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Mød de syriske flygtningebørn og tag med på opdagelse i deres nye land
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INTROPRIS LIGE NU 249 kr. Bestil på u-landskalender.dk
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NYT: 1.-5. klasse • Elevbog af Bodil El Jørgensen • Masser af film og varierede
fagopgaver om livet i Mellemøsten • Stærke web-værktøjer • Engagerende og
nemt at bruge • Høj faglighed til Dansk, N/T og tværfagligt

LEJRSKOLE OG FÆLLESSKAB

i naturskønne og historiske Helsingør

Overnatning i skoven
i hyggelige feriehuse

Helsingør Ferieby er den perfekte base
for en lejrskole med læring og oplevelser. Spændende seværdigheder, kultur,
natur og historie venter lige udenfor døren.
Og med gode transportmuligheder til og
fra feriebyen er det nemt at komme rundt.
Nordsjællands mange muligheder gør det
let at sammensætte et varieret og lærerigt
program for lejrskolen. Tag f.eks. på udflugt
til de nærtliggende seværdigheder som
Kulturværftet, Kronborg Slot, Louisiana og M/S
Museet for Søfart.

Feriebyen ligger i et smukt skovområde
med udsigt over Øresund og blot 1,5 km fra
Helsingør centrum. Under feriebyens
trækroner ligger 40 hyggelige og funktionelle
feriehuse på hver 42 m2. Husene har soverum med 4 køjer, badeværelse og moderne
køkken-alrum med sovesofa. Køkkenerne
er fuldt udstyrede og klar til, at eleverne selv
kan tilberede deres måltider. I feriebyens
fælleshuse kan I samle eleverne til lærerige
aktiviteter. Begge lokaler har IT, AV-udstyr og
whiteboard-tavler.
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Inkl. 6 sovepladser, el, vand, Wi-Fi,
miljøafgift og slutrengøring

Derfor skal I vælge Helsingør Ferieby:
✓ 1,5 km til Helsingør centrum
✓ Tog og bus lige til døren
✓ 1 km til dagligvareindkøb
✓ Roligt og naturskønt område
✓ 40 feriehuse med 6 sovepladser
✓ 2 fælleshuse til undervisning
✓ Veluddannet personale
Med et lejrskoleophold i Helsingør
Ferieby er I med til at støtte
FolkeFerieFonden, hvis formål er
at sikre, at socialt udsatte børn og
familier får en tiltrængt ferie.

Kontakt os:

Mogens Thage Hougaard
Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør
mth@folkeferiefonden.dk
Tlf. 29 37 10 22
Læs mere på www.folkeferiefonden.dk/lejrskole

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Læring, oplevelser, kultur
og historie i Helsingør

!

Så er det nu

Endelig er det din tur.

Du har i TV 2 set beslutsomme kolleger råbe
i kor uden for Forligsen, du har lyttet til forhandlerne, du har hørt på, hvad
dine kolleger og din tillidsrepræsentant siger. Nu er det dig selv, der skal tage
stilling.
I dette nummer af Folkeskolen er der 16 sider, som er skrevet af DLF for at
formidle indholdet af det forlig, som kom ud af de mange uger i Forligsen og
de efterfølgende forhandlinger på specielle områder. Læs dem, og dan en mening. Vej for og imod.
Det er naturligvis op til dig, hvad du vælger. Men der er en ting, du ikke bør
gøre: Undlade at stemme.
I timerne undervises eleverne i det gode danske demokrati. Hvor vigtigt
det er, at alle deltager, og at alle har en stemme. Det er ikke et fag på linje med
naturfag eller matematik. Det er simpelthen grundlaget for hele folkeskolen.
Det er faktisk et afgørende fundament under vores samfundsmodel. Det er det,
vi håber, at eleverne tager med videre efter skolen.
Nogle tænker måske, at resultatet burde være meget bedre – så de lader
være med at stemme i protest. Andre tænker, at det er okay, men de får ikke
rigtig taget sig sammen til at sætte krydset.

Det er et problem. For det er kun et stærkt fællesskab, der kan sørge for, at resultatet af afstemningen
bliver omsat til noget brugbart. En lav stemmeprocent kan ud-

lægges som ligegyldighed over for det system, hvor lærere – og andre lønmodtagere – forhandler kollektivt med en modpart om at få en aftale hjem frem for
at stå hver for sig med hatten i hånden inde hos chefen. Den berømte danske
model, som blev så hjerteligt besunget uden for Forligsen. Den skulle gerne
holde hele vejen.
For der kommer en tid efter afstemningen. Her er det altafgørende, at solidariteten stadig holder, når tv-kameraerne er slukket.
For det er stadig fællesskabet, som skal bære videre frem. Afstemningen er
ganske vist et punktum for et meget langt og bøvlet forhandlingsforløb. Men
faktisk er det først derefter, at det rigtig begynder. For afstemningen er også
begyndelsen på noget nyt, hvor resultatet skal omsættes til handlinger ude i
virkeligheden. Her er der stadig brug for et stærkt fællesskab.

Afstemningsresultatet
Resultatet af urafstemningen
offentliggøres mandag den 4. juni
sidst på dagen. Det er efter
deadline på næste nummer af
fagbladet Folkeskolen.

Følg med på folkeskolen.dk

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,
ANSV. CHEFREDAKTØR
HJO@FOLKESKOLEN.DK

Kommission
»Til den opgave, du har
fået, har du naturligvis
brug for en håndfuld
kompetente folk, der kan
hjælpe dig. Jeg ved, at du
søger både praktikere og
teoretikere i din kommission, og det er her, jeg
gerne vil melde mig på
banen som praktikeren«.
Lærer og blogger
Maria Roneklindt

»Hvis kommissionen vil
tage ansvar for skolens
dannelsesopgave, kræver
det en gennemgribende,
pædagogisk nytænkning,
som godt nok er ved at få
vind i sejlene ministerielt.
Men tør man tro på, at det
også kan ske i KL?«
Lærer og debattør
Mette Frederiksen

»Jeg bygger mine
vurderinger på, at KL vil
vælge at gøre det rigtige.
Baggrunden er, at der lige
nu er mere prestige og
politisk troværdighed som
forhandlingspart bundet
op på kommissionen og
at få landet en aftale med
os, end der nogensinde
har været før«.
Hovedstyrelsesmedlem
og kredsformand
Anders Liltorp
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Flygtninge og børneliv i ørkenlandet:

OPDAG JORDAN
I kommer tæt på børnene fra Syrien og deres
nye liv i Jordan – både i flygtningelejren og i
hovedstaden. I lærer en masse om det spændende land med den store natur – og mærker
vingesuset fra de gamle kulturer. Bl.a. oplever
I ørkenen, kamelerne og beduinerne – og parfumemageren og Det døde hav.
TIL DANSK, N/T, BILLEDKUNST OG TVÆRFAGLIGT
• Månestenen af Bodil El Jørgensen: Stor elevbog med
fortælling, fakta og læselet-eventyr.
• Mange nye film fra DR Ultra og Ramasjang.
• Kreativitet og bevægelse med Mellemøstens
mosaikker, musik, mad og lege.
• Masser af gode opgaver: Eleverne læser, undersøger,
eksperimenterer og formidler.
• Skab flotte fotohistorier og en digital lågekalender, der
skal sendes til f.eks. forældrene med fakta og fotos i.
• Website og iPad-app med fakta + elevproduktion.
• Forløb med Virtual Reality og 360 graders film.
• Høj faglighed – alt følger Fælles Mål.
• Lærer-web med alle materialer og opgaveark.
• 60 gratis besøg med Dansk Flygtningehjælp og VR.
Lærerne siger: ”SUPERB materiale, som jeg anbefaler
til ALLE!” • ”Nemt at gå til” • ”Superflot og fængende”.

Jordan

LÆRERVEJLEDNING
TIL “MÅNESTENEN”

BODIL EL JØRGENSEN

MÅNESTENEN

Bestil klassesæt nu

U-LANDSKALENDER.DK
Intropris 249 kr.

Prisen stiger 1. juli

30 elevbøger • 2 lærervejledninger • Gratis web og app

4/
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Læs ja-sigernes og nejsigerne argumenter
– og Anders Bondos
kommentarer før
urafstemningen.

Følg to lærere i Risskov,
der arbejder med struktur
og rammer efter Nestmodellen for elever med
autisme på 4. og 5. årgang.
Strukturen er til gavn
for alle eleverne
i klassen.
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URAFSTEMNING

3 FOR JA

NIELS VALLENTIN
WELLER,
lærer på
Holbæk By Skole

PATRICK SCHUNCK,
lærer på Vestre Skole i Grenaa,
kredsstyrelsesmedlem i
Djurs Lærerforening
»Man er nødt til at være langsigtet. Hvis man vil have en arbejdstidsaftale
på sigt, skal man stemme ja. Jeg stemmer ikke ja, fordi jeg er tilhænger
af forliget. Vi skal have en central aftale om lærernes vilkår og
værnsregler, der gør, at det ikke bliver urimelige arbejdstider. Men når alt kommer til alt, så har det ikke været
muligt at få den aftale. Jeg var modstander af aftalen i
2015, fordi den var for vag. Det synes jeg ikke den her
gang. Kommissionen har beføjelser til at udstille problematikker i skolen, man kan arbejde videre med frem mod
OK21. Jeg ser nogle udmeldinger fra KL og politiske tendenser
i KL, som indikerer, at KL gerne vil en ny start. Alternativet ser jeg ikke
nogle perspektiver i, for så bliver det bare regeringen, der bestemmer. Jeg
tror, vi er ringere stillet ved at stemme nej end ved at stemme ja«.

JA

SØREN SCHOUSBOE,
lærer på Øhavsskolen
i Faaborg
»Mit ja er først og fremmest et fravalg af en konflikt.
Hvis vi strejker, skal vi aflevere en månedsløn, og
der kommer et regeringsindgreb, der vil være i lommen på KL. Det kommer der ikke noget ud af. Vi har
stået sammen med de andre i musketereden,
men uden dem kommer vi ikke videre.
Alle havde håbet på en overenskomstaftale, hvor vi fik ændret arbejdsforholdene med færre undervisningstimer, mere
forberedelse og flere frihedsgrader. Men
vi står over for en modpart, der ikke vil
den vej. Det var en mavepuster, at vi ikke fik
en aftale, men jeg forholder mig til virkeligheden.
Jeg er ikke i tvivl om, at Anders Bondo har gjort,
hvad han kunne, for at få en arbejdstidsaftale, men
nu må vi se, hvad kommissionen kan bringe. Jeg
tror, vi vinder mere på langt sigt med kommissionen
end på kort sigt med konflikt«.

JA

6/
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Den 25. maj åbner urafstemningen om OK18-forliget.
Folkeskolen har talt med seks DLF-medlemmer om, hvad de
vil stemme. Læs DLF’s materiale om forliget fra side 25.

»Selvom jeg var skuffet over, at der
ikke kom en arbejdstidsaftale, så er jeg
enig i, at det er den bedste aftale, vi
kunne få. For mig er der en kamp,
der er vigtigere end arbejdstiden,
både for mit fag og folkeskolen.
Det er at få gjort op med de
styringsmekanismer, Moderniseringsstyrelsen har lagt ned
over os efter lovindgrebet. Med
aftalen bliver noget af den magt, der
har været centreret omkring politikerne og Moderniseringsstyrelsen, flyttet
over i kommissionen, og det giver
et bedre forhandlingsudgangspunkt
næste gang. Jeg tror ikke, vi vinder
noget ved at stille os på hælene, vi vil
kun miste opbakningen i befolkningen.
Det synes jeg er et ærgerligt resultat af
en konflikt«.

JA

3 FOR NEJ
KONNI NØRLEM,
lærer på Auning Skole
på Djursland

KRESTEN DAHLMAND ANDERSEN,
lærer og tillidsrepræsentant på
Klostermarkskolen i Roskilde, medlem af kredsstyrelsen i Roskilde Lærerforening
»Jeg kan ikke se mig selv i øjnene, hvis jeg stemmer ja. Samtidig ved
jeg, der følger et ansvar med for at gå forrest i en konflikt, hvis det
bliver et nej. Det er jeg parat til. Jeg er ikke utilfreds med
forhandlingsindsatsen. Jeg tror ikke, de kunne have
fået mere, men min tillid til KL ligger på et meget lille
sted efter 2013. Jeg stemte ja til forliget i 2015, som
ligner det her, og det blev til ingenting. Det er dyrere
at drive en folkeskole med mange lektioner end med
få lektioner, og jeg kan ikke se nogen penge i det her
forlig. Hvis vi skal have den aftale, vi ønsker os, så bliver
den dyr, og det kan kun finansieres ved at hæve skatten eller skære
på de andre velfærdsområder. Det vil være politisk selvmord, så jeg
kan ikke se det for mig«.

NEJ

»Jeg vil vise DLF’s ledelse, at jeg vil tage
konflikten, og at vi skulle have taget den
sammen med de andre offentligt ansatte.
Mit nej udtrykker en kæmpe skuffelse
over, at de faglige ledere ikke holdt fast
i at stå skulder ved skulder. Det er fem
år siden, vi mistede arbejdstidsaftalen,
og begrundelsen for at stemme ja i 2015
var, at DLF ville forberede sig til
OK18, finde gode argumenter
og alliere sig med fagbevægelsen. Det har vi intet fået ud
af. For mig er det en vrede og
frustration over, at vi i tre år til
skal arbejde under lov 409, hvor
vi ikke har tid til forberedelse eller
evaluering af undervisningen. Jeg kan
ikke se perspektivet i kommissionsarbejdet, fordi vi kan ende med slet ikke at få
mere forberedelsestid. Ved et rungende
nej siger vi fra og siger, at det simpelthen
ikke går længere«.

NEJ

JAN SKJOLDBORG ROSENKRANDS,
lærer på Skolen
i Peder Vedels Gade
i København
»Vi er forpligtet til at tage en konflikt. Først og fremmest over for eleverne, så den ramme, der er for
vores arbejde, gør, at vi kan løfte opgaven godt nok. For det andet over for vores kollegaer, hvor
mange ikke har gode lokalaftaler. For det tredje over for os selv. Vi er nødt til at kunne se os
selv i øjnene. Jeg stemmer nej, fordi aftalen ikke er god nok. Det kan godt være, at den er det
bedste, man kunne få, men det gør den ikke god. Jeg synes, aftalen forbavsende meget ligner
den fra 2015. Der stemte jeg ja, fordi der var et andet politisk klima. Dengang gav det ikke mening at tage konflikten. Det gør det nu. I offentligheden er der blevet større forståelse for, at den
manglende arbejdstidsaftale er opslidende for lærerne, og det går ud over eleverne«.

NEJ
FOLKESKOLEN / 10 / 2018 /
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Siden lærernes formand præsenterede den
aftale, han havde indgået med KL’s Michael Ziegler
på store bededag, har kritiske kommentarer
fyldt i kommentarsporene på folkeskolen.dk.
Folkeskolen har samlet kritikken og præsenteret
det hele for Anders Bondo Christensen.
TEKST: SEBASTIAN BJERRIL OG HANNE BIRGITTE JØRGENSEN

Flere mener, at KL ikke har forpligtet sig nok med aftalen. Har de ret?
»Begge parter har forpligtet sig på at påbegynde forhandlinger med udgangspunkt i de
anbefalinger og forslag, der kommer fra kommissionen. Det er der ingen, der kan rende
fra. Men ingen af os har forpligtet sig på en bestemt aftale. For hverken en kommission
eller Folketinget skal bestemme vores aftale. Det skal parterne. For mig er det ikke, at de
ikke forpligter sig. Men jeg har også været meget ærlig og sagt, at jeg ikke kan garantere,
at vi får en aftale. Men forhandlingsudgangspunktet vil være klart bedre«.
Jeg har kæmpe forståelse for, at man har
lyst til at protestere
over, at arbejdsgiverne
ikke ville tage ansvar
her og nu for at skabe
ordentlige vilkår, lyder et af svarene fra
DLF’s formand.

Når kommissionen har overbragt sine anbefalinger, er det igen dig og Michael Ziegler, der sætter sig om forhandlingsbordet. I har ikke kunnet enes om en aftale i nu tre
overenskomstforhandlinger. Hvorfor vil det lykkes næste gang?
»Den helt store blokering for en aftale har været, at lov 409 aldrig nogensinde har været
overleveret til parterne. Den har helt til nu været et politisk projekt, og det har jo været
meget tydeligt dokumenteret med implementeringsudvalget (et udvalg i Undervisningsministeriet med deltagelse af KL, Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen, redaktionen), der blandt andet
har skullet sikre de politiske målsætninger ved lov 409. Det er en
bananrepublik værdigt, at man på den måde har en politisk styring
af aftaleforhold. Den politiske styring har betydet, at mulighederne
for at indgå en aftale fra KL’s side har været ekstremt begrænsede.
Så der har været en spændetrøje over forhandlingerne«.

»

Lærerne havde en historisk stor opbakning denne gang, hvor de
øvrige organisationer sagde, at de stod skulder ved skulder med
lærerne, og målinger viste en bred opbakning i befolkningen.
Får I nogensinde en bedre mulighed for at indgå en aftale?

Vi kunne være
blevet presset til
at acceptere en
aftale, der ikke
var god nok.

Foto: Thomas Arnbo

»Vi har stadig de faglige organisationers fulde opbakning. Det her er
en aftale, som Forhandlingsfællesskabet (som forhandler overenskomster for kommunale og regionale organisationer, redaktionen)
har indgået, og derfor står Forhandlingsfællesskabet vagt om, at
det her lykkes«.
»Jeg har også i mit medlemsbrev understreget, at vi har været rigtig glade for opbakningen. Men man skal være klar over, at jo mere vi nærmede os en storkonflikt, desto
større blev presset på os. Vi kunne være blevet presset til at acceptere en aftale, der
ikke var god nok. Så havde den aftale pludselig været udgangspunktet for de fremtidige
forhandlinger. Det er også vigtigt at huske på, at der ville være fosset millioner ud af de
andre organisationers strejkekasser hver eneste dag på grund af lærernes arbejdstid. Det
ville have lagt et enormt pres på os for at skrive under på en aftale«.
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Du har flere gange sagt, at lærerne ikke ville kunne få bedre arbejdsregler via et nyt
lovindgreb. Hvor ved du det fra?
»Jeg tror ikke på, at man kan få en ideel arbejdstidsaftale gennem en konflikt. Det sagde jeg
også inden forhandlingerne på medlemsmøderne. Man indgår ikke en helt ny aftale med et
lovindgreb. Det er kun sket i 2013, men her var det, fordi man havde besluttet det politisk
i forvejen. Man tager udgangspunkt i det eksisterende, og så imødekommer man måske
lærerne en smule. Det ville blive til det, jeg kalder lov 409 med glasur i hjørnerne«.

Men Kristian Thulesen Dahl (Dansk Folkeparti), Morten Østergaard og andre havde
været ude og udtrykke stor forståelse for lærernes situation. Stod et lovindgreb ikke
til at blive meget bedre end lov 409?
»Man skal huske på, at det er regeringen, der præsenterer et lovindgreb. Og så kan de andre stille ændringsforslag til det. I 2013 blev
der ikke ændret et komma. Denne gang tror jeg ikke, at vi havde set
en tro kopi af lov 409, men jeg tror simpelthen, at man fejltolker
den politiske situation, hvis man tror, at vi havde fået noget, der var
blevet fundamentalt bedre. I forvejen strakte vi os så langt for at
indgå en aftale, at selv hvis vi var blevet imødekommet ved forhandlingsbordet, så havde det også skabt kæmpe store frustrationer hos
lærerne«.
»Men jeg har kæmpe forståelse for, at man har lyst til at protestere over, at arbejdsgiverne ikke ville tage ansvar her og nu for at
skabe ordentlige vilkår. Vi skal bare tænke på, om en konflikt er det
rigtige svar på det. Jeg er ikke spor bange for at tage en konflikt, og
det havde også været langt nemmere bare at have en fælles fjende.
Men vores analyse er, at det faktisk vil forringe medlemmernes vilkår. Så derfor har vi pligt til at gøre noget andet«.

»

Hvis jeg havde troet,
at færre lærere var gået
ned med stress, hvis vi
havde taget konflikten,
så havde vi gjort det.

I debatten er der også nogle, der spørger, hvorfor DLF ikke kæmper for de kollegaer,
der går ned med stress, fordi de nu skal arbejde under de samme vilkår i op mod tre
år mere. Kæmper I ikke for dem?
»Hvis jeg havde troet, at færre lærere var gået ned med stress, hvis vi havde taget konflikten, så havde vi gjort det. Men hvis vi bare havde fået cementeret lov 409, så havde vi
jo ikke løst den opgave. Vi kan nu se, at den aftale, vi har indgået, har betydet, at der allerede er mange lokalaftaler på vej. Og vi har faktisk ret gode erfaringer med lokalaftaler«.
»Jeg plejer at bruge Odense som eksempel, hvor man havde blodrøde APV’er (Arbejdstilsynets arbejdspladsvurdering, redaktionen), indtil man fik indgået en lokalaftale. Det
er ikke, fordi alt nu er lykke og idyl i Odense. Det er det bestemt ikke. Men der er klare
forbedringer på APV-målingerne. Og vi vil ikke sidde og afvente de centrale forhandlinger.
Vi vil gøre alt, hvad vi kan, i alle kommuner. Det er det, vi gør her og nu«.

I begynder forhandlingerne fra begyndelsen af 2020, og de kan køre helt frem til
OK21. Hvornår håber du på, at der ligger en aftale klar?
»Jeg håber selvfølgelig, at den ligger klar i foråret 2020. Jeg tror, at det vil være en stor
fordel, hvis KL og vi kan forhandle uden det hurlumhej, der er omkring en overenskomstforhandling. For jeg kunne dårligt åbne en dør, uden at der stod en journalist udenfor«.

Vil man kunne løse alle problemer ved at indgå en god central aftale?
»Nej, det er også vigtigt at sige. En arbejdstidsaftale fjerner ikke læringsmålstyret undervisning og alle de andre ting, lærerne kæmper med. Vi forhandler eksempelvis ikke den
kommunale økonomi, så derfor er der en masse ting, vi stadigvæk skal kæmpe for ved
siden af«.

10 /
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MEDLEMSKONFERENCER
Gode arbejdsfællesskaber, Teknologi i undervisningen - Den professionelle stemme

Kan arbejdsfællesskabet holde fokus på
kerneopgaven?
Hvillen rolle spiller digitale teknologier i folkeskolen? Hvordan fremmer vi åndsfrihed og
demokratisk medborgerskab i en algoritmecentreret verden?
Hvorfor er den fagprofessionelle stemme
under pres, og kan det fagprofessionelle
sprog styrke sin position?
Det er nogle af de spørgsmål vi går i dybden
med på efterårets medlemskonferencer.
Nyd en weekend på et af foreningens dejlige
konferencecentre sammen med kolleger fra
din arbejdsplads og resten af landet. Bliv
inspireret, diskuter, reflekter og tag det
bedste med hjem.
DANMARKS
LÆRERFORENING
dlf.org

Det er gratis at deltage, og foreningen dækker
dine rejseudgifter efter gældende regler.
Få mere at vide hos din tillidsrepræsentant og
på www.dlf.org, hvor du kan tilmelde dig og se
hele programmet.

28. – 30. sep. 2018, Sinatur Hotel Skarrildhus
05. – 07. okt. 2018, Sinatur Hotel Skarrildhus
16. – 18. nov. 2018, Sinatur Hotel Gl. Avernæs
Ansøgningsfristen er den 10. juni 2018.

GIVE ME FI
Er du på udkig efter nye input til din engelskundervisning på mellemtrinnet? Her får du fem bud på stærke materialer om alt fra kultur og
grammatik til legende sprogindlæring og gode læseoplevelser.
Malene Santini

de receptive og produk

Malene Santini

ve kompetence. Eleverne

et, og der lægges op til

ncippet og fokus på høj
elevernes motivation og

ema arbejdes der med en
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Boost
4
Textbook

1
Boost
I Boost er der fokus på den kulturelle dimension af engelskfaget. I den helt nye

Boost 4

udgave af Boost 4 skal eleverne med til Manchester, hvor de møder to jævnaldrende børn, der præsenterer deres fremtidsdrømme, fødselsdagstraditioner,

O Textbook

skoleliv og meget mere.
Gyldendal

Se allerede nu en smagsprøve på boost.gyldendal.dk

Helt ny
udgave på
vej til
4. klasse

ƒirst

choice

I First Choice for fjerde skal I bl.a. møde pir
kendte slædehund Balto, den talentfulde ba
fra 3. klasse.
I skal læse både fiktions- og fagtekster, so
tioner og billeder. Ud over læsning skal I tale
aktiviteter som dialog, rollespil, spil og lege.
First Choice for fjerde tager udgangspun
køre med skolebus, dykke ned i madkulturen
amerikansk jul.

skolebesøg
I i-bogen kan eleverne komme med på
hool.
på Cavendish Community Primary Sc
nchester.
Hør børnene fortælle om deres liv i Ma

First Choice er et engelsksystem, der i høj g
munikative undervisning. Ud over tekster m
dialog i Pupil’s Book er der aktiviteter i Wo
i Teacher’s Book samt lydfiler og interaktiv
First Choice for fjerde:
Pupil’s Book
Workbook
Teacher’s Book
I-bog
www.firstchoice.gyldendal.dk

A039

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

ENGELSK 4.-6. KLASSE

IVE!

engelsk4-6.gyldendal.dk

Giv dine elever gode læseoplevelser på engelsk med

Trænger dine elever til målrettet arbejde med engelsk

English Dingo. Til mellemtrinnet findes nu over 40 titler

grammatik? På engelsk4-6 finder du bl.a. en enkel og

med spændende historier i forskellige sværhedsgrader.

lettilgængelig basisgrammatik med over 200 selvret-

Find bøgerne på gu.dk

tende opgaver på tre niveauer. Prøv fagportalen gratis
i 30 dage på engelsk4-6.gyldendal.dk

4

5

First Choice

InEnglishPlease.dk

Er du på jagt efter et materiale, som har en legende og

Hvis differentiering er et nøgleord for dig, får du god

kreativ tilgang til sprogindlæringen? Den reviderede

hjælp i InEnglishPlease.dk. Her finder du et digitalt

udgave af First Choice for fjerde er fyldt med motiverende

bibliotek med over 150 fagbøger. Der kommer nye titler

emner og sjove opgaver, og dine elever får støtte til

til hele tiden, og alle bøger er skrevet på tre niveauer.

læsningen i form af aktiviteter til før og efter læsning.

Der er både grammatik, forståelsesopgaver og

Se allerede nu en smagsprøve på sebogen.dk

præsentationsopgaver til alle bøger.
Se mere på InEnglishPlease.dk

Gitte Frandsen · Tania Kristiansen

Gratis indtil
sommerferien

ƒirst

Gyldendal

choice

for fjerde

Pupil’s Book

Pupil’s Book

grad lægger vægt på den kommed fokus på læseforståelse og
orkbook, vejledning og kopisider
ve aktiviteter i i-bogen.

3

English Dingo

Gitte Frandsen · Tania Kristiansen First Choice for fjerde

rater, mekanikerpigen Sue, den
asketballspiller Aron og monstrene

om alle har mange sjove illustrae en masse engelsk i forskellige
.
nkt i USA. I skal bl.a. til New York,
n og opleve en vaskeægte

2

På vej!

NEST LIGHT

Lærerne får
specialpædagogiske
værktøjer – eleverne
får gode vaner
Aarhus spreder en lightudgave
af metoden Nest ud til alle kommunens klasser på 4. og 5. årgang.
Nest er beregnet til at inkludere
elever med autisme i almenklasser,
men redskaberne gavner også en
helt almindelig klasse, oplever to
lærere på Risskov Skole.
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Time-timeren er det element fra Nest, som er blevet mest
udbredt på skolen, fortæller klasselærer Sanne Schjelde
Agersnap, og metoden bruges også i udskolingen.

Trappen i klassen er en af
tre stationer, hvor eleverne
arbejder med en opgave i 20
minutter. Derefter skifter de
station og opgave. Den faste
struktur er med til at skabe ro
i 4.-klassen på Risskov Skole.

TEKST

HENRIK STANEK

FOTO

SIMON JEPPESEN

»Velkommen tilbage. Vi er fuldtallige. Nej, Sofie er her ikke«, korrekser klasselærer Sanne
Schjelde Agersnap sig selv.
Eleverne har været til svømning og sidder
nu klar til dansk på en høj, bred trappe med
tre trin. Trappen står foran tavlen og er et nyt
element i 4.c på Risskov Skole. Det samme er
stemmeskalaen og time-timeren ved siden af
smartboardet. Dansklæreren bruger uret til
at vise eleverne, hvor lang tid de skal arbejde
med en opgave.
»I bliver delt i tre stationer. Nogle skal
arbejde med dobbeltkonsonanter sammen
med Ann Sofie. Andre ser på stumme bogstaver sammen med mig, og resten bliver på
trappen og læser eller skriver historier. Vi
kører to runder, og I er 20 minutter på hver
station«, instruerer Sanne Schjelde Agersnap
og betoner, at eleverne på trappen skal være
stille, mens de arbejder.
I 2016 begyndte Aarhus Kommune at bruge den amerikanske metode Nest på Katrinebjergskolen. I Nest inkluderer man ikke elever
med autisme i almenmiljøer – man lægger i
stedet skoledagen for hele klassen til rette ud
fra disse elevers behov. Det sker ud fra tanken
om, at alle elever profiterer af specialpædagogiske redskaber som faste rutiner, tydelig
struktur og en klar rollefordeling mellem de
to voksne, der står for undervisningen.
I år afprøver kommunen, om værktøjer fra
Nest kan gavne almene 4.- og 5.-klasser. Derfor har 130 lærere været på kursus i en slags
Nest light.
»Vi har aftalt med eleverne i 4.c, at de kom-

mer ind i klassen uden sko på, og at de altid
samles til fælles instruktion på trappen. Vi har
fleksible borde, så vi kan indrette os forskelligt,
men det skaber ro, når eleverne ved, hvad de
skal fra timens start. Vi skriver også altid dagsorden på tavlen, men det gjorde vi nu også
før«, siger Sanne Schjelde Agersnap.
Klasselæreren har kollegaen Ann Sofie Skovbjerg Thomsen som co-lærer. Hun har linjefag i
specialpædagogik og har to lektioner om ugen
i 4.c plus tid til fælles forberedelse sammen
med klasselæreren, i alt to en halv time. Begge
lærere har været på kursus i Nest light.
»Mange af de ting, vi gjorde i forvejen,
er rigtige, men vi fik også nye redskaber. Vi

Den fulde Nest-metode
• Nest er en metode til at skabe veltilrettelagt undervisning, så normaltbegavede børn med autisme kan
inkluderes i klasser med almene børn. Nøgleordene
er vedvarende brug af struktur, tydelighed og visuel
støtte, så eleverne hele tiden ved, hvad de skal. Det
skal give dem overskud til at lære.
• Nest er udviklet i New York, hvor programmet har
kørt i over ti år. Her går 4.000 børn i dag i en Nestklasse, og eleverne med autisme klarer sig lige så
godt som de almene elever. Begge grupper løftes
fagligt, socialt og følelsesmæssigt.
• I 2016 begyndte Aarhus Kommune som den første
uden for New York at implementere Nest i to børnehaveklasser på Katrinebjergskolen og har siden fulgt
op med yderligere to børnehaveklasser i både 2017
og 2018. Hver klasse består af 16 elever, heraf fire
med autisme. Der er to undervisere i alle lektioner.
På Katrinebjergskolen finansieres den ekstra voksne
af de fire elever med autisme, da det i Aarhus koster
skolerne cirka 150.000 kroner om året at få en elev
i specialklasse.
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bruger for eksempel stemmeskalaen hver
dag: ’I skal bruge hviskestemmen, når I arbejder selvstændigt’«, fortæller Sanne Schjelde
Agersnap.
Ann Sofie Skovbjerg begyndte skoleåret
som observatør i klassen for at spore sig ind
på eleverne.
»4.c er ikke særlig problematisk, men som
i de fleste andre klasser er der elever med udfordringer. Nogle kan let føle sig uretfærdigt
behandlet. For eksempel forstår flere drenge
ikke, at en leg skal være et sjovt break. De går
meget op i at vinde, og det fører let til konflikter, som jeg så prøver at hjælpe dem med at
løse«, siger hun.

Time-timeren mest udbredt
»Jeg sætter time-timeren på 20 minutter nu«,
siger Sanne Schjelde Agersnap ud i klassen og
sætter sig med otte elever, som skal arbejde
med stumme bogstaver.
»Det er bogstaver, man ikke kan høre.
Derfor kalder man de her ord for drilleord«,
siger hun og udpeger d, g, h og v som typiske
syndere.
Det er ikke nyt, at eleverne kan følge med
i, hvor lang tid de skal arbejde med en opgave. Hidtil har Sanne Schjelde Agersnap blot
vist tiden med et stopur på smartboardet.
»Jeg var begyndt at snige Nest-lignende
elementer ind i undervisningen, inden vi kom
med i forskningsprojektet, for ellers spørger
eleverne tit, hvor lang tid der er igen, og om
vi ikke snart skal lave noget andet. Time-timeren tager brodden af den slags spørgsmål, og
det giver børnene ro i sindet. Jeg bruger altid
uret, også når jeg har engelsk i 5. klasse«, siger Sanne Schjelde Agersnap.
Time-timeren er det element fra Nest, som
er blevet mest udbredt på skolen. Ann Sofie
Skovbjerg bruger den for eksempel i sin 9.
klasse, så eleverne får fornemmelsen af, hvor

lang tid de har, når de skal holde et oplæg på
ti minutter til eksamen. Uret er også et nyttigt
redskab for hende selv.
»Hvis jeg skal forklare, hvad tillægsord er,
og det kun må tage ti minutter, så ringer uret
pludselig. Det giver mig indsigt i, at jeg nogle
gange taler meget længere, end jeg tror«,
siger hun.

bruger vi brain, book, buddy, boss«, siger
Sanne Schjelde Agersnap.
»Mange af dem er blevet gode til at spørge
sidemanden«, roser Ann Sofie Skovbjerg.
»Vi har undervist eleverne i det, og vi har
indført venteopgaver. Så kan de gå videre,
hvis der ikke er en boss i nærheden«, uddyber klasselæreren.

Brain, book, buddy, boss

Inkluderende tilgang kræver overskud

»Julie hælder juice op i glasset«, læser en pige
højt.
»Er der et eller to s’er i glasset«, spørger
Ann Sofie Skovbjerg.
De fleste elever hælder til ét s, indtil en
pige siger: »Er det så ikke glaset?«
Nest er bygget op om, at der er to undervisere i klassen, så der kan foregå co-læring, og
det er der ikke altid resurser til i timerne.
»Jeg følte mig splittet mellem de tre grupper, da jeg i sidste uge lavede stationstræning
alene«, fortæller Sanne Schjelde Agersnap.
»Jeg kunne ikke give den enkelte elev nærvær
og opmærksomhed. Det er meget intensivt,
når man kan sidde med få elever, og det kan
få en stille elev til at bede om hjælp, fordi hun
ikke føler sig overset på grund af forstyrrende
kammerater. Det handler om at få skabt ro, så
alle kan arbejde«.
Sanne Schjelde Agersnap har forladt stationen med stumme bogstaver for at se til
eleverne på trappen. Imens arbejder eleverne
videre med drilleordene. Det sker ud fra
brain, book, buddy og boss-metoden: Først
skal eleven tænke. Hvis det ikke rækker, må
eleven spejde efter hjælp i bogen. Derefter
kan eleven spørge sin sidemakker. Først til
sidst må eleven kalde på læreren. Altså bossen.
»Mange børn spørger bare læreren, når
de går i stå, men de kan ræsonnere sig frem
til meget, når de ’tvinges’ til at tænke. Derfor

Uret ringer. Det er tid til en ny runde. Sanne
Schjelde Agersnap fortæller, hvem eleverne nu
skal være i gruppe med, men hun glemmer at
stille uret. Det minder kollegaen hende om.
»Tak, Ann Sofie«, replicerer klasselæreren.
Det lille ord tak falder bevidst.
»Jeg viser eleverne, at vi har gensidig respekt for hinanden. Derfor underviser Ann
Sofie også nogle gange hele klassen. Vi giver
plads til hinanden, og vi hjælper hinanden
med at fremhæve det gode. Det er ikke ’Sofus,
kom her og sæt dig’, men ’Hvor er det godt, at
vi nu er 19 på trappen’. Det er en inkluderende
tilgang, man skal have overskud til, for hvis totre elever tager mit fokus med negativ adfærd,
kan det være svært at rose resten for at være i
den ramme, vi har sat for dagen. Derfor er det
guld værd, at vi er to lærere på«, siger Sanne
Schjelde Agersnap og understreger, at selv om
det kun er i to lektioner om ugen, er det med
til at give eleverne gode vaner.
Når man er vant til at undervise på en
bestemt måde, kan man let glemme elementerne fra Nest, tilføjer Ann Sofie Skovbjerg.
»Det er vigtigt, at vi italesætter det, der
foregår, for det giver klassen en narrativ fortælling, som vi kan trække på gennem hele
skoledagen. Så når vi stiller stemmeskalaen på
hviske, skal vi heller ikke selv hæve stemmen«.
Der er ikke noget hokuspokus i de enkelte
elementer i Nest. Det er den konsekvente
brug af dem, som er unik.
»Da jeg fortalte mit team i 9. klasse om
time-timeren, spurgte de, om det bare er et
ur. Ja, og det fungerer faktisk. Det betyder
ikke, at vi bruger alle de værktøjer, vi er blevet introduceret til. Vi bruger dem, der passer
til 4.c, for vi vil hellere lære eleverne at blive
fortrolige med få redskaber. De skulle for eksempel vænne sig til trappen. I begyndelsen
kunne de ikke lade være med at pille ved hinanden, men nu er det ikke så vildt for dem at
sidde tæt«, siger Ann Sofie Skovbjerg.
folkeskolen@folkeskolen.dk

Lærerne har skullet vænne sig til at undervise efter den
nye metode og understøtte hinanden professionelt. For
Ann Sofie Skovbjerg (til højre), der er vant til at have sin
egen klasse, har det været en helt ny oplevelse at være
co-lærer og træde ind på kollegaens banehalvdel.

130 lærere uddannes i at
styrke inklusionen med Nest

Aarhus Kommune satser massivt på, at elementer fra den amerikanske
inklusionsmetode Nest kan forebygge, at sårbare børn i almene klasser
mistrives. Forskere følger tiltaget for at se, om lærerne er på rette vej.

TEKST

HENRIK STANEK

FOTO

SIMON JEPPESEN

Hvis det hjælper elever med særlige behov, vil
det også være godt for klassens andre elever.
I hvert fald er det ikke en ulempe for nogen
elever, at der for eksempel altid er ryddet op i
klasselokalet, eller at de kan se på et ur på tavlen, hvor lang tid de har tilbage af en opgave.
Det er tanken i Aarhus Kommune, hvor 130 lærere på 17 skoler har været på kursus i, hvordan
de kan styrke deres klasseledelse og relationelle tilgang til eleverne på 4. og 5. årgang.

De 130 lærere har fra august til februar i år
været på kompetenceforløb i den amerikanske Nest-metode, og halvdelen har efter lodtrækning fået tilknyttet en inklusionsvejleder,
en AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel) eller
en anden resurseperson som co-lærer. Co-lærerne har også deltaget i forløbets fem kursusdage, og i dette skoleår har makkerparrene to
en halv klokketime om ugen til at forberede
sig, undervise og evaluere sammen.
»TrygFondens Børneforskningscenter er
i gang med at sammenligne lærerne med og
uden en co-lærer. Forskerne har tidligere
afdækket, at en tolærerordning i netop to en
halv time om ugen øger inklusionskraften på

Nest light-projektet på de aarhusianske skoler handler for eksempel om, hvordan man
ved hjælp af indretning og visuel støtte kan
opfylde børns behov for overskuelige fysiske
rammer, struktur og forudsigelighed.

4. og 5. klassetrin, så det bør vi også opnå. Vi
finder også ud af, om vi får en endnu bedre
effekt ved at kombinere tolærerordningen
med elementer fra Nest«, siger Jan Kirke
gaard, pædagogisk chef for PPR (Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning) og Specialpædagogik i Aarhus og leder af kommunens Nestprogram.
Der er også en anden grund til, at tolærerordningen er landet på to en halv time i
projektet.
»I år betaler kommunen skolerne for den
ekstra lærer, men hvis vi kan se en effekt, skal
det være økonomisk overskueligt for skolerne
at køre videre, for eksempel ved at omlægge
FOLKESKOLEN / 10 / 2018 /
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Der er forskel
på lærerne og
klasserne, så de
skal kun bruge de
metoder, som giver
mening for dem.
Anna Crawford Kromann
PPR-psykolog

timer i klasser eller på årgange med elever
med særlige behov. Vi skal ned i en skala, så
det er operationelt«, siger Jan Kirkegaard.
Målet med Nest light-projektet er at stille
inklusionsredskaber til rådighed for lærerne,
hvor PPR næsten kan garantere, at de har en
positiv effekt.
»Vi skal være varsomme med at sige, at
forskerne finder frem til én sandhed, men vi
håber, at de kan give os et markant fingerpeg,
så vi kan arbejde videre med formen. Det er
vigtigt, at vi klæder skoler, lærere og pædagoger på til at give sårbare børn en stabil skolegang så tæt på det normale som muligt. På den
18 /
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måde kan vi undgå, at der skal en særlig indsats til, for at de kan tage en uddannelse og få
job. Derfor er der også et samfundsøkonomisk
perspektiv i projektet«, siger Jan Kirkegaard.

Nest giver et intuitivt svar
PPR-psykolog Anna Crawford Kromann har
undervist de 130 lærere i co-læring og Nestelementer. Hun vurderer, at man vil kunne se
forskel på udbyttet for de lærere, der har en colærer, og dem, der alene har fået kursusdelen.
»Det afgørende ved Nest er, at man vælger
metoder, som er gode for alle i klassen, at
metoderne understøttes af co-læreren, og at

Det undersøger forskerne
TrygFondens Børneforskningscenter undersøger, om
forløbet med co-læring og Nest-elementer i almenundervisningen i Aarhus har en effekt på elevernes læring
og trivsel, og om lærerne oplever, at de med deres nye
kompetencer for eksempel:
• skaber mere ro i undervisningen
• forebygger stress og konflikter ved at understøtte
elevernes overblik og forståelse
• motiverer elever til at indgå i undervisningen
• regulerer elevernes opmærksomhed og følelser
• skaber gode relationer til eleverne.

Generelt har PPR fået gode tilbagemeldinger fra lærerne.
»Mange synes, at metoderne til klasserumsledelse giver mening, og takket være samarbejdet mellem lærer og co-lærer lykkes de
også med at integrere mange af dem i praksis.
Det er ikke et krav, at lærerne skal anvende
alle de metoder, vi præsenterer for dem. Der
er forskel på lærerne og klasserne, så de skal
kun bruge de metoder, som giver mening for
dem«, siger Anna Crawford Kromann.

Sparring mere effektfuld

I begyndelsen kunne eleverne ikke lade være med at
pille ved hinanden, men nu har de vænnet sig til at
sidde tæt på trappen.

lærer og co-lærer arbejder vedholdende med
dem. Nest giver et intuitivt svar på, hvordan
vi kan lave inkluderende undervisning ved
at rammesætte klasserummet på en anden
måde og løfte de voksnes kompetencer«, siger
Anna Crawford Kromann.
PPR bruger ordet co-læring i stedet for
co-teaching for at gøre det tydeligt, at der er
fokus på læring for både elever, lærere og
co-lærere, og for at projektet kan bidrage til
dialogen om, hvordan professionelle læringsfællesskaber kan se ud i en dansk kontekst.
Lærerne er blevet undervist i specialpædagogiske strategier, klasserumsledelse og

relationelle tilgange til eleverne. Det handler
for eksempel om, hvordan man ved hjælp af
indretning og visuel støtte kan opfylde børns
behov for overskuelige fysiske rammer, struktur og forudsigelighed. Eller om at fremme
den adfærd, man ønsker blandt børnene, ved
at anderkende eleverne, når de gør det, læreren vil have, frem for at skælde ud på dem,
der gør noget andet.
»Det ændrer tonen og stemningen i klassen, så der bliver mere tid til at have det
rart med hinanden. Det skal gerne reducere
mængden af børn i det røde risikofelt«, siger
PPR-psykologen.

Forskerne indhenter de sidste data om elevernes trivsel og faglige udvikling inden sommerferien og arbejder på at kunne præsentere
resultatet af deres analyser til november.
»Hypotesen er, at projektet har en positiv
effekt på eleverne. Det bygger vi blandt andet
på et tidligere forsøg i klasser med en eller
flere elever med en diagnose a la autisme eller ADHD, hvor vi havde henholdsvis læreruddannede og ikkelæreruddannede co-lærere
med i klasserne et tocifret antal timer om
ugen, mens vejledere i for eksempel AKT eller
læsning var med i andre klasser i to en halv
time om ugen. Deres rolle var mere tænkt
som sparring til lærerne end som ekstra
hænder i klassen«, fortæller professor Simon
Calmar Andersen, chef for TrygFondens Børneforskningscenter.
Forsøget var ikke designet til specifikt at
se på, hvilken effekt faglige vejledere har på
elever med særlige behov.
»Nu gennemfører vi et nyt forsøg, hvor vi
specifikt undersøger vejledernes betydning,
og hvor vi inddrager elementer fra Nest-programmet, som PPR vurderer er relevante at
bruge i almenklasser. Det handler blandt andet om struktur og synlig planlægning. Hvis
det har en effekt, kan det være en løsning på
mange af de udfordringer, der er omkring
inklusion«, siger han.
I Aarhus Kommune erkender PPR-chef
Jan Kirkegaard, at der er en risiko for, at der
ingen effekt er af projektet.
»Så må vi overveje, hvorfor det er tilfældet, men vi tror på, at det virker at kombinere co-læring med elementer fra Nest. Når vi
ved det med sikkerhed, kalder det på, at vores politikere tager stilling til, hvad der så skal
ske. Vi ser det i hvert fald som en PPR-opgave
at tilbyde skolerne kompetenceforløbet i colæring og Nest-elementer, for de kan også selv
vælge at sætte to lærere på i udvalgte klasser«, siger Jan Kirkegaard.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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14. maj 2018 | kl. 15.45

Kommune søger dispensation
fra de nationale test i dansk

Efter en lang proces i både det tidligere og det nuværende byråd har Lyngby-Taarbæk
netop søgt Undervisningsministeriet om dispensation fra de nationale test i dansk.
»Det bliver en lakmusprøve på, om ministeren virkelig mener alle de fine ord om lærernes metodefrihed«, siger den socialdemokratiske viceborgmester i Lyngby-Taarbæk
Kommune Simon Pihl Sørensen, efter at et
stort flertal i byrådet har sendt ansøgningen
af sted til ministeriet.
Det var den konservative formand Dorthe
la Cour og den socialdemokratiske næstformand Mette Hoff i det tidligere børne- og
ungdomsudvalg i Lyngby-Taarbæk, der sidste
år tog initiativ til, at man fik undersøgt kon-

k

Foto:

Raw

pix
el/

oc
iS t

sekvenserne af, at kommunen på forsøgsbasis helt droppede de nationale test, med den
begrundelse at kommunen i forvejen har en
veludviklet test- og evalueringskultur, der har
fokus på elevernes faglige og sociale udvikling gennem hele skoleforløbet.
»Børne- og ungdomsudvalget har haft
en faglig drøftelse med eksterne oplægsholdere, og forvaltningen har givet sit bud, og
vi er kommet frem til, at det giver mening at
søge dispensation«, fortæller Simon Pihl Sørensen. »Når vi har valgt dansk, er det, fordi

9. maj 2018 | kl. 15.03

Erstatning på 330.000 kroner til lærer efter fyring
Forskelsbehandling: En lærer ville på nedsat
tid efter en sygemelding på grund af stress og
hovedpine som følge af et piskesmæld. Det
afviste Tårnby Kommune og fyrede læreren.
Nu skal kommunen betale 330.000 kroner i
erstatning til den afskedigede lærer. Efter en
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vi mener, at vi dér har en chance for at få
dispensation. Dér siger eksperterne, at vores
test er bedre, og de bruges af lærerne til at
tilrettelægge undervisningen. Så hvis vi får
nej, er det ikke med en saglig begrundelse«.
Lyngby-Taarbæk har arbejdet meget med
test og evaluering og har også gode læsere,
så holdningen har været, at der ikke er grund
til at bruge elevers og læreres tid på nogle
test, der ikke tilfører yderligere viden. Kun
Venstres to byrådsmedlemmer har stemt
imod at søge dispensationen.

langtidssygemelding kom læreren tilbage på
halv tid i en periode, og hun ønskede siden at
gå ned i tid permanent, men det kunne hun ikke
få lov til. Da læreren blev afskediget, klagede
Danmarks Lærerforening på hendes vegne til
Ligebehandlingsnævnet.

FIK DU
LÆST:

LÆRER UDVIKLER FODGYNGE TIL BØRN MED MYRER I KROPPEN

2. maj 2018 | kl. 12.44

2. maj 2018 | kl. 11.26

15. maj 2018 | kl. 15.46

3. maj 2018 | kl. 15.30

Børne- og kulturcheferne skal have ny
formand

Forligskredsen skruer
op for almen dannelse
(KLM) i læreruddannelsen

Ballerup-lærerne
får en time mindre
undervisning om ugen

»Jeg tror, at vi kan lande en god lokalaftale«

Formand for Børne- og Kulturchefforeningen Jan Henriksen
har valgt at gå af som formand
for foreningen. Det sker, efter at han forinden var blevet
fritstillet som børn og ungedirektør i Middelfart Kommune.
Beslutningen om at gå af som
formand sker efter eget ønske
af hensyn til foreningens videre
arbejde, oplyser foreningen.
Næstformændene Ane Stall
knecht, fagcenterchef i Kalundborg, og Pernille Halberg
Salamon, vicekommunaldirektør i Hørsholm, overtager formandsopgaverne indtil videre.

Som en af sine sidste gerninger som uddannelsesminister
præsenterede Søren Pind i går
en tillægsaftale til læreruddannelsesforliget, som skruer op
for faget almen dannelse/KLM
på de læreruddannelsessteder,
der prioriterer faget lavest.
»Med aftalen sender jeg og
forligskredsen et kraftigt signal
til professionshøjskolerne om,
at det er vores forventning, at
de alle fremadrettet prioriterer
området højt«, lyder det i en
pressemeddelelse fra den nu
afgåede minister.

Maksimalt 25 undervisningslektioner om ugen. Det bliver
fremover virkeligheden for alle
lærere i Ballerup Kommune
vest for København, som netop
har fornyet sin lokale arbejdstidsaftale med Ballerup Lærerforening.
Borgmester Jesper Würtzen fremhæver: »Aftalen er kun
mulig, fordi Ballerup Lærerforening og Ballerup Kommune er
enige om at konvertere en del
af de tidligere lokalaftalte løntillæg til brug for mere tid og
kvalitet i undervisningen«.

3. maj 2018 | kl. 13.39

Aalborgs borgmester, Thomas
Kastrup-Larsen (Socialdemokratiet), tager positivt imod en
opfordring fra Aalborg Lærerforening og de øvrige forbund
i byen til at indgå en lokal arbejdstidsaftale med byens lærere, indtil der måtte komme en
central lærerarbejdstidsaftale
igen. »Vi har i Aalborg Kommune haft to ’værdipapirer’ med
lærerne, og mange af de ting
kunne danne udgangspunkt
for en ny aftale«, siger borgmesteren, efter at KL og DLF
på store bededag med overenskomstforliget har opfordret
kredse og kommuner til at indgå lokale arbejdstidsaftaler.
3. maj 2018 | kl. 14.04

Foto: Privat

Naturfagslærer Helle
Houkjær er hovedvinder
af Politikens undervisningspris. Hun har lært
sine elever, hvordan de skal
»spille spillet«, når der skal
gives karakterer.
»Når jeg nu giver karakterer, så fortæller jeg dem,
hvad det handler om. Så
siger jeg til dem, at det
handler om at spille spillet og blære sig med, hvad
man kan. Ellers har jeg ikke
et stort fundament for at
give de forskellige karakterer«.

Aalborgs borgmester:

Prøven i skriftlig
dansk kortvarigt
lukket for elever med
forlænget tid
Når elever med særlige behov
får bevilget ekstra tid til skriftlige prøver, skal de ikke udsættes for, at der bliver lukket for
prøverne, når den ordinære tid
er gået. Det mener Janne Sabroe fra 10. klasse Gribskov.
Ikke desto mindre er det netop,
hvad hun oplevede med otte
elever. De var alle klar til at fortsætte i 80 minutter ekstra med
prøven i skriftlig dansk, men der
blev lukket ned for prøven efter
ordinær tid. »Uni-C opdagede
selv fejlen, så der gik højst fem
minutter, før vi var oppe at køre
igen«, fortæller Janne Sabroe.

FOLKESKOLEN / 10 / 2018 /

21

K LI P F R A NETTET

9. maj 2018 | kl. 18.07

Foto: Julie Yapa Sørensen

Ghettopakken:
Sprogprøver og træk i børnecheck
De omdiskuterede sprogprøver bliver en realitet i ny delaftale. Socialistisk Folkeparti mener,
at aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti nærmer sig forligsbrud.
Regeringen har med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgået en delaftale på skoleområdet som en del af regeringens ghettoaftale, der indfører sprogprøver,
bortfald af børnecheck og lukning af skoler,
der ikke leverer tilfredsstillende resultater.
»Der er brug for hårde bagkanter. Der er
derfor meget konsekvenspædagogik i dette
udspil, og det er meningen. Danmark er et
lille land, hvor vi har haft svært ved at tage
imod så mange migranter og sørge for, at
de bliver en del af samfundet. Den tidligere
bløde indsats er ikke nok. Den skal følges op
af en konsekvenspædagogik«, siger Undervisningsminister Merete Riisager.

Den nye delaftale indebærer, at der vil
være tre sprogprøver i børnehaveklassen på
de 45 skoler, der har mere end 30 procent
elever fra såkaldte ghettoområder. Helt konkret vil der i alt være tre sprogprøver i børnehaveklassen, en intensiv sproglig støtte
i form af sommerskole og en fjerde mulig
prøve før skolestart i 1. klasse, hvis barnet
tidligere har haft et, hvad de selv kalder negativt udfald ved prøverne.

Nye boller på suppen
»Det handler om at give børnene en chance.
Når en elev begynder i 1. klasse, skal eleven
lære at læse, regne og skrive. For mange

børn starter på det forkerte ben. Hvis man
ikke har et funktionelt dansk sprog, så er
det meget svært at lære at læse. Det tager vi helt anderledes fat på nu. Vi gør det
tydeligt, at der er et forældreansvar«, siger
undervisningsministeren.
Regeringen kalder aftalen for et tillæg til
selve folkeskoleforliget. Men det giver Socialistisk Folkepartis undervisningsordfører,
Jacob Mark, ikke meget for. »De har fundet
på det her ord ’tillæg til forliget’. Det er bare
bullshit. Det kan man ikke«.
jss@folkeskolen.dk

Hvor kan du få et nyt
historiesystem for
2500 kr.?

www.meloni.dk
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TEKSTTYPER OG GENREKENDSKAB
– bestil materialer til det nye skoleår
AKTIV gør det nemt at planlægge
engagerende læse- og skriveundervisning. Det opfylder Folkeskolereformens krav om virkelighedsnær
og målstyret undervisning med
bevægelse og praktiske læringsformer – og letter samtidig lærerens
forberedelsestid.

Af Birgitte Blomgren,
Lene René Nielsen,
Lisbeth Haahr
Pedersen og Helle
Vaabengaard

Ny
2. udg.

Med AKTIV lærer eleverne at arbejde med teksttyper i både fakta
og fiktion. Eleverne undersøger
teksternes formål, struktur og
formål: en brochure
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ned til
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såkaldte Liberts klippe
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tilbage fra Rø til Gudhjem
og
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helligdomsklippen,
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Thor
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til en hel- Thor til.
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… et ’must have’ på lærerværelset såvel som
seminarierne for alle nuværende og kommende
lærere!
– Sanne Kjerstein Madsen, Læsepædagogen

Til begge materialer hører en Elevbog til brug i hhv. 4.-6. klasse og
7.-10. klasse.
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at
Når hunden hilser
på familien, har den
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Til arbejdet med genrer, teksttyper
og sprog i 3.-6. klasse. Systematisk
opbygget med en tydelig arbejdsgang med større og mindre skriveopgaver, som leder frem mod såvel
mundtlig som skriftlig fremstilling.
Hvert kapitel har en modeltekst som
udgangspunkt for tekstanalyse,
som hjælper eleverne til at se den
aktuelle genres særlige struktur og
sproglige kendetegn. Eleverne ledes

Hydrotermfigur

I Danmark er labradoren en
populær
familiehund.

Vejrprognose

Nedbør pr. time

50
TEKSTTYPER – FAKTA

TEKSTTYPER – FAKTA

gennem et struktureret skriveforløb,
hvor de i løbet af processen forbedrer teksten gennem respons fra
kammerater og lærer.
Aktiviteterne varierer fra individuelle opgaver til opgaver, der løses
klassevis. Lærervejledningen
indeholder desuden evalueringsskemaer til fri kopiering.

Læs
mere og
bestil på
dpf.dk

Et stykke godt og solidt undervisningsmateriale, jeg ikke ville tøve med at anvende selv.
– Mikkel Nordvig, Folkeskolen.dk

PSYKOLOGI
PÆDAGOGIK
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AKTIV til mellemtrinnet og overbygningen består hver af en Aktivitetsmappe med lærervejledning inkl.
kopiforlæg, aktivitetskort, plakater
med læseteknikker og teksttypeoversigt m.m.

Den evaluerende teks
Formål

Helligdomsklipperne

sprog gennem læsning, samtale,
skrivning samt fysiske aktiviteter.
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Urafstemning om OK18
– brug din stemme. Stem på dlf.org via »Min side«.

Af Anders Bondo Christensen

Jeg stemmer ja
Siden jeg kom ud fra Forligsinstitutionen, har jeg
talt med rigtig mange medlemmer om OK18forliget. Vi har debatteret på gaden, på sociale
medier og til tillidsrepræsentantmøder over hele
landet. Danmarks Lærerforening består af medlemmer med et stort demokratisk engagement
– tak for det. Jeg vil fortsat klart anbefale et ja til
aftalen, og alle jeres meninger og refleksioner har
givet værdifuld inspiration til det videre arbejde.
Det er min vurdering, at det forlig, som vi har
indgået, helt sikkert åbner flere muligheder for at
skabe forbedringer af din arbejdssituation, end
hvis vi ikke havde indgået det. Og så sikrer forliget
også, at alle får en fornuftig reallønsforbedring,
forbedringer af undervisningstillæg og slutløn for
børnehaveklasseledere, og at vi får taget hul på et
lønforløb til konsulenter og skolepsykologer.

Vi skriver ikke under på lov 409
Der er ingen, som skal være i tvivl om, at vi gik
efter at få en ny arbejdstidsaftale. Men efter
næsten fem måneders forhandlinger stod det
klart, at den aftale om arbejdstid, vi kunne have
indgået i OK18, var så ringe, at det i realiteten
blot havde været en blåstempling af arbejdstidsloven fra 2013, og det vil vi ganske enkelt ikke.
Alternativet til det forlig, vi stemmer om nu,
var derfor en konflikt. Det ville med stor sandsynlighed have medført en cementering af status quo, en fortsættelse af konfliktniveauet i
forhold til KL og dermed samme udgangspunkt
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for forhandlingerne i 2021. Derfor mener jeg, at
forliget er klart at foretrække. I medlemsbrevet
udsendt 8. maj kan du læse mere om denne
analyse.

Ingen »syltekrukke« – flere kommuner
åbner nu for lokalaftaler
En del borgmestre har allerede nu inviteret kredsen til et styrket lokalt samarbejde. Og i kommuner, hvor det i fem år har været umuligt overhovedet at drøfte en lokalaftale, er der nu indledt
forhandlinger. Med aftalen åbnes der for, at DLF
og KL bistår og understøtter, hvis det lokale
samarbejde går trægt.
Jeg har stor forståelse for, at mistroen til KL
er kolossal. Det er helt uundgåeligt efter det forløb, vi har været igennem siden 2011, hvor KL
suppleret af regeringen begyndte at mistænkeliggøre lærernes arbejdsindsats. De syv år, der er
gået, har tæret voldsomt på tilliden. De nøgterne
kendsgerninger er imidlertid, at får vi ikke genetableret et samarbejde, får vi ikke for alvor rykket
på arbejdsforholdene i dagligdagen på skolerne.
Periodeforhandling på baggrund
af anbefalinger
I januar 2020 begynder forhandlingerne om en
ny central arbejdstidsaftale. Vi har sammen med
KL forpligtet os til at forhandle med udgangspunkt i de anbefalinger og forslag, der kommer
fra den kommission, der påbegynder arbejdet

umiddelbart efter sommerferien, og som skal
være færdig senest med udgangen af 2019.
Anbefalingerne og forslagene fra undersøgelseskommissionen skal tage afsæt i virkeligheden
ude på skolerne: Hvordan kan en ny arbejdstidsaftale styrke arbejdsmiljøet og dine muligheder
for at levere god undervisning.

KL trækker sig fra lov 409-sekretariat
Med OK18-forliget får vi også brudt den politiske
styring af arbejdstidsloven, der har virket totalt
blokerende for forhandlingerne. Helt frem til i dag
har et sekretariat med deltagelse af Finansministeriet, KL og Moderniseringsstyrelsen haft til opgave at sikre, at »de politiske målsætninger med
lov 409 bliver indfriet«. Som følge af forliget har
KL meddelt, at de trækker sig fra det sekretariat.
Flere muligheder
Jeg har meget stor forståelse for jer, der ønsker
at protestere over, at KL ikke her og nu har taget
ansvar for at forbedre arbejdsvilkårene gennem
en aftale ved OK18. Og jeg er helt enig med de
mange, der giver udtryk for, at skolernes økonomi er et hovedproblem. Jeg kan imidlertid ikke
anbefale, at protesterne kommer til udtryk gennem et nej ved urafstemningen, da det efter min
overbevisning ikke styrker forudsætningerne for
at skabe forbedringer. Det er jeg overbevist om,
at det indgåede forlig giver bedre muligheder for.
Derfor anbefaler jeg at stemme ja.

I perioden omkring store bededag blev der i Forligsinstitutionen indgået overenskomstaftaler for de kommende tre år på hele det offentlige område. Først på det regionale og
kommunale område og til sidst på det statslige område. Aftalerne bliver nu sendt til afstemning blandt de offentligt ansattes organisationer. I dette indstik til Folkeskolen kan du på de
følgende sider læse om hovedindholdet af de aftaler, der vedrører medlemmer af Danmarks
Lærerforening. De endelige forhandlinger om særlige forhold for de enkelte organisationer på
det statslige område er endnu ikke afsluttet, men vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside dlf.org. Her kan du også læse aftalerne i deres helhed. Bagerst i indstikket kan du
læse mere om afstemningen, som finder sted i perioden 25. maj til 3. juni.

Kommunerne
Løn
De generelle lønstigninger i overenskomstperioden er aftalt til 6,82 % inklusive forventet udmøntning fra reguleringsordningen, som er aftalt
uden privatlønsværn. Prisudviklingen skønnes
i samme periode at blive 5,08 %. Det betyder,
at der forventes en reallønsforbedring alene på
baggrund af de generelle lønstigninger.
Hertil skal lægges 0,35 %, som er anvendt
ved forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og KL.
Ved OK18-periodens afslutning vil lønnen
for de medlemmer, der er ansat i kommunerne,
være steget med mellem 1.989 og 3.531 kr. pr.
måned.
Den samlede ramme for forliget er 8,1 % inklusive den skønnede reststigning (for eksempel
anciennitetsstigninger og lokal løn), puljer og
værdien af andre forbedringer.

Sådan kommer lønstigningerne
Lønstigningerne kommer drypvis gennem hele
overenskomstperioden. I skemaet til højre kan du
se, hvornår og hvor meget lønnen stiger. Se også
eksemplerne på lønstigningerne i hele perioden
for udvalgte medlemsgrupper.

1. april 2018		
1,10 % som generel lønstigning.
1. oktober 2018
1,32 % som generel lønstigning inkl. skøn fra reguleringsordningen.
1. april 2019		
Lønforbedringer for enkeltgrupper (ca. 0,35 %) – se
nedenfor.
1. oktober 2019
1,34 % som generel lønstigning inkl. skøn fra reguleringsordningen.
1. januar 2020		
1,60 % som generel lønstigning.
1. april 2020		
0,40 % som generel lønstigning.
1. oktober 2020
1,06 % som generel lønstigning inkl. skøn
fra reguleringsordningen.
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Lønstigninger for enkeltgrupper
pr. 1. april 2019:
I forhandlingerne om en ny overenskomst har det
været en målsætning både at sikre gode lønstigninger til alle og at tilgodese enkeltgrupper.

Børnehaveklasseledere på grundlønssystemet
Stigningen efter 12 års beskæftigelse forhøjes fra
løntrin 33 + 7.000 kr. (årligt grundbeløb) til løntrin 37. Pr. 1. april 2019 vil den stigning udgøre ca.
1.120 kr. pr. måned afhængigt af stedtillægget.
Børnehaveklasseledere på anciennitetsløn
Undervisertillægget stiger fra 7.900 kr. til
15.400 kr. (årligt grundbeløb). Pr. 1. april 2019
vil den stigning udgøre ca. 930 kr. pr. måned.
Desuden er det blevet aftalt, at der lokalt skal
indgås en aftale om funktionsløn for børnehaveklasseledere, der varetager vejledning af pædagogstuderende i praktik.

Konsulenter – herunder skolekonsulenter,
UU-konsulenter og skolepsykologer
Der indføres pr. 1. april 2019 et kvalifikationstillæg for 4 års ansættelse. Tillægget er på 6.500
kr. (årligt grundbeløb). Pr. 1. april 2019 vil den
stigning udgøre ca. 825 kr. pr. måned.
Tillægget ydes både til konsulenter og skolepsykologer, der pr. 1. april 2019 allerede har 4
års anciennitet, og til øvrige konsulenter og skolepsykologer, fra det tidspunkt hvor de opnår 4
års anciennitet.
UU-vejledere
Der indføres et funktionstillæg på 7.000 kr. (årligt grundbeløb). Pr. 1. april 2019 vil tillægget
give en lønstigning på ca. 870 kr. pr. måned.
Professionsbachelorer i ernæring og sundhed
Der indføres pr. 1. april 2019 et kvalifikationsløntrin for 4 års ansættelse på løntrin 31 + 2.000
kr. (årligt grundbeløb). Pr. 1. april 2019 vil det
betyde en stigning på ca. 1.300 kr. pr. måned.
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Andre LC-grupper:
Der er desuden blevet aftalt forbedringer for lærere i ungdomsskolen og ved sprogcentre samt
for mellemledere.
I øvrigt:
Fritvalgsordning og gruppelivsordning
Den eksisterende fritvalgsordning videreføres
med en forhøjelse fra 0,64 % til 0,83 %, og
gruppelivsordningen er blevet forbedret, så den
fra 1. juni 2018 dækker under ansættelsen frem
til det fyldte 70. år.
Hvor meget stiger lønnen?
Her kan du se, hvor meget månedslønnen (ekskl. pension) stiger fra nu og indtil udgangen af OK18-perioden
(31. marts 2021):
Beregnet i kommunegruppe 2.
Eventuel anciennitetsstigning i perioden og stigningen
i lokalt aftalt løn er ikke medregnet.
Børnehaveklasseleder, 1 års erfaring:. .. .. .. 1.989 kr.
Børnehaveklasseleder, 12 års erfaring:... .. 3.286 kr.
Børnehaveklasseleder, anciennitetsløn:.. .. 3.101 kr.
Lærer, 1 års erfaring:... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.065 kr.
Lærer, 12 års erfaring:... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2.417 kr.
Lærer, anciennitetsløn:... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.506 kr.
Lærer ved voksenspecialundervisning,
1 års erfaring:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.187 kr.
Lærer ved voksenspecialundervisning,
12 års erfaring:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2.539 kr.
Lærer ved voksenspecialundervisning,
anciennitetsløn:... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.665 kr.
PB’er i ernæring og sundhed,
1 års erfaring:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.946 kr.
PB’er i ernæring og sundhed,
>4 års erfaring:... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3.266 kr.
UU-vejleder, 1 års erfaring:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2.808 kr.
UU-vejleder, 12 års erfaring:. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.160 kr.
UU-vejleder på anciennitetsløn:.. .. .. .. .. .. .. 3.309 kr.
Konsulent, 1 års erfaring:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.561 kr.
Konsulent, >4 års erfaring:... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3.347 kr.
Skolepsykolog, 1 års erfaring:.. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.467 kr.
Skolepsykolog, >4 års erfaring:.. .. .. .. .. .. .. . 3.253 kr.
Skolepsykolog, >4 års erfaring
m. autorisation:.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.531 kr.
Se en detaljeret oversigt over lønstigningerne for disse
og flere grupper på: www.dlf.org

Arbejdstid
Ved forhandlingerne var det ikke muligt for Forhandlingsfællesskabet/Lærernes Centralorganisation (LC) og KL at opnå enighed om indholdet
i en arbejdstidsaftale, der kunne erstatte lov
409. Parterne blev i stedet enige om et forpligtende afdækningsforløb om arbejdstid, som
skal danne baggrund for en efterfølgende forpligtende forhandling om en arbejdstidsaftale.
Forhandlingen skal være afsluttet senest med
overenskomstforhandlingerne i 2021. Indtil da
reguleres arbejdstiden fortsat af lov 409.
LC og KL blev enige om at starte et fornyet
fælles samarbejde. Et samarbejde, der samtidig
skal inspirere til at styrke det lokale samarbejde.
Det sker bl.a. gennem muligheden for at indgå
lokale aftaler, og ved at de centrale parter kan
bistå, hvis der opstår lokale samarbejdsvanskeligheder. Parterne ønsker også at styrke et tæt
og tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentant på den enkelte skole. Det gøres
bl.a. ved, at ledelse og tillidsrepræsentant forud
for skoleåret drøfter skoleårets planlægning;
herunder hvordan man på skolen arbejder med
opgaveoversigten.
Parterne blev også enige om et »Ny start«samarbejde for folkeskolen, hvor de i fællesskab
skal sikre en folkeskole, der kan fastholde og
rekruttere dygtige og engagerede lærere, og som
har rammer, der understøtter, at lærere og ledelse kan lykkes med deres opgaver.

Periodeforhandling og
undersøgelseskommission
KL og LC er enige om et forpligtende afdæknings- og forhandlingsforløb i overenskomstperioden om muligheder og udfordringer med
arbejdstidsreglerne.
Forhandlingerne om en arbejdstidsaftale
tager afsæt i en undersøgelseskommissions
forudgående arbejde. En af de store forhindringer for, at parterne kunne indgå en arbejdstidsaftale, var bl.a., at der ikke var et fælles billede
af, hvilke regler der bedst regulerer lærernes
arbejdstid og passer til arbejdet på en skole, der

er organiseret i et skoleår. En fælles kommission
og en forpligtelse til, at kommissionens anbefalinger og forslag til løsninger skal danne grundlag for nye forhandlinger om arbejdstid i perioden, skaber grundlag for, at der kan forhandles
ud fra et fælles retvisende billede.

Kommissionen
Undersøgelseskommissionen skal analysere og
afdække arbejdstidsreglerne, og hvordan de påvirker arbejdsforholdene og opgaveløsningen i
folkeskolen. Kommissionens arbejde skal skabe
et fælles billede, som parterne sammen skal arbejde ud fra. Det indebærer, at der nedsættes en
undersøgelseskommission under ledelse af en
kommissionsformand.
Det er kommissionsformanden, der afgør,
hvem der skal sidde i kommissionen. Han har
tilkendegivet, at hvis parterne er enige om at
pege på bestemte personer, vil han lytte. I sidste ende er det dog ikke parternes afgørelse,
men kommissionsformandens. Kommissionen
kan ligeledes inddrage eksperter og fagpersoner
samt høre parterne, i det omfang det vurderes
nødvendigt. Det vurderes, at der skal inddrages
lærere, forskere, faglige eksperter med viden
inden for undervisning, pædagogik, ledelse, arbejdsmiljø, arbejdstidsregler med mere.
Forpligtende forløb
Det har været centralt for DLF/LC, at kommissionens arbejde er uafhængigt, og parterne indgår derfor ikke i kommissionen. Det har desuden
været vigtigt, at parterne forpligter sig på at bidrage til kommissionens arbejde. Der er aftalt en
række forpligtelser, og kommissionsformanden
har vide beføjelser, så det sikres, at der er fremdrift i kommissionens arbejde, og at det fører til
brugbare anbefalinger.
Kommissionsformanden har beføjelser til at:
• træffe de endelige beslutninger vedr. kommissionens arbejde, herunder inddragelse af eksperter, valg af datamateriale og dataindsamling mv.
• indkalde parterne til drøftelser eller forhandlinger.
• afkræve parterne bidrag til løsninger.

• stille forslag, der skal indgå i forhandlingerne,
herunder nye arbejdstidsregler eller ændringer til de nuværende regler.
• tage initiativ til øvrige initiativer, der skal
fremme god undervisning.
Parterne har forpligtet sig til at:
• indgå aktivt i afdækningen.
• indgå aktivt i forhandlingsforløbet.
• bidrage til, at formålet opfyldes.
• stille rimelige resurser til rådighed.
• indgå i analyser, møder og andre relevante
opgaver, der fremmer processen.

Afdækningsforløb forud for
periodeforhandlingen
Kommissionen aflægger på baggrund af sit
analyse- og afdækningsarbejde endelig rapport
senest ultimo 2019. Rapporten skal indeholde
en række anbefalinger og forslag til løsninger
med det formål at skabe størst mulig kvalitet i
undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø
og styrke den professionelle kapital. Kommissionsformanden skal desuden fremlægge anbefalinger og løsningsforslag, der indgår i de efterfølgende arbejdstidsforhandlinger, som påbegyndes lige efter kommissionens afrapportering.
Kommissionen skal analysere og afdække:
• hvordan lærere og ledere oplever de nuværende arbejdstidsregler, herunder hvordan reglerne understøtter og/eller udfordrer mulighederne for at kunne lykkes med kerneopgaven.
• hvordan man lokalt har skabt bedre/andre
rammer for arbejdstiden og undervisningen,
med fokus på om der her kan findes inspiration eller muligheder.
• hvordan arbejdstidsregler kan understøtte
lærerens mulighed for at kvalificere undervisningen – både individuelt og i team, herunder
selvstyrende team.
• hvordan god og kompetent ledelse understøtter lærernes arbejde – herunder muligheden for at skabe undervisning af god kvalitet.
• hvordan sammenhængen mellem antallet af
opgaver og den tid, der er til rådighed, bedre

anskueliggøres, og hvordan der skabes bedre
sammenhæng.
Analyserne og afdækningen skal have fokus på,
at reglerne skal understøtte mulighederne for at
skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, et
godt arbejdsmiljø, anerkendelse, retfærdighed og
en stærk professionel kapital. Eventuelle afledte
virkninger i forhold til undervisning, administration og økonomi, herunder viden fra »Ny start«samarbejdet, inddrages også i afdækningen.

Periodeforhandling
Med udgangspunkt i undersøgelseskommissionens anbefalinger og løsningsforslag indgår
parterne i et forpligtende forhandlingsforløb.
Rapporten skal foreligge ultimo 2019. Forhandlingerne går i gang i starten af 2020. Forhandlingsforløbet skal munde ud i en arbejdstidsaftale senest ved overenskomstfornyelsen i 2021.
Hvis parterne bliver enige før, vil de nye regler
træde i kraft i perioden.
»Ny start«-samarbejde
Det er ikke kun de konkrete arbejdstidsregler, der
fører til pressede arbejdssituationer på skolerne.
Mange forskellige nye tiltag, initiativer, forløb og
metoder samt unødigt bureaukrati og overstyring er med til at fjerne fokus fra kerneopgaven
og øge arbejdspresset.
Derfor vil parterne i overenskomstperioden
gennem fælles undersøgelser sætte fokus på
god undervisning og kompetent ledelse i folkeskolen. Målet er at iværksætte fælles initiativer,
der understøtter en positiv udvikling i folkeskolen. Samarbejdet skal styrke et godt arbejdsmiljø
og lærernes professionelle kapital.
Der er i samarbejdet fokus på, at folkeskolen
skal være et attraktivt sted at arbejde. Derfor skal
der fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Derudover skal der fokus på, hvordan
man i fællesskab kan sikre, at nyuddannede får en
god start på arbejdslivet. Det lokale samarbejde
mellem ledelse og tillidsrepræsentant skal styrkes.
Samarbejdet har desuden som mål, at parterne får et konstruktivt og positivt samarbejde
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om folkeskolen og dens udvikling. Og at parterne
får et fælles billede og fælles viden, der skal bidrage til et mere kvalificeret samarbejde.

Lejrskole
Der er aftalt konkrete forbedringer vedrørende afregning for lejrskole. Der vil nu ske afregning for
alle døgnets timer, når man er af sted på lejrskole,
modsat i dag, hvor det kun sker for 14 timer. Afregning for lejrskole vil ske med 14 arbejdstimer og
ti timers rådighedstjeneste, der afregnes med ⅓.
Der er mulighed for, at rådighedstjenesten afregnes med penge. Derudover er der aftalt en fælles
forståelse af døgnets begyndelsestidspunkt.

Spisepause
Et af de store temaer ved OK18 var spisepausen. Særligt akademikerne ville sikre spisepausen og fik ekspliciteret retten til spisepause i
overenskomsten, herunder at der ikke er tilsigtet
nogen ændring i den måde, arbejdsplanlægningen administreres på i dag.
LC har allerede en fungerende bestemmelse
om, at pauser af mindre end ½ times varighed,
hvor medarbejderen står til rådighed, medregnes
i arbejdstiden. Arbejdstiden skal desuden så vidt
muligt være samlet, så bestemmelsen ikke kan omgås ved at gøre pausen længere end ½ time. For på
samme måde som akademikerne at sikre, at praksis
for arbejdsplanlægningen ikke kan ændres ensidigt,
forbeholdt LC sig, som et led i forligsteksten, retten
til at få spørgsmålet prøvet ved en faglig voldgift.

Ny ferieaftale
Der er indgået en ny ferieaftale, som træder i
kraft 1. september 2020. Ferieaftalen er tilpasset det nye optjeningsprincip i ferieloven om
samtidighedsferie, som også træder i kraft den
dag. Samtidighedsferie betyder, at der optjenes
ferie, samtidig med at den kan holdes. Nyansatte vil på den måde fremover få ret til betalt ferie
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allerede i deres første ansættelsesår. Ferieaftalen giver også mulighed for, at arbejdsgiver og
den ansatte kan aftale, at ferie holdes, før den
optjenes – såkaldt forskudsferie.
De, der allerede nu er på arbejdsmarkedet, vil
gemme fem ugers ferie, til de forlader arbejdsmarkedet, som kompensation for den ferie, de
allerede har optjent. Reglerne om den sjette ferieuge fortsætter som hidtil.
Frem til 31. august 2020 gælder den nuværende ferieaftale.

MED, TR og AKUT
AKUT. Både AKUT-bidraget og lokal AKUT reguleres i forhold til værdien af det samlede overenskomstresultat.
Partsrådgivning. Parterne er enige om at fortsætte drøftelserne om udvikling af en fælles
partsrådgivning.
Tryghedspulje. Tryghedspuljen videreføres og
skal sikre tryghedsskabende aktiviteter i forbindelse med afskedigelse.
Digitaliseringsprojekt. Der indledes et digitaliseringsprojekt om udbygning af udveksling af
dokumenter mellem arbejdsgiver, tillildsrepræsentant og faglig organisation.

Seniorer
Parterne konstaterede, at de har som fælles målsætning at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet
og at understøtte et langt og godt arbejdsliv for
medarbejderne. Derfor er det aftalt at afdække
seniorpolitiske behov samt analysere indsatser
og effekter af seniorpolitiske tiltag og drøfte området igen ved OK21.

Ekstra sorgorlov til fædre
Med forliget er forældrene blevet ligestillet i
forbindelse med afholdelse af sorgorlov. I dag
har moderen ret til fravær med sædvanlig løn i

indtil 14 uger, mens faderen har ret til to sammenhængende uger efter fødslen, hvis et barn
er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden
den 32. uge efter fødslen. Fremover vil hver af
forældrene have ret til fravær med sædvanlig
løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption.

Omsorgsdage til plejeforældre
Personkredsen i forbindelse med omsorgsdage
udvides, så retten til omsorgsdage fremover
også omfatter plejeforældre. For at plejeforældre
skal få ret til omsorgsdage, er det en forudsætning, at barnet har adresse hos plejeforældrene.

Fertilitetsbehandling
Med forliget bliver det slået fast, at retten til
fravær med løn på grund af undersøgelser og
behandlinger for barnløshed gælder for alle ansatte, der er i fertilitetsbehandling, som skyldes
sygelige forhold.

Staten
Løn

Organisationsforhandlinger

Der er på det statslige område aftalt følgende ramme:

I perioden frem til 18. maj 2018 gennemførtes
organisationsforhandlinger. Organisationsforhandlingerne kan angå både omkostningskrævende og ikkeomkostningskrævende krav. Til de
omkostningskrævende krav er der afsat 0,23
pct. af rammen, som udmøntes 1. oktober 2018.
Resultatet af organisationsforhandlingerne er
offentliggjort på www.dlf.org.

I pct. af lønsum
31.03.2018

2018

2019

2020

2021

I alt OK18

Generelle lønstigninger

1,30

2,16

1,46

0,68

5,60

Organisationsforhandlinger 0,23

0,23

Andre formål*

0,30

0,30

Reguleringsordning (skøn)

0,33

0,02

0,02

Reststigning, herunder
lokal løndannelse

0,50

0,50

0,50

I alt inklusive reststigning

2,66

2,68

1,98

0,10

0,47
1,50

0,78

8,10

*Andre formål rummer kompetenceudvikling, psykisk arbejdsmiljø etc.
Ud over de generelle lønstigninger forventes der en årlig lokal løndannelse
på skønsmæssigt 0,5 pct. årligt.

Reguleringsordning uden
privatlønsværn
Der er aftalt en reguleringsordning uden privatlønsværn. På den måde sikres det, at ansatte
i staten stort set har en lønudvikling, der er
parallel med udviklingen på det private arbejdsmarked, og at der ligesom i perioden før 2015
genindføres en symmetrisk udmøntning. Det
betyder, at hvis den private lønudvikling bliver
større eller mindre end forudsat i perioden, følger den generelle lønstigning med.

Spisepause

De generelle lønforbedringer er placeret på 6 tidspunkter
I pct. af lønsum
31.03.2018

Generel lønstigning

Reguleringsordning

I alt

1. april 2018

0,80

0,33

1,13

1. oktober 2018

0,50

1. april 2019

1,30

0,02

1. oktober 2019

0,86

0,86

1. april 2020

1,46

0,02

1,48

1. februar 2021

0,68

0,10

0,78

0,50
1,32

Den eksisterende praksis for betalt spisepause
er nu sikret overenskomstmæssigt. Retten skrives ind i organisationsaftalerne, hvor en sådan
ret består i dag. Det gør den for eksempel i tjenestemændenes arbejdstidsaftale, som ansatte
på underviserområdet følger. Retten til betalt
spisepause forudsætter, at de ansatte står til
rådighed i pausen. Retten til betalt spisepause
kan dermed kun opsiges, hvis Moderniseringsstyrelsen fremsætter krav om det ved en overenskomstfornyelse, og hvis CFU imødekommer
kravet. Retten til betalt spisepause bortfalder
ikke, selvom arbejdsgiveren forlænger pausens
varighed, og/eller hvis arbejdsgiveren giver afkald på den ansattes pligt til at stå til rådighed.
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Arbejdstid for undervisere
omfattet af lov 409
Det har ikke været muligt at opnå en forhandlet
arbejdstidsaftale for ansatte på lov 409-underviserområderne ved OK18. Arbejdstiden reguleres derfor fortsat af lov 409. Der er fortsat
mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler,
som fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser.
Det er en målsætning, at der er et tæt og
tillidsfuldt samarbejde mellem TR og ledelsen.
Ledelsen eller TR kan, i tilfælde af at samarbejdet ikke fungerer på skolen/institutionen, søge
bistand hos de centrale overenskomstparter. Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen og LC
vurderer behovet for bistand. Der sker løbende en
prioritering af henvendelserne på baggrund af de
centrale parters resurser.
Forud for skoleåret drøfter leder og TR, hvordan planlægningen af skoleåret/arbejdsåret
foregår på skolen/institutionen, herunder hvordan skolen/institutionen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten.
Der optages forhandlinger om arbejdstid ved
OK21, hvis der indgås en arbejdstidsaftale på
baggrund af den periodeforhandling, som KL og
LC har aftalt at gennemføre. En arbejdstidsaftale, som de centrale parter indgår ved OK21 på
lov 409-områderne i staten, skal kunne rumme,
at der i staten er en variation af skoleformer.
Udgangspunktet for forhandlingerne er forhandlingsresultatet på det kommunale område, men
hvis der er særlige forhold ved de enkelte skoleformer, som nødvendiggør tilpasninger i forhold
til den kommunale aftale, er parterne forpligtede
til at forhandle sådanne tilpasninger.

Kompetenceudvikling
Den kompetenceindsats, som parterne er fælles
om, omlægges, så midlerne fokuseres på individuel kompetencegivende kompetenceudvikling.
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Psykisk arbejdsmiljø

Ny ferieaftale

Der udvikles og tilbydes en frivillig lederuddannelse i håndtering af psykisk arbejdsmiljø og
forebyggelse.

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som føres ud i livet ved indgåelse af en ny ferieaftale
med tilhørende vejledning, som en arbejdsgruppe udarbejder i perioden. De særlige feriedage
videreføres efter de eksisterende regler.

Udflytning af arbejdspladser
Medarbejdernes vilkår i forbindelse med udflytning af statslige arbejdspladser forbedres. Der
udarbejdes en fælles vejledning om statslige
arbejdsgiveres mulige tiltag for berørte medarbejdere i forbindelse med geografisk flytning af
en statslig arbejdsplads.
Ved geografisk udflytning af en institution
i flere etaper kan der på den oprindelige eller
den flyttede del af institutionen, hvor der ikke er
en TR, vælges én midlertidig TR pr. medarbejdergruppe. På nyetablerede institutioner og på
institutioner, som flytter geografisk, hvor ingen
medarbejdere opfylder anciennitetskravet på ni
måneder, kan medarbejdere med kortere anciennitet vælges som TR.

Overenskomstdækning af
timelønnet undervisning
I overenskomstperioden skal der optages forhandlinger om at overenskomstdække det område, der i dag er dækket af Finansministeriets
cirkulære om timelønnet undervisning.

Forbedringer af aftale om tjenestefrihed af familiemæssige årsager
Aftalen udvides til også at omfatte ret til løn i op
til fem dage pr. barn årligt for medarbejdere, hvis
børn modtager ambulant behandling, der træder
i stedet for hospitalsindlæggelse, og som kræver
den ansattes tilstedeværelse. Desuden gives
der ret til fravær uden løn til medarbejdere, der
i henhold til lov om social service ansættes af
kommunen til at passe nærtstående i hjemmet.

Bistand hos a-kasse ved
afskedigelse
Medarbejdere, som afskediges på grund af institutionens forhold, har ret til frihed med løn i op til
to timer til at søge vejledning i a-kassen. Timerne
skal være placeret hurtigst muligt efter afskedigelsen og efter aftale med arbejdsgiveren.

Regionerne
Løn
De generelle lønstigninger i overenskomstperioden er aftalt til 6,81 % inklusive forventet udmøntning fra reguleringsordningen, som er aftalt
uden privatlønsværn. Så også for regionalt ansatte forventes der en reallønsforbedring alene
på baggrund af de generelle lønstigninger.
Lønstigningerne kommer stort set efter samme tidsmønster som på det kommunale område.
Hertil skal lægges 0,35 %, som er anvendt
ved forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og Danske Regioner. Disse
penge er anvendt til følgende forbedringer:
• Børnehaveklasseledere stiger efter
12 års beskæftigelse til løntrin 37.
• Konsulenter med grundløn løntrin 45 + 9.600 kr.
får hævet grundlønnen til løntrin 45 + 12.000 kr.
• De ansatte, der ved OK15 fik et tillæg på 2.000
kr., får hævet dette tillæg til 5.500 kr. årligt.
• Professionsbachelorer i ernæring og
sundhed stiger efter 4 års beskæftigelse til løntrin
31 + 2.000 kr.
• For alle hæves tillægget på 1.000 kr. til
1.584 kr. årligt.

En mere detaljeret oversigt over de regionale
lønforbedringer kan ses på www.dlf.org.
Gruppelivsordningen bliver forbedret, så den
fra 1. juni 2018 dækker under ansættelsen frem
til det fyldte 70. år.
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Hovedstyrelsesmedlemmernes
anbefalinger
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Af Dorte Lange

Af Tine Agenskov

Af Rikke Gierahn Andersen

Ja til bedre realløn
og fortsat forhandling om arbejdstid

Ja til håb om
en bedre fremtid

Ny vej ud af
blindgyden

Jeg stemmer ja, fordi jeg ser forliget om »periodeforhandling«
og »Ny start« som en vej til, at vi
som lærere igen kan betræde professionsvejen.
Jeg stemmer ja, fordi jeg intet
perspektiv ser ved konfliktvejen
denne gang.
Vores arbejdstid er storpolitik.
Det var det i 2013, og det er det
i dag. Moderniseringsstyrelsen
(MOS) hentede fire milliarder kroner
på normalisering af vores arbejdstid.
Dem får vi ikke igen lige med det
samme. At tro, at MOS pludselig
giver os dem, fordi vi står i en konflikt, når KL ikke har kunnet få et
»go« fra MOS i de fem måneder, vi
har forhandlet, er utopi.
Jeg stemmer ja, fordi et fælles
verdensbillede er nødvendigt, når
vi skal finde fælles løsninger. Det
fælles udgangspunkt har vi sammen med KL manglet de sidste
fem år, og derfor blev årets overenskomstforhandlinger også både
svære og lange uden det store
resultat, der hvor vi alle allerhelst
ville have det – på arbejdstid. Det
nytter ikke, at vi ser på globussen
med Europa og Afrika i centrum,
hvis arbejdsgiver ser på globussen
med Kina i centrum. Udgangspunktet skal være det samme, og
det skal undersøgelseskommissionen sørge for, at det bliver.
Er jeg sikker på, at en »periodeforhandling« er garanti for, at
alt fra og med 2021 bliver, som
vi gerne vil have det? Nej, der følger ingen garantier med, men der
er en forpligtigelse i forliget om,
at det, kommissionsformanden
fremlægger og anbefaler, skal forhandles. Et udgangspunkt, som
er langt bedre end det, en konflikt
vil give.

Jeg anbefaler et ja til det samlede
overenskomstresultat.
Det indeholder fornuftige lønstigninger, og privatlønsværnet er
fjernet, så vi følger udviklingen i
den private sektor. Spisepausen er
sikret, vi får ret til betalt ferie fra
første ansættelsesår, og forringelser af seniordagene er forhindret.
Og lejrskole vil tælle med 14 timers
arbejde og ti timers rådighedstid i
døgnet fra kommende skoleår.
Lønløft til børnehaveklasselederne, konsulenter og psykologer,
UU-vejledere og professionsbachelorer i ernæring samt forhøjelse af
fritvalgstillægget til 0,83 procent
tæller også. Det er et godt resultat.
Jeg anbefaler også ja til aftalen
om lærerarbejdstid.
Selvom det lige nu kan føles
som en omvej, mener jeg, at periodeforhandling og kommission
kan vise sig at være en reel genvej
til at få aftalt arbejdstid senest
ved OK21. For muligheden for et
fornuftigt resultat her og nu var
havnet i en blindgyde efter fem
måneders forhandling med mange
forskellige forslag svarende til andre offentligt ansattes vilkår og en
konstatering af, at de aftaleudspil,
som vores modpart kom med, simpelthen var for ringe.
Med en konflikt vil vi komme
til at stå alene, fordi resten af arbejdsmarkedet er faldet på plads.
Vi risikerer også at sætte befolkningens opbakning over styr.
Den forpligtende aftaletekst
stiller i udsigt »at skabe størst
mulig kvalitet i undervisningen og
understøtte et godt arbejdsmiljø
med anerkendelse, retfærdighed
og stærk professionel kapital«.
Lad os nu tage dem på ordet – et
resultat skal findes i løbet af overenskomstperioden.

Forliget betyder forbedring af
reallønnen, og at den offentlige
lønudvikling fortsat skal følge
den private. Corydons »privatlønsværn« fra 2015 betød, at offentligt ansatte for hver overenskomst fremover ville få en lavere
lønudvikling end privatansatte.
Det privatlønsværn er fjernet nu.
Aftalen forpligter KL til at forhandle en arbejdstidsaftale, der
skal erstatte lov 409 i den kommende periode. Så en ja-stemme
er ikke en accept af lov 409.
Tværtimod. Vi går i gang med
forhandlingerne, så snart en kommission blandt andet har afdækket, hvordan lærere »oplever, at de
eksisterende regler understøtter
eller udfordrer mulighederne for at
skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø,
anerkendelse, retfærdighed og en
stærk professionel kapital«. Det
er blot nogle af de ting, som kommissionen skal anbefale løsninger
på. Den skal være færdig senest
ved udgangen af 2019, og straks
derefter går vi i gang med at forhandle en ny arbejdstidsaftale.
Aftalen har effekt allerede nu.
KL og vi udtrykker ønske om et
tættere samarbejde og nævner
muligheden for lokale arbejdstidsaftaler. Den opgave er flere kommuner gået i gang med, og der,
hvor det lokale samarbejde går
dårligt, vil KL og vi hjælpe.
Jeg har som mange andre lyst
til at protestere over de seneste
fem års forringede arbejdsvilkår.
Men vi kan hurtigere komme til
at forbedre arbejdsvilkårene i folkeskolen gennem de forpligtende
forhandlinger, der er aftalt, end vi
kan gennem en konflikt. Derfor anbefaler jeg at stemme ja til OK18.
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Af Thomas Andreasen

Af Regitze Flannov

Af Bjørn Hansen

Af Lars Busk Hansen

Ja til aftalen
– ja til en ny start

Et samlet set tilfredsstillende resultat – men uden fest

Ny start
– i et andet rum!

Ja til en ny start

Jeg anbefaler et ja til OK18-aftalen. Folkeskolen har siden 2013
mere eller mindre konstant befundet sig i en form for undtagelsestilstand. Aftalen giver os et solidt
og forpligtende grundlag for at få
en »Ny start« med hensyn til vores
arbejdstidsregler. Et arbejde, som
kan starte allerede her før sommerferien, og som i perioden frem
til næste overenskomstforhandling
skal føre os frem til en aftale. Jeg
mener, der er gode perspektiver i
at gribe forhandlingerne an på en
ny måde. Vi skal i samme periode
fortsat arbejde for at indgå lokale
aftaler om arbejdstid. Jeg mener,
at vi med aftalen får et bedre afsæt for dette arbejde. Lokale aftaler bliver fremover fremhævet som
en mulighed, og vi er dermed kommet helt væk fra, at lokale aftaler
bliver frarådet. Samtidig styrker
aftalen tillidsrepræsentantens og
skolelederens vigtige samarbejde
om skoleårets planlægning. Aftalen giver os ligeledes mulighed
for at hjælpe, hvis der er kredse og
kommuner, der ikke kan få gang i
et samarbejde.
Aftalen indeholder klare lønforbedringer til alle. Vi har desuden
fået aftalt et tiltrængt lønløft til
børnehaveklasselederne og fået
lønforbedringer til flere af vores
såkaldte »mindre medlemsgrupper«.
Min ja-anbefaling bygger også
på, at vi fik løst spisepauseproblematikken, og at vi sammen med
de andre faglige organisationer fik
afværget arbejdsgivernes krav om
forringelser af seniorvilkår samt
yderligere individualisering af løndannelsen.
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Jeg anbefaler et ja.
Lærernes arbejdstid er stadig
yderst politisk kontroversiel, og vi
er tydeligvis ikke i mål. Vi har forhandlet arbejdstid i fem måneder,
vendt alle hjørner og stod til slut
tilbage med et vagt tilbud om en
upræcis halvårsnorm uden væsentlig vekselværdi. I stedet sikrer
vi nu med forliget et forpligtende
og helt nødvendigt samarbejde
om folkeskolen, hvor vi forhandler
videre i perioden med henblik på
en aftale senest ved næste overenskomst. Samtidig understøttes
forhandlinger mellem kredse og
kommuner, som flere steder går i
gang straks.
Resultatet på løn er godt. Vi
sikrer reallønnen, afskaffer det
forhadte privatlønsværn, og lejrskolen er løst. Vigtigst af alt har vi
opbygget og fastholdt en samlet
fagbevægelse. Det får vi brug for
de kommende år.
Jeg har aldrig været bange for
at gå i konflikt, men som medlem
af hovedstyrelsen kan jeg ikke
anbefale en konflikt, som jeg ikke
ser perspektiv i. Min vurdering er,
at vi risikerer at stå alene uden
befolkningens opbakning (som vi
har genvundet efter års målrettet
arbejde) og med et muligt lovindgreb, som ingenting vil forandre.
Jeg forstår godt manges skuffelse over, at denne overenskomst
ikke bød på en egentlig arbejdstidsaftale. Jeg er dog stadig af
den opfattelse, at folkeskolen
kræver finansiering, som skal
findes andetsteds – nemlig i Finansministeriet. Det handler om,
hvordan vi i Danmark vil finansiere
fremtidens velfærd. Men det er en
helt anden snak.

Jeg anbefaler et ja til OK18.
Hvorfor? Fordi jeg mener, at
dette er muligheden for at få en arbejdstidsaftale, der har grund i professionstankegange, inden for de
næste to-tre år, hvor undersøgelse
og forhandling kan foregå i et åbent
rum, der ikke er lukket af Moderniseringsstyrelse/Finansministerium.
Alternativt skal vi gennem en
konflikt, der sandsynligvis ender
i et nyt lovindgreb, hvor vi efterfølgende skal bruge måske to-tre
overenskomstperioder for bare at
få en aftale, der ligner noget, vi
gerne vil have.
Jeg er naturligvis ærgerlig over,
at en arbejdstidsaftale ikke kunne
opnås ved forhandlingerne, men ser
løsningen med en periodeforhandling som det columbusæg, der kan
føre os frem til vores overordnede
krav ved OK18. Det handler om
»aftalte rammer, der skal understøtte et professionelt lærerarbejde, lærernes mulighed for at leve op
til kravene i lovgivningen og skabe
kvalitet i undervisningen«.
En fælles afdækning af, »hvordan« lærernes muligheder for at
lykkes med arbejdet bedst sker,
opfordring til lokale aftaler allerede
nu mellem kreds og kommune
samt pointering af vigtigheden af
samarbejdet mellem skoleleder
og tillidsrepræsentant er andre
væsentlige elementer omkring
løsningen.
Derudover vigtigt med en lønudvikling og ikke mindst en regulering
af den fremover, der mindsker risikoen for skævvridning af det private
og det offentlige arbejdsmarked.
Endelig tæller det også, at vi har
opnået fornuftige løsninger på vores lønkrav for flere af vores mindre
medlemsgrupper – børnehaveklasseledere, konsulenter, bachelorer i
ernæring og sundhed.

Med OK18 er vi på vej væk fra de
seneste års kriseoverenskomster.
Vi fik ved hjælp af sammenholdet
i fagbevægelsen presset lønrammen op på 8,1 procent. Det sikrer
en reallønsfremgang til alle medlemmer. Forliget løfter slutlønnen
for børnehaveklasselederne, og der
er lønforbedringer til UU-vejlederne og til konsulenter og psykologer. Og så fik vi fjernet Corydons
privatlønsværn. Alt i alt et godt
lønresultat.
Gennem sammenholdet i fagbevægelsen fik vi afvist angrebet
på den betalte frokostpause.
Kunne det ikke have været
bedre? Jo, bestemt! Hvis vi havde
opnået enighed om en arbejdstidsaftale som erstatning for lov
409. Men det var ikke muligt.
Men vi har skabt en bedre vej
frem mod en ny arbejdstidsaftale.
Nu er der enighed om at indgå i en
forpligtende afdækning og efterfølgende i et forpligtende forhandlingsforløb om arbejdstid i overenskomstperioden. Det er der perspektiv i. Aftalen er også et opgør med
KL’s fatwa mod lokalaftaler. Det kan
vi allerede se nu, hvor flere kommuner inviterer kredsene til forhandlinger om lokalaftaler. Her og nu fik vi
forbedret afregningen af lejrskoler.
Skridt i den rigtige retning.
Vi har også aftalt et samarbejde om en »Ny start« for folkeskolen. Det skal være med til at
styrke arbejdsmiljøet, lærernes
professionelle kapital, sætte fokus
på god undervisning og kompetent
ledelse. Et godt afsæt for arbejdet
med det gode lærerliv.
Konfliktvejen? Den ser jeg ikke
som en frugtbar vej. Jeg foretrækker samarbejdsvejen. Jeg anbefaler et ja til reallønsforbedringer,
arbejdstid i perioden og en ny start
for folkeskolen.
Jeg anbefaler et ja til OK18.

Af Charlotte Catarina Holm

Af Charlotte Ipsen

Af Anders Liltorp

Af Niels Lynnerup

OK18-forliget er
samlet set tilfredsstillende, derfor
anbefaler jeg et ja

Hvordan får vi sat en
kvalitetsdagsorden?

Jeg anbefaler
det svære ja

Ja – fordi det
peger fremad

Vi kan stemme ja til OK18 med
en plan for, hvad der skal ske de
næste tre år inden OK21. Eller vi
kan stemme nej. I så fald er vi i
konflikt, og så må man forventes
at have en begrundet mening om,
at vi kan konflikte os til en bedre
aftale end det foreliggende overenskomstforlig. Det anser jeg for
usandsynligt. Nogle argumenterer,
at vi skal stemme nej for at vise
vores protest og nej til lov 409.
Det har jeg stor sympati for. Men
der findes næppe mange, der ikke
er på det rene med, at lov 409 er
inderlig forhadt af os lærere. Og
nok bliver protester noteret af omgivelserne, men de fører sjældent
til ønskede ændringer. Desuden
siger man i lige så høj grad nej til
lov 409, hvis man stemmer ja,
som hvis man stemmer nej. Hvis
overenskomstaftalen var et ja til
lov 409, var det slet ikke blevet til
et forlig og en afstemning. Anders
har mange gange sagt: Jeg skriver
aldrig under på lov 409! Vi lægger
os ikke fladt ned.
Overenskomstforliget er hverken et nyt tab eller en sejr. De
midler, Corydon og co. fratog os i
2013, er Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen og dele af
KL ikke lige til sinds at returnere.
Så uanset udfaldet af afstemningen kan vi lige så godt sande, at
det kommer til at tage tid. Men
med et fælles tredje (kommissionens afdækning) som forpligtende grundlag kan jeg se en vej, hvor
KL sammen med os får adgang
til at sætte kvalitet og ikke kun
kvantitet på den politiske dagsorden – uden at tabe ansigt. Dét er
der faktisk perspektiv i! Og en af
grundene til, at jeg anbefaler et ja
til OK18.

Har vi vundet? Nej. Vores mål var
en aftale om arbejdstid, som udgjorde en reel værdi, vi kunne forhandle ud fra. Vi ville have vekslet
den værdi både lokalt og centralt
– med resultater for medlemmerne, som kunne mærkes i hverdagen. Det var bare ikke muligt
at opnå et resultat, vi kunne være
bekendt.
Har vi så tabt? Nej. En kløgtig
forhandler finder nye veje frem
mod målet uden at gå på kompromis med principper, beslutninger
og værdier. Det mener jeg, vi har
gjort i aftalen om kommissionen
og samarbejdet om en ny start for
folkeskolen. Samtidig har vi ikke
skrevet under på lov 409. Det er
ikke, hvad vi regnede med, men
det er historisk godt gået, at vi
kom ud af en umulig og fastlåst
situation – og med et resultat, der
peger frem og forpligter.
For vores modstandere må det
være voldsomt irriterende, at vi
ikke blev isoleret og samtidig fik
indarbejdet vores arbejdstidskrav
i kommissionens opgaver på en
måde, der ikke var forudset. For
vores tilhængere må det være
inspirerende og give stof til eftertanke. Jeg er ikke i tvivl om, at
medlemmerne og DLF i dag har
langt flere tilhængere end modstandere, og det skal vi ikke underkende betydningen af.
Jeg har respekt for de medlemmer, der overvejer at stemme
nej ud fra en helt berettiget mistillid til KL. Min tillid til KL er heller
ikke stor. Tiden til resultater, der
kan mærkes i hverdagen, er for
længst overskredet. Jeg vælger
alligevel at anbefale et ja – det
svære ja. Ikke fordi resultatet er
det, vi gik efter, men fordi det er
det rigtige at gøre.

Der skal ikke herske nogen tvivl
om, at jeg til det sidste havde håbet, at vi kunne komme ud med et
bedre resultat på arbejdstid, end
tilfældet er.
Vi gik efter en arbejdstidsaftale, men måtte på »målstregen«
konstatere, at det ikke kunne nås.
Det, vi kunne opnå, ville simpelthen være for ringe til at acceptere
som en aftale. Det ville ikke have
bragt vores medlemmer bedre
vilkår. Vi risikerede at sige ja til noget, som vi fremover skulle betale
dyrt for at forbedre.
»Periodeforhandling« er ikke et
fantastisk resultat, og en undersøgelseskommission kan lyde som
en »langgaber«, men nøgternt set
noterer jeg mig, at KL i forhold til
OK13 og OK15 nu udsender nogle
helt andre signaler om samarbejde
både centralt og lokalt. Nogle vil
forståeligt nok kalde det »røgslør«
og »sweettalk«, men hvis vi skal
»vække tilliden«, skal vi også turde
tro på, at vores modpart faktisk
mener det. Især fordi vi har en fælles interesse i at redde folkeskolen
og skabe forhold, der gør, at lærere
og børnehaveklasseledere kan lykkes med opgaven.
Et mere defensivt argument
er, at jeg ikke ser perspektiver i en
konflikt. Jeg tog den gerne, hvis
vi kunne opnå noget. Men vi ville
med statsgaranti (ha-ha) få et
indgreb, som bekræftede lov 409
– måske med ubetydelige indrømmelser – men aldrig med de arbejdstidsregler, vi ønsker.
Der er ingen »snuptagsløsninger«. Lad os – trods skuffelsen
– stå sammen om at fortsætte
det lange seje træk. Vi har fat i den
lange ende – det er blandt andet
72 lokale aftaler en indikator på.

En central arbejdstidsaftale blev
det ikke til ved denne overenskomst. Vi vidste helt fra begyndelsen, at det ville blive svært. Og det
blev det! Arbejdsgivers mandat –
hvor langt rakte det? Forslag efter
forslag fra vores side blev afvist.
Det, arbejdsgiver lagde på bordet,
kunne vi ikke sige ja til, da det på
ingen måde ville gavne lærerne og
afhjælpe arbejdspresset. Vi ville
ikke sige ja til lov 409.
Tilbage stod valget mellem at
gå i en frugtesløs og perspektivløs
konflikt, hvor vi efter min overbevisning ville være slået tilbage til
2013, eller prøve at gå en anden vej.
Vi valgte det sidste. Et forpligtende
arbejde parterne imellem med henblik på en forhandlet arbejdstidsaftale på et kvalificeret grundlag
senest ved udgangen af 2021.
I forliget om arbejdstid fremhæves endvidere muligheden for
at indgå lokalaftaler om arbejdstid, tillidsrepræsentantens rolle er
fremhævet og en bedre lejrskoleafregning. Små forbedringer?
Umiddelbart ja, men for kredse,
der ikke har aftaler, er det ikke
småforbedringer. For skoler, hvor
lederen ikke samarbejder og inddrager tillidsrepræsentanten, er
det ikke småforbedringer.
Resultatet på løn er tilfredsstillende. Reallønnen er sikret, og privatlønsværnet er væk og dermed
en ulige regulering af løn mellem
det offentlige og det private arbejdsmarked.
Forliget er underskrevet af
Forhandlingsfællesskabet, og
sammenholdet i fagbevægelsen
er helt afgørende for fremtidige
resultater.
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Af Gordon Ørskov Madsen

Af Kenneth Nielsen

Af Annette van Buren

Af Kjell Nilsson

Fællesskabet
vandt

Jeg anbefaler at
stemme ja

Ja eller nej?

Forandring nu
– stem nej

Fagbevægelsens fællesskab
vandt overenskomstkampen. Vi
er lykkedes på vigtige områder:
En ramme på 8,1 procent med
en intakt reguleringsordning, der
sikrer reallønsfremgang og en
lønudvikling, der svarer til det
private. Vi har sikret spisepausen
som en overenskomstrettighed.
Moderniseringsstyrelsen fik ikke
sin ting igennem: Etablering af
et individuelt lønsystem, hvor
den enkelte skal forhandle uden
organisation/tillidsrepræsentant.
Forringelser af seniorordningerne.
Det var nogle af de forringelser
– sammen med en alt for ringe
lønudvikling – der stod på arbejdsgivernes menukort.
Vi kæmpede hårdt for en ny
arbejdstidsaftale – det lykkedes
desværre ikke. Men der skal ske
en periodeforhandling fra starten
af 2020, og den skal ske på baggrund af solide anbefalinger og
forslag, der er hentet fra en omfattende afdækning af virkeligheden, og hvad lærerne har brug for.
Vi kan ikke gennemtvinge en ny
aftale. Vi kan overbevise arbejdsgiverne om, at der er behov for
en aftale, der giver lærerne ordentlige vilkår til gavn for skolens
fremtid og for at kunne tiltrække
lærere. De øvrige organisationer
følger periodeforhandlingerne til
dørs – deres opbakning er vigtig!
Vil forliget så skabe bedre resultat, end hvis vi valgte at tage
konflikten? Det er min vurdering,
at dette resultat indeholder så
mange forbedringer og muligheder, som vi i fællesskab kan og
skal udnytte. Jeg tror på, at det
kan bringe os et bedre sted hen,
end hvis vi gik i konflikt. Derfor
anbefaler jeg alle at stemme ja
til OK18.

Danmarks Lærerforenings kongres
valgte i 2017 at opstille et krav
om arbejdsvilkår, der gør det muligt at levere en god undervisning
for alle elever, og som ikke stillede
os dårligere end de øvrige ansatte
på det offentlige arbejdsmarked.
Vi vidste, at Moderniseringsstyrelsen siden 2013 har haft den
ambition, at der årligt skal spares
12 milliarder kroner via overenskomstforhandlinger med de offentlige arbejdstageres organisationer, hvilket vi mærkede i 2013.
Efter fem måneder med forhandling måtte vi konstatere, at
der selv med stærkt sammenhold
i den samlede fagbevægelse ikke
var store chancer for en imødekommelse af vores arbejdstidskrav
med overenskomstmæssig værdi.
Derfor valgte hovedstyrelsen at fokusere mere på muligheden for at
kunne levere en god undervisning
for alle elever, hvilket flugter fint
med vores professionsideal og arbejdet med et folkeskoleideal.
Jeg hæfter mig ved, at der ved
hjælp af bilag 4 til OK15 er indgået
forståelsesrammer, administrationsgrundlag og regulære aftaler i
72 kommuner. OK18-skitsen udtrykker et fælles ønske om et fornyet samarbejde, og papiret præciserer, at det er en mulighed at indgå
lokale arbejdstidsaftaler. Papiret
er forpligtende, og arbejdet med
afdækningen forestås af en kommission med en formand, som skal
skabe grundlag for forhandlinger fra
2019 og frem til senest 2021.
Jeg har et oprigtigt ønske om
samarbejde og gensidig tillid.
Derfor anbefaler jeg at stemme
ja.

Jeg stemmer ja. Ikke et stort, rungede ja, men et ja med is i maven
og hjertet oppe i halsen.
Siden 2013 har vi levet i mistillid til politikere og KL. Vi har
fem års erfaring med lov 409 og
skolereformen. Alligevel er det
nødvendigt med en undersøgelseskommission, fordi vi under
forhandlingerne måtte sande, at
vores verdensbillede er forskelligt.
Det er forstemmende, at vi ikke
ser det samme. Men mistilliden
lever også på den anden side af
hegnet. Det er vi nødt til at forholde os til og handle ud fra.
Vil en konflikt kunne presse en
arbejdstidsaftale igennem? Jeg
tog gerne konflikten, hvis jeg troede, det ville føre noget bedre med
sig. Det tror jeg bare ikke på. En
konflikt kan ikke tilvejebringe de
milliarder, skolen mangler.
2013 skabte en skole, der emmede af mistillid. Men vi kan ikke
blive ved med at drive skole på
mistillid. Det gælder alle parter i
folkeskolen. På et tidspunkt skal
nogen gøre noget andet for at
komme ud af en fastlåst situation.
»Nogen« er os – og blandt andet
en ny bestyrelse i KL, som sender
signaler om, at de godt ved, at der
skal ændringer til. Det er det, vi nu
skal forsøge.
Jeg stemmer ja i forhåbning
om, at vi sammen kan begynde at
bevæge os ud af det morads, vi
landede i for fem år siden. For vi
kan ikke gøre det alene.
Jeg anbefaler ikke ja eller nej,
men at man sætter sig ind i forligsteksten og vælger den vej, der
giver os den bedste mulighed for
en arbejdstidsaftale, som er andet
og mere end lov 409, version 2.0.

I næsten fem måneder har KL, regionerne og Moderniseringsstyrelsen haft en stor offentlig opmærksomhed hvilende på sig. I takt med
at 10.000 tillidsrepræsentanter
kom hjem fra Fredericia, er nok er
nok-kampråbet blevet råbt ved
demonstrationer i hele landet og
på alle offentlige arbejdspladser
og er via faneborgen ved Forligsinstitutionen nået ud i medierne,
og det blev klart, at de offentlige
arbejdsgivere i OK18 skulle stilles
til ansvar for de nuværende utilstrækkelige arbejdsvilkår. For os
lærere og undervisere var kravet
en arbejdstidsaftale, som gør det
muligt at give hvert barn eller hver
ung, vi har ansvaret for, den undervisning og det nærvær, som kan
gøre en forskel. Med OK18-forliget
fik vi stoppet tyveriet af frokostpausen, genindført en lønudvikling,
der er parallel med udviklingen på
det private arbejdsmarked – men
vi fik ingen arbejdstidsaftale. Vi fik
en kommission, der skal komme
med et forslag til en løsning om to,
måske tre år.
Efter fem måneders forhandling er ansvaret for folkeskolen og
vores andre arbejdspladser altså
vendt tilbage til den enkelte lærer
og underviser personligt – stem ja
eller stem nej. Væk er Sophie Løhde, og væk er Michael Ziegler.
Med et samlet nej til OK18
kan vi kollektivt kalde Michael
Ziegler, hele KL, Sophie Løhde og
Folketinget tilbage til bordet for at
påtage sig det ansvar, der er deres.
Indgå en arbejdstidsaftale nu, og
red folkeskolen, eller slå ned på os
lærere, lockout os, lovgiv mod os,
og lad offentlig kvalitetsundervisning være fortid.
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Af Morten Refskov

Af Jeanette Sjøberg

Af Lars Sten Sørensen

Af Ulla Koch Sørensen

En ny begyndelse
for aftalesystemet
– stem ja

Hold fokus på
mulighederne

Et klart ja til OK18

Ja – til en løsning,
der forpligter
begge parter

Jeg anbefaler et ja til OK18, selvom
jeg – ligesom alle andre lærere – er
frustreret over, at det heller ikke
denne gang lykkedes at opnå en
arbejdstidsaftale. Det gør jeg, fordi
der er aftalt en forpligtelse til at forhandle arbejdstid i overenskomstperioden med henblik på at indgå
en aftale senest i 2021. Og det er
Forhandlingsfællesskabet, der står
bag aftalen, hvorfor vi fortsat har det
store fællesskab i ryggen.
Vi har gjort alt, hvad der står i
vores magt, for at få en arbejdstidsaftale, både før og under OK18, og vi
pressede forhandlingerne, så langt
vi kunne. Havde vi taget konflikten
med, var det med al sandsynlighed
alene, hvilket var perspektivløst. Det
kunne have udviklet sig til en sand
katastrofe for foreningen og havde
næppe skabt sympati for vores sag i
befolkningen.
Med et lovindgreb var der efter
alt at dømme udsigt til yderligere
tre års kamp. En fortsat nedbrydende krig. Man kan ikke skabe og
udvikle skole i mistillid, og derfor
er der brug for en ny start. En reel
samarbejdsintention med udgangspunkt i forpligtende aftaler.
Det kan og skal OK18 bidrage til,
og KL erkender med forliget, at de
har brug for DLF.
Forliget er således en vej ud af
Moderniseringsstyrelsens jerngreb
og begyndelsen til enden på det
vanvid, der startede i 2013. En ny
begyndelse for aftalesystemet.
Ovenstående er et koncentrat
af en længere anbefaling, jeg har
lagt på folkeskolen.dk, som desuden er suppleret med et andet
indlæg: »Hvori består forskellen på
OK15 og OK18?«

OK18 har skabt høje forventninger på baggrund af det unikke
sammenhold og den samhørighed, vi oplevede under forløbet i
et stærkt fagpolitisk forår. Resultatet er en alternativ løsning, som
ved en politisk-strategisk analyse
viser flere muligheder.
Hvad får vi ved et ja?
En periodeforhandling, som
skal tage udgangspunkt i lærernes
mulighed for at skabe kvalitet i
undervisningen. Det lokale samarbejde skal styrkes, der opfordres
til lokalaftaler nu og her, og i de
kommuner, hvor der ikke har været
indgået lokalaftaler, kan der hentes hjælp fra de centrale parter.
KL har reelt opsagt fatwaen omkring lokalaftaler.
Der er en målsætning om vigtigheden af, at tillidsrepræsentant
og leder har et tæt og tillidsfuldt
samarbejde, og at tillidsrepræsentanten involveres i planlægningen
af skoleåret. Der er indgået en aftale for lejrskolebetaling.
Desuden er beskrevet et »Ny
start«-samarbejde om arbejdsmiljø, rekruttering, nyuddannede,
praktikvilkår og ikke mindst hele
drøftelsen af, hvordan vi får fokus
på at kunne udføre god undervisning.
Med en samlet løsning får vi
mulighed for at få KL væk fra det
stramme mandat, der har været
under forhandlingerne. Dermed er
der håb for, at vi igen er på vej til
professionssporet.
Vi vil være professionelle. Vi vil
have tilliden tilbage. Vi vil samarbejdet på den enkelte skole. Vi ønsker vilkår, der understøtter dette.
Derfor anbefaler jeg den vej, hvor
de gunstige muligheder for forandringer ligger, ved at stemme ja til
aftaleresultatet.

Jeg var skuffet og frustreret, da
vort krav om en arbejdstidsaftale,
der skulle give os samme rettigheder som andre kommunalt
ansatte, endte med et kommissionsarbejde og en forhandling i
aftaleperioden.
Men jeg kan se perspektiver i
et kommissionsarbejde, der skal
give et fælles grundlag for at
udvikle folkeskolen og undervisningen, og som forpligter KL til at
forhandle rammer for arbejde, så
vi kan lykkes med vort arbejde, og
folkeskolen igen bliver en attraktiv
arbejdsplads.
KL er med kommissionsarbejdet og »Ny start«-samarbejdet
trådt ud af regeringens og Moderniseringsstyrelsens skygge og
signalerer nu parathed til at tage
arbejdsgiveransvar for kvaliteten
af undervisningen og de ansattes
arbejdsmiljø og parathed til, at det
skal ske i et samarbejde med Danmarks Lærerforening.
Meldinger fra KL om, at det er
undervisning og ikke læring, der
skal tilbage i centrum, og at der
ikke skal bruges tid og penge på
initiativer af tvivlsom forskningsmæssig værdi, er med til at lægge
klar afstand til den ekstreme styring, der fra folketingsflertallet er
lagt ned over folkeskolen.
KL har, som konsekvens af
OK18, trukket sig ud af det implementeringssekretariat, der har
haft til formål at få arbejdstidsloven/lov 409 til at fungere.
Jeg vurderer, at OK18-aftalen
er et stort skridt i retning af at
styrke lærerarbejdet og folkeskolen. Og jeg vurderer ikke, at et nej
og en konflikt vil bringe os i nærheden af noget, der giver kvalitet
for lærerarbejdet.

Overenskomstforhandlingerne i
2018 vil blive husket for det store
fællesskab og sammenhold på
tværs af fagforeningerne. Fællesskabet og musketereden har givet
resultater på både det statslige,
regionale og kommunale område,
og fællesskabet vil frem til overenskomstforhandlingerne i 2021
følge kommissionsarbejdet nøje.
Jeg anbefaler et ja til resultatet
på vores område, fordi jeg ikke tror
på, at vi kan komme længere denne gang ved at tage en konflikt.
Vi har fået et forpligtende kommissionsarbejde med en kommissionsformand, der skal fremlægge
anbefalinger og forslag til løsninger med det formål at skabe størst
mulig kvalitet i undervisningen,
understøtte et godt arbejdsmiljø
og styrke den professionelle kapital. Jeg har tillid til et fornyet samarbejde med KL om folkeskolen
og de øvrige underviserområder.
Vi har siden 2013 kæmpet for at
etablere et tillidsfuldt samarbejde
mellem kredse og kommuner. Jeg
tror på, at denne løsning er et stort
skridt på vejen til, at man i alle
kommuner kan få en ny start og
udskifte mistillid med tillid.
Det samlede resultat indeholder også generelle lønstigninger,
og så er jeg meget tilfreds med, at
børnehaveklasselederne er blevet
tilgodeset under organisationsforhandlingerne, som har resulteret
i lønforbedringer til en række af
de øvrige medlemsgrupper i Danmarks Lærerforening.
Jeg håber, du gør brug af din
ret til at stemme, så vi uanset resultatet af afstemningen opnår en
høj stemmeprocent.
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Sådan foregår
afstemningen
om OK18
Urafstemning – det kommunale
og regionale område
I henhold til Danmarks Lærerforenings vedtægters § 23 sendes aftaleresultatet vedr. overenskomst- og aftalefornyelsen på det kommunale
og regionale område til urafstemning blandt foreningens kommunale og regionale medlemmer.
Urafstemningen gennemføres i perioden 25. maj
2018 kl. 08.00 til 3. juni 2018 kl. 16.00.

Hvem har stemmeret?
Stemmeberettigede ved afstemningen er kommunalt og regionalt ansatte medlemmer i fraktion 1 og 2 m.fl., der på afstemningstidspunktet
er optaget som almindelige medlemmer.

Skoleledere
Medlemmer af Skolelederforeningen skal afgive
stemmer via Skolelederforeningens hjemmeside.
www.skolelederne.org.

Hvem har ikke stemmeret?
a) Medlemmer af Imak
b) Medlemmer af fraktion 5
c) Medlemmer ansat i selvejende eller private
institutioner/firmaer med særskilt overenskomst med foreningen
d) Medlemmer, som er tjenestemandspensionister efter den statslige tjenestemandspensionslovs regler, og
e) Medlemmer, som er pensionister efter overenskomstansættelse i en kommune.

Sådan stemmer du
Hvis du er registreret med en e-mailadresse i
Danmarks Lærerforenings medlemsregister, får
du tilsendt en e-mail om urafstemningen med et
link til afstemningen. Du skal indtaste CPR-nr.
Derefter kan du stemme ja eller nej. Stemmen
bliver registreret, når du har klikket på »Be40 /
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Vejledende
urafstemning
på det statslige
område
kræft«. Herefter kan du ikke fortryde. Du kan
kun stemme én gang, og du kan ikke stemme
blankt.
Hvis du ikke er registreret med en e-mailadresse, eller hvis du ikke har adgang til e-mailadressen, kan du afgive din stemme ved at logge
ind via dlf.org (Min side). På forsiden af Min
side skal du klikke på et link til afstemningen,
indtaste dit CPR-nr. og derefter stemme ja eller
nej. Stemmen bliver registreret, når du har klikket på »Bekræft«. Herefter kan du ikke fortryde.
Du kan kun stemme én gang, og du kan ikke
stemme blankt.

Hvis du ikke kan logge ind
eller i øvrigt har spørgsmål
Hvis du mener, du er stemmeberettiget, men
ikke kan logge ind til afstemningen via Min side,
kan det skyldes, at vores oplysninger om din
ansættelse ikke er korrekte.
Kontakt da foreningen i åbningstiden kl.
09.00-15.30 (fredag kl. 09.00-14.30) på tlf.
33 69 63 00. Eller mellem kl. 15.30 (fredag
14.30) og kl. 20.00 og i weekender kl. 10.0016.00 på tlf. 33 69 63 04.

Ifølge foreningens vedtægter har hovedstyrelsen kompetencen til at tage endelig stilling
til det statslige aftaleresultat. Hovedstyrelsen
har dog besluttet, at de statsansatte medlemmer får adgang til at stemme om det statslige
forhandlingsresultat ved en vejledende urafstemning. Afstemningsperioden vil være sammenfaldende med afstemningen på det kommunale/regionale område.

Hvem har stemmeret?
Stemmeberettigede ved den vejledende urafstemning er statsansatte medlemmer i fraktionerne 1 og 2, der på afstemningstidspunktet
er optaget som almindelige medlemmer. Det
gælder for eksempel medlemmer ved de private
gymnasiers grundskoleafdelinger, medlemmer
ved sosu-skoler og medlemmer ved Røde Kors.

Information om
afstemningsresultatet
Du finder information om resultatet af urafstemningen i
medlemsbladet Folkeskolen, på Danmarks Lærerforenings
hjemmeside, dlf.org, og på Folkeskolens hjemmeside, folkeskolen.dk. Du kan også få information via din lokale tillidsrepræsentant. Resultatet forventes offentliggjort mandag den
4. juni om eftermiddagen.
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TO TEGNINGER
TO UDTRYK
SYNLIG LÆRING
Undervisning kan være en lang og sej proces eller let og hurtig.
Her er en af de lette og hurtige og med meget synligt resultat.

TEKST

ANNE-DORTE HERTZUM
LÆRER PÅ PRÆSTELUNDSKOLEN
BRANDE

4. årgang skal i nogle opgaver i håndværk og
design tegne ansigter og mennesker. Det har
rigtig mange af eleverne mere end svært ved.
Jeg beslutter derfor at tage emnet op i natur/
teknologi-timerne.

Første tegning
Den første opgave er, at eleverne skal tegne et

ansigt så pænt, som de kan, og bare som de
plejer. Ansigtet skal fylde et A3-karduspapir.
Der bliver ro, og alle tegner og farvelægger
med lidt undren – hvad har det med natur/teknologi at gøre?

Anden tegning
Jeg har fundet oplæg om, hvordan man tegner
et ansigt, på nettet og viser det på whiteboard.
Eleverne undrer sig over, at øjnene sidder midt i
ansigtet. Vi ser på deres første tegninger og griner lidt sammen.
Alle får igen et stykke A3-karduspapir. Nu

skal der tegnes i »kor«. Alle skal følges ad. Det er
for nogle i sig selv en svær øvelse. Men det går.
Med lineal og lommeregner får vi tegnet
hjælpelinjer. Øjne, næse og mund kommer frem.
Kan det være rigtigt, at ørerne skal være så store? Hvor sidder håret?

Udstilling
Jeg hængte billederne op, så det første og andet
billede hænger ved siden af hinanden. Eleverne
er selv fuldstændig forundrede over, hvor meget
dygtigere de er blevet.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Digitale
sexkrænkelser

sker i utrygge fællesskaber
En bekymrende stor andel af unge udsættes for digitale sexkrænkelser. Det kræver et øget fokus på
årsagerne bag, hvis krænkelserne skal forebygges. Skolen spiller en afgørende rolle, mener Red Barnet.

KRONIK
AF LINA SJÖGREN,
PSYKOLOG I RED BARNET, OG
MAI HOLM HVIID,
ANTROPOLOG I RED BARNET

»Jeg ville sende et nøgenbillede til min
kæreste, men ved en fejl sendte jeg det til en
af mine ’venner’! Billedet viser mit ansigt og
min overkrop ned til min mave. Det er sendt
til mange forskellige folk fra min by og også
til en, som jeg troede var min ven. Hun har
svigtet mig og spreder nu forskellige rygter
om mig.«
Sådan skriver en 14-årig pige til Red Barnets rådgivning SletDet. Her kan børn og
unge få hjælp og støtte, hvis de har haft ubehagelige oplevelser på nettet, og flere af henvendelserne viser – ligesom denne – hvordan
digitale sexkrænkelser kan være en del af en
mobbedynamik.
Deling af intime billeder handler nemlig
om meget andet og mere end det, der ofte
bliver omtalt som hævnporno i medierne.
Brugen af ordet hævnporno kan indikere, at
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motivet bag krænkelsen altid er hævn, og at
det, der udspiller sig, er en konflikt mellem
den person, som deler, og den person, som
er blevet delt. Fra Red Barnets rådgivning
SletDet ved vi, at forklaringen på krænkelser i
mange tilfælde handler om andet end sårede
følelser og hævn efter et brudt forhold.
For at kunne hjælpe både de unge, som
bliver krænket, men også dem, som krænker,
må vi anskue digitale sexkrænkelser som et
fænomen, der ikke bare har med enkelte individer at gøre, men som kan være afhængig af
kultur og af børn og unges behov for at være
en del af et fællesskab. Skolen spiller

en vigtig rolle i arbejdet med
at opbygge de trygge og inkluderende fællesskaber, som kan
virke forebyggende i forhold
til digitale sexkrænkelser. Emnet er oplagt at gøre til en del
af skolens arbejde med digital
trivsel i antimobbestrategien.

Tidligere på året sigtede Rigspolitiet flere
end 1.000 unge for distribution af børnepornografisk materiale, fordi de havde delt en
sexvideo med unge under 18 år. Sagen er et
eksempel på, at der kan være særlige sociale
dynamikker på spil, når digitale sexkrænkelser finder sted. Mange unge kan være involverede i en digital sexkrænkelse, og vi ser eksempler på, at billeder og videoer, som bliver

delt uden samtykke, florerer blandt unge på
en skole, i en by, i hele landet eller globalt.
For nylig offentliggjorde Red Barnet en
undersøgelse, som giver nogle indikationer
på, hvad digitale sexkrænkelser blandt unge
kan handle om:
•D
 eling af intime billeder og videoer
uden samtykke: 6 procent af de unge i
undersøgelsen har fået delt et intimt billede
uden samtykke inden for det seneste år. 1
ud af 10 har delt en andens intime billede
uden samtykke.
•M
 obning med seksuelt indhold: En fjerdedel af de unge har oplevet rygtespredning
på nettet om deres seksuelle adfærd. 29
procent har oplevet, at unge på deres egen
alder har oprettet falske profiler for at dele
seksuelle billeder, kommentarer eller beskeder om andre.
•U
 dnyttelse, tvang og trusler: 8 procent
har modtaget seksuelle trusler fra unge på
deres egen alder. 9 procent svarer, at deres
kæreste i løbet af det seneste år har presset
dem til at dele nøgenbilleder.
•U
 ønsket seksualisering: 22 procent af
de unge i undersøgelsen har inden for det
seneste år modtaget uønskede seksuelle
beskeder og billeder. Over en fjerdedel har
oplevet at få seksualiserede kommentarer
til et foto, som de har lagt op af sig selv.

KRONIKKEN

Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redaktionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.

Illustration: Peter Berke

Når unge udvikler deres identitet, gør de
det i et socialt samspil med andre. Unge har,
ligesom voksne, brug for at høre til og være
en del af et fællesskab. Fra nyere teori om
mobning ved vi, at behovet for at nedgøre og
ekskludere en person fra et fællesskab kan
bunde i individets eget behov for at høre til.
Hvis en ung føler sig utryg i et fællesskab, kan
personen finde midlertidig tryghed i at skabe
foragt eller fordømmelse af en anden. På den
måde kan unge danne et fællesskab om at
foragte en person og samtidig selv være med
til at definere, hvad der skal til for at være en
del af fællesskabet.
Når unge spreder rygter på nettet om en
andens seksuelle adfærd, kan det være en
måde at opstille rammer for, hvilken adfærd
der er okay, hvis man vil være en del af gruppen. På den måde kan digitale sexkrænkelser
fungere som social kontrol.
Digitalt krænkende adfærd kan altså forstås som et led i de unges måde at positionere
sig på i et fællesskab. Over halvdelen af de
unge i Red Barnets undersøgelse svarer da
også, at de tror, at unge krænker andre på
nettet for at få venners respekt.
Seksuel adfærd kan give anerkendelse
blandt andre unge. For eksempel kan det at
fortælle om en seksuel chat være en måde at
manifestere sin seksuelle erfaring på, og det
kan give status blandt jævnaldrende. Græn-

sen mellem at fortælle om egne
seksuelle erfaringer og at krænke
andre kan derfor være vanskelig for
unge at balancere. Eksempelvis kan det at
vise et nøgenbillede frem i vennegruppen få
en til at virke ’sej’ – det kan være bevis på, at
man er et seksuelt væsen. På samme måde
kan det at give seksualiserende kommentarer
til andre på nettet give indtryk af seksuel
erfaring. Uden intention kan nogle unge dermed komme til at krænke andre unge.
I Red Barnet mener vi, at det er vigtigt at
styrke børn og unges sociale-digitale handlekompetencer, og at det arbejde skal starte
tidligt – allerede i indskolingen. Derfor har vi
udviklet materialet ’Vær digital’, som ligger
frit tilgængeligt på EMU og kan bruges af skolerne til at udvikle et digitalt værdisæt, hvor
både det pædagogiske personale og eleverne
på alle grundtrin bliver inddraget. Materialet
er opbygget som undervisningsmoduler, der
sætter fokus på de særlige vilkår, der er, når
vi kommunikerer via en skærm, hvordan
konflikter og mobning kan opstå på digitale
platforme, hvad der er vigtigt at tænke på,
når vi deler billeder med hinanden, og risikoen for at blive manipuleret, når vi møder
fremmede på nettet.

For at komme de digitale krænkelser til
livs er det vigtigt, at vi som fagpersoner husker på, at unges liv ikke kan deles op i det,
der sker ’på nettet’, og det, der sker ’i den virkelig verden’. Den digitale arena er blot én ud
af mange arenaer, som børn og unge bevæger
sig i, og som påvirker hinanden. Som læ-

rer er det vigtigt at spørge ind
til denne del af elevernes liv.
Unge fortæller, at hvis dialogen
om livet på nettet var en del af
hverdagen, ville de opleve det
som lettere at bede om hjælp,
hvis noget går galt.

Hvis internettet skal blive et mere trygt
og inkluderende sted at være, skal vi lære og
forstå, at det, som foregår på nettet, er lige så
virkeligt og får lige så mærkbare konsekvenser som det, der foregår på de fysiske arenaer. Derfor er skolernes arbejde med grænser
og fællesskab essentielt – også i forhold til
børn og unges digitale liv.
FOLKESKOLEN / 10 / 2018 /
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Invester i godt
skolebyggeri – det
betaler sig
DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN
FORMAND FOR DLF’s
ARBEJDSMILJØ–
OG ORGANISATIONSUDVALG

I løbet af det kommende år skal vi have
valg til Folketinget. I den forbindelse kan vi
formentlig forvente valgløfter og debat om de
kommende års offentlige anlægsinvesteringer.
Skolerenoveringer og skolebyggeri bør blive
centralt placeret i den debat.
Vi har nemlig ret solid viden om, at det betaler sig at investere i gode skolebygninger. Vi
ved, at de fysiske rammer har direkte indflydelse på elevernes udbytte af undervisningen.
Tænketanken Kraka har blandt andet samlet
en del både international og national forskning om betydningen af et godt indeklima i
folkeskolerne. Konklusionerne peger i retning
af, at gode fysiske rammer har en positiv
indvirkning på sygefraværet. Når lærerne (og
eleverne) har et mindre sygefravær, gavner
det selvfølgelig elevernes udbytte af undervisningen. Og det vil samtidig være godt for de
offentlige kasser, hvis færre skattekroner skal
gå til unødvendigt fravær. Hertil kommer, at
en investering i området ligeledes vil medføre
lavere udgifter til for eksempel el og varme.
Hvad der måske er endnu vigtigere, så peger
meget også på, at et bedre indeklima øger
indlæringsevnen.
Vi ved, blandt andet fra vores arbejdsmiljørepræsentanter, at vores folkeskolers fysiske
standard er yderst forskellig. Tiden er derfor
kommet til, at vores folkeskoler får en central
placering i de kommende års anlægsbudgetter, både i de enkelte kommuner og ved at
Folketinget afsætter midler til formålet for eksempel gennem en pulje, som kommunerne
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kan søge, i det omfang deres egne midler ikke
rækker til de konkrete behov.
Der bør ikke kun fokuseres på investeringer i infrastruktur, motorveje, jernbaner,
broer og så videre.
Herfra skal lyde en klar opfordring til, at
politikerne på Christiansborg finder de store
ambitioner frem. Det bør være en ambition,
at alle elever modtager undervisningen i
velindrettede skolebygninger med et godt
indeklima.
Det fortjener skolens elever og ansatte.

Når lærerne
(og eleverne) har et
mindre sygefravær,
gavner det selvfølgelig elevernes
udbytte af
undervisningen.
Nogle steder er behovet renoveringer og
istandsættelse af varierende omfang. Andre
steder vil det formentlig være den bedste beslutning at bygge en helt ny skole.
Omfanget og behovet bør naturligvis undersøges nærmere. En sådan undersøgelse og
en efterfølgende national handlingsplan for
skolerenoveringer og skolebyggeri bidrager
Danmarks Lærerforening naturligvis gerne
til.

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

Ghettoplan del 2:
Tvangslukning
af skoler
›A
 ndreas Ravn Skovse
Blog: Virkelighedens Vestby
I sidste uge skrev jeg om tvungne sprogprøver i 0. klasse. Siden da har regeringen
fundet flertal for dele af sin ghettoplan, der
derfor er rykket fra valgkampsretorikken ud
i virkeligheden. I dag vil jeg derfor kigge lidt
på endnu et punkt, nemlig den gamle ledelsesklassiker »ledelse gennem frygt«.
Et af de vedtagne punkter hedder
»øgede sanktioner over for institutioner
med dårlige resultater«. Eller oversat til
skolens hverdag: »konstant trussel om
skolelukning, hvis dine elever er så uheldige at have svage forudsætninger«.
Enhver lærer har allerede som ønske, at
eleverne bliver så dygtige som muligt. Derudover er truslen om en skolelukning ikke
ligefrem motiverende for arbejdsglæden,
og arbejdsglæde hænger sammen med
arbejdsindsats. Måske kunne man ligefrem
tænke sig, at det ville blive svært at tiltrække kvalificerede lærere til disse skoler?
Eller at de lærere, der kan se på deres elever, at de nu igen ikke kommer til at levere
et tilfredsstillende resultat i de nationale
test, begynder at se sig om efter arbejde
andetsteds?
En aldeles sandsynlig konsekvens af
dette tiltag er en opdeling af skoler i A- og
B-skoler. De skoler, hvor eleverne kommer
fra svage familier, kan meget hurtigt få
svært ved at tiltrække og fastholde kvalificeret personale og ledelse. Og når man så
tvangslukker en sådan skole, hvad så?

Deltag i debatten – enten i bladet eller på folkeskolen.dk. Debatindlæg til bladet sendes til
folkeskolen@folkeskolen.dk og må højst være på 1.750 tegn med mellemrum. Deadline for indlæg til
Folkeskolen nummer 12 er senest torsdag den 7. juni.

RETTELSE

› DEBAT

Kommissionen – et bureaukrati
i bureaukratiet

Det er ikke A.P. Møller Fonden,
men Undervisningsministeriets
talentpulje, der har finansieret det
projekt om iagttagelsesværktøjer
til tidlige læsere, vi skrev om i
Folkeskolen nummer 9, og den
interviewede ekspert Peter Heller
Lützen er læsekonsulent. Redaktionen beklager fejlene.

›T
 homas S. Ammons
Vejle Lærerkreds

Jeg er ikke i tvivl om, at Anders Bondo
gjorde alt, hvad der stod i hans magt, ved
overenskomstforhandlingerne. Så meget
desto mere ærgerligt er det, at det – med
assistance fra Dennis Kristensen – lykkedes
de offentlige arbejdsgivere at få splittet et
fællesskab, der havde en historisk chance
for at få rykket magtbalancen på arbejdsmarkedet, så det offentlige ikke længere er
under pres fra det private.
Naturligvis kunne jeg glæde mig på
andre faggruppers vegne, men da jeg
erfarede, at et af de grundlæggende krav
fra fagbevægelsen ikke var imødekommet, blev glæden kort. Det lykkedes som
bekendt Michael Ziegler og co. at indføre
en såkaldt kommission, der skal undersøge
konsekvenserne af skolereformen fra 2013.
Den instans, der har ført skolereformen
ud i livet, skal nu – fem år senere – blive
klogere på, hvad folkeskolen mangler.
Kommissionen er nedsat af arbejdsgiverne,
hvilket højst sandsynlig vil stille endnu
større krav til lærernes argumenter og
forklaringer, inden de bliver brugt konstruktivt.

Er det ikke fantastisk? En ny afdeling
inden for et buraukrati, hvor der skal dokumenteres, researches, skrives rapporter,
holdes møder og så videre – tid og resurser, der kunne og burde være brugt meget
mere fornuftigt.
Det er nu, vi har chancen for at få gjort
op med loven fra 2013: Nemlig ved at
stemme nej til forliget, når urafstemningen
skal gennemføres. Skal vi gennem en ny
konflikt for at få et så basalt punkt i forliget
ændret, må vi desværre tage den med.
Men jeg er ret sikker på, at lærerne – i forhold til konflikten i 2013 – har fået større
sympati og forståelse.
Derfor anbefaler jeg et nej ved urafstemningen.

Få en lærer med
på studieturen
G R AT I S *
Bestil jeres studietur nu, og spar penge!
På en række destinationer med afrejse
fra hhv. København og Aalborg, kan I, i
bestemte uger i sept. og okt. 2018,
få én lærer GRATIS med på studieturen.
Fra København
Dublin • London • Rom
• New York • Malaga

Fra Aalborg
Barcelona

Begrænset antal pladser, så kontakt os
allerede NU!
Gælder ved min. 20 elever | * Værdi max. 3.000 kr.

Køb hos BENNS og få:
55 års erfaring • Skræddersyet produkt
• Tidsbesparelse • Lave priser
Ring på 65 65 65 63 | group@benns.dk
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NYSGERRIGE
LÆRERE SPØRGER
OM ELEVERS
BUD PÅ LØSNINGER
På Vejgård Østre Skole i Aalborg arbejder de med strukturerede
samtaler ud fra ideen om, at børn gør det, så godt de kan. Lærere og
pædagoger stiller spørgsmål, er nysgerrige og benytter en guide til
struktureret samtale.

TEKST

HELLE LAURITSEN

ILLUSTRATION

MISS LOTION

Et barn i 1. klasse har rigtig svært ved at sige
farvel til mor og far om morgenen, barnet
vil helst sidde med en iPad, men hvordan
kan man som lærer få eleven med i klassens
arbejde fra dagens begyndelse? Det er dagens
ene samtale, som kolleger giver respons på.
En ordblind elevs udfordringer i engelsk er
en anden samtale. I begge tilfælde spørger
læreren nysgerrigt og prøver at få løsningsforslag fra eleven.
På Vejgård Østre Skole har de arbejdet
med Collaborative and Proactive Solutions
(CPS) og plan B-samtaler med elever, der har
nogle udfordringer i skolen (se boks). Udfordringerne kan være alle slags, og det kan
være elever med store sociale udfordringer
i skolen, faglige udfordringer, eller det kan
være et mindre problem, der opstår pludseligt for et barn.
Skolen har arbejdet med metoden i to år,
en forsker har fulgt og evalueret det første år,
og en ny evaluering er på vej. Det begyndte
med en enkelt gruppe af lærere og pædagoger, der var interesserede i at arbejde ud fra
en struktureret samtale, og i dag er to grupper på skolen med.

Svært at sige farvel
Der sidder ti lærere, pædagoger, projektleder
og skoleleder i lokalet. På bordet lægger en lærer sin mobil, hvor hun har optaget en samtale
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med en elev i 1. klasse. Samtalen handler udelukkende om elevens afsked med forældrene
om morgenen, som ofte bliver meget langstrakt
og dramatisk. Indimellem er det endt med, at
forældrene har taget barnet med hjem igen.
Det er vigtigt, at der kun er ét emne – én
problemstilling – i en struktureret samtale. Og
at den voksne ikke taler om »forkert adfærd«,
men i stedet spørger barnet, hvorfor noget er
svært.
»Gennem et stykke tid har jeg lagt mærke
til, at det kan være svært for dig at sige farvel
til din mor og far. Er det rigtigt?« spørger læreren på mobiloptagelsen.
»Ja, jeg kan komme til at savne dem, når
vi har snakket meget derhjemme. Så heroppe
bliver vi uvenner, fordi jeg gerne vil være
hjemme. Mor er hjemme om dagen nu, så jeg
vil gerne være hos hende, men hun siger, at
jeg skal blive her«, forklarer eleven.
»Hvordan er det så, hvis det er far, der
afleverer om morgenen?«
»Det samme«.
Læreren spørger eleven, hvordan det bli-

Plan B-samtale
Metoden, som Vejgård Østre Skole bruger, hedder Collaborative and Proactive Solutions – CPS – og bygger
på Ross W. Greenes ideer. Han er en amerikansk forfatter og ph.d. i psykologi og har blandt andet skrevet
bøgerne »Det eksplosive barn« og »Fortabt i skolen«.
Se skema med guide til feedback og selv-feedback på
plan B-samtaler på folkeskolen.dk.

»Tankesættet om, at børnene
altid gør det bedste, de kan, er
rigtig godt. Det har ændret min
tilgang til børnene, og jeg skælder
nærmest aldrig ud mere«.
LÆRER MARIE LOUISE GRØNNEBÆK

ver i skolen senere på dagen, om barnet har
det godt i skolen?
»Jeg kan godt lide frikvarter, jeg leger med
X og Y«, svarer eleven.
De når frem til, at det allerede er på vej ud
ad døren om morgenen, at barnet bliver ked
af det, men at det går bedre, hvis barnet begynder dagen i skolefritidsordningen.
»For så kan jeg spille iPad først. Og så er
jeg klar«.
Men det er ikke altid, der er tid til først at
være lidt i skolefritidsordningen, så hvad kan
løsningen være de andre dage, spørger læreren.
»Jeg kunne kramme lidt med mor og far.
Eller en pude«, lyder en løsning fra eleven.
De taler om, at iPad kan være okay i skolefritidsordningen, men at det ikke dur i klassen. Læreren opsummerer og spørger, om
nogle minutters krammetid i sofaen kunne
være en løsning. Og det mener barnet.
Læreren fortæller bagefter, at det går fint
nu. Første dag var rigtig svær, og forældrene
kunne først gå klokken 8.20, men så blev de
enige om en nedtælling til klokken 8.15, 8.10,
8.05. Det tog fire uger, og nu er der ingen problemer. Forældrene afleverer barnet i skolen
og er gået, når klokken er 8.00, og barnet er
tilfreds. Læreren påpeger, at hun aldrig selv
var kommet frem til den løsning.

Barnet opsummerer selv
Gruppen lytter omkring ti minutter til optagelsen af samtalen, og bagefter byder alle ind.
De roser læreren for at spørge godt ind, være
nysgerrig og opsummere.
»Du lægger ikke løsningen foran ham, det
er rigtig godt. Det har vi en tendens til at gøre
over for børn«, siger en kollega.
»Barnet giver dig så meget information, og
du opsummerer flot. Du får også barnet til at
opsummere det hele. Meget fint«, siger Mette
Christensen Jensen, der er lektor på UCN
– professionshøjskolen i Nordjylland – og projektleder. Hun leder disse møder på skolen.
»Det er okay, at det tager fire uger, for barnet
er helt tydeligt ikke klar til at sige farvel til forældrene. Det er også godt, at du forklarer, at iPad
altså ikke dur for dig og de andre i klassen«.
En lærer har observeret, at eleven i gentagelserne på optagelsen bliver mere og mere
klar til at kunne sige farvel om morgenen.
Eleven bliver mere »frisk på at prøve«.
En kollega griner og kalder det »nedtælling på kramning«. Læreren har fået feedback, har selv fortalt, hvad der fungerede, og
hvad der kunne være gået bedre. De er klar
til næste mobiloptagelse.
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Børnenes egne løsninger
»Tankesættet om, at børnene altid gør det
bedste, de kan, er rigtig godt. Det har ændret
min tilgang til børnene, og jeg skælder
nærmest aldrig ud mere«, siger lærer Marie
Louise Grønnebæk, der er klasselærer i en
1. klasse. Hun har været lærer i 20 år og har
deltaget i arbejdet med de strukturerede
samtaler i over to år.
»Tidligere kunne jeg jo godt finde på at
komme med en løsning på et problem, og det
holdt aldrig. Til gengæld er jeg blevet overrasket over, hvor gode børnene er til selv at
komme med løsninger«.
Pædagog i indskolingen Kira Wittendorf
Sørensen fortæller, at hun er blevet mere nysgerrig på, hvorfor barnet gør, som det gør.
»Jeg får altid noget nyt at vide, når jeg
spørger nysgerrigt, og faktisk har jeg kun en
gang oplevet, at jeg borede efter løsningsmuligheder hos barnet, uden at der kom nogle«,
siger Kira Wittendorf Sørensen.
Marie Louise Grønnebæk fortæller, at hun
på et tidspunkt talte med eleverne om den
uro, der altid var, når de skulle begynde billedkunstundervisningen. Eleverne var helt
enige med hende i, at der var meget uro, og
deres forslag var, at de ikke måtte gå ind i lokalet, før hun kom. De skulle blive på gangen
og være stille, og så skulle de gå ind sammen
med hende. Det har virket siden.
Kira Wittendorf Sørensen har haft en oplevelse med en elev, der altid rodede meget
rundt omkring sig. Da de talte om det, kom ele48 /
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ven selv med forslag til, hvad hun kunne prøve
at ændre, og hun blev også opmærksom på, at
hendes gymnastikpose ikke skulle ligge og flyde
på gulvet, fordi nogen kunne falde over den.

Er blevet naturligt at optage samtale
De fortæller, at arbejdet begyndte med et
foredrag, hvor den amerikanske forfatter og
ph.d. i psykologi Ross W. Greene fortalte dem
om ideerne bag metoden. Om hvordan man
bryder problemerne ned til mindre dele og til
noget meget enkelt. Hvordan man spørger til,
om barnet kan forklare, hvorfor det er uroligt/
eksploderer/har det dårligt. At barnet selv
kommer på banen med løsningsforslag, der
kan være helt anderledes, end man havde forestillet sig, fordi man egentlig ikke har forstået,
hvorfor barnet gør, som det gør, i en situation.
»I Aalborg Kommune gør man mange forskellige tiltag, men det er dejligt, at vi selv har
kunnet melde os som interesserede i dette
forløb, og at vi har fået tid til det. Vi er motiverede«, siger Marie Louise Grønnebæk.
De fortæller, at det i begyndelsen var grænseoverskridende at skulle optage deres samtale
med børnene på mobiltelefonen og afspille
den for kolleger og ledelse. Men efter et par
gange er det blevet mere naturligt at gøre, og
børnene ved også, at formålet er, at de voksne
skal blive bedre til at hjælpe dem i skolen.
»Det hjælper selvfølgelig ikke hver gang,
men det har givet mig en ekstra metode i mit
arbejde, og det falder naturligt i min faglighed.
Jeg gør samtalerne uformelle nu og bruger

teknikken ofte, for eksempel hvis jeg sidder og
taler med en elev, der har det svært med matematik«, siger Kira Wittendorf Sørensen.
I Marie Louise Grønnebæks team er næsten alle kommet med i arbejdet med de
strukturerede samtaler.
»Det giver et fælles fodslag. Ellers kan man
godt risikere at komme i clinch med en kollega, der for eksempel har den holdning om en
elev, at ’han bare skaber sig’. Men det virker
godt at være nysgerrig på, hvorfor eleven gør,
som han gør – og vi har fået metoden mere
grundfæstet. Samtidig betyder relationen til
barnet rigtig meget«.
De fortæller, at det var udfordrende i begyndelsen at gå frem efter et skema i samtalen, men det blev hurtigt indarbejdet. Nu kører det naturligt, og man kan eventuelt bare
bruge skemaet som en huskeseddel.

Hjælp til ordblind i engelsk
En anden samtale på dagens gruppemøde
handler om, hvordan læreren bedst kan
hjælpe en ordblind elev i engelsk. Læreren
spørger, om det var selve opgaven, der var
svær at forstå, siden eleven ikke kunne blive i
opgaven. Eleven forklarer, at det bliver svært,
når der er meget nyt, fordi hun ikke kan stave
til mange af ordene. Og når der så både er nutid og datid, bliver det ekstra svært. Hun siger,
at hun blev frustreret og derfor ikke kunne
fortsætte med at arbejde med opgaven.
Samtalen handler om, hvordan de kan gøre
det bedre næste gang. Læreren spørger, om det

vil være en hjælp, at grammatikken gennemgås
på tavlen. Eleven fortæller, at det bliver mere
forvirrende. Hun kan bedst klare at få eksempler. Læreren spørger også, om eleven ser
engelsksprogede film og spiller computerspil.
Det gør hun. Den nationale test gik også meget
bedre sidste gang end tidligere. Løsningen for
næste time bliver, at eleven kommer i en gruppe med andre på nogenlunde samme faglige
niveau, og at læreren sætter sig med gruppen,
mens de andre grupper arbejder selv.
De andre fortæller efter lytning til samtalen, at den gik supergodt. Eleven kom med
meget, der gjorde det lettere at forstå, hvordan man som lærer kan sætte ind. Eleven er
glad for, at det går bedre i engelsk, og læreren
får ros for at være opmuntrende. Et par kolleger foreslår, at hvis de finder en model, der
virker godt for eleven, så skal den udbredes
til kollegerne, der har klassen. Måske kan
samme model bruges i andre fag.
De taler også om, at eleven undervejs
bliver mere bevidst om, hvad der går godt og
virker, og hvad der er svært.
En tredje samtale denne dag handler om
en urolig elev, der kedede sig i en time og
syntes, det var fagligt svært. Her fortæller læreren, at det ikke blev en plan B-samtale, men
snarere en »gentleman-agreement« mellem
de to om, at eleven ikke forstyrrer så meget
fremover. Læreren førte samtalen på vegne af
en kollega, og det fungerer ikke, taler gruppen om. Man skal selv »eje problemet« for at
kunne tage samtalen.

Ledelsen deltager
Da projektet begyndte, var tid til arbejdet en
stor udfordring. I første evaluering nævner flere
også den manglende tid til samtalerne og bearbejdningen af dem som et problem, men nu går
det meget bedre. Tiden er lærerens forberedelsestid, der er sat tid af – skemalagt – til møder
med kolleger og projektleder, og det har hjulpet.
I første evaluering fortalte størstedelen af
deltagerne, at de ikke havde haft tid og overskud til at føre logbog, selv om de var motiverede for det. Flere pegede dengang på det
nødvendige i at skemalægge arbejdet. Det er
nu sket. Selv om det ikke er let at få skemaet
til at gå op med en blandet gruppe af både
lærere og pædagoger, så bliver det prioriteret,
fortæller skoleleder Jesper Saugstrup Jensen.
Han deltager også nu i langt de fleste møder om de strukturerede samtaler på »hold
1«, mens viceskolelederne tager »hold 2«. I alt
er 22 medarbejdere i gang med CPS.
»Nogle af os har været på studietur til
Stockholm, hvor de også arbejder med CPS,
og dér deltog ledelsen altid i møderne. Siden
da har vi også deltaget. Det giver et godt
indblik i læreres og pædagogers tilgang til
eleverne, og det giver nogle fantastiske historier om det relationelle arbejde, som man
ikke skal underkende. Det betyder også, at vi
bedre forstår, hvad der er svært i arbejdet, og
at vi også i vores tilgang til eleverne kan være
nysgerrige«, siger Jesper Saugstrup Jensen.
Projektleder Mette Christensen Jensen
understreger betydningen af, at ledelsen taler

»Det giver et fælles fodslag. Ellers
kan man godt risikere at komme i
clinch med en kollega, der for eksempel har den holdning om en
elev, at ’han bare skaber sig’«.
LÆRER MARIE LOUISE GRØNNEBÆK

om de strukturerede samtaler og arbejdet
med CPS. Det er med til at fortælle, at det er
et vigtigt arbejde på skolen.

Fjerne fokus fra adfærd
Mette Christensen Jensen er certificeret til at
arbejde med Collaborative and Proactive Solutions. Hun har arbejdet med metoden i tre år,
og på Vejgård Østre Skole skal inklusions- og
trivselsvejleder Stinne Jensen fra kompetencecentret i gang med en certificering til
efteråret. Det er Ross W. Greene, der står for
certificeringen.
De taler om, at metoden er som at lære
et ekstra sprog. Nysgerrigheden over for et
problem betyder, at man kan tage fat på en
anden måde. Det svære for de fleste er at
fjerne fokus fra barnets adfærd, hvor de taler
om, hvad barnet gør forkert.
»I stedet for at sige til et barn, at det er
rigtig træls, når hun går uroligt rundt i klassen, så aftaler vi i stedet at tale sammen på
et tidspunkt, og så siger jeg måske: ’Jeg har
lagt mærke til, at det bliver svært ...’, og så
spørger jeg nysgerrigt til, hvad barnet tænker«, forklarer Stinne Jensen.
Men det betyder ikke, at der er tale om,
at eleverne bare kan bestemme, hvad de
gerne vil. Det er ikke laissez faire-metoden.
»Vi har talt med børnene om, hvordan de
oplever de strukturerede samtaler. De siger,
at de ikke mener, at alle lærere og pædagoger
kan lære at arbejde sådan. Men voksne, der tager børn alvorligt og lytter til dem, de kan lære
metoden«, fortæller Mette Christensen Jensen.
På skolen har de tidligere arbejdet med
LP-modellen, og CPS passer heldigvis fint ind
i den tankegang, fortæller de. Børneperspektivet kan fint være en del af LP-arbejdet, og det
er børneperspektivet, der er grundlæggende i
CPS. De kører ikke struktureret LP-model nu,
men de har arbejdet med det i flere år, så den
ligger ubevidst i deres arbejde. Plan B-samtalerne er blevet et redskab i værktøjskassen.

Læs også
»Gratis bog om inklusion: Det er ofte
samarbejdet, det kniber med« og Tine
Basse Fiskers og Laila Colding Lagermanns bog »Samarbejde og inklusion«,
der er en evaluering af CPS på Vejgård
Østre Skole.
Hent skemaet, som lærerne bruger til
feedback – på folkeskolen.dk.

FOLKESKOLEN / 10 / 2018 /

49

folkeskolen.dk/engelsk

Få besøg fra andre
lande i klassen
TEKST

HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

Hvad skal en lærer gøre, når eleverne gerne vil
møde elever fra andre lande og lære sprog – og
der så ikke er penge at rejse for?
»Noget af det allervigtigste for eleverne er
at få kompetencer ved at tale sproget med folk
i andre lande. Der er mange muligheder for at
skabe autentiske internationale møder i klassen.
Eleverne vil det rigtig gerne, så har lærerne mod
på det, er det bare at gå i gang«, siger lærer Ann
Katrine Rannestad, som arbejder som konsulent
for Aalborg Kommune, der har udviklet strategien »Vild med verden«.
Hun har som skolekonsulent arbejdet med
mange af de gratis tjenester, ligesom hun inviterer gæstelærere fra Europa til danske skoler
– ophold, som mange af gæstelærerne får stipendier til via Erasmus+.
Og så er det også værd at holde øje med, om
man som sproglærer selv trænger til at få opfrisket sine kompetencer i udlandet, opfordrer Ann
Katrine Rannestad.
50 /
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Når eleverne ikke kan lære sprog af en »indfødt«, kan sproglærerne invitere verden ind i klassen. Lærer og konsulent
Ann Katrine Rannestad har samlet en oversigt over gratis
tjenester, der giver nyt liv til sprogundervisningen.
Få verden ind i klassen
 eTwinning.net: Hvor finder jeg skoler i EU, og hvad
kan vi samarbejde om?
 education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/mystery-skype : Gæt, hvem du skyper med.
 education.microsoft.com/skype-in-the-classroom/
find-guest-speakers: Gæstetalere fra udlandet.
 schooleducationgateway.eu: En slags europæisk
værktøjskasse, hvor man kan hente inspiration. Den er
støttet af EU, og her er der muligheder for at søge information og at søge ophold i udlandet. Man kan læse om
muligheder i Erasmus+, som støtter ophold i udlandet.
For eksempel job shadowing, hvor unge, typisk lærerstuderende fra udlandet, kan komme til Danmark og »skygge« danske lærere.

Lærere kan søge

• Stipendier til tysktalende lande via
Goethe-Instituttet.
• Erasmus+ Key Action 1-midler til kompetenceudvikling i udlandet, jævnfør School Education Gateway.
• Styrelsen for Forskning og Uddannelse sender via
Erasmus+ lærere på kontaktseminarer i EU – løbende
ansøgninger.
• Styrelsen for It og Læring sender adskillige lærere/
pædagoger på eTwinning-workshop i EU – løbende
ansøgninger.
• Ansatte på skoler kan ansøge om tilskud til rejser med
internationalt indhold.

Foto: iStock

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I FÆLLESSKABET OM
ENGELSK, TYSK
OG FRANSK
Tysklærere kan for eksempel søge om Goethestipendier fra Goethe-instituttet, ligesom institutioner som Institut Francais, British Council, Confucius Institute – et dansk-kinesisk forsknings- og
kulturcenter – alle har til formål at fremme sprog.
»Mange lærere er ikke klar over, at de kan
søge disse stipendier. Ansøgerne bliver vurderet af Goethe-instituttet og strikker opholdet
sammen – ideen er at få brushet sproget op i
et møde med lærere fra andre lande«, siger Ann
Katrine Rannestad.

Kend de gratis tilbud
Ann Katrine Rannestad har samlet en række
tjenester på nettet, som giver mulighed for at få
besøg i klassen, enten virtuelt eller fysisk i form
af en gæstelærer, alt sammen gratis for den enkelte skole.
Her er nogle eksempler:
MysterySkype er en af de gratis – og underholdende – glæder, som gør det muligt for
en klasse at møde en anden klasse. Det typiske
møde på MysterySkype varer cirka 20 minutter.
»En klasse i Bulgarien kan for eksempel kontakte en klasse i Danmark, og så skal de løse
opgaver på engelsk. Det gælder for eksempel
om at gætte, hvilken by klassen kommer fra. Det
er sjovt, og eleverne tænker ikke over, at det er
undervisning, men det er det«, siger Ann Katrine
Rannestad. »Så skal eleverne forberede sig, de
skal spørge på engelsk, og de skal finde ud af,
hvordan de skal hilse på klassen i det andet land«.

Ann Katrine Rannestad synes, at det er meget simpelt at bruge MysteryScype som lærer,
og hun har selv oplevet, hvordan nogle udenlandske elever hurtigt fandt ud af, at hendes
klasse kom fra den lille by Vodskov ved Aalborg.
»Det er også muligt at få gæstelærere, der
kan fortælle eleverne om et emne. Det kan være
enten en havbiolog, der ved meget om hvaler, eller en gæstelærer, der kan fortælle om programmering, og det koster heller ikke noget«, fortælle
hun.
School Education Gateway er en tjeneste,
hvor lærerne kan opfordre lærere i udlandet til at
komme til Danmark som gæstelærere.
»I Aalborg har vi haft flere gæstelærere, vi har
lige haft nogle lærere fra Tyskland, som også var
hjemme hos lærerne privat. Ved sådanne møder
taler man virkelig intensivt tysk«, siger Ann Katrine Rannestad og fortæller, at de udenlandske
lærere får deres ophold betalt ved at søge penge
gennem EU-programmet Erasmus+.
eTwinning.net er en anden tjeneste, som
understøttes af EU. Formålet er at udvikle elevernes faglige kompetencer i samarbejde med
elever fra andre lande. Samtidig bliver elevernes
interkulturelle og sproglige kompetencer også
brugt og udviklet.
AIESEC Denmark går ud på at bringe unge
studerende fra hele verden som frivillige til danske skoler i to måneder. Disse studerende er
kulturelle ambassadører, der kan deltage I forskellige læringsaktiviteter. De deler historier og

På engelsk-netværket bliver
der delt alt fra faglig viden
og tips til erfaringer og holdninger til faget. Her kan du
sparre med de allerede 5.301
tilmeldte lærere fra hele landet og få nyt om dit fag direkte i indbakken. På tysk- og
fransk-netværket kommer du
i kontakt med 2.737 undervisere inden for de to fag.
folkeskolen.dk/engelsk
folkeskolen.dk/tyskogfransk

erfaringer fra deres hjemland og bringer nye perspektiver og synsvinkler til eleverne.
Mange af de frivillige har desuden også baggrund inden for kreative, sportslige eller akademiske fag, hvilket giver mulighed for at integrere dem
i undervisningen på mange spændende måder.

Brug udlændinge i Danmark
En anden oplagt mulighed er at få udenlandske
forældre til børn i klassen til at komme og holde
oplæg; en løsning, som Ann Katrine Rannestad
betegner som en »skatkiste«.
»Det kan være en forælder, der er jæger, eller en, der ved noget om noget helt andet. Jeg
blev selv overrasket over, hvor mange forældre til
elever i min datters klasse der kommer fra udlandet«, siger Ann Katrine Rannestad.
hah@folkeskolen.dk
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Hjælp vores børn og unge:

Fjern de nationale test
MARIA RONEKLINDT
FOLKESKOLENS
ENGELSKRÅDGIVER

To gange om året skal mine 7.-klasseelever i engelsk testes, og det er ikke ligefrem blandt mine
yndlingsaktiviteter som engelsklærer.
Tænketanken Cevea har netop offentliggjort
nogle bekymrende tal: Siden 2009 er antallet
af patienter i børne- og ungepsykiatrien steget
med 62,6 procent. Flere eksperter peger på
karakterræs og test i skolen som en medvirkende faktor.
Jeg kan ikke forstå, hvorfor man ikke fra po-

litisk side handler på det her. Ceveas analyse er
ikke den eneste analyse, der tyder på, at vores
børn og unge mistrives i skolen med det konstante pres, der er forbundet med vores testkultur, karakterræs og faglige mål, der skal nås.
Et forskningsprojekt fra Rigshospitalet konkluderer for eksempel, at antallet af unge, der
er diagnosticeret med depression, er tredoblet
siden 2000. Og som lærer ser jeg i skolen hver
evig eneste dag, hvordan mine elever føler sig
presset i forhold til de krav, der stilles til dem.
I min 8. klasse oplevede jeg i oktober måned,
hvordan nogle af mine elever gik i sort og nærmest hyperventilerede, da jeg stillede dem over
for en – i mine øjne – helt uskyldig grammatiktest på nettet.
Vi lever i en tid og en verden, hvor det, der
kan måles og vejes, opfattes som mere værdi-

Skal din klasse være Årets Panthelte?
Til efteråret afholder Dansk Retursystem igen klimakonkurrencen
Årets Panthelte for landets 0.-4.-klasser.
I løbet af fire uger skal eleverne lære om klima, råstoffer og genanvendelse
og samle tomme dåser og flasker.
Den klasse, der samler flest, vinder titlen
som Årets Panthelte og 2000 kr. til klassekassen.
Læs mere på www.danskretursystem.dk/panthelte og tjek det
gratis undervisningsmateriale og de sjove læringsspil ud.
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fuldt end det, der ikke kan. Det er ødelæggende
for vores børn og unge, der oplever det som et
kæmpe pres konstant at skulle præstere godt.
Som lærer taler jeg naturligvis meget med mine
elever om, at det ikke er resultatet i en test eller en bestemt karakter, der er afgørende i livet,
men det er en svær kamp at vinde, når blandt
andet de sociale medier tegner et andet billede.
Derfor har jeg brug for hjælp fra politikerne.
Fjern de nationale test, og lad mig selv som
lærer afgøre, hvilke evalueringsredskaber jeg
vil bruge i min hverdag for at løfte mine elever
mest muligt fagligt.

Klima på
skemaet:
uge 44, 45,
46 og 47

Ved Martin
Mikkel Medom/mim@folkeskolen.dk
Vitved Schäfer/mvs@folkeskolen.dk

2.000
ÅRS
KRIGSHISTORIE I RØDOVRE
Der bliver fyldt med soldater og krigskøretøjer i Rødovre, når Oplevelsescenter
Vestvolden afholder Krigshistorisk Festival den 16.-17. juni. Festivalen byder
blandt andet på gladiatorkampe, russisk
kampsport, vikinger, soldater fra verdenskrigene, romerske legionærer,
koldkrigsspioner og soldater fra den
amerikanske borgerkrig. Eleverne kan
også gå på opdagelse i den 1.200
meter lange krigstidslinje. Sidste år
besøgte 20.000 mennesker festivalen, hvor der er gratis entré.

Stop vold mod lærere
Flere og flere lærere og specialundervisere er udsat for vold og trusler på
jobbet. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
(NFA). Projektet Vold som Udtryksform tilbyder gratis kurser for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i folkeskolen. Laboratorierne er et udviklingsforløb, der skal være med til at forebygge og håndtere konflikter og vold på arbejdspladsen. Det er Socialt Udviklingscenter,
der står bag initiativet, der tidligere har kørt i socialpsykiatrien. Der er frist
for at ansøge for folkeskoler og specialskoler 26. maj.
Se mere på voldsomudtryksform.dk/laboratorier

xxxxxxxx

MUSIKERE
TILBYDER GRATIS
SANGSKRIVERWORKSHOP
Der er nu åbent for tilmeldinger til Koda Skolekontakt, hvor professionelle
musikere på sjov og kreativ vis underviser eleverne i sangskrivning. Alle
klasser fra 6. klassetrin kan tilmelde sig workshoppen, hvor en musiker i
løbet af fire timer vil skrive en ny sang eller et nyt stykke musik sammen
med eleverne. Formålet er at lade eleverne udforske musikkens univers, og
at eleverne skal opleve, hvor stort et arbejde der ligger bag den musik, de
lytter til. Det er 13. år i træk, at Koda tilbyder workshoppen, der kan anvendes i musikundervisningen eller i et tværfagligt forløb med andre fag.

Se mere på vestvolden.dk
Se mere på koda.dk/skolekontakt

t
e
v
e
fordr
Udførlig lærervejledning
med masser af
aktiviteter og
veltilrettelagt
emneuge følger
med. Gratis. Betal
kun porto og ekspedition.
Se mere og bestil
act FORDREVET på:
rødekors.dk/skole/fordrevet

NYT, STÆRKT,
UNDERVISNINGSMATERIALE OM BØRN
PÅ FLUGT FRA
KRIGEN I SYRIEN.
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AN MELDELSER

Kønsbevidst pædagogik
• Tekla Canger
• 56 kroner. Alle medlemmer af DLF kan hente bogen
gratis som e-bog og/eller lydbog via dlf.org – Min side
• 72 sider
• Pædagogisk rækkevidde
• Aarhus Universitet

Historier om
matematik
Hvorfor er en meter en meter lang?
Hvordan er matematiklærere? Hvor
mange gange kan man folde et ark papir? »Den røde prik – Lystlæsning for
talfreaks« er en ny bog med svar på
disse og en masse andre spørgsmål. Det
handler alt sammen om matematik, men
vi er langt fra husholdningsregnskabet.
Bogen er skrevet af Anker Tiedemann,
koster 425 kroner for 160 sider og er
udkommet på forlaget Matematik.

Natur på et minut
Filmcentralen har lanceret en serie på ti
finurlige, ultrakorte film, der handler om
genkendelige hverdagsoplevelser med
natur i bred forstand – alt fra kæledyr
til kaktusser og lejrbål. Børn fortæller på
lydsiden, og på billedsiden blandes realfilm og animation. Målrettet dansk og
billedkunst i indskolingen.

Serien kan findes på filmcentralen.
dk/grundskolen
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»’Til kamp
mod kedsomhed’ er
en glimrende
håndbog. Det
er en bog,
der kræver
vidende læsere. Man skal
vide noget i
forvejen for
eksempel om
motivation, og
man skal turde springe ud
i eksperimenter. Men det
skal lærere jo
turde, og det
er jo det, de
gør, hver gang
de støder på
udfordringer«.
Folkeskolens anmelder Gunnar Green
om bogen »Til kamp
mod kedsomhed«.
Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/633806

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

n Køn

Lige i kødet
på kønnet
Litteratur om køn er relevant – og nutiden
er ved at finde ud af det. I disse år
udkommer efterhånden en del teoribøger
med fokus på kønsbevidst pædagogik.
Nogle af dem er rimelige, nogle er meget
grundige, og andre er som denne – korte,
præcise og velskrevne.
○ ANMELDT AF: CHRISTINE REINWALD

Jeg er virkelig opløftet over denne bogs præcision og kortfattethed – på
bare 72 sider får forfatter Tekla Canger både udvidet ens perspektiv og givet flere konkrete forslag til, hvordan man kan ændre sin praksis til at være
mere inkluderende.
I indledningen bliver forskellige måder at forholde sig til køn på i folkeskolen gennem tiden opridset – fra kønsopdelte skolegårde til bekymringen
om de stille piger og vilde drenge, som runder debatten igen og igen. Det
historiske perspektiv er interessant, fordi det tegner et billede af, hvor meget der har ændret sig i vores måder at forholde sig til køn på gennem tiden
– og hvor meget der altså stadig er til forhandling i den måde, vi går til børnenes køn og undervisningens planlægning på.
Når man skal læse om kønsbevidst pædagogik, er det vigtigt at differentiere det fra kønsneutral pædagogik, som søger at udviske kønsforskelle.
Kønsbevidsthed handler om at ville synliggøre menneskers mangfoldige
måder at være deres køn på, og kønsbevidst pædagogik er at skabe plads
til denne mangfoldighed i børnenes hverdag – herunder i skolen. Lærernes,
måske ubevidste, forståelse af køn har en betydning for måden, de tilrettelægger undervisning og forholder sig til temaer i fagene på, og for det
pædagogiske arbejde med det sociale liv i klassen.
Når lærere forstår køn som noget, vi skaber, og noget, vi gør i en konkret
social og kulturel sammenhæng, så er muligheden for at bidrage til elevernes udvikling og trivsel størst. Dermed ikke sagt, at man skal ignorere de
etablerede forestillinger om køn, der findes i samfundet. Dem skal børnene
selvfølgelig også forberedes på.
Hele tiden bliver teorien relateret til praksis, for eksempel når det bliver
pointeret, at hvis man tilrettelægger et fysisk udfordrende undervisningsforløb i matematik for at appellere til drengene i klassen, så kan der være en
risiko for, at de drenge, der ikke er vilde med at være fysisk aktive, kommer

»Hvem tæller for?«
• Linda Vilhelmsen, Annelise Dahlbæk
• 299 kroner
• 237 sider
• Wilhelm Hansen Musikforlag

Foto: Imgorthand/iStock

n Musik

Hvem tæller for?
En alsidig og grundig informations- og inspirationsbog ind i det gensidigt forpligtende samarbejde
om musikundervisning, der påhviler folkeskolen,
musikskolen og ungdomsskolen.
○ ANMELDT AF: INGER UBBESEN

til at føle sig udenfor, fordi de oplever, at de ikke er en del af den
gruppe, som undervisningen var tiltænkt.
På den måde kommer Tekla Canger både omkring de pædagogiske tanker ved at danne nye pladser i klassen, børnefødselsdage, at lave grupper, opdelt undervisning med videre – og
hvordan man skal tænke køn og relationer i forhold til det. Der er
praksisfortællinger fra både indskolingen og udskolingen.
Nogle af praksisfortællingerne kommer med eksempler på,
hvornår det lykkes at lave undervisning, der udvider elevernes forståelse og interessefelter, og som ikke er baseret på fordomme om
køn. Andre giver eksempler på det modsatte – når læreren indirekte
får sagt eller vist, at der er en bestemt måde at være dreng eller
pige på, som er mere rigtig end andre. Der er et eksempel, hvor en
lærer vil holde et pigemøde for at sætte ind over for en konflikt, men
derved kommer til at gøre de piger, der ikke er en del af konflikten,
til en del af problemet. Med den kønsbevidste pædagogik kan man
foregribe den slags. De konkrete eksempler kan på den måde hjælpe meget i ens egen planlægning af undervisning.
Bogen bringer både den teori og forskning i spil, som bekræfter Tekla Cangers pointer, men inddrager også teori og
forskning, der modsiger pointerne, og uddyber derefter, hvilke af
punkterne i teorien hun er enig i, og hvilke af punkterne som kan
og bør diskuteres og problematiseres, og peger på fejlkilder. Det
er dejligt, at en tydeligt holdningsbaseret bog er så lødig.
Denne bog er en af de første teoribøger i lang tid, hvor jeg
har været nødt til at stoppe op og nedskrive citater igen og igen,
fordi formuleringerne og pointerne var så skarpe og præcise.
Jeg håber, min beskrivelse har vækket appetitten. Jeg kan kun
anbefale at læse den.

Folkeskolen og musikskolen har haft eller
har forskellige vægtninger af musikundervisning som henholdsvis kunstnerisk og
pædagogisk praksis, skriver ph.d., cand.
pæd. Finn Holst i bogens forord. Her rammer han for mig at se ind i en central og
grundlæggende diskussion om musikundervisningens begrundelse og berettigelse.
I det første indledende afsnit redegør
forfatterne for, hvorfor de har skrevet
bogen. Her henviser de til samarbejdsprojekter, der har været mellem skoler og
musikskoler, men afspejler også, at der
ikke har været tale om reelt samarbejde.
Og det er det reelle samarbejde, forfatterne gerne vil facilitere og kvalificere.
I et andet indledende afsnit, »Det
fælles tredje«, giver forfatterne forslag
til, hvordan man kan finde et fælles
tredje og vinkle samarbejdet, så det
tilgodeser de respektive institutioners
mål og formål. I dette afsnit lykkes det
forfatterne rigtig godt at gøre Klafkis
tanker til et forståeligt og inspirerende
værktøj for et gensidigt forpligtende
samarbejde om/i konkret musikundervisning.
Herefter følger afsnittet »Metoder til
samarbejde«, hvor de beskriver forskellige samarbejdsmodeller, men de taler
også om forventningsafstemning og
om »kunsten at stille åbne, refleksive
spørgsmål« og om »aktiv lytning og
kunsten at blive på egen banehalvdel«
– og meget mere. Dette afsnit samler
for mig at se en buket af redskaber og
»opmærksomhedsfelter«, som er væ-

sentlige i alle former for samarbejde og
undervisning.
Fra side 59 til side 134 giver forfatterne ideer til eksemplariske forløb for
henholdsvis indskoling, mellemtrin og de
ældste. Det er ikke »kogebogsopskrifter«,
som man blindt kan følge, men eksempler, som tager afsæt i kompetenceområderne fra forenklede Fælles Mål og fra
dannelsestemaerne – nøgleproblemerne,
som tidligere er gennemgået. Det første
eksempel for indskolingen hedder »Regler
i musikalske fællesskaber«, og herunder
gives der en række ideer til konkrete aktiviteter, som bidrager til musikalsk læring
og dannelse. Inspiration, som støtter lærere og (musik)pædagoger i at foretage
kvalificerede og velbegrundede valg. Et af
eksemplerne til de ældste hedder »Folkedans – go home!« Her slog det mig,
hvor dygtigt der lægges et undersøgende
»forskerblik« på undervisningen, som gør
eleverne til aktive medskabere af viden.
Herefter følger en uddybning af afsnittet »Metoder til samarbejde«, hvor
emnerne foldes ud med forklarende eksempler og ideer til praksis, inden bogen
slutter med tre inspirationseksempler
fra Flakkebjerg, Egedal Musikskole og
en musikprofilskole i Kalundborg.
Det er efter min mening en imponerende, informerende, inspirerende
grundig og velskrevet og ambitiøs bog
om musikundervisning og samarbejde,
som får min varmeste anbefaling. Enhver musikstuderende, -pædagog og
-underviser skylder sig selv at læse den.
Men den største effekt får bogen nok
der, hvor man læser den sammen.
FOLKESKOLEN / 10 / 2018 /
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2018

DEN LILLE SKOLE I KØBENHAVN
SØGER EN LÆRER MED
ANSÆTTELSE PR. 1. AUGUST 2018
Vil du undervise byens bedste Lilleskolebørn?
Og vil du bidrage til at give børnene en skolegang
præget af en stærk demokratisk og social dannelse?

Nummer 11: Mandag den 28. maj 2018 kl. 12
Nummer 12: Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 12
Nummer 13: Tirsdag den 7. august 2018 kl. 12
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE

Du har lyst til at arbejde på en skole, hvor børn og voksne
møder hinanden med respekt, og hvor alle tør forsøge sig
med nyt og ukendt i et fællesskab, hvor vi tænker ’vi’ før
’jeg’ og hvor vi tager hensyn til hinanden. Når du møder
børn, kolleger og forældre, er det med åbent sind og humoristisk sans.
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE

44:

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE

RE
FA G B L A D F O R U N D E R V I S E

RE
FA G B L A D F O R U N D E R V I S E
NR. 11

|

8. JUNI

|

36:

OP IGEN
DLF: KONFLIKTKASSEN ER FYLDT
FOR RINGE
UDDANNE LSEN TIL DANSKLÆ RER ER
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE

NR. 12

|

22. JUNI

|

RE
FA G B L A D F O R U N D E R V I S E

2017

NR. 13

NEJ

42%

VALDIS ER ORK
Giver OG LÆRER
bedre

gør lærere, elever
projekterne Rollespil
og pædagoger bedre
undervisningtil? at samarbejde

LÆRERNES SVAR:

AF SKOLERNE HAR
TOLÆRERORDNING

i klassen.HVERKEN-

ELLER

LÆS SIDE 8

LÆS SIDE 6

SKOLE
EVAKUERET
TOER GANGE
DIN SKOLE

»JEG
FORTRYDER
IKKE«
JELVED

KLAR TIL KRISEN?
LÆS SIDE 12

5

17
SIDE
TEMA

MARIANNE
OM INDGREB
I LÆRERNES
ARBEJDSTID

MADS BOOSTER
ELEVERNES SELVTILLID
LÆS SIDE 36

MARIE BLEV REDDET AF
NY LÆRERUDDANNELSE
LÆS SIDE 32

|

17. AUGUST

|

GIV OS
SKOLEN
TILBAGE

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE

|

31. AUGUST

|

NR. 15

19/06/17 14.24

KOM GODT
I GANG PÅ
LÆRERSTUDIET

|

28. SEPTEMBER

|

2017

5.440

NY LEDER PÅ
MØLLESKOLEN:

»VI VIL HAVE DET
GODE LIV FOR ALLE
BØRN I RY«

25 %
AF ALLE UNGE
TRUES OVER
MOBILEN

12. OKTOBER

|

2017

bogen,
Lærer Pernille Kepler har læst
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fra samfundsdebattø
Lars Trier Mogensen.

Undervisningsminister
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og skolerne.
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Du er en lærer af en helt særlig støbning! En lærer som vil
gå gennem ild og vand for at vores Lilleskolebørn forlader
skolen som vidende og reﬂekterende mennesker hvor lærelyst, nysgerrighed og engagement er de store drivkræfter.
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Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk
Lærerstillinger

Du vil hovedsageligt varetage klasselærerfunktionen, du
skal derfor have dansk som linjefag, og også gerne kompetencer eller linjefag indenfor musik, idræt og naturfag.
Du har lyst til at arbejde tæt sammen med en lærergruppe som vægter arbejdsglæde, samarbejde og pædagogisk
udvikling højt. Du kan desuden lide at samarbejde med
engagerede og aktive forældre, da de er en bærende del
af skolens virke.

Foto: Colourbox

Vi er en fri grundskole med vægt på en praktisk, musisk
og æstetisk tilgang til skolegang og fag. Vi er 9 lærere og
140 børn fordelt på 0. til 6. klassetrin og der er 20 børn i
hver klasse.

Dansk- og engelsklærer til Solvangskolen
Du vil komme til at undervise i dansk, engelsk og blive en del af vores
ressourcecenter ”Solsikken”. Du vil ligeledes blive en del af skolens ungemiljø.I dagligdagen vil dine primære samarbejdsflader være på 6. årg.,
hvor det funktionelle samarbejde er bygget op omkring faglige forpligtende relationer på tværs. Kig forbi til en rundvisning den 30. maj kl. 16.0017.00. Her vil du have mulighed for at møde os og stille spørgsmål.
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Jeppe Bonde på tlf.
7235 7483.
Ansøgningsfristen er mandag den 5. juni kl. 12.00.
Samtalerne vil blive afholdt onsdag den 7. juni.
Læs mere på furesoe.dk/job

Hos os gælder det - for både børn og voksne - at skolens
værdier er kernen i vores arbejde og dagligdag: tryghed,
forpligtende fællesskab, anvendt demokrati og traditioner.
Vi er optagede af, at børnene motiveres til at udtrykke deres egne holdninger, fantasi og følelser, til at deltage aktivt
i undervisningen og forholde sig nysgerrigt og undersøgende til deres omverden.
Ansøgningsfrist er fredag den 1. juni kl. 12.00. Vi holder
ansættelsessamtaler på skolen mandag den 18. juni, samt
onsdag den 20. juni.
Send din ansøgning pr. mail til erik@lilleskolen-kbh.dk
med titlen ”Ansøgning lærer” og vedhæft din ansøgning,
eksamenspapirer, CV og evt. udtalelser som pdf- dokumenter.
Ansættelse og løn sker i henhold til overenskomst mellem
Finansministeriet og LC.
Yderligere oplysninger om Lilleskolen kan indhentes hos
viceskoleleder Margit Buhl, eller skoleleder Erik Fischer på
tlf.: 3860 1616, eller ﬁndes på skolens hjemmeside .
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JOB & KARRIERE

Lærere bevæger sig længere
efter det rigtige job
Danskerne bruger stadig længere tid i toget og bilen til
og fra arbejde, og lærere er ingen undtagelse..
TEKST

ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION

PERNILLE MÜHLBACH

Det bliver mindre og mindre vigtigt for
danskerne at bo tæt på deres arbejdsplads. I
gennemsnit bevæger en dansk pendler sig i
dag 42,5 kilometer, mens det tal i 2008 var 39
kilometer.
Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Industri og tænketanken Kraka baseret på data
fra Danmarks Statistik. Undersøgelsen peger
på, at finanskrisen, urbaniseringen og udbygningen af infrastruktur som motorveje og
jernbaner har sat ekstra skub på udviklingen.

b
o
j
t
Ny

Vigtigst, at jobbet er rigtigt
Ifølge undersøgelsen bruger en bilpendler nu
146 timer om året bag rattet. En af de lærere,
der hver dag får set nogle kilometer motorvej,
er Lars Aaby Petersen. Fra hjemmet i Tappernøje til arbejdspladsen i Gørslev på Midtsjælland har han hver vej 38 kilometer.
Han peger selv på lønnen, skolens specialundervisningsprofil og tilbuddet om en vejlederuddannelse som de afgørende faktorer
for, at han i tre år har valgt at bruge en time
på motorvejen hver dag, selv om han også er
blevet tilbudt lærerjob i lokalområdet.
»Det vigtigste for mig er, at jeg kan se mig
selv i arbejdet. Så vil jeg hellere køre lidt
længere efter et job, jeg er tilfreds med«, siger
han.
Ismir Mulalic forsker i transport- og byøkonomi ved Danmarks Tekniske Universitet.
Ifølge ham er det en ændring i afvejningen
mellem stigende boligomkostninger, arbejde
og forbrug, der fører til mere pendling.
»Hvis man pendler bare en halv time om
dagen, kan man i princippet spare en million
kroner i boligudgifter i løbet af et arbejdsliv.
Sammenholdt med billigere biler og faldende
brændstofpriser fører det til, at flere er villige
til at pendle«, siger han.

CV

Det skal du overveje som pendler
I 2014 fik togpendlerne deres egen organisation, Passagerpulsen, under Forbrugerrådet Tænk. Den anbefaler, at man som
pendler med offentlig transport tilmelder sig
rejsetidsgaranti, eventuelt melder sig ind i en
lokal pendlergruppe og ser på de forskellige
muligheder for at kombinere pendlerkort og
rejsekort.
Hvis du tænker på at søge et lærerjob, der
indebærer øget transporttid, kan du desuden
med fordel overveje disse fire ting:

• Kan du eventuelt tage offentlig transport på
job og dermed bruge transporttiden til at
forberede dig?
• Er skolelederen åben over for, at noget af
transporten kan regnes med som arbejdstid?
• Hvad vil meromkostningen være ved længere transport, når du medregner skattefradrag og eventuelt lavere boligomkostninger,
i forhold til hvis du flytter tættere på jobbet?
• Kan du arrangere samkørsel med kollegaer,
der bor i samme område som dig?
folkeskolen@folkeskolen.dk
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www.hillerod.dk

LÆRERE, SPECIALLÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDER
til Grønnevang Skole

Grønnevang Skole i Hillerød Kommune søger lærere til Kompetencecenter Grønnevang, til vores almenklasser i indskolingen og
udskolingen og en børnehaveklasseleder til vores afdeling i Nødebo.
Om Grønnevang Skole
Grønnevang Skole ligger på 3 afdelinger og er opdelt i 0. til 5.
årgang og 6. til 9. årgang. Det understøtter vores mulighed for at
skabe et specialiseret børne- og ungemiljø. Vi har omkring 1000
elever, og vi har plads til flere, men selvom det lyder af mange, så
medfører afdelingsopdelingen og vores organisering i huse, at
skolen ikke opleves for stor af hverken medarbejdere eller elever.
Samtidig giver vores størrelse os mange spændende muligheder.
Kompetencecenter Grønnevang (KCG) har to af Hillerød Kommunes
3 specialklasserækker. I E-klasserækken varetager vi undervisning for
elever med generelle indlæringsvanskeligheder, og i C-klasserækken
varetager vi undervisning for elever med tale- læse og sprogvanskeligheder. Kompetencecenter Grønnevang har derudover LSTkurser for elever i hele Hillerød Kommune.
Vi har også HFO med SFO og klub, og vi varetager basisundervisningen for nyankomne i Hillerød. Mangfoldighed og muligheder
karakteriserer os.
Om stillingerne
Da vi får flere elever til KCG søger vi 3 lærere til specialklasserne.
I vores almene klasser udvider vi med et antal stillinger og styrker
indsatsen med DSA-undervisningen, så her har vi også stillinger
ledige til besættelse pr. 1. august.
Har du et eller flere af fagene matematik, dansk, engelsk og naturteknologi i indskolingen, dansk i udskolingen, tysk, DSA, erfaring
med - eller ønske om at arbejde i specialklasserækken, eller
ønsker du at være børnehaveklasseleder, så hører vi meget gerne
fra dig. Har du andre fag og særlige kompetencer, og vil du være
sammen med os om at skabe den bedst mulige skolegang for
vores elever, så er du også velkommen til at søge.
Vi tilbyder
• en stilling i KCG eller almenklasserne på Grønnevang Skole med
basis i en af afdelingerne fra 0. til 5. årgang eller i afdelingen
fra 6. til 9. årgang
• der er mulighed for at kombinere en stilling mellem KCG og en
almenklasse, og har du særlige kompetencer inden for DSA er
der mulighed for at DSA bliver en del af skemaet
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• en skole i en kommune, hvor der er lavet et forståelsespapir i
samarbejde med lærerforeningen. Heri indgår en aftale om, at
alle lærere efter eget valg har mulighed for at arbejde 5 timer
om ugen hjemmefra. Vi har også arbejdspladser på skolen, så
man er også meget velkommen til at arbejde her
• gode fysiske rammer for elever og personale og et godt kollegialt
miljø hvor vi glæder os til at tage imod dig.
Vi ønsker os
Lærere der kan undervise i et eller flere af ovenstående fag, og
som vil være en del af - og med til at videreudvikle
• et stærkt fagligt miljø med en praksis der tager udgangspunkt i
de elever, der er i klassen, og som målrettet vil lede både hele
klassen og den enkelte elev mod en stærk faglig udvikling i et
fagligt og socialt fællesskab
• en praksis hvor vi har udgangspunkt i et resursesyn hos vores
elever, vores kolleger og os selv, og hvor udvikling og refleksion
over andres og egen praksis er en selvfølge
• og sidst men ikke mindst ønsker vi os lærere, der har en positiv
tilgang til, at ting kan lade sig gøre, men som også er i stand til
at prioritere hensigtsmæssigt som fagprofessionelle, når tiden
ikke rækker til at nå det hele.
Ansættelsesvilkår
Ansøgningen skal sendes elektronisk, og der skal indgå CV,
relevante eksamensbeviser og relevante udtalelser.
Ansøgningsfristen er søndag den 10. juni.
Vi holder samtaler fra den 13. til den 15. juni 2018.
Ansættelse pr. 1. august eller efter aftale.
Ved spørgsmål – kontakt
• distriktsskoleleder Anja Athar
tlf. 72 32 73 40 / mail aath@hillerod.dk,
• viceinspektør og leder af KCG Grethe Juul
tlf. 72 32 73 60 / mail grju@hillerod.dk
• afdelingsleder Jamie Stevenson
tlf. 72 32 73 45 / mail jast@hillerod.dk eller
• afdelingsleder Eva Konring
tlf. 72 32 73 70 / mail ekol@hillerod.dk.

Lærerstillinger

Der findes et sted,
hvor vi laver ting sammen
Vores Sted er en kernefortælling om alt det borgerne
værdsætter mest ved livet i Lejre Kommune: Frirum, fællesskaber og natur. Formålet er, at hvert enkelt barn og ung
trives og lærer så meget, som han eller hun kan. Forældre
og fagprofessionelle har i fællesskab med børnene selv – et
stort ansvar for alle børns og unges trivsel og læring.
Vores vision er, at alle elever oplever at være en del af berigende fællesskaber, hvor de trives og udvikler sig både
fagligt, socialt og personligt. Vi prioriterer at have ledere
og medarbejdere, der brænder for den opgave, og som er
klædt godt på til at løfte den. I Lejre Kommune skaber vi
sammen suveræne skoler, hvor alle børn bliver udfordret,
og dermed får det bedst mulige afsæt for fremtiden. Er det
et sted, du har lyst til at arbejde?

Bramsnæsvigskolen: Elverdamsvej 204, Ejby,
4070 Kirke Hyllinge
www.bramsnaesvigskolen.dk
Bramsnæsvigskolen søger 2 lærere
Fag: Musik og tysk
Hvalsø Skole: Skolevej 5, 4330 Hvalsø
http://hvalsoe-skole.dk
Hvalsø Skole søger 2 lærere
Fag: Fysik/kemi, biologi, geografi, engelsk, dansk og idræt
Kirke Hyllinge Skole: Bygaden 51, 4070 Kirke Hyllinge
www.krhskole.dk
Kirke Hyllinge skole søger 2 lærere
Fag: Musik, dansk, matematik, kulturfag, idræt og billedkunst

Der er indgået en lokalaftale mellem Lejre Kommune og
Lejre Lærerforening. Aftalen understøtter, at skolerne
når målene for udviklingen af skolerne i Lejre Kommune.
Gennem et øget fokus på kerneopgaven, på pædagogisk
ledelse, på selvstyrende team og ved at give mere fleksibilitet til lærerne styrkes lærernes professionalisme. Det er
aftalt, at nyuddannede lærere i de første to år efter lærereksamen har ret til en lektion færre end det maksimale
gennemsnitlige lektionstimetal på 26 lektioner pr. uge.

Kirke Saaby Skole: Bogøvej 11, 4060 Kirke Saaby
www.kirkesaaby-skole.dk
Kirke Saaby Skole søger 2 lærere og 2 barselsvikarer
Fag: Dansk, sprogfag, idræt, linje og matematik

Læs mere om Lejre Kommunes visioner og mål for skolerne
på www.lejre.dk/skolevision og læs mere om Vores Sted på
www.vores-sted.lejre.dk

Firkløverskolen: Skolevang 1, 4060 Kirke Saaby
www.firkloverskolen.dk
Specialskolen Firkløverskolen søger 3 lærere heraf én på deltid
Fag: Dansk, matematik, natur/teknik, sprog og kulturfag

Ansøgningsfristen er fredag den 1. juni 2018 kl. 12.00.
På skolernes hjemmesider beskrives det, hvad de enkelte
skoler søger, og hvad skolen forventer af ansøgerne.
Din ansøgning skal sendes på mail til skolens leder. Ansøges
der om ansættelse ved flere skoler, skal du sende en ansøgning til hver skole.

Osted Skole: Langetoften 25, Osted, 4320 Lejre
http://osted.skoleporten.dk
Osted Skole søger 2 lærere og 1 børnehaveklasseleder
Fag: Matematik, natur/teknik, håndværk og design, idræt og tysk

Ungdomsskolen: Sandbechs Allé 1a 4330 Hvalsø
http://www.lejreungdomsskole.dk
Ungdomsskolens heltidsundervisning søger 1 lærer
Fag: Primært dansk samt engelsk og matematik
Arbejdssted: Bygaden 51, 4070 Kr. Hyllinge.
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Lærerstillinger

Lærere og
pædagoger
VI SØGER DYGTIGT OG ENGAGERET PERSONALE
TIL SPECIALKOMPETENCE HOLSTEBRO
læring – fællesskab – trivsel
I Holstebro Kommune er kommunens specialskoletilbud samlet
i et organisatorisk fællesskab, Specialkompetence Holstebro
– center for børn med særlige undervisningsmæssige behov.
Hvis du brænder for at arbejde med specialiseret specialundervisning af elever med generelle funktionsnedsættelser,
gennemgribende udviklingsforstyrrelser og lignende, tilbyder
vi et professionelt fællesskab med høj faglighed, god trivsel
og et insisterende fokus på livsduelighed.
Vi søger til vores afdelinger
Storå:
Tre lærere samt en-to pædagoger.
Nørreland: En lærer og en pædagog.
Måbjerg: Tre lærere.

Øvrige job

Læreruddannet
medarbejder
RAMS, Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift, søger en læreruddannet medarbejder til en 50-60 % ansættelse.
Se mere på www.skolekirke-ribestift.dk
RAMS har to andre medarbejdere, en teolog og en lærer ansat på
hhv. 50 % og 100 %.
RAMS har til huse i Hundehuset, Puggaardsgade 3A, 6760 Ribe.
Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen er normeret til 18,5 - 22,2 timer om ugen, og der kan evt.
aftales frikøbsordning fra ansættelse i folkeskolen. I så fald gælder
læreroverenskomsten.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
formanden for RAMS, Margrethe Bjørnshave-Hansen, 29 70 91 66,
eller daglig funktionsleder af RAMS Thomas Risom, 76 14 14 99,
privat 24 60 44 55.
Ansøgningen inklusiv relevante bilag sendes elektronisk til
mbjornshavehansen@gmail.com senest 8. juni. 2018 kl. 12.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25, og ansættelse
fra og med den 1. august 2018 eller hurtigst muligt derefter.

Ansættelsesdato vil være 1. august 2018.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledelsesteamet ved Specialkompetence Holstebro, tlf. 96 11 53 30
eller læs om os på adressen storaaskolen.dk
Se hele stillingsopslaget, og søg stillingen på

holstebro.dk/job
Holstebro Kommune er Nordvestjyllands kraftcenter for
kultur, handel, uddannelse og erhverv.
5.500 ansatte og 58.000 indbyggere.

HOLSTEBRO.DK
HOLSTEBRO KOMMUNE · RÅDHUSET · 7500 HOLSTEBRO
www.facebook.com/HolstebroKommune

Folkeskolen
Næste nummer
udkommer
torsdag
den 7. juni
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Kan du få leg, læring og
forsyning til at spille sammen?
Kan du forklare vandets kredsløb for en 7-årig og få en 15-årig til
at interessere sig for fjernvarme?
Motiveres du af at skabe anderledes læringsrum med plads til leg
og inddragelse?
Så er du et godt bud på den nye formidler til Skoletjenesten i DIN
Forsyning. Vi arbejder med formidling af aﬀald og genbrug, vand,
spildevand og varme til bl.a. skoler og ungdomsuddannelser i Varde
og Esbjerg kommuner, og vores fokus er på en sjov og anderledes
måde at lære børn og unge at behandle miljøet med omtanke.
Hvad skal du lave, og hvem er du?
Du vil blive ansvarlig for Skoletjenesten, og din vigtigste opgave
bliver at udvikle, planlægge og afvikle undervisningsforløb. Du er
uddannet lærer, gerne inden for naturfag. Du drives både af at
planlægge og udvikle undervisningsforløb samt af kontakten med
børn og unge i undervisningen. Vi lægger vægt på, at du har ﬂair
for at udvikle øvelser, hvor leg og læring går op i en højere enhed.
Du er motiverende og inddragende, og du møder det enkelte menneske i øjenhøjde. Desuden har du et godt overblik og kan sikre en
rød tråd på tværs af vores forløb.
Mere info
Du kan læse mere om Skoletjenesten på dinforsyning.dk/skole, og
på dinforsyning.dk/job kan du læse hele jobannoncen.
Ansøgningsfrist senest den 1/6 kl. 08.00, og tiltrædelse senest 15/8.

Kvik-nr. 60997534

jobannoncer
FRA LÆRERJOB.DK

PPR Rudersdal Kommune, Skole og Familie, 3460 Birkerød

PPR-leder med fokus på udvikling
§ Ansøgningsfristen er den 18. jun. 2018

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

Lederstillinger

Øvrige job

Kvik-nr. 60140895

Højer Design Efterskole, 6280 Højer

Dynamisk afdelingsleder
§ Ansøgningsfristen er den 25. maj 2018

Kvik-nr. 58651141

Kvik-nr. 58312554

Egholt, 4180 Sorø

Greve Privatskole, 2670 Greve

Afdelingsleder til Egholt interne skole og STU

Greve Privatskole søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018

Kvik-nr. 59737356

Kvik-nr. 60151756

Mercuri Urval A/S, 2900 Hellerup

Skolen ved Havet, 3390 Hundested

Skoleleder til Thorup-Klim Skole

Naturfags- og matematiklærer til privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 25. maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 27. maj 2018

Kvik-nr. 60388064

Kvik-nr. 59845284

Nordstjerneskolen, 3200 Helsinge

Strandmølleskolen, 5610 Assens

Skoleleder – Nordstjerneskolen

Strandmølleskolen søger 2 lærere pr. 1. aug.

§ Ansøgningsfristen er den 30. maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 25. maj 2018

Kvik-nr. 60539006

Kvik-nr. 60189068

Vangeboskolen, 2840 Holte

Kullorsuup Atuarfissua, 3962 Upernavik

Skoleleder til Vangeboskolen

Lærere til Grønland

§ Ansøgningsfristen er den 07. jun. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 30. maj 2018

Kvik-nr. 60574978

Kvik-nr. 60253979

Toftevangskolen, 3460 Birkerød

Danes Worldwide, 1150 København K

Pædagogisk leder med souscheffunktion

Dansklærer søges til Bangkok

§ Ansøgningsfristen er den 27. maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2018

Kvik-nr. 60936795

Kvik-nr. 60254032

Kulsbjerg Skole, 4773 Stensved

Den Lille Skole I København, 2700 Brønshøj

Afdelingsleder til Kulsbjerg Skole

Dansklærer med klasselærerfunktion

§ Ansøgningsfristen er den 11. jun. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2018

Kvik-nr. 60959183

Kvik-nr. 60254901

Odense Kommune, 5000 Odense

Dansk familie i Malaysia, Perak, Malaysia

Skoleleder til Sanderumskolen

Dansk skolelærer søges i Malaysia

§ Ansøgningsfristen er den 05. jun. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 15. jul 2018
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Kvik-nr. 60254459

Gudenåskolen, 8680 Ry

Copenhagen City School, 1610 København V

Gudenåskolen søger to lærere pr. 1. august

Matematiklærer til indskoling

§ Ansøgningsfristen er den 30. maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 25. maj 2018

Kvik-nr. 60390747

Kvik-nr. 60638708

Holbæk Private Realskole, 4300 Holbæk

Marienhoffskolen, 8550 Ryomgård

Realskolen søger lærer og pædagog

Marienhoffskolen søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 27. maj 2018

Kvik-nr. 60386066

Kvik-nr. 60641929

True North Efterskole Snaptun, 7130 Juelsminde

Ringe Kost- og Realskole, 5750 Ringe

Undervisningstalenter

Ringe Kost- og Realskole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 10. jun. 2018

Kvik-nr. 60529155

Kvik-nr. 60643702

Syddansk Erhvervsskole, 5000 Odense C

Juelsminde Skole, 7130 Juelsminde

Underviser til matematik, fysik og naturfag

Lærer til indskolingen i skoleåret 2018/19

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2018

Kvik-nr. 60529383

Kvik-nr. 60582737

Alkestrupskolen, 4682 Tureby

Lejre Ungdomsskole, 4330 Hvalsø

To lærere – ansættelse fuld tid

Lærer til heltidsundervisningen

§ Ansøgningsfristen er den 07. jun. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 10. jun. 2018

Kvik-nr. 60550716

Kvik-nr. 60637432

Lundtofte Skole, 2800 Kgs. Lyngby

Christianskolen, 1967 Frederiksberg C

Lundtofte Skole søger lærer (genopslag)

Matematiklærer (barselsvikariat)

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2018

Kvik-nr. 60587609

Kvik-nr. 60588588

Endrupskolen, 3480 Fredensborg

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Tre dedikerede udskolingslærere

Lærer søges til barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 14. jun. 2018

Kvik-nr. 60590712

Kvik-nr. 60647610

Flønghuset, 2640 Hedehusene

Brøndby Kommune, 2605 Brøndby

Lærer søges til »Flønghuset«

10.-klasseskolen UCN i Brøndby søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 25. maj 2018

Kvik-nr. 60574840
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Kvik-nr. 60574952

Kvik-nr. 60967353

Århus Friskole, 8260 Viby J

Tagaskolen STU, 2200 Kbh. N

Århus Friskole søger tysklærer

To dansklærere, som kan gøre en forskel!

§ Ansøgningsfristen er den 04. jun. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 15. jun. 2018
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Kvik-nr. 60950003

Kvik-nr. 61055284

Solvangskolen, 3520 Farum

Sengeløse Skole, 2630 Taastrup

Dansk- og engelsklærer til Solvangskolen

Lærere til Sengeløse Skole

§ Ansøgningsfristen er den 05. jun. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 7. jun. 2018

Kvik-nr. 61054624

Kvik-nr. 60951612

Holstebro Kommune, 7500 Holstebro

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Lærere og pædagoger søges

Frontløber til udskolingen, Vindinge Skole

§ Ansøgningsfristen er den 04. jun. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018

Kvik-nr. 60267779

Kvik-nr. 61008315

Charlotteskolen, 2640 Hedehusene

DIN Forsyning, 6715 Esbjerg N

Dansklærer til mellemtrin/udskoling

Formidler til Skoletjenesten

§ Ansøgningsfristen er den 13. jun. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2018

Kvik-nr. 60198321

Kvik-nr. 61015559

Roskilde Lille Skole, 4000 Roskilde

Sex & Samfund, 2300 Kbh .S

Engageret lærer i fysik/naturfag, idræt m.m.

Pædagogisk projektmedarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 31.maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2018

Kvik-nr. 60641312

Kvik-nr. 61053817

Skovshoved Skole, 2920 Charlottenlund

Anti Doping Danmark, 2605 Brøndby

Lærere søges pr. 1. august 2018

Konsulent til forebyggelse af doping i idrætten

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2018

Kvik-nr. 60647612

Kvik-nr. 61055275

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Clio Online, 1263 København K

Lærere søges til Trekroner Skolen

Implementeringskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018

§ Ansøgningsfristen er den 25. maj 2018

bazar
IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER
FRA DLF-MEDLEMMER

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

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

Rødhus ved vesterhavet

Har I lyst til at leje vores
dejlige sommerhus? Træhus i fredet klitområde
tæt på vesterhavet.
Telefon: 29414152
www.glindvad.dk/roedhus

Sommerferie i Aarhus

Rart hus i hyggelig, solrig
have 5 km fra Aarhus C.
Tæt på bus, indkøb og
skov. 3 km til fin badestrand. Røgfrit.
Telefon: 86 211821 el.
29886697

Sommerhus ved Mols
- uge 27, 31 og 32

Stort, charmerende
byhus i andalusisk
bjergby

Sommerhus ved Mols uge 27, 31 og 32

400-550€/uge. Se
www.casavila.dk

Telefon: 20167918
fejrupstrand.wixsite.com/
degroennehuse

Sommerferiebolig
i København

Telefon: 20781416
www.casavila.dk

Familievenligt haveforeningshus tæt på
Amagerfælled, Amager
Strandpark og 10 min. fra
Københavns sommerliv.
Telefon: 21846939

Lejlighed tæt på Odense
centrum (ca. 1½ km)

Fuldt udstyret 68 m2 lejlighed udlejes fra uge 25
- 32. Max. 2 personer. Pr.
uge 2.800 kr + 500 kr. til
rengøring
Telefon: 29615161
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Als-nær Universe

Feriebolig på 150 m2 ved
Nordborg udlejes. 4 soveværelser, hver med 2
sengepladser,
Telefon: 61730241
www.cvc.dk

FUR - Danmarks
skønneste Ø

Sommerhus 4/6 sovepl.
Fra 2475 /uge i skolernes sommerferie. Stor
naturgrund,tæt på strand.
Sælsafari,fossiljagt,
Telefon: 51491524 /
64422305
www.sommerferie.nu/3634

Lille lejlighed i hjertet
af Frederiksberg

dejlig lys 2. vær. lejlighed
i roligt kvarter, 5 min. fra
metro og søerne udlejes
til max 2 personer på
ugebasis.

Læsø juni,sommer
og efterår

Dejligt lille Kalmarhus 56
kvm m.brændeovn. Huset
ligger på stor naturgrund.
Udlejes billigt. Hunde
tilladt.
Telefon: 23717738 eller
98232138

Hyggeligt bjælkehus i
Tversted , Vendsyssel

6 pers. Husdyr ja . Opvaske- og vaskemaskine,
brændeovn, elvarme. Tæt
ved strand og indkøb.
3500 kr/uge/højsæso...

Bjælkehytte i Ristinge
på Sydlangeland

60 m2 + anneks, græs på
taget, belig. på stor naturgrund 800 m fra børnevenlig sandstrand, 6 pers.
4000 kr. / u.
Telefon: 53846384

Charmerende Bornholm
Nyrenoveret byhus med
havkig i den idylliske
gamle bydel i Rønne.
Gåafstand fra færge,til
skov,strand og bymidte.
Telefon: +4530289461

Mols Bjerge Femmøller

Sommerhus/skovhytte
52 m2, 4 sovepladser, TV
fravalgt! 2 km til sandstrand. 1800-2400 kr./
uge incl. el og vand
Telefon: 91253448
www.toppen-mols.dk

Provence 2 familie
hus med egen pool

Skøn udsigt, 4/5 pers/
hus, roligt, al komfort, stor
grund, ledig juli/august,
tlf: +33475286995,
+33626760658
Telefon: 0033626760658

Stor, lys lejlighed på 150
kvm. midt på Frederiksberg, 5 min fra Metro,
park og storcenter
Telefon: 27148527

Sommerhus - tæt på Folkemødet- 4 (5) sovepl.
Udlejes til Folkemødet
2018
Telefon: 30222004

Bornholm

Hyggelig og rummelig feriebolig i dejlige naturomgivelser udlejes fra 1. -15.
juli. Pris pr uge 4400
Telefon: 21753759

Hyggeligt sommerhus
50 meter fra stranden

på 44 m2 ved Følle
Strand i Syddjurs med
2 vær.,køk., stue og bad.
Børnevenlig badestrand.
Pris kr. 3.200 pr.uge.
Telefon: 28571831

Ferie i Penthouse
på Frederiksberg/
København

Lys taglejlighed ved metroen. 140 kvm. Ikke-ryger. 4 pers. el. lille familie.
3500 kr. Ledig 25, 26,
31 og 32...
Telefon: 29433914

Bondegårdsidyl
på Vestfyn.

Sommerferie i ferielejl. til
5/6 pers. på 4-længet
bondegårdsidyl v/Assens
udl. i ferien. Velegn. til
fam./børn.
Telefon: 20151786
www.kastanjegaarden.dk

rubrikannoncer

Arrild Ferieby,
Sønderjylland

Dejligt hus 6-8 pers. med
opvaskemaskine. Roligt
beliggende med gåafstand til svm.hal, tennis,
golf, fiskesø mm.
Telefon: 61553215/56286727
www.draabys.dk

Fjellerup Strand
tæt på vandet

90m2 spahus 5 pers
250m til børnevenlig
strand med Blå flag
station. Udlejes uge
27+28+31. 3900kr/uge
Telefon: 86153160 el.
50980912

AKTIVREJSER
TROLL AKTIV
Priser fra kr. 1.918,-

Unik ferielejlighed
50 km syd for Rom

Bedårende panoramaudsigt. Privat have. Plads til
6 personer. Kultur, lokale
råvarer og vin. Ægte Italiensk.
Telefon: 61376860
www.close2rome.com

Provencevilla middelhavsudsigt

La Londe. Alle faciliteter.
Nedsatte priser på alle
ledige uger - også i skoleferien. Ring / mail for
oplysning.

Lejlighed tæt på
Hovedbanegården i Kbh.

Telefon: 2623 4719
www.provence-valcros.dk

Lejl. på 90 kvm. Sovevær.
med dobbeltseng samt 2
øvrige vær. Udlejes fra 22.
- 29. juli. 3000 kr.

Silkeborg stor villa med
å og skov i baghaven

Ødegård i Sverige udlejes

Telefon: 24947480

Telefon: 21757146

Stor lejlighed på
Frederiksberg

Sandvig - Bornholm

Charmerende hus 3 vær/
6 pers - Stor have, robåd
og kajakker. Udlejes uge
28, 29, 30. Pris 3500
kr. pr uge
Telefon: 25329849/
26813750

Lejlighed centralt på
Vesterbro tæt på alt!

Lejl. er på 103 kvm. Der
er 4 sovepladser. Mulighed for ekstra opredning.
Udlejes fra d. 7.-14. juli.
4000 kr.
Telefon: 22362105

Telefon: 51245141

Beliggende i Humlemåla,
Blekinge. 8 sengepladser.
Stort køkken/alrum, stue
og 4 soveværelser.
Telefon: 28566225

Monaco/Roquebrune
Cap Martin/Menton

Storslået udsigt over
stranden, Middelhavet
og Monaco. 2 værelses
lejlighed på den klassiske
franske riviera
Telefon: 53813935
www.rivieraen.dk

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland

www.6401.dk

eurotourist.dk

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

Ring på 8020 8870 og få en uforpligtende snak med
Brian eller Christian, to af vores aktivrejse-eksperter.

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !
4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk
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Billige studieture/grupperejser
Brian Jacobsen

Christian Skadkjær

Berlin 4dg fra kr……….………………...880,Hamborg 4dg fra kr………………......950,Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 80 20 88 70

www.StudieXpressen.dk

Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org
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KONTINGENTNEDSÆTTELSE
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er
ledige, har orlov eller er på barsel,
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på
www.dlf.org
LÅN
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 33 69 63 00, eller der kan
ansøges direkte på vores hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente
og beregne dit lån på:
www.dlf-laan.dk

|

2 0 18

LÆS SIDE 14

3 FOR
3 IMOD
Nu er der urafstemning
om OK18. Læs, hvorfor
6 stemmer for og imod.

INTROPRIS LIGE NU 249 kr. Bestil på u-landskalender.dk

JØRGENSEN
EL JØRGENSEN
EL

NEN
MÅNESTE
BODIL
BODIL

NYT: 1.-5. klasse • Elevbog af Bodil El Jørgensen • Masser af film og varierede
fagopgaver om livet i Mellemøsten • Stærke web-værktøjer • Engagerende og
nemt at bruge • Høj faglighed til Dansk, N/T og tværfagligt

Læs mere side

Mød de syriske flygtningebørn og tag med på opdagelse i deres nye land
“MÅNESTENEN”
TIL
TIL“MÅNESTENEN”

ANNONCE

4

LÆS SIDE 6

JORDAN: Flygtninge og ørken-eventyr
EDNING
EDNING
LÆRERVEJL
LÆRERVEJL

Forsideillustration: Rasmus Juul
152177 p01_FS1018_Forsiden.indd 1

WWW.LPPENSION.DK

SERVICELINJEN,
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du
kan henvende dig med et problem,
kan du ringe til servicelinjen. Her
kan du få oplyst, om du skal henvende dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., om kredskontorets åbningstid, adresser og telefonnumre.

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.

24. M AJ

En ny metode hjælper
eleverne til selv at
finde løsninger

Formand
Lærerstuderende Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,
jejo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.
Jordan
Jordan

Servicelinjen er åben mandagtorsdag fra klokken 9.00 til 15.30,
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.

|

LYT TIL
ELEVERNE
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SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid
mandag-torsdag kl. 9.00-15.30
og fredag klokken 9.00-14.30
Der er åbent for personlige henvendelser mandag-torsdag
kl. 9.00-15.30.
Fredag kl. 9.00-14.30.

AFTALERESULTA
TET

FA G B L A D F O R U N D E R V I S E R E

D

ER

S T U DE

INDSTIK FRA DLF

S KRE

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

R

ND

FORMAND
Lærer Anders Bondo Christensen
træffes i foreningens sekretariat
efter aftale.

Lærerstuderendes
Landskreds

DES L
EN

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

A

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

LÆ
R

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

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

S

DANMARKS
LÆRERFORENING

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

18/05/2018 13.52

Folkeskolen er fremstillet hos
Stibo Complete, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas efter
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrikkerne, der fremstiller Norcote og
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret
efter såvel ISO 14001 som EMAS.
135. årgang, ISSN 0015-5837
Udebliver dit blad, så klik ind på
folkeskolen.dk, og klik på »Klag
over bladleveringen« nederst
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende
fremsendelse af bladet:
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: medlemsservice@dlf.org

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

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

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

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

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

Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.
Du kan også sende en mail via hjemmesiden

København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018
Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen
Postboks 2139
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
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Stine Grynberg Andersen,
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telefon: 33 69 64 04
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Oktober 2016: 80.157
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USKOLET VED M O RTEN RIEMANN

FOR KORTE NYHEDER
Skulle jeg måske bare
følge min mavefornemmelse? Men hvis den
også er i tvivl?

Ofte stillede spørgsmål om
urafstemningen – nu uden svar

Hvorfor skal den slags
forhandlinger også altid
ende i sådan nogle fucking kompromiser?

Verden er jo ikke sort-hvid.
Det er det, jeg prøver at
lære mine elever. Hvorfor
er der ikke mulighed for at
stemme »måske«?

Hvordan undgår jeg
at blive efterladt på
den perron, de alle
sammen snakker om?

Hvis dlf.org bryder sammen, ligesom testogprøver.dk plejer at gøre, ligger der så en afstemning
klar på papir som plan B?

Jeg mener helt klart, at man sender et signal ved at undlade at
stemme. Et utroligt vigtigt signal.
Jeg kan bare ikke helt gennemskue, hvad det er for et signal.

Selvfølgelig er du i tvivl, der er jo så mange
spørgsmål. For eksempel: ja eller nej? Her får
du en oversigt over ofte stillede spørgsmål, nu
helt befriet for forvirrende svar.

Den der musketered,
gælder den stadig?
Men hvem af dem er
så d’Artagnan?

Den der folkestemning.
Er der nogensinde nogen,
der fandt ud af, hvorfor
den pludselig vendte? Og
kan den ændre sig igen?
Er det ikke en fornuftig
strategi at gå ind på
Facebook og kalde alle
dem, der overvejer at
stemme noget andet end
mig, for latterlige idioter?

Tak til Bondo og alting,
det er så fint. Men ved
I, hvornår stillingen
som ny topforhandler
bliver slået op?

Er det tarveligt at stemme ja – og så bare påstå
over for sine hardcore
nok er nok-kolleger, at
man har stemt nej?
Hvis jeg simpelthen ikke kan
nå til enighed med mig selv
om et ja eller et nej, kan jeg
så ikke bare udsætte det hele
og få en kommission til at
kigge på det?

Hvad ville Blachman
have gjort?

Kan vi overhovedet være
bekendt at stemme nej,
når de forhandlere nu har
været oppe så længe alle
de aftener i træk?

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre
alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 148
Tegning: Craig Stephens

66 /

FOLKESKOLEN / 10 / 2018

Sæt digital
dannelse
på næste
års skema
Nyeste materialer
“Digital
kommunikation”
(1-2. klasse)

”Er du OK
på nettet?”
(5.-9. klasse)

(9.-10. klasse)

Find flere gratis materialer på medieraadet.dk

Foto: Jørgen True

”Vi holder
hackerne ude”

Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

spor.dk
spor.dk

Dårligt indeklima?
Dårligt
indeklima?
Prøv naturen
Prøv naturen
Flyt klassen uden for med Spor i Landskabet.
Etablér en natursti i lokalområdet med eleverne og
Spor
i Landskabet
nemt at flytte
undervisningen
udenfor.
skab
en platformgør
fordet
undervisning
udendørs.
Styrk klassens
Etablér
en naturstiogi lokalområdet
og skab geografi
en attraktiv
sammenhold
brug naturen med
aktivteleverne
i f.eks. biologi,
platform
for undervisning
udendørs.
klassens
sammenhold
og brug
og fysik/kemi.
Vi bidrager
medStyrk
god energi,
gratis
materialer,
naturen aktivt i f.eks.koordinering
biologi, geografi
og fysik/kemi. Vi bidrager med
og rådgivning.
god energi, gratis materialer, koordinering og rådgivning.

Vil du
Vil
du
vide
vide mere?
mere?
Kontakt Rasmus
Kontakt
Kirsten på
på
33394090
eller
33394000 eller
spor@lf.dk
spor@lf.dk

