301 p34-38_FS0513_Debatteret.indd 34

04/03/13 15.09

Næsten 700 indlæg på folkeskolen.dk i februar
Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen
nummer 7 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 20. marts klokken 9.00.
Kåre Sørensen, lærer, Mårslet

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

Der er ingen ko på
gymnasielærernes is
Billedet af Bjarne Corydon som fnysende
og stampende tyr dukker let op på nethinden, når der refereres til finansministerens
fremfærd under og efter forhandlingerne
med gymnasielærerne om deres nye løn- og
arbejdsvilkår 2013.
Selv om antallet af studenter sætter rekord
år efter år, og gymnasielærerne dermed har
mere end opfyldt regeringens mål og krav i
de seneste overenskomstperioder, så må de,
på ubegribeligste vis, tilsyneladende se sig
tromlet af deres arbejdsgiver.

Kassen med
skulderklap er
uudtømmelig.
32.028 unge blev studenter i 2007. Tallet er
siden steget med små 10.000 til godt 41.000
studenter sidste sommer. Ville en normaliseret arbejdsgiver mon anerkende og udtrykke

Kirsten Krogh-Jespersen:

sin glæde over sine medarbejdere efter sådan
en fornem præstation?
Gymnasielærerne har tilmed undervejs
skullet implementere Folketingets gymnasiereform fra 2005 og senere ændringer deraf.
Blandt andet indførtes mange flere projekter
og tværfaglige opgaver, så lærerne har måttet
veksle fra decideret klasserumsundervisning
til vejlederundervisning, mere opgaverettelse
og eksamensafholdelse.
Analyser af gymnasielærernes arbejde
fokuserer kun på deres gennemsnitlige undervisningstid. Selv om rekordmange må
behandles for stress, beskyldes de på denne
måde for at lave for lidt. Ville en analyse af
folketingsmedlemmers arbejde med udelukkende fokus på tilstedeværelse i folketingssalen være lige så valid?
Anerkendelse har, ifølge forskning, også
betydning for bundlinjen i en virksomhed.
Den er endda gratis at give, og »kassen med
skulderklap« er uudtømmelig. Burde en
finansminister i finanskrise have øje for det?
Hvorfor denne tyremæssige adfærd, når der
ingen ko er på gymnasielærernes is?

»I de senere måneder har Andreas Rasch-Christensen,
udviklingschef i Via University
College, i Folkeskolen og dagspressen udråbt kompetencemål
i den nye læreruddannelse til et
nærmest revolutionerende tiltag.
Da ingen presse gør sig den
ulejlighed at undersøge de påstande, den kolporterer, må offentligheden få det uimodsagte
indtryk, at man i læreruddannelsen har hygget sig med noget,
der ikke har med lærernes fremtidige arbejde at gøre«.

➢Klip fra indlægget »Så blev
barnet kastet ud med badevandet«

håndlavet kvalitet
Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......

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

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

Gauss Foto - Møllergade 61 - 5700 Svendborg - www.gaussfoto.dk - jette@gaussfoto.dk - tlf. 62 22 90 57
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Ingrid Stuart, formand for Danmarks Sproglærerforening

afs

Fremtidens fremmedsprog?

annonce
16751

Jeg har via Ministeriet for Børn og Undervisnings stafet fået spørgsmål om, hvad vi
kan gøre for at styrke fremmedsprogene
i skolerne, hvilke forhindringer der har
skabt den nuværende situation, og hvordan vi kan rydde dem af vejen?
Nedenstående er blot et lille udsnit af
mine kommentarer og bud.
Sprog er nøglen til verden: For to år
siden fandt den daværende regering det
nødvendigt at foretage en handling. Der
blev hasteindkaldt en gruppe sprogeksperter. Gruppens opdrag blev at fremkomme
med forslag til en national sprogpolitik.
Rapporten skulle fungere som en guide
for hvor skal vi hen og hvorfor?
Rapportens skæbne: Samme efterår
fandt et regeringsskifte sted, og den nye
regering har valgt at skrotte »Sprog er nøglen til verden«.
Hvad kan vi gøre for at vende skuden?
Mit gæt vil være, at der kommer til at gå et
årti, før samfundet for alvor reagerer!
Til den tid vil vigtigheden af fremmedsprog forhåbentlig vinde tilstrækkeligt
gehør til også at føre til handling! I de

Økologi

danske
slagterogisk
l
o
k
Ø
dbox 9,kømestre
. 99 ,2 prs
50
– leveret til døren

annonce
16979

e
re
em
til dø
direkt
Bestil få leveret
og

1,5 kg svinekam med svær
1,2 kg oksegrydesteg
600 g oksefars
1 kg stegeflæsk i skiver
1 kg medister
4 x 150 g engelske bøffer
500 g skinkekød i strimler
4 stk. panerede skinkeschnitzler
600 g hakket oksekød 5-8% fedt
600 g hakket skinkekød 5-8% fedt
750 g panderet
4 stk. koteletter
500 g gullasch
500 g stroganoff

Kødbox
marts
4 personer
+ opskrifter

Emilievej 13
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 04 72

www.emilievejs-slagterforretning.dk
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Formand Søren Aakjær, Århus Lærerforening, kredsformand Else Kayser, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland,
regionsformand Mads Bilstrup, Dansk Socialrådgiverforening, Region Nord, formand Kirsten Normann Andersen,
FOA Århus, og formand Henning Truelsegaard, BUPL Århus

Først tager de lærerne ...

. 1.7 g.dk
4 pilievrejss-slagfrtearfhojerrmetmninesniden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

mellemliggende år kan vi så drøfte, hvorvidt det vil være en god idé at indføre for
eksempel kinesisk i grundskolen? Som det
er for tiden, mener jeg, at det er absolut
langt mere nærliggende og hensigtsmæssigt at beherske vore beslægtede europæiske sprog.
Holdningsændring i samfundet? Ofte
sammenligner vi os med Finland. Det er
et faktum, at alle i Finland lærer mindst
tre fremmedsprog! Og mange lærer endnu
flere. I Finland betragter man dette som
en nødvendighed for fremgang såvel nationalt som internationalt.
Finland har som målsætning: »At virke
for en øget indsigt omkring sprogkund
skabers store betydning for individet,
for samfundet og for den interkulturelle
f orståelse«.
En målsætning, som jeg fuldt ud kan
t ilslutte mig.
Stafetten er sendt videre til: Niels
Egelund, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Det er med dyb bekymring, vi følger
regeringens tydelige påvirkning af lærernes arbejdstidsforhold. Samtidig ser vi, at
såvel regioner som kommuner ikke holder
sig tilbage med lige så uhyrlige angreb på
arbejdstidsforhold inden for de øvrige
fagområder, uanset der her har været voldsomme produktivitetsstigninger. Ydermere
indeholder arbejdsgivernes overenskomstkrav klare angreb på de ansattes talerør i
form af forringelse af tillidsrepræsentantinstitutionen.
Regeringens strategi virker tydelig. Først
forringer man lærernes overenskomst og
skaber splid i fagbevægelsen. Derefter
rykkes der videre til andre overenskomstområder. Det ser ud til, at arbejdsgiverne,
ivrigt bakket op af regeringen, ved denne

overenskomstfornyelse vil udnytte krisen til
at tvinge medarbejderne til at arbejde mere
for færre penge.
Vi ønsker at slå fast, hvor vigtigt det er
med samarbejde i fagbevægelsen ved de
igangværende overenskomstforhandlinger.
Og det er vigtigt, at vores forhandlere står
fast og ikke lader sig skræmme af trusler.
Vi skal i fællesskab danne en front mod
forringelse af arbejdstidsforhold og tillidsrepræsentanters forhold samt sikre vores
realløn.
Vi bør som samlet fagbevægelse insistere
på, at der er tale om reelle forhandlinger
mellem arbejdsmarkedets parter, og vi kan
ikke acceptere en trussel om lovindgreb.
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Kirsten Krogh-Jespersen, lektor, cand.pæd., ph.d., Risskov

Pinligt, men især sørgeligt
Det er en stor skam, at børne- og undervisningsminister Christine Antorini har valgt at
understøtte pointerne i regeringens udspil til
folkeskolereform med statistisk beregnede
korrelationer, som skulle være hentet fra
Timss-rapporten, og så oven i købet tager
forskerne bag beregningerne til indtægt for
noget andet end det, der står, og det, de
siger (folkeskolen.dk 5. februar). Hun gør det
let at kritisere reformudspillet, og man kan
frygte, at hendes forsøg på at hente belæg for
en forøgelse af elevernes timetal i statistiske
beregninger snarere end i viden om forholdet
mellem undervisning og læring skaber usikkerhed om de begrundelser, som reformudspillet hviler på.
Forøgelsen af elevernes timetal giver jo
kun mening i sammenhæng med udspillets
øvrige forslag, som er begrundet i den forståelse, at skolen skal give alle elever lyst til og
mod på at arbejde med det faglige indhold
for at blive klogere og dygtigere. Det fordrer
for eksempel, at man i alle fag og tværfaglige sammenhænge og på alle klassetrin har
tid til og rammer for at arbejde kvalificeret
med en integration af praktiske og teoretiske
tilgange. Og eleverne har brug for mere arbejdstid, hvor de bliver inspireret, udfordret
og støttet af de rammer, det indhold, de
undervisnings-, arbejds- og samværsformer,
som det er lærernes opgave at levere, og
som der skal være tid til at udfolde. Heraf

vil eleverne kunne lære det, som de har
brug for til at klare sig i livet – uddannelses-,
arbejds- og borgerlivet – og måske vil resultaterne vise sig i Pisa, Pirls, Timss og de
nationale test.
Og så er der faktisk ikke nogen, der ved,
om sætningen »Eleverne lærer mere, jo mere
tid de tilbringer sammen med lærerne« er
helt forkert, som Folkeskolens leder i sidste
nummer påstår. Men den er alt for upræcis.

SVAR:

Kære Kirsten Krogh-Jespersen.
Jeg tror, at vi er ret enige om, at Christine
Antorini ikke har en god sag. Forskerne er
gået i rette med hendes udsagn om en direkte
sammenhæng mellem elevernes resultater
og antallet af timer. Alligevel gentager hun sit
synspunkt.
Men jeg fastholder også mit. For når man
læser forskernes udlægning på baggrund
af Timss og Pirls, skriver de, at hvis der var
en direkte sammenhæng mellem antallet af
timer og resultater, ville det afspejles i disse
to store internationale sammenligninger,
fordi de fungerer som et naturligt eksperimentarium med mange forskellige timetal for
eleverne. Derfor slutter de faktisk det, som
jeg skriver.
Venlig hilsen Hanne Birgitte Jørgensen,
chefredaktør

DEsmåLÆSER

Deltag i netdebatten.
Folkeskolen.dk holder
åbent hele døgnet.
folkeskolen.dk/ok13
Lone Jensen:

»Kære DLF/Bondo.
Hold ud! Det virker, som om KL/
Michael Ziegler prøver at køre
jer trætte! Så for vores skyld:
Hold ud!«
Flemming Skonberg:

»Det var dog utroligt, at den
gode borgmester fra Høje Taastrup tror, at han ved at gennemtrumfe (med regeringen i
ryggen) daglejeragtige tilstande
for en enkelt gruppe i samfundet
kan udvikle en bedre folkeskole«.

Kommentarer til netnyheden »KL erklærer sammenbrud«

23. – 24. april 2013
Comwell Rebild Bakker

Konference om læsning i indskolingen

Fortællingens forklædninger
Læsehunger skabes i mødet mellem barnet og den gode historie.
”De små læser” 2013 præsenterer fortællingen i dens mange forskellige
forklædninger
Yderligere oplysninger og tilmelding
www.cfunord.dk
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debatteret
Deltag i netdebatten.
Folkeskolen.dk holder
åbent hele døgnet.
folkeskolen.dk/ok13
Jens M. Lindtner:

»Hvorfor er det mig, der mister
min løn, fordi kommunen siger,
at jeg ikke må komme på arbejde, fordi jeg ikke vil acceptere en
aftale, som kommunen ensidigt
har skrevet, og de vil tvinge mig
til at underskrive?«
➢ Klip fra indlægget »Mens vi

venter på lockouten«
Christian Nikolajsen:

»Se mig i øjnene – og fortæl
mig, at min undervisning bliver
bedre af mindre forberedelse.
’Se mig i øjnene’ er en Facebookgruppe, hvis formål er at
koordinere initiativer og fortælle
jer om tiltag, der planlægges af
lærere rundt om i landet for at
fastholde kvaliteten i folkeskolen, herunder sikring af forberedelsestiden«.

Klip fra indlægget »Se mig
i øjnene«

Jørgen Møller, lærer, Sdr. Felding

Politikere, bliv ved jeres
læst, pas jeres arbejde!
Aldrig har politikere blandet sig så minutiøst
og meget i den daglige gænge på utallige
områder: Folkeskolen, hospitalsvæsenet,
daginstitutioner og meget andet.
Aldrig har vi haft så mange visionsløse og
humørforladte politikere som i vor tid. Hvor
er fyrtårnene blandt jer, der rager op og skuer mod horisonterne og opmuntrende fortæller om, hvilke fremtidsperspektiver I ser ikke
blot for nuværende, men i særdeleshed for
kommende generationer?
Muligvis rigtig god sammenhæng mellem
disse to udsagn?
For første gang i historien kan den rige del
af verden kundgøre: Vore forfædre brugte alle
kræfter på fremskaffelse af mad, tøj og husly.
Nu har vi opnået mere end rigeligt af det alt
sammen.
Om få år dør der i verden flere af overspisning end af sult.
Spørgsmålet er, politikere: Hvad nu?
Rigeligt af mad, boliger, tøj – et »fedt køkken«
udskiftet med »samtalekøkkenet«. Alligevel
siger I: Producer mere og hurtigere.
Aldrig har der været så mange rige i menneskets historie – og trods det dyb krise.
Det hænger slet ikke sammen. Almindelige
mennesker ved, at den finansielle sektor har
dyb krise, men den er ikke vi.

Hvor er fyr
tårnene blandt
jer, der rager op
og skuer mod
horisonterne?
Vi har derimod al for megen stress, tidsnød,
åndenød, vi plages af kroniske sygdomme,
slås med alkoholproblemer, skilsmisser,
ADHD, OCD, depressioner, doping, tyverier,
hospitaler så overfyldte, endda på gangene.
Kære politikere, få øjnene op. Stop jeres
utidige indblanding i forhold, I ikke kender
til. Pas jeres arbejde og sig først noget, når I
har opmuntrende visioner at meddele.
Alt imens underviser vi med stor fornøjelse ude i folkeskolen. Det er vi dygtige til. Har
mange generationers erfaringer at trække på.
Jeg er sikker på, at det samme gælder i alle
andre af landets institutioner.
God arbejdslyst!

SKOLEMESSEN
SKOLE
MESSEN
ESSEN

Danmarks største fagmesse for læremidler

Centralværkstedet og DGI-huset, Aarhus · 10. og 11. april 2013, begge dage 9 - 17

2013

Mere end 100 udstillere og 50 gratis foredrag
Bjarne Reuter

NØRD’erne Emil og Kaare

Steen Hildebrandt

Helle Fisker

Mette Vedsø

Se program
og bestil foredrag
på
skolemessen.dk

Lars Qvortrup

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

Østersøens perler

Læs udførligt program på:
à folkeskolen.dk
Udflugtens højdepunkt er E
 remitagen
i Sankt Petersborg, som huser en af
verdens største kunstsamlinger.

Dag 3 Stockholm, Sverige
Dag 4 Tallinn, Estland
Dag 5 Sankt Petersborg, Rusland, heldagsudflugt
Dag 6 På havet
Dag 7 Kiel, Tyskland
Dag 8 København.
■ Afrejse og pris:
28. juli – 4. august 2013.
Pr. pers. i db. indv. kahyt: 6.948 kr.
Pr. pers. i db. udv. kahyt: 7.748 kr.
Pr. pers. i db. balkonkahyt, kategori 6: 8.798 kr.
Pr. pers. i db. balkonkahyt, kategori 8: 9.298 kr.
Pr. pers. i db. balkonkahyt, kategori 10: 9.998 kr.

Tag med på sommerkrydstogt til Østersøen. Ind i såvel nutiden som
fortiden med en rundrejse blandt nogle af Østersøens mange byperler.
På denne rejse oplever vi historie, kultur og
natur, og alt dette skal naturligvis opleves på
lige fod med attraktiv shopping og byliv. Sankt
Petersborg er højdepunktet på turen med sine
mange fantastiske paladser, kirker og borge.
Især Eremitagen/Vinterpaladset er en perle at
besøge og fremstår efter nylig renovering flottere og mere fantastisk end nogensinde før.

Tallinn er endnu en kulturperle på turen og er
med sin fantastisk velbevarede, gamle bydel på
Unescos liste over bevaringsværdige byer. Oplev
alle herlighederne på første parket om bord på
det herlige skib MSC Poesia.
Dag 1 Afrejse fra København
Dag 2 På havet

■ Prisen inkluderer:

Syv nætters krydstogt med MS Poesia.
Alle måltider i hoved- eller buffetrestaurant.
Shows og underholdning om bord samt stort
udvalg af aktiviteter. Heldagsudflugt i
Sankt Petersborg inklusive visum. Kaffe og te
fra automater. Dansk rejseleder.

■ Information og bestilling:

Læs udførligt program på folkeskolen.dk
– Team Benns, telefon 65 65 65 64,
mail cruise@team-benns.com.
Oplys rejsekode: FO.

Overvejer du en diplomuddannelse?
Søger du faglige og personlige udfordringer?
Kom til gratis informationsmøde og hør mere om
videreuddannelse for lærere, ledere og pædagoger
i skolen.
• Diplomuddannelsen i ledelse
• De pædagogiske diplomuddannelser
• Vejlederuddannelser

Informationsmøde om diplomuddannelser
Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 16.00-18.00
UCC, Titangade 11, København.
Læs mere på www.mereviden.ucc.dk eller
kontakt os for spørgsmål studievejledning@ucc.dk
folkeskolen / 05 / 2013 /
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Frygtede at have arvet vreden
Nicolaj var årsag til, at
Rødovre Ungdomsskole
satte gang i et projekt om
vredeshåndtering.
Tekst

Helle Lauritsen

Foto

Klaus Holsting

»Jeg var bange for, at jeg havde arvet vreden
fra min mor og far. Jeg har oplevet meget med
dem, og min far sidder i fængsel nu på grund
af vold. Tidligere drak han og var meget vred.
Min mor har haft polititilhold på ham. Derfor
spurgte jeg min lærer Tina, om jeg kunne få
noget hjælp«, forklarer Nicolaj. Han er 16 år
og går på Rødovre Ungdomsskole.
Nicolaj Brolys var årsag til, at ungdomssko
len satte gang i et arbejde om vredeshåndte
ring. Et projekt, der nu kører med en gruppe
piger og her til foråret bliver udbudt som læ
rerkursus. Meningen er, at vredeshåndtering
skal være et emne på samtlige folkeskoler i
Rødovre Kommune.
»Jeg har ikke lyst til at slås. Det er lang tid
siden, jeg har gjort det, men jeg kan godt finde
på at kaste med ting. Forleden sparkede jeg til
mit glasbord, fordi jeg tabte i et spil. Jeg slog
foden meget«, siger han med et forsigtigt smil.
»Jeg slår i væggen. Jeg er blevet bedre til
at lade være, men jeg gør det stadig lidt. Men
jeg har lært at slappe af. Jeg opgiver og går,
hvis der er nogle, der generer mig. Jeg tæller
også til ti. På kurset lærte jeg at gå. Men hvis
nogle siger noget grimt om min familie, så er
det svært. Dér går grænsen«.
Han har gået i fem forskellige skoler. Han be
gyndte på ungdomsskolen i 8. klasse sidste år.

Slog hver dag i skolen
Nicolaj fortæller, at han slog i skolen hver dag,
indtil han gik i 7. klasse. Han vidste, præcis
hvem han kunne klare, og hvem han ikke
skulle slå. I dag slår han jævnligt til boksebol
den ude på gangen på ungdomsskolen. Det
hjælper. Og så har han ondt i hånden lige nu,
fordi han slog den hårdt ind i væggen for nogle
dage siden. Men det er fremgang i forhold til
tidligere.
40 /
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Nicolaj kan godt lide at give boksebolden på gangen
nogle slag en gang imellem i frikvartererne. Det hjælper
på vreden, synes han. Det var Nicolaj, der spurgte sin
lærer om hjælp til at styre vreden.

Han bor på et opholdssted og har en kon
taktperson, som han er glad for.
»Jeg kan godt blive vred på de andre,
men min kontaktperson skal ikke blive flov
over mig«.
Nicolaj forklarer, at når vreden kommer
over ham, mærker han puls og temperatur
stige.
»Det hele kommer op at køre, og jeg har
svært ved at lytte, hvis nogle så siger stop.
Men kurset har hjulpet mig på vej. Jeg har
lært at slappe af og tænke over, hvad der
kan gå galt, hvis man slår. Man kan komme
i ungdomsfængsel, og så har man en plettet
straffeattest«.
Netop fremtidsudsigterne betyder noget
for Nicolaj. Han har fritidsjob som service
medarbejder i SuperBest nu, og så har han
talt med en malermester, der måske kan
skaffe ham en læreplads, når han er færdig
med skolen.

At tænke på fremtiden
»På kurset spillede vi rollespil og fortalte
hinanden om, hvorfor vi var der. Hvordan vi
havde det, når vi blev vrede. Vi skulle skrive
ned, hvad der gjorde os vrede. På en skala
fra 1 til 7. Og skrive, om vi så kunne gøre
noget andet end at slå, når vi blev vrede.
Læreren legede, at han var tyv og havde
stjålet, og så skulle vi fortælle, hvordan man
følte det. Om man så fik et adrenalinsus. Og
hvordan det var at være vred. Det bedste, vi
lærte, var at tænke på fremtiden. Hvad det
kan komme til at betyde for os, hvis vi bliver
så vrede«, siger Nicolaj.
Han fortæller, at kurset sluttede med, at
alle fik et diplom overrakt. Alle fire drenge
på kurset gennemførte.
»På diplomet står: Tillykke, du har bestå
et kursus om temperament. Flot klaret. Og
så er det underskrevet af ungdomsskolens
leder. Det betød noget at få det. Så ved man,
at man kan klare noget. At man kan være en
smule stolt«.

Rødovre Kommune har besluttet, at alle folkeskoler
skal have lærere, der er uddannet i vredeshåndtering.
På ungdomsskolen har de kørt pilotprojekt med
Diamantforløbet om vrede.

Kursus i
vredeshåndtering
til alle skoler
Tekst

Helle Lauritsen

Foto

Klaus Holsting

Første kursus i vredeshåndtering på ung
domsskolen i Rødovre var en succes. Næste
kursus er i gang, og derefter skal alle folke
skoler i kommunen fra august i år have en
eller flere uddannede lærere og pædagoger,
der kan undervise eleverne i vredeshånd
tering. Det er en politisk beslutning, og en
gruppe skal på kursus i maj. Et kursusma
teriale til elever fra mellemtrinnet og op er
udarbejdet.
På ungdomsskolen møder de mange vrede
unge. Eleverne her er sårbare, fagligt svage,
måske på vej ud i misbrug eller en kriminel
løbebane. Vreden kan være afledt af tristhed,
angst, frygt, usikkerhed, ensomhed eller af
magt.
»Vi ser de unge som nogle, der gør det, de
er bedst til. At være vrede. Så har vi set på,

hvordan vi bedst kan arbejde med det. De
skubber jo andre mennesker væk, og deres
manglende styr på temperamentet betyder,
at de risikerer at komme i fængsel for vold.
Samtidig koster det samfundet mange penge.
Som lærer bliver man også bange, når man
møder deres vrede«, forklarer de to afde
lingsledere Camilla Obel, der er lærerud
dannet, og Mathias Lisby, der er uddannet
psykolog.
Derfor tog de kontakt til Kriminalforsor
gen, da Nicolaj kom med sit ønske om at lære
at styre sin vrede. I fængslerne arbejder man
med Anger Management, og dette arbejde er
baggrunden for kurset til først de fire unge
mænd på ungdomsskolen og nu en gruppe af
unge kvinder. Kurserne er på otte møder af to
timers varighed.
Det Kriminalpræventive Råd støtter pro
jektet økonomisk.
»Da vi tog kontakt til de unges forældre for
at få deres tilladelse til de unges deltagelse
i projektet, var vi spændte på reaktionerne.

De unges vrede har forskellige udtryk. Tegninger hjælper dem med at sætte ord på følelserne.
Copyright © Rødovre Ungdomsskole

hl@dlf.org
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Hvad ville forældrene sige til, at deres barn
var udpeget som et vredt ungt menneske?
Men vi mødte kun positive reaktioner. Fami
lierne har kæmpet så længe med den vrede«,
fortæller Camilla Obel.

At få sat ord på vreden
Første kursus i Diamantforløbet, som projek
tet hedder, er blevet evalueret. Derfor vil der
fremover være mere bevægelse og kropsar
bejde med i de næste kurser.
»De unge taler om, hvordan de føler vre
den, og hvordan de ser ud, når de er vrede.
Nogle smiler, andre eksploderer. De taler om,
hvordan de ser ud i ansigtet. Det handler om,
at de skal lære at være opmærksomme på
deres krop og at kunne aflæse andre«, siger
Mathias Lisby.
»Nogle har manglet ord for følelserne.
Det giver dem et sprog, når de taler om det.
Nogle har tidligere forsøgt at skjule deres
vrede, indtil de eksploderede«, fortæller
Camilla Obel.
I forbindelse med projektet har de fået
udarbejdet nogle tegninger – en tidsindstillet
bombe, en ildspyende drage eller en person
bag en høj mur. Tegninger, som de unge kan
vælge iblandt, når de skal sætte ord på deres
følelser. De unge har været med til at udvikle
de tegninger, der beskriver, hvordan de har
det, når de er vrede.
De unge har også svært ved at sidde stille,
så krop og bevægelse skal skabe aktivitet og
gøre dem bedre til at mærke sig selv. Også
42 /

rollespil er en del af kurset og at blive bedre
til at aflæse hinanden.

Smed styrthjelm og gik
De fire drenge, der har været igennem kurset
i vredeshåndtering, har overrasket ungdoms
skolens ledere. Flere af dem tænker på, hvad
de skal i fremtiden, og en er begyndt på
teknisk skole. Det virkede helt utænkeligt for
et halvt år siden.
»Han fortalte, at han for nylig var ved at
knalde sin styrthjelm ind i hovedet på én,
men at han lige tænkte sig om i et par se
kunder. Så smed han hjelmen på jorden og
gik. Det betyder, at han kan blive på teknisk
skole«, fortæller Mathias Lisby.
»Det handler ikke om, at de unge ikke må
være vrede, men det handler om, hvordan de
tackler deres vrede. Når de bliver opmærk
somme på, hvordan deres krop spænder op,
når de bliver vrede, så bliver det muligt at
reagere anderledes. At købe et par sekunder
og lære at gå væk«.
»De unge fortæller, at klappen går ned for
dem, når de bliver vrede. Bagefter er de kede
af det. På kurset kan de lære at få en følelse af
mere kontrol«, supplerer Camilla Obel.
De to afdelingsledere fortæller, at der jo
findes mange grupper, hvor vreden er aner
kendt og i høj kurs. Det giver status i rocker
miljøet, hos AK81 og i bandemiljøet.

»Vi ser de unge som nogle, der gør det, de er bedst til.
At være vrede. Derfor er k urset i håndtering af vreden
vigtigt«, siger afdelingsledere på Rødovre Ungdomsskole Camilla Obel og Mathias Lisby.

Hvem kan jeg gå til?

unge, der indtil videre har fået mest ud af
kurset.
»På kurset har de talt en del om netværk.
Hvem man vil gå til, hvis man ønsker at lave
ballade, og hvem man går til, hvis man vil
holde sig ude af ballade. De har talt om fami
lien og om, hvem i netværket der mest påvir
ker den enkelte. Flere har en farmor eller en
anden, som de aldrig føler vrede over for. Det
betyder noget at få identificeret resurseperso
nerne i netværkene, så de bliver opmærksom
me på, hvem de kan gå til«, siger Camilla Obel.
De unge har også tegnet cirkler, med hvad
der betyder mest for dem. Familien, ven
nerne, kæresten, hash eller andet. Her har
skolen mindst plads.
»For mange er skolen det værste. Den er
en rød klud. Måske føler de sig afvist af en
lærer, de føler sig ekskluderet – og har må
ske oplevet at være smidt ud af skolen flere
gange«, forklarer Camilla Obel.
Emnerne i forløbet har været kommunika
tion, kropslig opmærksomhed, handlinger og
deres konsekvenser, netværk og begrebsdiffe
rentiering. For eksempel har de unge talt om,
hvad der giver respekt, hvad man helst vil
respekteres for, og hvor grænsen går mellem
respekt og frygt.

Det er de allermest vrede og udadreagerende

hl@dlf.org
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Læringskurve på

nYHeD i 2013:
moDtag
unDervisning af
skoLetjenesten
i tivoLi HeLe
sæsonen

Faglige Dage i Tivoli giver sTejl læringskurve hos Dine elever
4.-6. klasser: 6/5-31/5 2013 · 7.-10. klasser og gymnasier: 26/8-20/9 2013
Hvad sker der med din puls, når du suser 63 meter
ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det samme på vej
op i Ballongyngen, som du vejer på vej ned? Hvor
hurtigt svømmer fiskene og hvor meget energi
bruger forlystelserne?

Dét og meget andet skal dine elever udforske, måle
sig til og gøre rede for til Faglige Dage i Tivoli.
Opgaverne lever op til Undervisningsministeriets
Fælles Mål. Faglige Dage i Tivoli bliver til i
samarbejde med Skoletjenesten.

pris 50 kr. pr. elev inkl. enTré og Turpas

Tilmeld din klasse og læs mere på www.Tivoli.dk/skoler
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ny viden
Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○

John Villy Olsen / jvo@dlf.org / esben christensen / esc@dlf.org

Ny netportal fra
professionshøjskolerne
Landets professionshøjskoler – og
dermed læreruddannelserne – er
nu gået sammen om en portal, hvor
deres forskning og udvikling vises
frem for alverden.
Det har taget en årrække at
få portalen, der kan findes på
ucviden.dk, sat i søen, og fremad
rettet håber professionshøjskolerne
at bidrage med viden, der skal
hjælpe til at klare velfærdssamfun
dets udfordringer.
På portalen findes der beskri
velser af undervisningsforløb,
forsknings- og udviklingsprojekter.
»Jeg er helt overbevist om, at
portalen vil blive et meget vigtigt
værktøj til at dele viden. Den øgede
tilgængelighed kan sektorens un

dervisere og vidensmedarbejdere
få stor nytte af i forbindelse med
udvikling af undervisning, men i høj
grad også i forhold til samarbejdet
med vores aftagere, som fremover
meget nemmere kan få et over
blik over, hvilken viden der faktisk
findes inden for et givent område.
Det er også en stor styrke, at det
er lykkedes at etablere en fælles
sektorløsning, da det er klart mest
brugervenligt set i et aftagerper
spektiv«, siger Ulla Koch, der er
formand for UC Videns forretnings
udvalg under Professionshøjskoler
nes Rektorkollegium.
Du kan gå på opdagelse
i portalen på ucviden.dk

Er vi rigtig kloge?
Information giver undervisningen karakter
I dag har vi alle adgang til en flod af gratis nyheder. Et abonnement på Information
giver dig noget helt andet. Vi søger refleksioner. Vi spørger dem, der ved mest.
Vi stiller nye spørgsmål og bliver ved, indtil vi får nye svar.
Information omdanner den passerede virkelighed til
ØKONOMER:
nye erkendelser.
K R . 20,00 €2 ,66

UAFHÆNGIG AF PARTIP OLITISKE OG ØKONOMISKE INTERESSER

Krigsskeptiker i
spidsen for USA’s hær

FREMTIDEN ER
SVÆR AT
SPÅ OM

SIDE 10-11

Få nye erkendelser
i fire uger gratis.
Gå ind nu på
information.dk/4ugergratis
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Pædoﬁli – den mest
forbudte fantasi
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Bondo: Ny folkeskole kan laves
uden ny arbejdstidsaftale
På en ekstraordinær kongres i dag vil formanden for
Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen,
præsentere et udspil til indfrielse af regeringens
folkeskolereform uden om de igangværende
overenskomstforhandlinger. KL holder fast i krav

Prøv
uger
grati
s

Af Amalie Kestler og Casper Dall

M

ålene i regeringens reform af folkeskolen kan indfries uafhængigt
af overenskomstforhandlingerne
mellem Kommunernes Landsforening, KL,
og Danmarks Lærerforening. Det er hovedbudskabet fra formand Anders Bondo Christensen på en ekstraordinær kongres i dag i
Danmarks Lærerforening. Her vil lærerfor-

K

US

H

Informations Venner
Bliv medlem af Informations Venner
www.informations-venner.dk
Informations Venner
etableret 1951

manden præsentere et omfattende modsvar
på regeringens udspil til en folkeskolereform i form af oplægget Sammen gør vi en
god skole bedre.
»Vores budskab er, at vi kan indfri regeringens målsætninger og samtidig se konturerne af en aftale, som vi kan få stemt hjem.
Vi ønsker ingen konﬂikt. Derfor kommer vi
nu med et bud på en anden måde at se tingene på, som vi skal drøfte på vores kongres,«
siger Anders Bondo Christensen.

Lærerforeningen kommer i udspillet med forslag til, hvordan elevernes undervisningstid
kan øges ved hjælp af en mere sammenhængende skoledag og genfremsætter et tilbud
fra før jul om, at lærerne kan forpligte sig til
at undervise 25 timer om ugen. Herudover
foreslår lærerne bl.a. en trepartsaftale om
efteruddannelse, et nyt »forpligtende samarbejde« mellem forskere, politikere og lærere
om folkeskolens fremtid, samt at folkeskolen
fremover skal stå til rådighed for eleverne
hele dagen. Det hele kan ifølge Danmarks
Lærerforening laves inden for rammerne af
den nuværende arbejdstidsaftale fra 2008.
»Udspillet er et forsøg på at bløde op på
den fastlåste situation,« siger Anders Bondo
Christensen og tilføjer, at han er klar til at
diskutere en opdatering af den nuværende
arbejdstidsaftale.
»Vi kunne lave en ny arbejdstidsaftale,

Var Hitler tysker, og var Stalin russer? Blev Holocaust iværksat af
Hitler? Er Mein Kampf forbudt? Det
og meget andet får man svar på her,
hvor myter om Anden Verdenskrig
be- eller afkræftes på en faktuel og
underholdende måde.

171 SIDER KR.

199,-

INFORMATIONSFORLAG.DK

hvor vi slår fast, at lærerne skal undervise
25 timer om ugen. Det er vi klar til.«
– Men KL har jo tidligere kaldt jeres forslag
om 25 timer for optisk bedrag? Tror du, at I
kommer nogen vegne med det her?
»Det håber vi.«
Børne- og undervisningsminister Christine
Antorini (S) glæder sig over, at lærerne kommer med konkrete indspark, men ønsker ikke
at kommentere arbejdstidsaftalen.
Formanden for KL’s løn- og personaleudvalg Michael Ziegler (K) er afvisende.
»For mig at se har det karakter af røgslør. Nu synes jeg, vi skal stoppe med det
her. Der er ingen grund til at gå fra en rigid
arbejdstidsaftale over til en anden rigid arbejdstidsaftale.«
amk@information.dk / cda@information.dk
Læs mere side 4-5

Rejse til Estland, Letland og
Litauen 8-dages bustur med afgang 17. maj og 7. juni

En enestående kultur- og studierejse, hvor vi bliver klogere
på de tre baltiske lande.
Vi vil møde lokale i både Vilnius, Riga og Tallinn. De fortæller
om landene, der bliver guidede byvandringer og oplæg i bussen. På hjemturen oplever vi den meget smukke sejltur ind i
Stockholms skærgård.
Prisen er 6.300 kr.

DEO

www.deo.dk

Tlf. 70 26 36 66
LÆS MERE PÅ
EU-debat – mere spændende – mindre fastlåst
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Sådan får du en
god relation til
eleverne
Forskning viser, at et godt forhold mellem
lærer og elev har enorm betydning for elevens
læring og trivsel. Men hvordan kan læreren
egentlig skabe en positiv relation til eleverne?
Det skriver Louise Klinge Nielsen i øjeblikket
ph.d.-afhandling om. Hun har fulgt fire
læreres undervisning i 5., 6. og 7. klasse på to
forskellige skoler. Indtil videre har hun fundet
frem til følgende egenskaber:
• Ofte ignorering af negativ adfærd
• Meget positiv opmærksomhed
• Anvisning af handlingsalternativ
• Tydelighed
• At vise sig selv som et menneske
• At vise menneskelig interesse
• Udtrykke forståelse
• Humor
• Konsekvens
• Positive forventninger.
Lærer-elev-relationen bliver
stærk, når man som lærer
tør træde ned fra en kunstig
piedestal og vise sig som
et menneske, siger Louise
Klinge Nielsen.

Læs, hvad der gemmer sig under disse
overskrifter i Louise Klinge Nielsens artikel,
på dcum.dk/institution/hvordan-skaber-enlaerer-positive-relationer-til-sin-klasse.

Ved Jennifer Jensen / jje@dlf.org

Energirigtig
adfærd på
skoleskemaet

Klasseworkshop
om mobning og
mangfoldighed

Rudersdal Kommune har indgået et samarbej
de med virksomheden NCC, som skal hjælpe
kommunens skoler og skolefritidsordninger
med at reducere energiforbruget. Projektet
indebærer blandt andet, at kommunens lærere
underviser i energirigtig adfærd på alle klas
setrin. Det er der kommet en hjemmeside ud
af, hvor alle lærere kan finde inspiration, gode
råd og forslag til undervisningsmateriale, når
eleverne skal gøres energibevidste.

For at forebygge mobning og ensomhed
tilbyder konsulent Miechael Stian Hansen
at afholde temadage i folkeskolens
8.-10.-klasser. Gennem workshops og 
debat sætter han fokus på mangfoldighed,
og hvad god trivsel er. Temadagen varer
en almindelig skoledag, og det er gratis at
få Miechael på besøg – dog skal kørsels
udgifter dækkes.
Kontakt Miechael Stian Hansen
gennem conseqvens.dk

Få inspiration på escoler.dk

Ghanesisk lærerudveksling
NGO’en Ghana Venskabsgrupperne indbyder
hvert år fire danske lærere til at deltage i et
udvekslingsprogram med lærere fra Nordghana.
De danske lærere skal først være vært for de
ghanesiske lærere i to uger, hvor ghaneserne
er med i både familie- og skolehverdagen. Der
efter rejser de danske lærere med til Ghana i to
uger, hvor der kan suges indtryk til sig fra den
ghanesiske skoleverden. Udvekslingen er for
egen regning og foregår til efteråret – ansøg
ningsfristen er den 1. april.
Læs mere om projektet og
find ansøgningsskemaet på
ghanavenskabsgrupperne.dk

Silke Groth er en af de lærere, der har været på udveksling i
Ghana. Nu er hun med til at hjælpe andre lærere derned.

Store Kongensgade 40C

Ja tak, jeg vil gerne bestille et gratis abonnement
Navn:
Adresse:
Postnr. / By:
Telefon:
E-mail:
Jeg er studerende (med henblik på senere rabat)

Information
+ + + 10383 + + +
0893 Sjælland USF B

mod nye erkendelser
Information udkommer mandag -lørdag. Tilbuddet gælder til 07.04.2013 og gælder kun husstande,
der ikke har abonneret de seneste 12 måneder. Prøvetilbuddet er gratis og uforpligtende. Sms
koster 0 kr. + alm. sms-takst, betales via mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København. Avisen stopper automatisk efter de 4 uger. Ved levering til udlandet
opkræves porto.
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publiceret
Skolehaver – i praksis

Komplet »Pit«
Engelsksystemet »Pit Stop« er nu udkommet til 4. klasse, og dermed er systemet komplet. Der er fortsat fokus på
ordforråd, aktivt sprog og CL-strukturer.
Emnerne til 4.-klasse-eleverne er blandt
andet kæledyr og det vilde vesten.
Om »Pit Stop 3« skrev Folkeskolens
anmelder blandt andet: »Engelsk i 3.
klasse skal være sjovt, lærerigt og interessant, og for at levere den vare har jeg
længe ledt efter varieret materiale – og
været på kurser for at blive inspireret af
de bedste. Derfor synes jeg, det er skønt
at få fingrene i ’Pit Stop’ for 3. klasse«.
Læs hele anmeldelsen på
folkeskolen.dk/506206

Flere »Børn i historien«
Preben og Ingeborg er med, da kong
Valdemar og biskop Absalon går i krig
mod venderne. I hvert fald i den nye bog
»Absalon og Arkona«, der er en del af
serien »Børn i historien«.
Om en tidligere bog i seren skrev
Folkeskolens anmelder:
»Fotos, illustrationer og
tekst samler indholdet og
dækker fordums årti med
respekt og god tone. Det
er en rigtig fin idé at lade
børnene være katalysatorer for genfortællingen.
Ufortøvet identificerer jeg mig med
et udsnit af tilværelsen og tror på, at
nutidens elever vil gøre det samme«.
Bogen koster 161,25 kroner og
er 48 sider lang. Der er opgaver
og lærervejledning at finde på
boernihistorien.gyldendal.dk

Træning til
afgangsprøven
Hvis du har elever, der skal til at øve sig
til afgangsprøven, kan du nu købe et
hæfte med sidste års prøver gennem
Forlaget Matematik. Hæftet indeholder
prøverne fra både maj og december til
9. og 10 klasse i problem- og færdighedsregning. Også Grønlands prøve til
10. klasse er med.
Bogen koster 306,25 kroner plus
forsendelse. Se mere på dkmat.dk
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• Ulla Skovsbøl
• 238 sider
• 269 kroner
• Forlaget Frydenlund

På folkeskolen.dk er der
hele tiden nye anmeldelser af undervisningsmateriale og pædagogisk
faglitteratur. Vi har
blandt andet en helt ny
anmeldelse af bogen
»Den gode opgave«, som
er en hjælp til lærerstuderende og studerende
på de pædagogiske diplom- og masteruddannelser. Vi har også anmeldt bogen »Mobning
gentænkt«, som vores
anmelder kalder epoke
gørende i sin forståelse af de komplicerede
mekanismer, der fører til
social udstødelse. Og så
har vi anmeldt »Øveklar«,
som blandt andet lærer
dine elever om læseteknikker, læseformål
og læsestrategier, der er
nyttige at kunne før de
nationale test.
Hvis du på vores hjemmeside finder en anmeldelse, der sætter tanker
i gang eller er særligt
brugbar i forhold til at
afgøre, om din skole skal
indkøbe et materiale, så
anbefal den med et klik
på musen. På den måde
er det lettere for dine
fagfæller også at blive
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne
på folkeskolen.dk/
anmeldelser.

n

Hjemkundskab, udepædagogik

Muligvis et
mirakelmiddel
»Børn glemmer lettest, hvad de har
hørt, mindre let, hvad de har set,
men aldrig hvad de har udført«.
Jean-Jaques Rousseau.
○ anmeldt af: Karen Marie Beklar

Klimaforandringer og andre miljøproblemer, sundhedsfremme, forskellige
læringsstile, inklusion af børn med særlige behov og meget mere. Står
denne bogs indhold til troende, er rækken af
pædagogiske og dannelsesmæssige fortrin ved skolehaver lang. Det vil Ulla
Skovsbøl vise ved at tage læseren
på en rundtur, både i det didaktiske
landskab og i den konkrete verden,
hvor hun har set nærmere på skolehavekoncepter i Danmark, England, Tyskland og USA.

Få anmeldelser
direkte i din
mailboks

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

Anmeldelserne afspejler anmeldernes personlige og faglige mening og er ikke udtryk
for redaktionens holdninger.

folkeskolen / 05 / 2013
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NaturskolebogeN – Naturskolen i Viborg Kommune 1987-2012
• Jens Frydendal og Vibe Winckles
• 296 sider
• 100 kroner plus 50 kroner i porto
• Forlaget Hald Hovedgaard

n

Begejstringen for skolehavetanken er stærkt smittende – og tilsyneladen
de også velbegrundet. Fortællingerne om glade børn, der vokser i takt med
egne gulerødder og rødbeder, er slet og ret solstrålehistorier, levendegjort
af den reportageagtige stil, som forfatteren, der har en baggrund som
journalist, formidler dem i.
Der er nok ikke mange børn, der ikke ville have glæde af, at deres
undervisning regelmæssigt rykker udendørs og skabes i sammenhæng
med den virkelige omverden og natur. Alligevel er der måske en særlig
gruppe børn, det er værd at rette blikket mod, når vi taler om læringsudbytte i den rummelige folkeskole. Inklusion står øverst på agendaen,
uanset hvilket niveau af skoleverdenen vi befinder os på lige nu, og
skolehaver synes at være et godt bud på, hvordan man tilgodeser børn
med særlige eller begrænsede forudsætninger for at deltage i den almindelige undervisning.
Så hvorfor kommer der ikke bare flere skolehaver i brug? Det er der
ikke et entydigt svar på, men bogens kapitel 1,
der giver et historisk rids af skolehavernes
historie i Danmark, peger på forskellige
forhold, der har været bestemmende
for skolehavetankens udbredelse
gennem de seneste 100 år. Det
sandsynliggøres samtidig, at
nutidens øgede bevidsthed om
kropskultur, friluftsliv og økologi
vil give skolehavebevægelsen vind
i sejlene de kommende år.
Bogen kan anbefales til alle,
der tilslutter sig denne udvikling
og måske lokalt vil stå i spidsen for
nye skolehaveprojekter. De konkrete
beskrivelser i bogen tilbyder masser af
inspiration til, hvordan dette kan gribes an i
praksis. Endvidere opsummerer bogens sidste
kapitel mere generelt de pædagogiske muligheder og udfordringer i skolehaven og viser
en forbindelse herfra og til Fælles Mål for
fagene natur/teknik og hjemkundskab. Her
anføres det også, at mange andre af folke
skolens fag kan flyttes ud i skolehaven.
Skal jeg pege på en mangel ved bogen,
må det være, at ikke også disse fags
Fælles Mål er fremhævet og sat i forbindelse med de pædagogiske muligheder. Men den opgave kan en innovativ
faglærer nok også selv klare.

Udepædagogik

Udvidet
Grønspættebog
Naturskolen i Hald har i
»NaturskolebogeN« samlet nogle af sine
bedste ideer. Kort sagt en bog for alle os,
der så gerne vil bruge naturen aktivt i
vores undervisning, men bare ikke rigtig
ved hvordan.
○ anmeldt af: Jette larsen

Flyt undervisningen ud i naturen. Det er motiverende, aktiverende og et
sted, hvor teori kobles på praksis. Vi kan alle sammen godt se, at det er
en god idé; men hvordan griber vi det lige an, hvad enten vi nu er billedkunst-, geografi-, matematik-, dansk- eller biologilærere? Heldigvis fik
jeg denne bog med posten.
Naturskolen i Hald har i »NaturskolebogeN« samlet nogle af sine
bedste idéer. Bogen er overskueligt opbygget, idet hvert kapitel indledes
med et farvet felt, hvori målgruppen for pågældende aktivitet, årstid, hvor
aktiviteten bedst udføres, varighed og lokation beskrives. Det bliver derfor let at finde frem til grundige undervisningsforslag, der kan passe til
ens egen klasse. Mange af kapitlerne har desuden direkte henvisninger
til Fælles Mål. Udenpå ser bogen nok lidt kedelig ud, men den er som et
marcipanbrød med nougat: fyldt med lækkerier indeni.
»NaturskolebogeN« har aktiviteter, der henvender sig til alle; fra indskolings- til udskolingselever. Den er suppleret med nyttige skitser og
billeder undervejs, hvilket bestemt vil være til hjælp for den uerfarne lærer
i naturen. Bogens første del er en længere beskrivelse af Naturskolens
tilblivelse, netværk, målgruppe og så videre. Den er velskrevet og informativ, men det er helt sikkert bogens anden del, nemlig Idekataloget, der
vækker begejstring hos mig.
Her er inspiration at hente til både enkelte aktiviteter og større forløb.
Hvem ville ikke synes, at det var spændende at komme på skovtur med
H.C. Andersen? På tur med Harry Potter? Eller være Robinson Crusoe for
en tid?
Hvor mange meter gang bruger en muldvarp på at lave et muldvarpeskud? Ja, mine elever ville elske at finde svaret. Og med denne bog i
hånden ved jeg nu, hvad jeg skal gøre, næste gang jeg vil arbejde praktisk med for eksempel rumfang i matematikundervisningen. Så på med
gummistøvlerne.

folkeskolen / 05 / 2013 /
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GYLDENDALS FAGPORTALER
Hjælper lærerne til interaktivitet
i undervisningen

8600

GYLDENDALS FAGPORTALER er online-baserede, interaktive
læremidler til grundskolen.
Velovervejet didaktik og brugervenlighed gennemsyrer fagportalerne, som giver lærere og elever adgang til færdige elev-

korte meddelelser

henvendte undervisningsforløb med individuelle læringsmål og
forslag til evaluering.
Alle fag og klasseniveauer
Fagportalerne kommer til alle større fag på alle niveauer og inde-

holder et rigt udvalg af læringsresurser: teori, opgaver, tekster,
videoer, animationer, opslagsværker, filmklip, billeder og lyd. Alt
er intuitivt opbygget til det enkelte klasseniveau, og indholdet
er i fokus – ikke teknikken. Eleverne kan fx se teksterne i en
justérbar læserude og løse selvrettende færdighedsopgaver. Og
læreren får adgang til et effektivt planlægningsværktøj.

Scan koden eller gå ind på
fagportaler.dk og se en præsentationsvideo.

gyldendal-uddannelse.dk tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk
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korte meddelelser
Job & karriere
mindeord

Merete Engel
Det er ikke enhver beskåret i en alder af 76
år at blive prisbelønnet
for at have skrevet årets
bedste skolebog. Det
gjorde Merete Engel
i 2008. Hun var idékvinde og hovedforfatter
til lærebogssystemet
»Tre religioner. Ligheder
og forskelle i kristendom, jødedom og islam«.
Materialet var målrettet
det efterhånden store

antal skoleklasser, som
ikke kun bestod af elever
med kristen kulturbaggrund. Systemet satte
ifølge fagfolk en helt ny
standard for at undervise i religion i udskolingen.
Merete var uddannet lærer og musikpædagog og
var senest tosprogskonsulent i Høje Taastrup
1989-98. Gennem 50
år forfattede hun mere
end 30 skolebøger, især
til undervisning i tysk,
dansk som andetsprog
og kristendomskundskab. Hertil kommer et
stort antal artikler i di-

verse fagblade, især om
dansk som andetsprog.
Merete var en overgang
også redaktør af »Ufenyt«. Og hun var med
i det forfatterfirkløver,
der i 1991 stod bag det
første lærebogssystem
produceret til tosprogede, »Her er jeg«.
Merete Engel blev 81 år.
Michael Haase

Læg selv arrangementer
ind på folkeskolen.dk
Folkeskolen har flyttet sin kalender fra det trykte blad til folkeskolen.dk. Du skal selv lægge
alle meddelelser om arrangementer, legater og lignende på
Folkeskolens hjemmeside.

Kontakt eventuelt Folkeskolens redaktion, hvis du er i
tvivl.
Mindeord optages fortsat i det
trykte blad. De må højst fylde
1.000 enheder.

8600

13 15.31

Følg med
under kommende
arrangementer på
folkeskolen.dk

Det, du ikke vidste
om at være lærer i
Østgrønland
Svar på syv varme spørgsmål om at arbejde på
østsiden af verdens største ø. Bent Falentin Olesen,
personalekonsulent i Kommuneqarfik Sermersooq,
er manden bag svarene.
1) Skal man være af en særlig
støbning for at kunne arbejde
som lærer i Grønland?
»At være bevidst om egne styrker
og begrænsninger og at kunne
tåle sit eget selskab er helt klart
gode egenskaber at have med.
Det at kunne bruge naturen aktivt
vil også være en fordel. Og det
samme vil det være, hvis man
har opholdt sig i udlandet og har
mødt andre kulturer. Den ubetinget dårligste indgang er, hvis man
flygter fra problemer i Danmark«.

2) Skal man kunne grønlandsk?
»Det er klart en fordel at kunne
eller lære grønlandsk; men både
grønlandsk og dansk er officielle
undervisningssprog, og mange
steder i administrationen anvendes grønlandsk og dansk sidestillet. Vil man lære grønlandsk, er
det bedst at søge job i en bygd.
Det stiller dog lidt større krav til
ens personlige egenskaber«.

3) Hvordan er den østgrønlandske kultur?
»Det er en meget åben og venlig
kultur, som de seneste 100 år
har været vant til mange gæster
udefra. At kulturen også beskytter sig selv, er vel en selvfølgelighed; men det afhænger meget af
måden, du selv er på«.

4) Hvordan er lønnen sammenlignet med en lærerløn i
Danmark?
»Lønnen er lidt lavere end i
Danmark med en startløn for en

nyuddannet lærer på 24.088,68
kroner inklusive pension. Dog
suppleres lønnen ofte med op til
180 overtimer«.

5) Hvad vil det sige at være
ansat på åremålsvilkår?
»Ansættelse på særlige åremålsvilkår betyder, at du ansættes
på en treårig kontrakt, hvor du
hvert år får en betalt feriefrirejse
til Danmark, og hvor der hver
måned indsættes et fratrædelsesbeløb på cirka 1.000 kroner
på en spærret konto, som du får
udbetalt, når du rejser. Der ydes
derudover tiltrædelses- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning«.

6) Skal man binde sig til jobbet i mindst tre år?
»Skulle du vælge at opsige din
stilling, inden der er gået tre år,
er kommunen ikke forpligtiget til
at betale fratrædelsesrejse og bohaveflytning; men så beholder du
til gengæld dit fratrædelsesbeløb«.

7) Hvor mange kolleger er der
på de forskellige skoler?
»I Østgrønlands fem bygdeskoler
er der mellem fire og 12 lærere. I
byskolerne er der henholdsvis 12
og 56 lærere«.
Der er i øjeblikket ledige lærerstillinger på de fleste skoler i
Østgrønland.
Læs flere job & karriere-artikler på
lærerjob.dk
Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org
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Lederstillinger
Vil du sikre at børn og unge
får de bedste kort på hånden?

Job

Vestsalling Skole og
Dagtilbud
søger ny leder

københaVns kommune

områdechef

Vi søger en skole- og dagtilbudsleder,
som kan tiltræde 1. august 2013 eller
snarest derefter.
Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD) består af ligestillede
afdelinger i Balling, Lem, Lihme, Ramsing og Rødding i
den vestlige del af Skive Kommune. VSD er i konstant udvikling samtidig med, at vi er godt forankret i lokalområdet med opbakning og involvering fra forældre, foreninger
og erhvervsliv samt meget engagerede medarbejdere.
Vi søger en skole- og dagtilbudsleder med ledelsesmæssig erfaring:
• der vil arbejde for pædagogisk udvikling af børnehaven, skolen og sfo’en og skabe sammenhæng i
overgangene mellem disse
• der er en god teamleder i en flad ledelsesstruktur og
har blik for kvaliteterne i mindre enheder
• der er udadvendt, synlig og kan samle børn, forældre, medarbejdere og lokalområdet.

kan du lede, understøtte og udvikle københavns kommunes dagtilbud, skoler,
fritidshjem, klubber, sundhedsplejersker, psykologer m.fl. til gavn for byens
børn og unge? som områdechef skal du understøtte at de mange forskellige
enheder leverer kerneydelser af høj kvalitet og at dette gøres med stabil og
sikker drift. du skal kunne binde almene ydelser sammen med specialindsatser,
skabe et fælles perspektiv på børn og unges hverdag på tværs af tilbud og
sikre en rød tråd fra 0-18 år. Ikke mindst skal du kunne lede ledere.
ansøgningsfrist søndag den 24. marts 2013
Læs det fulde stillingsopslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde
“Ledelse”.
Københavns Kommune ser mangfoldighed som
en ressource og værdsætter, at medarbejderne
hver især bidrager med deres særlige baggrund,
personlighed og evner.

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Læs mere på od

ense.dk/job

Vi tilbyder:
• et skole- og dagtilbud med vægt på det sammenhængende barne- og ungeliv fra 0-18 år
• engagerede medarbejdere med fokus på nytænkning
og stor faglighed
• et tæt samarbejde med øvrige institutioner.

Skoleleder til
Rasmus Rask-Skolen

VSD består af en skoledel med 650 elever, en sfo/børnehavedel med 350 børn og i alt 130 medarbejdere.

Vi er en tosporet skole med ca. 400 børn og 50 ansatte. Vi praktiserer undervisning på et højt fagligt
niveau med barnet i centrum og har stor fokus på
samarbejdet mellem lærere og pædagoger.

Ansøgningsfrist: 4. april 2013 kl. 12.00.
Læs hele stillingsopslaget på www.vsd.dk eller
www.skive.dk > ledige stillinger

Ledelsesteamet er sammensat af en skoleleder, en
viceskoleleder og en afdelingsleder. Skolen er delt op
i børnemiljø, herunder SFO, og ungemiljø.

Stillingen opslås som akutjob.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2013.

Skive Kommune opfordrer alle interesserede - uanset alder,
køn, race, religion eller etnisk baggrund - til at søge.

Ansøgningsfrist: Mandag den 25. marts 2013.
Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

Skive – det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv – ved fjorden, med de gode
fødevareoplevelser og den bæredygtige energi.
Vi kalder det RENT LIV. Læs mere på www.skive.dk

www.skive.dk
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Lederstillinger

Skoleleder

til dynamisk skolemiljø i Randers
Rismølleskolen i Randers har brug for en skoleleder, der har lyst, mod, og evne
til at lede en folkeskole i udvikling og fremdrift. Du skal kunne træffe beslutninger og være vores nye motiverende leder på en tosporet skole med 450 børn. Du
bliver en del af et skolemiljø med udstrakt selvforvaltning. Her er højt til loftet og

Scan for at se hele
stillingsannoncen
eller klik ind på
www.job.randers.dk

en forventning om, at du kan udfordre det bestående. Vi har brug for en inspirerende, initiativrig igangsætter inden for det faglige, pædagogiske og det ledelsesmæssige rum. Er det dig?

Lærerstillinger

Pædagogisk afdelingsleder
til Elverdamskolen afdeling Tølløse

Elverdamsskolen, beliggende i Holbæk Kommune,
søger pædagogisk afdelingsleder til afdeling Tølløse pr.
1. april 2013 eller snarest derefter.
Stillingsbeskrivelse: Vi søger en pædagogisk afdelingsleder, der sammen med den daglige leder kan
stå for den pædagogiske ledelse af skolen. Stillingen
genopslås for at udvide ansøgerfeltet.
Kvalifikationer: Læreruddannelse og gerne en lederuddannelse svarende til diplomniveau eller erfaringer
med koordinerende opgaver.

Ansøgningsfrist mandag den 18. marts 2013
Du kan læse hele stillingsopslaget på:
job.holbaek.dk

Helms Skole i Korsør
søger en lærer til august
Helms Skole i Korsør søger en lærer til august, da en mangeårig kollega har
valgt at skifte erhverv. Helms Skole er en privatskole fra 1865, der er medlem af Dansk Friskoleforening.
Vi er en skole med 1 spor på alle klassetrin, bh.kl.– 9. kl.. Vi har ca. 215 elever,
max 22 i hver klasse. Vi har 25 ansatte på skolen, heraf 16 lærere.
Den lærer vi søger, skal være klasselærer/dansklærer enten nu eller om 2
år og derfor have dansk som liniefag eller være parat til med det samme at
tage en liniefagsuddannelse i dansk. Andre fag der vil være aktuelle er bl.a.
nogle af følgende: historie, samfundsfag, geografi, engelsk og tysk.
Helms Skole er en velfungerende skole med et godt miljø for både elever og
lærere. Derfor bliver såvel elever som lærere her, når de først er kommet
hertil.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Curt Asklund
tlf. 58371393, 22909372 eller mail curt.asklund@skolekom.dk. Desuden kan
man læse nærmere om skolen på vores hjemmeside www.helmsskole.dk.
Løn og arbejdstid i henhold til overenskomst.
Ansøgninger skal stiles til Curt Asklund, Helms Skole, Dahlsvej 8, 4220
Korsør og være skolen i hænde senest torsdag d. 21. marts kl. 12.
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Specialstillinger
Greve Kommune

Center for
Dagtilbud &
Skoler søger to
konsulenter

Pædagogisk/administrativ konsulent
Konsulenten skal primært beskæftige
sig med udviklingsopgaver og drift indenfor det skolepædagogiske område.
Opgaverne spænder vidt, og er bl.a.:
• Ansvarlig for arbejdet med kvalitetsrapporten på skoleområdet.
• Lokal kursusudvikling.
• Diverse udviklingsopgaver og projektledelse af tværkommunale indsatser (jf. Greve Kommunes skolepolitik)
• Udarbejdelse af sager til det politiske
niveau.
• Ad hoc.
Stillingen kræver viden om, og erfaring
med, pædagogisk udvikling på folkeskoleområdet. Ligeledes kræves der gode,
skriftlige kundskaber hvor det at kunne
fremstille tekster i et sprog, der er præcist og forståeligt for alle, er i højsædet.
Administrativ/pædagogisk konsulent
Konsulenten skal primært beskæftige
sig med administrative opgaver.

Center for Dagtilbud & Skoler (CFDS)
er et af 6 fagcentre i Greve Kommune.
Dertil er der 2 tværgående centre. Som
de øvrige centre er CFDS placeret på
Rådhuset i Greve.
CFDS varetager drift og udvikling på
dagtilbuds- og skoleområdet. Centerets primære funktion er, at understøtte
institutioner og skoler i deres opgaveløsning. I centeret er ansat administrativt personale, konsulenter og ledelse.
Grundet pensionering har centeret
brug for 2 konsulenter, der overvejende
skal beskæftiges med opgaver indenfor skoleområdet.
o En pædagogisk/administrativ
konsulent
o En administrativ/pædagogisk
konsulent

Opgaverne er bl.a.:
• Centerets ekspert i skoleårets planlægning, herunder superbruger af
TRIO.
• Kommunalt ansvarlig for indberetninger til ministeriet og Uni-C.
• Deltagelse i udarbejdelsen af den årlige beregning af skolernes ressourcer.
• Udarbejdelse af sager til det politiske
niveau.
• Deltagelse i udarbejdelsen af budgetforslag til den årlige, politiske budgetproces.
• Centerets repræsentant ved viceskoleledermøder.
• Samarbejde med den lokale lærerforening, herunder deltagelse i diverse
forhandlinger.
Stillingen kræver et matematisk talent,
og lyst og evne til at arbejde systematisk
og grundigt med de enkelte opgaver.

Generelt for begge stillinger
Stillingerne kræver:
• At medarbejderne er ansvarstagende, og det forventes af medarbejderne i centeret, at de selvstændigt søger løsninger på aktuelle opgaver.
Ligeledes forventes det, at medarbejderne er proaktive og således på
eget initiativ bidrager med forslag til
udvikling af deres respektive arbejdsområder.
• At man trives i en hverdag, der ofte
er præget af uforudsigelighed og intensitet.
• At man har lyst til, og flair for, at arbejde i en politisk styret organisation.
Løn og ansættelsesforhold
Begge konsulenter ansættes under
skolelederoverenskomsten. Løn efter
gældende aftale med mulighed for at
forhandle tillæg efter kvalifikationer.
Yderligere information
Spørgsmål til stillingerne kan rettes til
Centerchef Charlotte Groftved på tlf.
43979478 eller stedfortræder Klaus
Bentsen på tlf. 4397 9612.
Endvidere kan ansøgere med fordel
søge information og viden på
www.skoler.greve.dk.
Ansøgningsfrist mv.
Ansøgning og relevante bilag bedes
sendt elektronisk til sekretær Lise Hejselbæk på ans1@greve.dk. Angiv venligst i emnefeltet hvilken stilling, der
søges – enten ”ansøgning pædagogisk/administrativ konsulent” eller ”ansøgning administrativ/pædagogisk
konsulent”. Ansøgningsfristen er d. 2.
april kl. 12.00. Der afvikles to samtalerunder, første runde i uge 15 og anden
runde i uge 16.
Læs hele opslaget på
www.greve.dk/job

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.
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Lederstillinger

jobannoncer
fra lærerjob.dk
Gå ind på lærerjob.dk og indtast net-nummeret. Så kommer du direkte til annoncen. De farvede blokke henviser til
fire kategorier:
Lederstillinger
Lærerstillinger

Specialstillinger
Stillinger ved andre institutioner

Skoleleder til intern skole
på Skole- og behandlingshjemmet
Skovgården ved Fuglebjerg

Brænder du for at arbejde i et skolemiljø, hvor dejlige børn med behov for
særlige voksne kan trives, udvikles og vokse?
•
•
•
•
•
•

Har du lyst til at lede, lære og lytte?
Er du klar i tanke, tale og på skrift?
Kan du organisere, strukturere, gribe bolde og se muligheder?
Har du øje for skæve vinkler i en udfordrende og underfundig hverdag?
Sætter du børn og medarbejdere i centrum?
Har du menneskelig dybde?

Net-nr. 9883

Ejer Bavnehøj Skolen, Skanderborg Kommune

Administrativ leder søges
§ Ansøgningsfristen er den 13/03/13

Net-nr. 9860

Så er det måske dig, der skal overtage opgaven som skoleleder for vores
interne skole efter Anne, som går på efterløn.
Om Skole- og behandlingshjemmet Skovgården
Skovgården er et naturskønt beliggende skole- og behandlingshjem for 30
børn i den undervisningspligtige alder. Børnene er normaltbegavede, men de
har på forskellig måde et problemfyldt liv.
I skolen skal du lede en erfaren og dygtig medarbejderstab på 12 lærere og
pædagoger.
Du bliver en del af Skovgårdens ledelsesteam på seks personer, som bl.a.
sikrer rum for dialog, udviklingsprocesser, faglig og personlig sparring.
Udover ledelsesteamet vil du indgå i et samarbejde med socialrådgivere,
pædagoger og psykologer med fokus på stadig optimering af arbejdet med
børnene og deres forældre/plejeforældre.

Byens Skole, Københavns Kommune

Kan du skabe udvikling?
§ Ansøgningsfristen er den 02/04/13

Net-nr. 9878

Laursens Realskole, Aarhus Kommune

Pædagogisk leder på byens bedste skole
§ Ansøgningsfristen er den 22/03/13

Net-nr. 9853

Vi er stolte af Skovgården, og vi vægter faglighed, udvikling og optimering
på alle områder. I alt er vi 55 medarbejdere, der løfter i flok på tværs af faggrupper, og skaber den gode stemning og dynamik sammen. Vores fysiske
rammer er fantastiske og mulighederne mange. Vi tilbyder efteruddannelse,
supervision og pædagogiske dage.
Vil du høre nærmere om jobbet eller aftale et besøg på Skovgården, kan du
kontakte skoleleder Anne Winther på tlf. 51 21 86 17 eller forstander Hanne
Dalsgaard på tlf. 29 43 88 37.

Århus Friskole, Aarhus Kommune

Århus Friskole søger ny skoleleder
§ Ansøgningsfristen er den 15/03/13

Net-nr. 9887

Hørsholm Kommune

Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst med Danmarks
Lærerforening.

Leder af skoleområdet
Ansøgningsfrist er den 18/03/13

Ansættelsestidspunkt: 1. august 2013.
Uddannelse: Lærer – gerne med ledelseserfaring.
Ansøgningsfrist: Tirsdag, den 2. april kl. 8.00.
Bemærk samtaler afholdes den 8. og 11. april 2013.

Net-nr. 9882

Skolernes IT-center, Ishøj Kommune

Ansøgning kun pr. mail: job@skolehjemmet-skovgaarden.dk

Pædagogisk it-konsulent søges

Klik gerne ind på vores hjemmeside: www.skolehjemmet-skovgaarden.dk

§ Ansøgningsfristen er den 08/03/13

Net-nr. 9870

Halsnæs Kommune

Pædagogisk udviklingskonsulent
§ Ansøgningsfristen er den 11/03/13
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Net-nr. 9856

Net-nr. 9881

Kertemindeegnens Friskole, Kerteminde Kommune

Anstalten ved Herstedvester, Albertslund Kommune

Lærer pr. 1. august 2013

Lærerstillinger

§ Ansøgningsfristen er den 14/03/13

§ Ansøgningsfristen er den 08/03/13

Net-nr. 9880

Net-nr. 9885

Laursens Realskole, Aarhus Kommune

Social- og Integrationsministeriet, Københavns Kommune

Lærerstilling på Laursens Realskole

Konsulent til Socialstyrelsen – VISO

§ Ansøgningsfristen er den 22/03/13

§ Ansøgningsfristen er den 08/03/13
Net-nr. 9875

Net-nr. 9886

Kommune Kujalleq, Grønland

Gørlev Idrætsefterskole, Kalundborg Kommune

Ledig stilling på attraktiv idrætsefterskole

Lærere til Kommune Kujalleq

§ Ansøgningsfristen er den 02/04/13

§ Ansøgningsfristen er den 20/03/13

Net-nr. 9879

Dyhrs Skole, Slagelse Kommune

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

Lærer til Dyhrs Skole
§ Ansøgningsfristen er den 08/04/13

bazar
ikke-kommercielle annoncer
fra dlf-medlemmer

Fur - 1 række med
lille robåd.

120 kvm. sommerhus,
egen strandgrund. Udlejes uge: 20-26 pris
2800 kr. 27-35 pris
3800 kr.
Telefon: 60887905

Klik din annonce ind, når det passer dig – folkeskolen.
dk er åben hele døgnet. Priser fra 410 kroner inklusive
moms – betal med kort. Se priser på folkeskolen.dk
Annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på
folkeskolen.dk

Skønt, stort fritidshus,
midt-Blekinge

Udlejes 15/4 - 15/10
undt. uge 31, 33 og 34.
8 senge 4 soveværelser.
Plads til 2 fam. 4000 kr./
uge + elforbrug.
Telefon: 39561237 / 51242014
www.feriehusiblekinge.dk

54 /

Sydfrankrig, Languedoc

Nyd sommeren i skøn ferielejlighed i lille sydfransk
landsby. 28 km til Middelhavet. Stor ugenert
terrasse.
Telefon: 30267535/
20843848
www.cuxac.dk

Andelsrækkehus i
København til salg

Træhus på 121 m2, ti minutter fra Enghave Plads.
3 soveværelser, stue, køkken/alrum, 2 badeværelser, 2 terrasser.
Telefon: 30611288/23232550
www.vildrose.dk

Det gamla gårdsmejeriet

På gården Gammalrud vid
Göta kanal,Sverige, hyr
vi per vecka ut gårdens
gamla mejeri. Thord och
Ulla Nordstedt
Telefon: +46 505 24002 / +46
70 3248620
www.gammalrud.se

Samsø (Påske-ForårSommer-Efterår)

Tæt på Ballen havn. Husmandssted m plads til 12.
Udlejes på dags og ugebasis. Ring 28285818
el mail.

Rækkehus i Spanien

Dejligt hus på 60 m2. 10
km fra Alicante lufthavn
Telefon: 62691674/60654548
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Berlin, Prenzlauerberg.

Skøn 2 værelses lejlighed
med altan. Udlejes weekender og hele uger. Super
til 4 voksne og 2 børn.
Telefon: 21 76 09 88
www.berlinprenzlauerberg.dk

Telefon: 28285818

Ferielejlighed ALANYA
udlejes året rundt

104 m2 køkkenalrum 2
sovevær 2 badevær plads
til 6 pers altan m/ udsigt
børnevenlig pool 1500kr/
uge+reng.
Telefon: 41224114

Europas hippeste by.
Ferielejlighed i Berlin

Arrild Ferieby i
Sønderjyllands
skønne natur

Charmerende byhus i
Gualchos/ Andalusien

Telefon: 56657477/56286727
www.draabys.dk

Telefon: 21754774
www.gualchos.net

Bondegårdsferie
på Bornholm, 8 km
fra Gudhjem

Panoramudsigt
over Venø Bugt

Dejligt hus til 6-8 pers.
Legepladser, svømmehal/stor rutsjebane. Tennis, fiskesø, golf – perfekt
for børn.

Forår, sommer og efterår
i Berlin er forrygende. Tag
ned og oplev verdensbyen
når den tager sig allerbedst ud.

Nyindrettet lejlighed på
fritidslandbrug. 80 m2,
moderne faciliteter og
plads til 4-5 personer.
4000 kr/uge

Telefon: 47937320/60743422
www.10247berlin.dk

Telefon: 32578191
www.kofoeds-minde.dk

3 etagers byhus tæt på
plazaen.Internet. Klimaanlæg. Stor solterrasse
med bjergudsigt. Perfekt
til 2 personer.

Moderne sommerhus v
Hostrup Strand udlejes i
ugerne: 27, 30, 31, 32. Se
mere på www.slaaenvej4.
dk - telf 30257568
Telefon: 75681284 30257568
www.slaaenvej4.dk
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Stort, charmerende
byhus i andalusisk
bjergby

Sort Sol og
naturoplevelser

Lej en hyggelig,
gammel,nyrenoveret
marskgård.

Hyggeligt stråtækt hus
på 86 m2. Udsigt over det
fredede Klise Nor og over
vandet til Ærø.

Telefon: 20781416
www.competa.dk

Telefon: 74738604
www.marskgaard.dk

Telefon: 62561841 / 30491751
www.vesteregn.dk

550 euro pr uge. Se
www.competa.dk

Sommerferie i penthouse
på Islands Brygge
Lejlighed med 2 altaner,
havneudsigt samt 2 soveværelser udlejes i uge
28 og 29. Pris pr. uge
4500 kr.
Telefon: 22565504

Skøn forårsweekend
i Klint

Stort nyere arkitekttegnet sommerhus ved Klint,
2-3 familier. Tilbud: 3
overnatninger i foråret
2.500,- + brug
Telefon: 29625612
www.skyttes.dk

Sydlangeland - Klise Nor

2vær. 62m2 andelslejl.
Østerbro Kr. 848.160

Stille gade, tæt på Fælledparken, Østerbrogade.
Tæt på offentlig transport og motorvej. Boligafgift: 1.721
Telefon: 26700501
www.dba.dk/koebenhavnoe-2/id-89004773/

Spanien Gredosbjergene 160
km v. for Madrid

Lejligh: 6-8. Turistfri
landsby Pris fra 3.000 kr,
incl rengøring/el. Fuldt
udstyret, 3 sovevær.
stue etc.
Telefon: 43441042/41591042
www.gredos.dk

1500 m til Vesterhavet

Ældre solidt hus på 154
km2 i Harboøre med dejlig lukket have sælges. Pris 350.000 kr.
97834779/40809981

Umbrien Italiens
grønne hjerte

Vidunderlig lejlighed
i 1600 tals ejendom.
100m2 + 40 m2 terrasse
med fantastisk udsigt.
Telefon: 31506540

Telefon: 97834779

1½ vær. Lejlighed i
København SV sælges.

Stråtækt gård på
Nyord ved Møn

3-længet gård midt i den
idylliske Nyord By udlejes. Gården er fra 1760 og
nænsomt moderniseret.

Nyt badevær.Nyere køk.
Afhøvl.gulve.Vaske-cykelog kælderrum.Internet.TV.
Tæt på S-tog og bus.Pris
1.195.000 kr.

Telefon: 77 34 49 40
www.nyordgaard.dk

Telefon: 30226797 /
30253233

WIEN

rubrikannoncer

fra kr.

1795,fly • 5 dg/4 nt.

Top 3 studiebesøg i Wien:
FN-byen • Besøg på kraftværk • Gedenkstätte Mauthausen

group
gr
roou
up tour’s

Lejrskole
i Evje med pension
5 dages
tur
fra.. kr..

1875,-

v/min. 24 delta

gere
Inkl. sejlads
t/r,
4 x logi med bustransfer,
vandring, ka pension,
notur, rafting
.

98
9
8 17 00 77
www.grouptours.dk
ww

Idrætslejrskole

Skolerejser med fagligt indhold
Udvalgte rejsemål:
Grønland...
Berlin, bus, 4 dage/3 nætter
fra kr. 690,Grønland er en unik oplev-

Prag, bus, 6 dage/3 nætter
Prag, fly, 5 dage/4 nætter
Krakow, fly, 5 dage/4 nætter
Dublin, fly, 5 dage/4 nætter
Madrid, fly, 5 dage/4 nætter
London, båd, 5 dage/2 nætter

fra kr. 1.170,fra kr. 1.690,fra kr. 1.855,fra kr. 2.235,fra kr. 2.640,fra kr. 1.290,-

Priser er pr. person og inkl. flersengsværelser på hostel

4.395,-

Mød os på
facebook.com/TeamBenns
Kontakt Melanie
på tlf: 46 91 02 49

melp@team-benns.com
www.team-benns.com

såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller
samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE

Studietur
Scottish Learning Festival

Han Herred FrItIdscenter

5 dage – 6.000 kr.
23.-27. sept. 2013

Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev
Telefon 98 21 11 90 · Fax 98 21 25 22
Email mail@hhfritid.dk
www.hhfritid.dk

Team Benns laver også
else
af de store.
Kangerlusskolerejser
til Grønland.
Få
suaq
ligger
højde med
kulturen
ogpå
naturen
ind
polarcirklen
ogKom
det helt
stedtæt
i
under huden.
Grønland,
hvor
man
kommer
på indlandsisen. En unik
tættest
på indlandsisen.
skolerejse!
Oplevelserne
talrige
Pris pr. personerfra
kr. og
kan nævnes: Indlandsisen,
moskussafari, nordlystur,

www.it-supportcentret.dk/SLF

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.
Kombinerer studietur og undervisning.
NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk
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I får........
-6 dage/ 3 nætter med AlfA-ekspressen
-tryg busrejse og 3 nætter i Prag
-garanti for at rejsen gennemføres
-besøg ved Theresienstadt
-byrundtur med guide i Prag
-danske vognmænd og chauffører

PRAG

TRYG
BUSREJSE

BUSREJSE FRA KR.

1.398,-

-altid danske chauffører
-faste servicetjek af materiel
-ordnede forhold for chauffører
-overholdelse af køre- og hviletidsregler

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser

AlfA Travel - Nygade 5 - 7500 Holstebro - Ring gratis på 8020 8870

Med bus, fly, skib eller tog i europa

Tlf. 7020 9160 | www.sbTours.dk

NEUKIRCHEN bus - 6 dg/ 3 nætter fra kr. 2.498,MATREI bus - 6 dg/ 3 nætter fra kr.................. 2.798,Der er mulighed for ekstra nætter efter ønske. For større grupper
laver vi også skiture til Norge på forespørgsel.

DANMARKS

BILLIGSTE
fra kr.

Scan koden og
se mere om skiture

2.498,-

inkl. busrejse, skileje,
liftkort, halvpension.

“Vi har Danmarks billigste skolerejser på ski
til Østrig. Vi har flere busser hver uge, så vores
priser gælder også mindre grupper. Neukirchen er vores største rejsemål, og er oplagt
for skoler, idet området er overskueligt, og har
udfordringer for både øvede og begyndere.”

studiebesøg

Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

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

kilroygroups.com

Lise Sloth Pedersen, din kontakt til skirejser - mere end 10 års
erfaring med grupperejser.

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

Besøg
på Als på Als
Besøg Universe
Danfoss Universe
Besøg
Danfoss
Universe
på Als
Og bo
på det sjoveste
vandrerhjem
bo på det sjoveste vandrerhjem
Og
bo på det sjoveste vandrerhjem
www.visit-sonderborg.dk

www.visit-sonderborg.dk
www.visit-sonderborg.dk

FerieTiLBud

Udsigten fra Hotel Haraldskær.
Hotellet ligger midt i Vejle Ådal.

Tilmeld dig Sinaturs nyhedsbrev og deltag i konkurrencen
om at vinde et ‘All inclusive’ ophold for 2 (Værdi 1.980 kr.).
Klik ind på sinatur.dk/nyhed og tilmeld dig konkurrencen.
Vinderen bliver udtrukket d. 31.3 og får direkte besked.

STede
Bo på eT AF SiNATurS 6 HoTeLLer. de SMuKKeSTe
Kultur & Kuns

ld
weekendopho

fra

fra

t

825 kr.

dobbeltvær.
pr. pers. i delt
morgenbuffet
inkl menu og

r i dANMArK.

725 kr.

dobbeltvær.
pr. pers. i delt
morgenbuffet
inkl menu og

KuLTur
& KuNST weeKeNdopHoLd
tag afsted...
tag ud og oplev...
Bo på fx. Hotel Frederiksdal og vælg om
i vil besøge Sophienholms kunstudstillinger eller Frederiksborg Slot. Gå en tur
langs Mølleåen og i det smukke Nordsjælland. Afslut dagen med en skøn
3-retters menu inspireret af det nordiske
køkken. Tag afsted alle uges dage.

Hotel Skarrildhus, v. Herning

Få nærværet i højsædet og mærk roen
sænke sig med et weekendophold på fx.
Hotel Haraldskær. Gå en tur i bakkerne
eller i skoven og nyd de smukke omgivelser. Slut dagen med en dejlig middag i
restauranten. i står selvfølgelig op til en
morgenbuffet fyldt med lækkerier.

Hotel Haraldskær, Vejle

Hotel Sixtus, Middelfart

sinatur.dk/ferie
Hotel Gl. Avernæs, v. Assens

Hotel Storebælt, Nyborg

Hotel Frederiksdal, Lyngby

GeNåBNer 2. ApriL - eT HeLT NyT HoTeL

Book på: T/ 9719 6233

56 /

Book på: T/ 7649 6000

Book på: T/ 6441 1999

Book på: T/ 6373 7373

Book på: T/ 6531 4002

Book på: T/ 4585 4333

folkeskolen / 05 / 2013

139301 p48-57_FS0513_Lukkestof.indd 56

01/03/13 12.43

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

ITALIEN HOS HANNE
familiehotel

På hyggeligt
i Rimini ved
Adriaterhavets skønne sandstrand fra kr. 200/pers.

2 ferielejligheder.
Eller nær TOSCANA , 2 landhuse
Nu også med

Med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille
have, udlejes hele året. Fra kr. 3.200/uge.
Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863

www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it

LEJRSKOLE
MIDT I DANMARKS ÆLDSTE BY
OG NATIONALPARK VADEHAVET

Danmarks
Lærerforening
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333
dlf@dlf.org
www.dlf.org
Formand
Lærer Anders Bondo Christensen
træffes i foreningens sekretariat
efter aftale.
Sekretariatschef
Lærer Hans Ole Frostholm
Sekretariatet
Sekretariatet har telefontid
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige henvendelser mandag-torsdag
kl. 8.30-16.30 og fredag
kl. 8.30-15.30.
Servicelinjen,
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du
kan henvende dig med et problem,
kan du ringe til servicelinjen. Her
kan du få oplyst, om du skal henvende dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., om kredskontorets åbningstid, adresser og telefonnumre.
Servicelinjen er åben mandagtorsdag fra klokken 8.30 til 16.00
og fredag fra klokken 8.30 til
15.00.

www.danhostel-ribe.dk

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa
Tlf. 9812 7022

Folkeskolen
nummer 6
udkommer
torsdag
den 21. marts

Medlemshenvendelser
Henvendelser om pædagogiske,
økonomiske og tjenstlige forhold
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan
man henvende sig om konkrete
sager om arbejdsskader og psykisk arbejdsmiljø, om medlems
administration, låneafdeling, understøttelseskasse og udlejning
af foreningens sommerhuse.
Kontingentnedsættelse
eller -fritagelse
kan søges af medlemmer, der er
ledige, har orlov eller er på barsel,
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på
www.dlf.org
Lån
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 3369 6300, 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

Åbent for medlemshenvendelser mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.30,
tirsdag 10.00-15.30 og fredag 9.00-14.00
Formand Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden
Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere.
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, lønog arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.

Lærerstuderendes
Landskreds
Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424,
ll@llnet.dk • www.llnet.dk
Formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

WWW.LPPENSION.DK

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K
Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

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

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

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

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.
Du kan også sende en mail via hjemmesiden

Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1.
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018
København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018
Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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uskolet

Ved Morten Riemann

for korte NYHEDER
Avis indstifter ny pris:

Hvordan var din
bedste elev?

a l t

f o r

k o r t e

NYHEDER

KL: Tiden er løbet fra
den traditionelle røv til
bænk-forhandlingsform

It-ansvarlig insisterer
på, at hjemmesmurt
madpakke følger
en »Bring your own
device«-strategi.

historie for 4. klasse

Indblik og udsyn –

siden
og levede for mange år
om, hvordan man boede
I denne bog kan du læse
demokrati i Athen?
Hvornår havde man
s?
Augustu
kejser
var
Hvem
e Amerika?
var vikingerne, der opdaged
Er det rigtigt, at det
denne bog.
ved du, når du har læst
Alt dette, og meget mere,

Svar til flere ved
forældremøde: Jo,
klasselærer skal nok
minde Augustine, Naja
Maria, Stella, Aisha,
Olgasophie, Amina,
Svante, Nadia, Victor
B, Victor K og Victor
R om at lyne deres
jakker i frikvarteret.

4. klasse:
Indhold i historie for· Romerriget · Vikingetid · Middelalder
and

Det antikke Grækenl

lærere
r eleverne og hjælper
et system, der udfordre
arbejdet med systeme
”Indblik og udsyn” er
de historietimer. Gennem
metode
i grundskolen til spænden historiske problemstillinger, historisk
ivere historiske begivenh
indføres eleverne i historie,
og de lærer at perspekt
sammenhængsforståelse,
til deres egen hverdag.
Boa
som fx Interactive White
række nye teknologier
emner og temaer.
Serien medtænker en
er. På den måde udvides
og netbaserede material
på
Mål 2009 og har fokus
opbygget efter Fælles
håndbog”
”Indblik og udsyn” er
netdel og ”Lærerens
grundbogen er der en
de
omfatten
en
og
kanonpunkterne. Til
metode
indeholder – ud over
sark.
”Lærerens håndbog”
en lang række aktivitet
baggrundsviden – også

Dagbladet Politiken indstifter nu en ny pris, som
skal hædre elever, der er »særligt gode til at
tænde ild i lærerens øjne, skabe engagement og
få undervisningen til at rykke«. Avisens uddannelsesredaktør uddyber: »De gode elever fylder
alt for lidt i debatten om uddannelsessystemet.
Vi ønsker at hylde de elever, der udfordrer og
griber lærerne, får dem engageret og viser dem
nye perspektiver. Dem, der minder lærerne om,
at de er lærere. Måske for resten af livet!«
Redaktøren tilføjer, at man med Politikens
Elevpris samtidig håber at vinde nogle af de
virkelig mange læsere i skolemiljøet tilbage, som
de seneste år er sprunget fra som abonnenter.

Den måde, der forhandles på, når
for eksempel KL og Danmarks Lærerforening mødes, er præget af
vanetænkning, og den begrænser
muligheden for at opnå positive resultater. Det mener KL’s formand,
som nu slår et slag for, at forhandlerne i højere grad opsøger virkeligheden, så de kan opnå en større
forståelse for de faktiske forhold:
»Vi må væk fra den traditionelle røv

til bænk-forhandling«, siger han,
»og frem mod mere undersøgende
og kreative forhandlingsforløb, hvor
man er aktiv og kan se en mening
med det, man forhandler«.
Formanden mener, at et rigtig
godt sted at starte kunne være de
nye aktivitetstimer, som regeringen
har foreslået fremover skal indgå
som en del af forhandlingsprocessen.

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

ISBN 978-87-92505-09-5

www.meloni.dk

Forslag om
heldagsskole
giver historielærer
heldagsmigræne.
Sløjdlærer har
fandeme aldrig set
noget så skævt.
Fire elever, der laver
gruppearbejde om
Mussolini, har
udpræget behov for en
stærk leder.

Så kan de lærer det / 33
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Indblik og udsyn

komplet historiesystem
3.-9. klasse

orie for 4. klasse

hvordan man boede og

levede for mange år siden.

4. klasse:

id · Middelalder

– historie for 3.

klasse

levede for mange
n man boede og
du læse om, hvorda
I denne bog kan
man i stenalderen?
Hvordan levede
farao?
en
var
Hvad
?
iller man bronze
Hvordan fremst
konge i Gudme?
der har boet en
Er det rigtigt, at
denne bog.
når du har læst
Alt dette ved du,

for 4. klasse

Indblik yn
og uds

ie for 3. klasse:

Indhold i histor
Stenalder • Det

gamle Egypten

• Bronzealder •

år siden.

Jernalder

Historie for 4. klasse

iGet, vikinGetiD oG miDDelalDer
Det antikke GrækenlanD, romerr

Historie for 3. klasse

Thomas Meloni Rønn

Boards
fx Interactive White
kke nye teknologier som
emner og temaer.
er. På den måde udvides
2009 og har fokus på
bygget efter Fælles Mål og ”Lærerens håndbog”.
undbogen er der en netdel og en omfattende
eholder – ud over metode
sark.
en lang række aktivitet

Thomas Meloni Rønn

eleverne og hjælper lærere
ystem, der udfordrer
arbejdet med systemet
og
nde historietimer. Gennem
stillinger, historisk metode eder
ie, historiske problem
ivere historiske begivenh
og de lærer at perspekt

Indblik dsyn
og u

historie for 3. klasse

Romerriget · Vikinget

Indblik og udsyn

Indblik og udsyn -

e Amerika?
denne bog.

ingerne, der opdaged

ed du, når du har læst

Indblik og udsyn - historie

ati i Athen?

ISBN 978-87-92505-09-5

www.meloni.dk

Indblik og udsyn - historie

e og hjælper lærereet
udfordrer elevern
er et system, der
arbejdet med systeme og
etimer. Gennem
”Indblik og udsyn”
nger, historisk metodnheder
spændende histori
i grundskolen til historie, historiske problemstilli
historiske begive
ei
at perspektivere
indføres elevern
else, og de lærer
sforstå
nhæng
samme
g.
til deres egen hverda
White Boards
som fx Interactive
nye teknologier s emner og temaer.
række
en
nker
måde udvide
Serien medtæ
materialer. På den
og netbaserede
Indblik og udsyn
har fokus på
2009 –oghistori
ehåndb
og”.
for 9.
klasse
et efter Fælles Mål og ”Lærer
ens
opbygg
er
Den
en netdel
der Juni
”Indblik og udsyn” grundbogen
er 28.
undersk
endeVersaille
revomfatt
Tyskland
Til
e og en
straktaten
metod
gamle
ud over
kanonpunkterne.
kongeslo
t i Versaille
s uden for Paris. Traktate i spejlsalen på det
.
og” indeholder –
etsark
”Lærerens håndb også en lang Verdensk
n afsluttede Den første
række aktivit
rig, men lagde samtidig
–
grundstenen for Den
baggrundsviden
anden Verdenskrig.
De 90 år fra Versaille
s til i dag blev begivenh
edsrige. Velfærdstaten
bygget, parcelhu
-6 blev opfundet
set
blev op978-87-92505-02
og
ISBN
mennesk
et satte foden på månen.
det var også en tid, der
Men
kastede lange skygger
med Holocaust og et
delt Europa, der levede
pigtrådsi frygten for en atomkrig
.
www.meloni.dk

Indhold i historie for
9. klasse:
Nyeste til 1918 - 2010

for 9. klasse

Indblik
og udsyn

”Indblik og udsyn” er
et system, der udfordre
r eleverne og hjælper
i grundskolen til spænden
lærere
indføres eleverne i historie,de historietimer. Gennem arbejdet med
systemet
sammenhængsforståelse, historiske problemstillinger, historisk
metode
til deres egen hverdag. og de lærer at perspektivere historiske begivenhog
eder
Serien medtænker en
række nye teknologier
og netbaserede material
som fx Interactive White
er. På den måde udvides
Boards
emner og temaer.
”Indblik og udsyn” er
opbygget efter Fælles
Mål 2009 og har fokus
kanonpunkterne. Til
grundbogen er der en
på
netdel og ”Lærerens
”Lærerens håndbog”
håndbog”.
indeholder – ud over
metode
baggrundsviden – også
en lang række aktivitet og en omfattende
sark.

Nyeste tid 1918 - 2010

Thomas Meloni Rønn

”Indblik og udsyn” er Forlaget Melonis historiesystem. Systemet er
bygget op omkring Fælles Mål 2009 og historiekanon. Systemet lægger vægt på kronologi og sammenhængsforståelse. Igennem levende
bøger guides eleverne gennem historien ved hjælp af billeder, faktabokse og kildetekster.

Historie for 9. klasse

ISBN 978-87-92505-28-6

www.meloni.dk

Indblik og udsyn – historie for 5. klasse

Systemet ”Indblik og udsyn” består af elevbog og Lærerens håndbog
til hvert klassetrin. I Lærerens håndbog gives en solid baggrundsviden
og metodiske tips til, hvordan man kan arbejde med elevbøgerne.
Der er desuden en lang række aktivitetsark, der tjener til, at eleverne
lettere kan perspektivere og forstå stoffet i grundbogen.
I denne bog kan du læse om, hvordan man levede og boede for
Hvornår faldt Danmarks flag ned fra himlen?

mange år siden.

Er det rigtigt, at der engang var borgerkrig i Danmark?
Alt dette, og meget mere, ved du, når du har læst denne bog.

Indhold i historie for 5. klasse:
Middelalder • Renæssance

Læs mere og se bøgerne på meloni.dk

White Boards
Serien medtænker en række nye teknologier som fx Interactive
og netbaserede materialer. På den måde udvides emner og temaer.
på
”Indblik og udsyn” er opbygget efter Fælles Mål 2009 og har fokus
håndbog”.
kanonpunkterne. Til grundbogen er der en netdel og ”Lærerens
”Lærerens håndbog” indeholder – ud over metode og en omfattende
baggrundsviden – også en lang række aktivitetsark.

Klassesæt bestående af
25 elevbøger plus Lærerens håndbog

www.meloni.dk

Indblik og udsyn – historie for

I denne bog kan du læse om, hvad

6. klasse

der skete for mange år siden.

Hvornår var Christian den 4. konge?

Er det rigtigt, at en svensk hær

konge?

gik over Storebælt?

Alt dette, og meget mere, ved du,

når du har læst denne bog.

Indhold i historie for 6. klasse:
Renæssance
Oplysningstid

Serien medtænker en række nye
teknologier som fx Interactive White
og netbaserede materialer. På den
Boards
måde udvides emner og temaer.
”Indblik og udsyn” er opbygget
efter Fælles Mål 2009 og har fokus
på
kanonpunkterne. Til grundbogen
er der en netdel og ”Lærerens håndbog”.
”Lærerens håndbog” indeholder
– ud over metode og en omfattende
baggrundsviden – også en lang
række aktivitetsark.

Thomas Meloni Rønn

”Indblik og udsyn” er et system,
der udfordrer eleverne og hjælper
lærere
i grundskolen til spændende historietimer
. Gennem arbejdet med systemet
indføres eleverne i historie, historiske
problemstillinger, historisk metode
sammenhængsforståelse, og de
og
lærer at perspektivere historiske
begivenheder
til deres egen hverdag.

Indblik og udsyn - historie for 6. klasse

Hvad var Den westfalske Fred?

Pris er eksklusiv moms og forsendelse

sTenalder, deT gaMle egYPTen, BronZealder og Jer

Middelalder og renæssance

978-87-92505-17-0

Hvem var Danmarks første enevældige

Kun 2.000 kr.

Indblik
og udsyn
Historie for 5. klasse

Thomas Meloni Rønn

lærere
”Indblik og udsyn” er et system, der udfordrer eleverne og hjælper
systemet
i grundskolen til spændende historietimer. Gennem arbejdet med
metode og
indføres eleverne i historie, historiske problemstillinger, historisk
begivenheder
sammenhængsforståelse, og de lærer at perspektivere historiske
til deres egen hverdag.

Indblik og udsyn - historie for 5. klasse

Hvorfor en dansk konge blev sørøver?
Hvem var dronning Margrete den 1.?

Husk 9mm til ryg

Indblik
og udsyn
renæssance og oplysningstid

Historie for 6. klasse

stenalder, det gaMle egypten, BronZeal

978-87-92505-19-4

www.meloni.dk

www.meloni.dk

Husk 9mm til ryg

gode solide lærebøger til den rigtige pris
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

(17384· BureauLIST.dk) BS · FS5-2013

Naturfag · 3.-9. klasse

”De har tænkt på alt!”
”Sig’natur er uden tvivl et af
de bedste naturfagsmaterialer.”
Folkeskolen, dec. 2012.

Sig’natur er et nyt, inspirerende system til
natur/teknik, der kombinerer bog og it i et
dynamisk samspil.
Bog, it og masser af praktisk arbejde
I elevbogen møder eleverne spændende
naturfaglige emner, og på hjemmesiden er
der instruktioner til praktiske opgaver,
it-baserede opgaver, en digital logbog og
meget mere.
Læs mere og prøv Sig’natur
Du kan læse meget mere på sig-natur.dk.
Her kan du også downloade et særtryk og
afprøve det første kapitel.
Klik ind på sig-natur.dk og se mere.

Kom til
GRATIS KURSUS
den 21. marts.
Læs mere
på alinea.dk

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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