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TEMA:

køn og skole

ANNONCE

På faglig opdagelsesfærd til Myanmar
J osefineOttesen’s spændende fortælling er rød tråd i tre skalérbare
og varierede forløb. Helt nyt og meget mere fagligt materiale.
Intropris249kr. Bestil på u-landskalender.dk
1.-4. klasse * 30 elevbøger * 2 lærervejledninger * DVD med Nørd i Myanmar
og temafilm * Nyt elev-website gi’r masser af læring * Dansk og tværfagligt
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8665 Alle priser er ex moms

NYHED
Kernen i FANDANGO 2 GRUNDBOG er den moderne børnelitteratur fra især billedbøger, som findes i deres helhed på Fandangos
i-bog til 2. klasse. I slutningen af skoleåret introduceres også rene
tekster som noveller og romanuddrag.
Gennem dialogisk oplæsning arbejdes der med udviklingen af
elevernes sprogforståelse og fiktionskompetence, bl.a. via enkle
analytiske fokuspunkter.
FANDANGO 2 ARBEJDSBOG er netop udkommet. Opgaverne i
arbejdsbogen støtter elevernes aktive sprogbrug og sproglige opmærksomhed gennem talesproglige og skriftsproglige aktiviteter.
Ordklasser introduceres i en funktionel ramme, og elevernes egen
opmærksomhed og ansvarlighed for at lære sig ukendte ord skærpes.
Grundbog
Arbejdsbog
I-bog

Kr. 179,Kr. 59,Kr. 358,-

Se mere på
fandangoindskoling.gyldendal.dk

Kommer snart: Fandango 2 Vejledning
Fandango 2 Læsestavebogen
Fandango 2 Vejledning Læsestavebogen

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

8665_Annonce_folkeskolen_nr8_fandango_210x285.indd 1
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Lockout.
Fjerde uge.

Når du læser dette, har godt 40.000 lærere gået i 18 dage uden løn og uden
arbejde. Men bestemt ikke uden beskæftigelse. For de har tilsammen gennemført godt
1.400 aktioner over hele landet i alle discipliner fra vintersvømning til fakkeltog og
strikning. Mange af dem kan findes på folkeskolen.dk/ok13-siden, hvor det hele kan
ses via et stort kort. Og lærere er også sprunget ud som lockoutreportere. Det er ikke
kreative evner, der savnes i folkeskolen!
Imens ventes der.
KL venter, med næstformand i KL Erik Fabrins ord, på, at lærerne skal komme på
deres grædende knæ og bede om at få en afslutning på konflikten, når der ikke er flere
penge. Hvor længe det er, vides ikke. Men det ser ud til tidligst at ske i starten af juni.
Regeringen venter efter kommentatorernes udsagn med et lovindgreb, indtil ingen
længere tror, at det hele er aftalt på forhånd. Så skal de vente meget længe …
Og hvad skal det alt sammen tjene til?

Det er blevet en absurd arbejdskamp, hvor lærerne bliver ristet for at prøve at beskytte noget, nemlig undervisningen, som egentlig er til gavn for nogle andre, nemlig
elever, forældre og samfund.

Lærerne forsøger at holde fast i kvaliteten af den vare, undervisning, som de leverer til elever og forældre. Det gør de ved at kæmpe for, at der skal afsættes en pulje af
timer til forberedelse og andre opgaver ud over den rene undervisning. Ikke til hver
enkelt lærer. Men i det hele taget.
I mange andre europæiske lande er forberedelsestiden sikret, på den måde at der
er et loft over antallet af timer, en lærer kan blive pålagt at undervise. Eller der er simpelthen fastlagt et antal timer til de andre opgaver.
I Danmark er det blevet til en arbejdskamp, hvor lærerne står for skud. Det skyldes,
at forberedelsestiden i Danmark er en del af overenskomsten. Det har det været, siden
lærerne ophørte med at blive ansat som tjenestemænd i 1993.
Derfor kan man her i Danmark kalde forberedelse for lærernes »velerhvervede rettighed«.
Men det er egentlig ikke lærernes ret. En kynisk lønmodtagerlærer kunne være ligeglad med kvaliteten af undervisningen, arbejde sine 37/42 timer og gå hjem igen.
Det er samfundets ønske, at skolerne skal indrettes, så eleverne lærer mest muligt.
Og det er heldigvis for skolen, eleverne og forældrene også lærernes ønske, for det er
ikke muligt at være en god lærer uden at have sin sjæl med
på arbejde.
Det er på tide at flytte debatten over på, hvilken
slags skole forældrene ønsker. For i sidste ende
er det jo dem, som skal lægge børn til den
virkelighed, som kommer, efter at lockouten er slut. Hvis forældrene vil have
en god skole, er det ved at være sidste chance for at sige det.

Denne leder er sendt til tryk i starten af ugen. Desværre så det ikke på
det tidspunkt ud til, at lockouten var
ved at nærme sig en afslutning.

Hanne Birgitte Jørgensen,
Ansv. chefredaktør
hjo@dlf.org

»Selvfølgelig skal et læremiddel have et betydeligt
interaktivt element.
Ellers giver det ingen
mening at kalde det et
digitalt læremiddel«.
Ebbe Dam, forlagsredaktør, i forbindelse
med nye tilskudsregler på netværket
It i undervisningen

»Hvordan skal vi bære os
ad med at ramme den enkelte elev, hvis der ikke er
forberedelse nok?«
Social- og sundhedslærer og tillidsrepræsentant
Jeanette Larsen i netværket
Ernæring og sundhed

»Idræt er undervisning,
hvor den enkelte elev og
klassen skal lære noget
både fysisk, mentalt og
socialt. Det kræver resurser
til planlægning, afvikling
og evaluering«.
Gunnar Sigaard Simonsen
i Dansk Idrætslærerforenings blog
på netværket Idræt

Kolofonen er flyttet
til side 57
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På eventyr
i Myanmar
MERE
OpLEVELSE
MERE
FagLIgT

•
•
•
•

8-18

JOSEFINE OTTESEN har skabt
elevbogens spændende fortælling
om børneliv i Myanmar (Burma), der
er den røde tråd i en faglig opdagelsesrejse for 1.-4. klasse. Til dansk,
tværfaglige forløb eller temauge.

Du får bl.a. et litteraturforløb, et forløb om vand og
saltmarker og et om det buddhistiske Myanmar. Du
får et nyt, temaopdelt website, hvor eleverne kan
opleve, researche og bearbejde fakta fagligt ved at
skabe små fotohistorier via UNI-login.
Eleverne ser i efteråret også Myanmar-temaet på
DR, i Nørd-film og på den trykte U-landskalender.
•
•
•
•
•

6

Dansk, Natur/teknik og kristendomskundskab
Klassesæt med 30 flot illustrerede elevbøger, 64 sider
DVD: Fire DR-film ”Nørd i Myanmar” og små tema-film
Trykt lærervejledning med masser af baggrund
Tre engagerende forløb, der er varierede og kan
skaleres op og ned
Lærer-univers online med opgaver og materialer
Elev-univers online med fakta og elevproduktion
Målrettet trinmålene og udviklet med fagkonsulenter
Differentieret læsetræning med fortælling, faktabokse
og små eventyr

lockout
•S
 tore demonstrationer og mange events fra
lærerne, men lockouten slider på både lærere
og elever.
• Læs om læreren, der siger »Jeg vil bare så
gerne undervise«. En psykolog forklarer, at lærerne bliver tyndslidte af lockouten.
• Lærerne skriver selv
SKRIVER fra lockouten
fra lockouten, for ek- Lærere
sempel »Jeg bruger
Epo – engagement,
passion og opfindsomhed«.

Overskuddet går til børns rettigheder i Myanmar. Dansk
Flygtningehjælp udgiver et undervisningsmateriale om børns
rettigheder til 4.-6. klasse

Bestil

klassesæt nu:

Intropris 249 kr.
Du betaler kun leveringen

u-landskalender.dk
Fotograferet

40.000 til demonstration mod lockouten.
4/
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58
Uskolet

Satire om Dansk
Folkepartis særlige krav
under konflikten – og
andre »alt for korte
nyheder« – læs Uskolet.
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lockout
Over 40.000 til demonstration
mod lockouten
25.000 lærere fra hele landet ankom den 11. april til København i 400 busser
for at demonstrere mod lockouten. Dertil kom københavnske lærere, politifolk,
FOA-medlemmer, forældre og elever. Stemningen på Slotspladsen var høj, og
bifaldene var store til de fire fagforeningsformænd, der gik på scenen. Her spillede også Rasmus Nøhr, Klumben og Raske Penge samt Tim Christensen.
Tekst pernille aisinger / Foto Bo Tornvig

Fotograferende
politiker

Fra et af Christiansborgs vinduer
fotograferede Johanne SchmidtNielsen (Enhedslisten) og lagde
billedet på Facebook med ordene: »Fantastisk! Godt gået,
alle sammen!«

E n s k u ff e t v æ l g e r

»Jeg er her for at fortælle de
politikere, som jeg selv har stemt
ind, at jeg er skuffet over dem«,
sagde lærer Thomas R. Nielsen
til Folkeskolens journalist, som
fangede lærere til interview i ly
af rytterstatuen af Frederik 7.

Filmende lærer

Her stod en lærer og filmede
Bondos tale. Se den på folkeskolen.dk sammen med videoreportage og flere billeder.
6/
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Bondos brandtale

»Vi gider ikke alle jeres spindoktorer. Hvis I ikke kan forstå
det, så smider vi jer ud og finder
nogle nye med visioner«, sagde
Anders Bondo blandt andet
fra scenen.

Trængsel og alarm

Der var ikke plads nok på Slotspladsen, så mange stod på den
anden side af kanalen.

fo l k e sko l e n / 0 8 / 2 0 1 3 /
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»Jeg vil bare så gerne undervise«
Kathrine Windahl Schrøder har været lærer i ti år. Nu er hun lockoutramt. Men hun har det lidt svært
med at deltage i alle aktionerne, og uvisheden er hård. Allerhelst vil hun bare undervise.

Tekst

Maria Becher Trier

Foto

Maria Becher Trier

Hun står presset op ad døren i mellemgangen
til den nedlagte Netto-butik, som lærerkredsen for Køge og Stevns har lejet, for at lærerne har et samlingssted. Hun snakker og griner
med sine kolleger, men hun er ikke den, som
er mest aktiv med tusser, lim og bannerfremstilling. Hun er mødt op i konfliktbutikken i
dag for at høre om ugens planlægning.
»Jeg ville så meget hellere være på arbejde
end at være her. Jeg føler ikke rigtigt, at vores
indsats batter noget. Det føles, som om beslutningerne er truffet, og jeg tror desværre
ikke, at vi kan gøre den store forskel. Men vi
skal vise, at vi er her, og vi kæmper for vores
sag«, siger Kathrine Windahl Schrøder, som
er lærer ved Sct. Nicolai Skole i Køge midtby.

Ønsker forhandlerne til bordet
»Jeg har hver dag stået foran skolen for at
tage imod tjenestemændene, når de kommer

Jeg synes, det er
fortvivlende, at det er
så svært at blive
enige om, hvordan
vores arbejdsdag
skal se ud, og hvem
der skal lede og
fordele arbejdet.
Kathrine Windahl Schrøder,
lærer ved Sct. Nicolai Skole i Køge midtby

på arbejde. Men det giver mig egentlig ikke så
meget. Jeg ville meget hellere selv undervise«.
Nogle af hendes kolleger bor langt fra
skolen. Men da hun selv bor forholdsvis tæt
på, passer det hende bedst at være synlig i
morgentimerne. Både hun og hendes mand
er lærer, og den ene af deres to børn er også
lockoutramt, så de skiftes til at være med til
lockoutaktiviteter.
Men Kathrine Windahl Schrøder så gerne,
at forhandlerne snart sætter sig sammen og
bliver enige.
»Jeg synes, det er fortvivlende, at det er så
svært at blive enige om, hvordan vores arbejdsdag skal se ud, og hvem der skal lede og
fordele arbejdet«.

Mest synd for eleverne
Det, der optager hende mest, er, hvad der
sker med skoledagen efter lockouten.
»Hvad skal jeg gøre, når vi kommer tilbage? Skal jeg sige til eleverne, at vi eddersprøjtme har travlt? Eller skal vi bare tage det
stille og roligt og nå, hvad vi kan? Jeg ved det
simpelthen ikke. Jeg er også bekymret for,
hvad det her gør ved forældresamarbejdet.
Jeg gør rigtig meget for at have et godt samarbejde med forældrene. Og nu er der bare
ingenting. Hvad vil det betyde, når vi kommer tilbage? Hvad er forældrenes holdning?
Jeg ved det ikke«.
Kathrine Windahl Schrøder er tvunget til
at optage konfliktlån for at få hverdagen til at
køre rundt.
»Uvisheden tærer. Jacob er også lærer, og
økonomisk ligger der en lille sort skygge over
familien. Men det fylder ikke så meget. Faktisk tænker jeg allermest på eleverne. Måske
kommer de først i skole til maj – og så har de
kun seks-syv ugers undervisning inden sommerferien«.
mbt@dlf.org

Kathrine Windahl Schrøder møder op foran skolen hver
morgen og byder tjenestemændene velkommen
– men allerhelst ville hun bare undervise.
8/
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Erhvervspsykolog:

Lærerne bliver tyndslidte af lockouten
Det er et pres at være i en konflikt, der har som formål at slide parterne op,
fortæller erhvervspsykolog Morten Ejlskov.

Tekst

Esben Christensen

Foto

klaus holsting

Der er et krydspres på lærerne, der i
øjeblikket er udelukket fra at kunne udføre
deres arbejde. For både privat og professionelt bliver konflikten en del af deres
hverdag.
»Lærerne skal stå på mål for den her konflikt, og der er ikke nogen mulighed for at
melde sig ud. Især dem, der i lokalområdet er
kendt som lærere og derfor også skal forholde
sig til konflikten, når de er nede at købe ind«,
fortæller Morten Ejlskov, der er erhvervspsykolog hos firmaet Organisation.
»Det puster måske til følelsen af manglende anerkendelse, og i den sammenhæng
kan det være hårdt lokalt. Det kan være, at
folk, man kender, vælger side i konflikten.
Nuancerne forsvinder mange steder, og psykologisk er det ikke særligt sundt at være i
en tilstand af: Enten er du med os eller imod
os«, siger Morten Ejlskov.

Mange små konfrontationer
Han fortæller, at summen af dårlige oplevelser kan være problematisk.
»Jeg hører, at lærerne indimellem oplever
små konfrontationer med forældre og det omgivende samfund. Jeg har talt med en lærer,
der fortalte, at den samme bilist fem dage i
træk gav ’fingeren’, når han kørte forbi lærernes demonstration. Og det trækker tænder ud
dag efter dag at være i konfrontation«, siger
Morten Ejlskov. Han fortæller også, at det er
en negativ faktor for lærerne, at konflikten
bliver ført for lånte penge.

Risiko for mistro
»Det kan ikke sammenlignes med lukning
af Lindøværftet eller andre store chok for et
lokalsamfund, for lærerne er ikke i tvivl om,
om der er et job til dem bagefter. Men der

foregår en langsom tyndslidning. Og det er
vel det, parterne spekulerer i med konflikten,
nemlig at slide hinanden op«, siger Morten
Ejlskov, som er bekymret for fremtidens samarbejdsklima på skolerne.
»Min helt store bekymring går på tiden
efter en konflikt: Det bliver en udfordring at
få samlet skolerne bagefter. Hvordan samler
skolerne sig selv op? Mange steder vil der
være plantet et modsætningsforhold til ledelsen. Og der er en risiko for, at parterne bliver
for mistroiske over for hinanden. Den mistro kan stå i vejen for samarbejdet fremad.
Dermed kan fokus forsvinde væk fra skolens
egentlige formål – uddannelse af eleverne«,
siger Morten Ejlskov

Lærerne aktionerer flittigt under lockouten. Erhvervspsykolog Morten Ejlskov er for alvor bekymret for tiden efter
lockouten, hvor det bliver en udfordring at klinke skårene
og arbejde sammen igen.

Han fortæller dog, at der kan være positive effekter af en konflikt.
»Jeg har talt med lærere, der står midt i en
skolesammenlægning. De kalder det verdens
bedste fusionskursus, som de ikke kunne
have købt bedre, fordi lærere har skullet aktionere og arbejde sammen med nye kolleger
fra andre skoler«, siger Morten Ejlskov.
esc@dlf.org

f o l k e sk o l e n / 0 8 / 2 0 1 3 /
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Læreren på plakaten forsvarer
dagligt sit arbejde
Tvungne heldagsskoler + mindre forberedelse = discountskoler. Sådan står der på DLF’s kampagneplakater. Ansigtet på plakaten er læreren Ditte Jensen. Siden hun blev lockoutet 1. april, har hun hver dag brugt
timer på at forsvare lærernes arbejde. Ditte Jensen blogger fremover på folkeskolen.dk

Tekst

Maria Becher Trier

Foto

bo tornvig

Twitter, Facebook, debatindlæg,
åbne breve til ministre og daglige
samtaler med folk på gaden.
Ditte Jensen har, siden hun er
blevet lockoutet fra sin 5.-klasse
på Fuglsangskolen i Virum, brugt
op til fire timer om dagen på at
forsvare lærernes arbejde.
»Det koster mange timer. Men
det er så vigtigt. Jeg har også været
en af dem, der sad ved middagsselskaber og hørte folk snakke om,
at lærere har et deltidsjob, hvor
jeg bare har smilet og ikke taget
den op. Men nu bliver vi simpelthen nødt til at gøre det. Og jeg gør
det hele tiden«, siger Ditte Jensen.
Allerede 12. marts bragte
Berlingske Ditte Jensens første
debatindlæg. Her tager hun til
genmæle over for indenrigs- og
økonomiminister Margrethe Vest
ager, der under et billede af Lærerforeningens plakat på Facebook
stiller spøgsmålet »Hvorfor blande
reform ind i en arbejdskamp?«
»Nu var det mine korslagte
arme, der blev kritiseret af Margrethe Vestager, så jeg blev nødt
til at svare igen. Og det bliver jeg
ved med. På Facebook, Twitter og
med diverse debatindlæg i aviser.
Jeg har også været med til at skrive
et åbent brev til vores borgmester,
til Antorini og til Corydon for
nylig«.
Siden har hun også optrådt i
debatter i blandt andet Danmarks
Radio.
10 /

Ditte vil gøre en forskel
Mange genkender den lyshårede
Ditte Jensen, når hun går på
gaden, og mange har kommentarer til »Vi vil undervise – ikke
konflikte«-badgen, som hun hele
tiden bærer.
»Det er selvfølgelig lidt hårdt.
Men jeg tror, alle lærere lige nu føler, at de hele tiden bliver konfronteret med spørgsmål om, hvorfor
lærere ikke bare kan arbejde som
alle andre«.
Det vigtigste for Ditte Jensen er,
at der kommer en arbejdstidsaftale, som giver et godt arbejdsklima
på skolen.
»Jeg kan kun føle mig tilstrækkelig, hvis jeg er i stand til at nå de
elever, jeg skal. Hvis jeg får mere
undervisning og mindre forberedelse, bliver det meget svært at nå
alle eleverne«.

Lærerne giver ikke op
Ditte Jensen er klar til at kæmpe
for ordentlige arbejdsforhold
længe. Hun vil ikke give op, og
hun tror på, at lærernes aktiviteter gør en forskel. Og hun tror
også, at der nok skal være penge
til at køre konflikten længere, end
regeringen og KL regner med.
»Vi får støtte flere steder fra.
Den støtte, som vi fik fra gymnasielærerne med annoncerne af
Corydon, og nu hvor FOA siger, at
de er klar til at åbne pengekassen –
det betyder rigtig meget«.

I januar måned var Ditte Jensen til åbent hus hos Christine Antorini. Hun satte sig i kø
for at stille to spørgsmål: Hvordan kan eleverne lære mere, når lærerne er dårligere forberedt, fordi de nu skal undervise i flere timer? Hvad er det, lærerne ikke skal lave, når de
skal undervise mere? Fremover bliver Ditte Jensen blogger på folkeskolen.dk

Også Ditte kommer med konfliktlånet til at mærke konfliktens
konsekvenser på sin egen private
økonomi. Men hun tror faktisk,
at der vil være penge i lærernes
kasse til en længere konflikt, end
beregningerne viser.
»Jeg kender mange, der siger,
at de ikke tager konfliktlån. Og
det betyder også, at der vil være
penge til en længere konflikt end
forventet«.

»Jeg er klar til at kæmpe videre.
Det er vi alle sammen. For tiden er
jeg enormt stolt af at være lærer.
Vi viser en kampgejst og kreativitet, som jeg ikke tror, KL og regeringen havde regnet med«.
mbt@dlf.org

Læs klip fra Ditte Jensens blogindlæg »Kampen for den gode
undervisning« side 40.
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Sådan bliver
konfliktlånene
Tekst

Maria Becher Trier

Fra den 20. april har alle lockoutede DLF-medlemmer kunnet søge om
et lån på 18.150 kroner via DLF’s hjemmeside.
Lånet skal tilbagebetales med en rente på 4,55 procent per år over
fire år. Ved en måneds konflikt medfører det en ydelse på lånet på 420
kroner om måneden. Men formand for organisationsudvalget i DLF regner med, DLF’s kongres vil beslutte at sætte medlemskontingentet ned.
»Det er mange penge«, siger formand for organisationsudvalget Per
Sand. »DLF’s kongres ændrer formentlig på det kontingent, vi kender
i dag. Ved hjælp af det konfliktkontingent, de ikke-lockoutede vil blive
opkrævet, satser vi på at lette den samlede byrde for medlemmerne«,
siger Per Sand.
Medlemmerne kan løbende søge om at få lån. Det vil sige, at hvis en
lærer i første omgang vil forsøge at klare sig uden at optage lån, så kan den
pågældende godt på et senere tidspunkt i konflikten ansøge om et lån. Man
kan dog ikke søge om lån senere end 14 dage efter konfliktens ophør.
Forlader man DLF i forbindelse med et jobskifte, hvor man skal
være medlem af en anden fagforening, er man stadig bundet af lånet.
»Hvis man har taget et lån, skal man betale det tilbage. Også selv
om man ikke længere er medlem af DLF«, siger Per Sand.
Medlemmer og kredse har allerede nu stillet en lang række spørgsmål om DLF’s konfliktlån. Spørgsmål og svar bliver løbende samlet op
på DLF’s hjemmeside.

&

Natur Fag på Bakken

mbt@dlf.org

Sådan bliver udgifterne for forskellige
medlemsgrupper i DLF, når konflikten
er overstået.

Inden konflikt

Lockoutet
uden låneoptag

Lockoutet
med låneoptag

Ikke lockoutet

Gennemsnitligt lokalkredskontingent (286 kroner)
Centralt kontingent
Låneafdrag (beløb og tilbagebetalingsperiode fastsat i
elektronisk lånedokument, der godkendes via NemID
Konfliktkontingent (beløb fastsættes ud fra solidaritetsprincip og dækker dermed
også det økonomiske gode, der har været ved at få løn under konflikten.
folkeskolen / 08 / 2013 /
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Lærere SKRIVER fra lockouten
De sidste ugers lockout har budt på adskillige lokale aktiviteter. Med flash mobs, løbeevent, YouTube-klip og demonstrationer har
lærerne vist, at de er klar til at kæmpe for deres
overenskomst. Nogle er hoppet i rollen som lærerreporter for folkeskolen.dk – her er et uddrag
af deres mange artikler om lokale aktiviteter.
e n s e n j j e @ d l f. o r g
pa i @ d l f. o r g o g J e n n i f e r J
T EKST : P e r n i lle A i s i n g e r
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Lærere SKRIVER fra lockouten
Foto: Todd Grady

ten

Bondo løber med
e
halvmaratonlærern

Byrådspolitikere stillede op til håndboldkamp

t hele lidt i en spøg
»Egentlig startede de
lockouten trods
og på baggrund af, at
end højst to uger!
re
alt ikke ville vare me
t klogere …«. Sådan
Nu er vi blevet mege
Michael Jensen sin
starter lærerreporter
, hvor han sammen
artikel om et initiativ
sig for at løbe et
med en kollega satte
g under lockouten.
halvmaraton hver da
ndrede lærere har
Mere end et halvt hu
med – og Anders
bakket op ved at løbe
med på en tur.
ret
Bondo har også væ

Som opvarmning for Team Sydhavsøerne
spillede Lolland-Falster-lærere to kampe
mod lokale byrådspolitikere, der repræsenterede KL. »Der blev spillet flot
håndbold, på trods af at bolden blev glat
i regnvejret, og de godt 150 fremmødte
fans fejrede flere flotte scoringer. Ind
imellem blev der gået over stregen, hvilket kampens upartiske dommer, i dagens
anledning iført en Corydon-maske, greb
ind over for – for reglerne skulle jo overholdes for spillets egen skyld!« skrev lærerreporter Peder Wilhelm Clausen.

Lærere SKRIVER fra lockouten

Lærere SKRIVER fra lockouten
Foto: Sanne Vitved

nflashmobbet
Køge Bugtbanens pendlere blev morge
Solrød,
Lockouten giver styrket
sammenhold

Klokken 04.00 fredag morgen ringede uret
hos Mikkel Skovby Jensen i Albertslund. Han
at
er en af mange, der i disse dage sørger for,
e
skull
konfliktmaskinen er velsmurt. Fredag
til
han være med til at lave helstegt pattegris
op
t
tidlig
et
sine kolleger. »Jeg er stået meg
det
for at være med til at skabe rammerne om
er
der
b,
sska
fælle
og
hold
fantastiske sammen
er
Jeg
ikt.
konfl
e
denn
r
unde
blevet opbygget
,
ikke så meget for at rende rundt og aktionere
lfortæ
«,
mad
god
med
ge
bidra
jeg
kan
men så
ler han til lærerreporter Mikkel Wiene.

7.15 på stationerne i Køge, Ølby, Jersie,
Lærerne mødte op onsdag morgen klokken
krifnd for at deltage i flash mobben med overs
Karlslunde, Greve, Hundige og Brøndby Stra
ti
skab
får
vi
,
ig dejligt at mærke det sammenhold
ten »Jeg vil også på arbejde«. »Det er utrol
med
tidig
sam
,
oner
står lærere på så mange stati
denne konflikt, og det er fedt at vide, at der
Station til lærerreporter Nikolaj Warming.
e
Grev
på
at vi står her«, sagde en af lærerne

På folkeskolen.dk kan du finde mange flere
artikler fra vores lærer-reportere. Find dem på
forsiden eller skriv lærerreporter i søgefeltet.
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Elev med autisme:

»Lige nu skal der ikke
meget til, før jeg flipper ud derhjemme«,
siger Andrea, der er 15
år, autist og går i en
almindelig 8. klasse.
(Privatfoto)

Jeg er fanget i
en lockoutkrig

For Andrea og andre elever med diagnosen autisme
er den lockoutramte skole et mareridt. Landsforeningsformand: Det værste, man kan byde børnene.

Tekst

Ann-Sofie Warnich

Formålet med en konflikt er at forstyrre
hverdagen så meget, at forhandlingsparterne
bliver tvunget til forhandlingsbordet. Lige
nøjagtig den forstyrrede hverdag er dybt
problematisk for en stor gruppe elever, der
ikke af sig selv viser det til omverdenen. Der
er omkring 10.000 elever med autisme i
folkeskolen.
»I denne her uge har jeg ikke kunnet være
sikker på noget som helst, og den lærer,
der normalt forstår mig og hjælper mig, er
lockoutet. Det har været en meget uvidende
og stresset uge, hvor jeg har haft svært ved
at koncentrere mig. Jeg bliver enormt ked af
det, når jeg er stresset, og tanker farer rundt
i mit hoved. Hvis bare min lærer Michael var
her, ville det hele føles meget rarere«, siger
Andrea.

Den her situation er
noget af det værste,
man kan byde børn
med autisme, fordi
autister har brug for
kontrol og for at vide,
hvad der bliver
forventet af dem.
Heidi Thamestrup,
formand for Landsforeningen Autisme

Fik revet høretelefonerne af
Andrea er infantil autist, hvilket blandt andet
betyder, at hun har særligt brug for trygge
og forudsigelige rammer i hverdagen. Hun
er samtidig normaltbegavet, klarer sig fagligt
godt i skolen, og med ekstra støtte indgår hun
i sin klasse ligesom alle andre elever. Men for
en autist i en konflikt, der hverken tilbyder
nødberedskab eller konfliktundtagelse til
inkluderede elever, er lockouten som dynamit
for både de faste rammer og trivslen.
»Første dag i lockouten sad jeg med mine
støjdæmpende høretelefoner på i klassen. Så
kom der en lærer, jeg ikke kender, som bad
14 /

mig om at gå ned i aulaen sammen med alle
andre på skolen. Jeg fortalte, at jeg ikke turde
gå ned i aulaen. Inde i mit hoved er der kaos
dernede, og det er ubehageligt for mig at
tænke på. Jeg forestiller mig, at det er ligesom
en krig, hvor man skal tælles op. Læreren rev
mine hovedtelefoner af. Læreren troede vist,
at jeg ikke gad høre efter«, fortæller Andrea.
Andrea har en enkelt lærer, der ikke er
konfliktramt, og derfor har hun haft spredte
timer i løbet af lockoutens første uge. Men

den lærer, Andrea er mest knyttet til, er med
Andreas egne ord »smidt i lockoutfængsel«,
og det har gjort den utrygge situation endnu
mere stressende.
»I skolen kan min lærer Michael tage det
værste stress. Uden ham er det, som om jeg
er et lam på marken, der ikke kan finde min
hyrde«, siger Andrea.

Omkring 10.000 med problemet
Ifølge Landsforeningen Autisme er der
omkring 10.000 elever med autisme i folkeskolen, og foreningen får lige nu mange
henvendelser fra bekymrede forældre.
»Den her situation er noget af det værste,
man kan byde børn med autisme, fordi autister har brug for kontrol og for at vide, hvad
der bliver forventet af dem. Lige så snart
man ændrer en rutine for de her børn, bliver
de angste og usikre, og det kan tage lang tid
at genoprette. Jeg er bekymret for, hvordan
tilliden mellem børn, forældre og skole skal
etableres, når skoledagen bliver normal
igen«, siger formanden for Landsforeningen
Autisme, Heidi Thamestrup.
Ingen kan fortælle Andrea, hvornår hendes hverdag bliver normal igen. Indtil da
glæder hun sig hver dag til at komme ud fra
den skole, hvor hun lige nu føler sig fanget i
de voksnes krig.
»Jeg er glad for at slippe ud fra skolen, det
er næsten som at have ligget nede i en kælder, og når jeg åbner døren, kommer jeg ud i
den friske luft. Jeg føler mig fanget på skolen,
og jeg ville næsten ønske, at jeg bare kunne
melde mig ud af samfundet og slippe«, siger
Andrea.
asw@dlf.org
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Ministeriets ekspert:

Lockouten kan
ødelægge
inklusionsprojektet
Inklusionen kan ikke lade sig gøre, hvis man fjerner lærernes
engagement og forberedelsestid, advarer professor Susan Tetler, der
er formand for Ministeriet for Børn og Undervisnings videnspanel for
inklusion.
Tekst

Pernille Aisinger

Foto

Pernille Aisinger

Lockouten og i allerhøjeste grad resultatet af
den har stor betydning for den inklusionsindsats, som professor i specialpædagogik Susan
Tetler står i spidsen for. Hun er formand for
Ministeriet for Børn og Undervisnings videnspanel for inklusion.
»Meget afhænger af resultatet. Det handler
jo også om lærernes engagement i forhold til
de opgaver, der ligger foran dem, om det så
er heldagsskolen eller inklusionsprojektet.
Hvis man har modstand og føler, at der er
foretaget et overgreb mod en, og man beslutter sig til at arbejde efter reglerne, det kan
inklusionsprojektet nok ikke holde til. Om det
dør eller udsættes på ubestemt tid, det ved
jeg ikke«.
Ministeriet åbnede sidste efterår et resursecenter for inklusion og nedsatte et videnspanel. Her er man i gang med undersøgelser
af ledere, lærere, forældre og elever og har
udvalgt ti kommuner, som man støtter og
følger i inklusionen af eleverne med særlige
behov. Men resursecenterets medarbejdere
har svært ved at komme videre med arbejdet
på grund af lockouten.
Kan det betyde, at inklusionen ikke kan gennemføres?
»Den kan gennemføres, i den forstand
at man helt sikkert holder fast i, at børnene
overføres. Men spørgsmålet er, om de bliver
mødt, som de har behov for, af de lærere,
som skal tage vare på dem og får ansvaret for
deres undervisning. Det er mere kvaliteten af

»Børn med særlige behov bliver sat tilbage
i deres læring under
lockouten. Det at leve i
tomrum og midlertidighed er sværere for dem
at håndtere, end det er
for andre børn«, siger
professor Susan Tetler.
Hun er af Ministeriet for
Børn og Undervisning
udpeget som formand
for videnspanelet for
inklusion.

Man burde faktisk
have ekstra forberedelsestid for at finde
ud af det her i
fællesskab i de
enkelte team, men
også i skolen.
Susan Tetler,
professor

inklusionsarbejdet, jeg er bekymret for. Om
det bare bliver en fysisk overflytning uden
kvalitet i det daglige læringsarbejde«.
Diskussionen går jo på lærernes forberedelsestid. Har det nogen betydning i forhold til de
her børn?
»Absolut. Jeg kan slet ikke forestille mig,
at man kan lave et inklusionsarbejde uden
forberedelse. Det kræver jo ikke bare, at man
forbereder sig i forhold til det faglige, men i
høj grad også i forhold til, hvordan man tilrettelægger til den her gruppe af børn. Det kræver klasseledelse: Hvordan får man udviklet
den rigtige kultur i klassen? Det har jeg svært
ved at se gjort uden forberedelse«.

Det er ikke nok at være ildsjæl
Hvis resultatet af lockouten bliver, at man vil
have flere undervisningstimer ud af lærerne
på bekostning af forberedelsestiden, har
Susan Tetler svært ved at se inklusionen
lykkes.
»Jeg vil gerne væk fra tanken om, at lærerne skal være ildsjæle og have hjertet på
rette plads. Ja, det skal de også have. Men
det kræver også nogle tænkninger, strategier
og redskaber og en variation af arbejds- og
undervisningsformer at trække på. Og det
kendskab får man altså ikke af sig selv, fordi
man har hjertet på rette sted«.
Hun mener ikke, at det er rimeligt at spare
i en udviklingsfase. Tværtimod burde man
investere.
»Resurserne skal i hvert fald følge med.
Der er brug for en investering i forhold til
kompetenceudvikling og tid – man burde faktisk have ekstra forberedelsestid for at finde
ud af det her i fællesskab i de enkelte team,
men også i skolen«.

Lockouten er hård for børnene
Susan Tetler undrer sig over, at specialklasserne ikke er undtaget fra lockouten ligesom
specialskolerne.
»Elever med særlige behov har ofte
spinkle sociale kammeratskabsnetværk uden
for skolen. Det betyder, at de bliver endnu
mere isoleret og kommer til at mangle den
sociale kontakt, der er så vigtig for dem. De
har behov for kontinuitet og struktur i deres
læringsforløb, og det forsvinder med lockouten. Det er sværere for dem end for andre
børn at have så stor en pause«.
pai@dlf.org
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Igen i år kan du tilmelde din klasse til
GoCook Smagekassen – Danmarks
største skoleevent.

x

Gratis undervisningsmateriale til 6
undervisningsgange.

Det er gratis at tilmelde klassen.
Når I er tilmeldt, modtager I gratis
undervisningsmateriale, lærervejledning, opskriftshæfter og en gratis*
smagekasse med råvarer til 24 elever.

GoCook Smagekassen
løber af stablen i ugerne
43, 44 og 45.

GoCook Smagekassen er målrettet
4.-7. klasse og faget hjemkundskab.

Tilmeld din klasse fra
1. maj til 15. september på
www.skolekontakten.dk

x

GoCook Smagekassekonkurrencen
Deltager klassen i konkurrencen, har
I mulighed for at vinde en restaurantdag med en kok.

*Man må påregne max. 100,-kr. til enkelte ekstra råvarer.
16 RENGoCook_folkeskolen_192x261.indd
/ folkeskolen / 08 / 2013

139304 p16-18_FS0813_Arbejdstid.indd 16

1

11/04/13 10.12

19/04/13 12.25

lockout

Lærerne protesterer under
KL’s lockout. Undervisning
er reguleret på mange forskellige måder, men ingen
steder i EU findes en model, som ligner KL’s.

Arbejdstid:
Danmark kan komme
til at gå enegang
En normalisering. Det
kalder KL fuldt
lederstyret tid
for lærerne.
Men den type
regler er ikke
spor normale
for lærere internationalt.

Tekst

Andreas Brøns Riise, John Villy Olsen

Foto

Klaus Holsting

Hvis Danmark lader det være helt og aldeles
op til ledelsen at tilrettelægge arbejdstiden og
dermed afskaffer, at lærerne har en mængde
tid, de selv kan disponere over til for eksempel forberedelse, bliver Danmark det første
land i EU til at tage så drastisk et skridt. Det
fortæller Martin Rømer, generalsekretær i
den europæiske lærerorganisation European
Trade Union Committee for Education, Etuce.
»Det, der foregår i Danmark, hvor KL vil
have fri råderet uden nogen former for reguleringer og begrænsninger i lærernes arbejds-

tid, finder vi ikke andre steder i Europa. Det
er meget forskelligt, hvordan arbejdstiden er
disponeret og organiseret i de forskellige lande, men vi har ikke en fuldstændig ureguleret
arbejdstid nogen andre steder«, siger han.

To modeller for arbejdstid
Fagforeningsmanden, der er tidligere formand for DLF, bakkes op af oplysninger fra
Bernadette Forsthuber fra Eurydice, som er
den enhed under Europakommissionen, der
analyserer europæiske uddannelsessystemer
og europæisk uddannelsespolitik.
»Det er ikke det normale, at skoleledelsen
bestemmer fuldt ud over lærernes arbejdstid. Det forekommer dog, alt efter graden
af autonomi, at ledelsen har en vis ret til at
folkeskolen / 08 / 2013 /
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planlægge lærernes arbejdstid i forhold til
skolens tidsskema«, skriver hun i en mail til
Folkeskolen.
Den konkrete sammensætning af arbejdstiden varierer fra land til land, skriver Bernadette Forsthuber.
I store træk er der to modeller: Enten er
der fastsat en pulje af timer, som lærerne kan
bruge til blandt andet forberedelse. Ellers er
det fra centralt hold fastlagt, hvor mange lektioner ud af den samlede arbejdstid lærerne
må undervise.
I sidstnævnte model har skoleledelsen
altså disponeringsretten over den tid, lærerne
er på skolen, men der er sat en øvre grænse
for, hvor mange timer lærerne må stå ved katederet. Denne model ses, ifølge Forsthuber, i
Holland, Storbritannien, Sverige og Estland.
Derudover påpeger Bernadette Forsthuber, at der i flere lande er variationer i undervisningstiden, da det er op til skolerne at
fastlægge længden på lektionerne. Det er dog
undtagelsen fra reglen, påpeger hun.
»Som hovedregel kan ledelsen på skolerne
i europæiske lande ikke overskride en vis
mængde undervisningstimer«, skriver hun.
I de nordiske nabolande har lærerne
også fastlagt forberedelsestid. Sverige er gået
længst i forhold til at liberalisere og decen18 /

Som hovedregel kan
ledelsen på skolerne
i europæiske lande
ikke overskride en vis
mængde undervisningstimer.
Bernadette Forsthuber
Eurydice

tralisere råderetten over arbejdstiden. Her
har skolelederen råderet over lærerne i 1.360
af de 1.700-1.800 årlige arbejdstimer og kan
disponere over læreren i syv timer om dagen
de 194 dage om året, hvor de svenske skoler
har undervisning.

I de øvrige nordiske lande er der tale om
et system med et loft over antallet af undervisningstimer ifølge Nordiske Lærerorganisationers Samråd.
De enkelte landes konkrete arbejdstidsfordeling er opgjort i Eurydices database »Eurypedia«. De er dog vanskelige at sammenligne
i detaljer, da landene opgør arbejdstiden
forskelligt.

Samme tendens i alle lande
Selvom Danmark altså efter KL’s mening skal
være det første land, der lader det være helt
op til skoleledelsen at disponere over lærernes arbejdstid, er Martin Rømer ikke i tvivl
om, at ønsket findes i alle europæiske lande.
»Vi ser alle steder rundtomkring i Europa,
at der er et angreb på lærernes arbejdstid.
Det har ét formål, og det er at tvinge lærerne
til flere timer ved katederet. I Danmark er det
blevet til en konflikt i vores fagretlige system,
men overalt i Europa prøver man på forskellig vis og med divergerende metoder at få
mere ud af de samme penge i uddannelsessektoren. For mig at se er det et økonomisk
spørgsmål«, siger han.
freelance@dlf.org
jvo@dlf.org

folkeskolen / 08 / 2013

139304 p16-18_FS0813_Arbejdstid.indd 18

19/04/13 12.25

aktualiseret

Drenge favoriseres i naturfag
Piger har ikke samme mulighed som drenge for at engagere sig i naturvidenskabelige fag,
mener en stor del af lærerne. Men lærerne har selv en del af ansvaret, viser ny undersøgelse.
Tekst

Anders Klebak

illustration

Rasmus Juul

I en ny rundspørge foretaget af Scharling
Research for Folkeskolen siger 42 procent
af lærerne, at et socialt pres gør det mere
okay for drenge end for piger at interessere
sig for naturvidenskabelige fag. Næsten hver
anden lærer i rundspørgen mener samtidig,
at drenge generelt interesserer sig mere for
naturfag, end pigerne gør.
Ifølge lektor Thomas Dam fra VIA University College er lærerne selv med til at gøre
fag som matematik og natur/teknik til »drengefag«. Han har i samarbejde med en gruppe
lærerstuderende netop lagt sidste hånd på
en interviewundersøgelse, hvor lærere og
elever på fem skoler i Østjylland blev spurgt
om deres syn på køn i naturfagsundervisningen. Drenge bliver forbundet med gåpåmod
og kreativitet, mens pigerne bliver set som
forsigtige.
»Det er en fordel at være dreng i naturfag,
fordi drengenes tilgang bliver opfattet som
mere rigtig og passende«, siger Thomas Dam.

Naturfag er drengenes
I en udersøgelse foretaget for af Scharling Research for Folkeskolen svarer lærerne på disse to to udsagn:
Der eksisterer nok et diskret socialt pres,
der gør det mere acceptabelt at interessere
sig for naturfag som dreng end som pige.

42,3 %
Enig + meget enig:

Hverken enig
eller uenig:

27,0 %

Generelt interesserer drenge sig mere
end piger for naturfag som natur/teknik,
fysik/kemi, matematik og biologi.

44,8 %
Enig + meget enig:

Uenig +
meget uenig:

22,7 %

Uenig +
meget uenig:

Hverken enig
eller uenig:

28,2 %

Drengede piger
Det betyder ikke, at lærerne ikke kan få
øje på dygtige piger. Men for at leve op til
forventningerne til den dygtige elev er det
nødvendigt at opføre sig »drenget«. En lidet
attraktiv mærkat, fordi man risikerer at blive
social outsider i klassen. Lærernes forventninger til pigerne og drengene forstærker dermed de to køns engagement – eller mangel på
samme – i fagene, forklarer Thomas Dam.
»Pigerne bliver hæmmet i at gå op i undervisningen på samme måde som drengene. At
være god til naturfag som pige kan betyde,
at man falder uden for det normale billede af
en pige. Det er ikke kun lærerne, men også
eleverne selv, der er med til at etablere dette
billede«, siger han.
Selv om mange lærere giver udtryk for, at
de ser drenge og piger som lige dygtige, ligger
der en stærk opfattelse af, at der er biologiske

21,7 %
Kilde: Scharling Research

forklaringer på de forskelle, som kommer til
udtryk. Altså forskellig indretning af hjernen
hos de to køn. Det fører blandt andet til kønsopdelt undervisning. Men det er en dårlig ide,
fordi det blot fastholder stereotyperne med
passende og upassende tilgange til de naturvidenskabelige fag.
»Der er i stedet brug for en inkluderende
undervisning i naturfagene, som ikke putter
et køn på de forskellige tilgange, men gør det
lige så naturligt for en pige at være interesseret i tal og eksplosioner og vise gåpåmod som
for en dreng«, siger Thomas Dam.
Interviewundersøgelsen er en del af det
fællesskandinaviske SMIL(E)-projekt, der har
som mål at øge rekrutteringen til naturvidenskabelige uddannelser. Thomas Dam vurderer,

at det sociale pres – både i og uden for undervisningen – kan smitte af på elevernes valg,
når de skal videre i uddannelsessystemet.
»Hvorfor skulle en pige blive ingeniør, hvis
det hele vejen igennem skolen har vist sig
som en dårlig strategi at interessere sig for
naturfag. Man erhverver sig ikke lige pludselig
en interesse for noget, hvor man ikke har været en succes tidligere«, siger Thomas Dam.
freelance@dlf.org

Ekstra på folkeskolen.dk:
Læs hele Scharling-undersøgelsen
Læs tema fra side 24
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lærer til lærer

Læreruddannelse syd for ækvator

En personlig beretning om
erfaringer og oplevelser med store
klassekvotienter og alarmerende
arbejdsvilkår fra mit studieophold i
Kenya som tredjeårsstuderende.
studerende
Trine Rydder Henriksen
Læreruddannelsen i Silkeborg

På den første skole, som jeg besøgte, var skoleinspektøren meget glad for at møde mig og
have en »hvid lærer« på besøg. Han viste mig
rundt på skolen, og da vi kom til indgangen i 4.
klasse, sagde han, at jeg bare kunne gå i gang.
Jeg spurgte forundret, hvad han mente, og hans
svar var: »Er du ikke lærer? Bare undervis dem.
Læreren er taget hjem, og vi vil lære fra dig«. Og
så gik han. Der stod jeg tilbage uden nogen som
helst anelse om, hvad jeg skulle stille op med en
kenyansk 4. klasse. Forsigtigt stak jeg hovedet
ind i det mørke komøglokale og så 94 sæt forventningsfulde øjne stirre direkte på mig. Jeg
må indrømme, at min første tanke var at finde
den nærmeste nødudgang!
Mine første skridt var tøvende, men efter at
have snakket med eleverne og fundet frem til, at
de skulle have matematik, måtte jeg kickstarte
alle mine improviseringsredskaber fra mine to
første år på seminariet.

Elever sniffede lim
Eleverne var stille, lyttede og lavede deres
20 /

8677

Tekst

Lærerne her kalder eleverne for disciplinerede – jeg
o pgaver. Lærerne her kalder eleverne for discikalder dem robotter. Aldersforskellen i 4. klasse varierer
plinerede – jeg kalder dem robotter. De svarede
mellem ni og 13 år.
på mine spørgsmål, men svarene var præget af
automatik, og personlig stillingtagen eller refleksioner er absolut ikke velkommen i undervisningen. Nogle af eleverne sov i timen, fordi de ikke
til sådanne overvejelser. Det vigtigste er at få
havde spist i to eller tre dage. Andre sniffede
eleverne til at bestå deres eksamen, så de kan
lim for at holde sulten nede. Det var et frygteligt
rykke en klasse op i systemet, og derfor er de
syn. Det var frygteligt, fordi jeg var magtessociale færdigheder ikke relevante. Hun fortalte
løs. Jeg ville ønske, at jeg kunne give dem alle
mig, at fokus kun er på de faglige kompetencer,
mad, men bare på den her skole var 92 procent
da eleverne ikke skal sætte spørgsmålstegn ved
ekstremt fattige og spiste kun to eller tre gange
lærerens undervisning.
i ugen.
Foruden manglende fokus på social og perLærerjobbet i Kenya forholder sig til videresonlig kompetenceudvikling er der heller ikke
givelse af viden, men det betyder ikke, at jobelever med specielle behov i skolerne. Indtil
bet altid er lige nemt og barmhjertigt. Lønnen
videre har jeg besøgt 12 forskellige offentlige
er lav, og en typisk arbejdsdag strækker sig fra
folkeskoler, og hver gang jeg har lavet et interhalv otte om morgenen til fire om eftermiddagen
view, siger alle lærerne, at skolen ikke har børn
seks dage i ugen. Alle lærere har halvanmed specielle behov. I mine ører lyder det
den times pause midt på dagen, når
forunderligt, men med tanke på deres
eleverne holder »frokostpause«.
fokus på faglige kundskaber kan jeg
Med mangel på lærere i skolerne
regne ud, at de ikke tillægger børn
og undervisning hele dagen kan
med specielle behov nogen værdi.
Under Lærer til lærer på
man nok forestille sig, at det ikke
De er dog ikke helt blinde for omfolkeskolen.dk kan du fortælle
om gode undervisningsforløb
ligefrem er innovativ forberedelverdenen, for når jeg for eksempel
og dele viden, råd og
se, der er afsat mest tid til.
spørger dem, hvorfor aldersforbilleder.
skellen i 4. klasse varierer mellem ni
og 13 år, så ved de godt, at nogle eleTankpasserpædagogik
ver har sværere ved at lære, men herefter er
Efter min første undervisningstime på
kommentaren, at de ikke har tid til at tilgodese
den offentlige skole besluttede jeg mig for at
elevernes forskellige læringsforudsætninger. Jeg
snakke med klasselæreren om mine oplevelser.
er sikker på, at lærerne ville gøre en indsats unJeg spurgte hende, om hun overvejer elevernes
der rette vilkår, men med én lærer og 94 elever i
personlige og sociale udvikling, når hun tilretén klasse synes opgaven at være uoverskuelig og
telægger undervisning. Hendes svar var tydeligt.
til dels urealistisk.
Nej! Hun havde ærlig talt ikke tid og resurser
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HISTORIE 3-9 er struktureret i emner og temaer, hvor kanon indgår naturligt i grundbøgernes fremstilling. Bøgerne har fokus på kilder og kildekritik.
I grundbøgerne præsenteres eleverne for varierede tekstog billedkilder, som de lærer at arbejde kildekritisk med.
I Lærerens bog findes kommentarer til kilderne samt svarmuligheder til grundbogens kildespørgsmål. i-bøgerne
præsenterer supplerende kildemateriale i form af billeder, lyd- og filmklip.
HISTORIE 3-4
Grundbøger, arbejdsbøger, Lærerens bøger og i-bøger plus
HISTORIE 5
Grundbog (udkommer i juni)
Lærerens bog og i-bøger plus (udkommer i september)
HISTORIE 7-9
Grundbøger og i-bøger plus
Lærerens bøger med kopisider (udkommer medio 2013)
Se links, billeder, lyd og filmklip i i-bogen.
Find dem på historie3-9.gyldendal.dk

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60 information@gyldendal.dk
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N Y H E D E R F R A ne t t e t

Arkivfoto: Lars Horn

Ulovlig ordning: Gentofte skal betale 50.000
kroner til lærerne

Politikere diskuterede
skole på basis af viden
Andreas Schleicher fremhævede på mødet i København, hvordan Pisa-deltagerne Japan og Shanghai har
taget læringsmæssige kvantespring gennem stærk vidensdeling mellem lærere.

Danmarks Lærerforening havde indbudt til paneldebat og
inviteret lederen af OECD’s uddannelsesdivision Andreas Schleicher til at fortælle om, hvad det 21. århundrede kræver af skolen.
»Det har vi gjort, fordi vi så gerne vil have, at
initiativerne til at skabe en god skole bygger
på viden. Det kan godt ske, at det kan være
godt med aktivitetstimer, men vi ved det
ikke. Til gengæld er der så meget andet, vi
ved, der virker«, sagde Anders Bondo, der var
vært ved mødet på Vartov i København.
Andreas Schleicher fremhævede, hvordan Pisa-deltagerne Japan og Shanghai har
taget læringsmæssige kvantespring gennem
stærk vidensdeling mellem lærere. Og i det
danske politikerpanel var der bred enighed
om, at her har Danmark en udfordring.
»Det er indiskutabelt, at man som lærer
skal se på sin elevgruppe og tilpasse undervisningsmaterialet til gruppen. Men man behøver
måske ikke altid at synes, at man har ansvaret
for at opfinde den dybe tallerken«, sagde uddannelsesordfører for Venstre Karen Ellemann.
DLF-formand Anders Bondo og Enhedslistens Lars Dohn, der også er tidligere lærer,
var med på, at der kan skabes et spændende
lærende miljø, hvis lærerne er mere sammen
på skolen, når eleverne er gået hjem - og
22 /

derfor vil de gerne have gode lærerarbejdspladser på skolerne.
De Radikales Lotte Rod pegede på, at
regeringen i sit udspil til folkeskolereformen
vil ansætte læringskonsulenter, der kan rejse
rundt og dele viden:
»Vi vil ansætte de dygtigste lærere inden for for eksempel inklusion på et- eller
toårige kontrakter, hvor de kan tage ud og
give af deres viden og også selv blive klogere
og tage ny viden med tilbage til deres egen
skole bagefter«.
Andreas Schleicher fremhævede, at
selvom Danmark har en lav klassekvotient, så
oplever danske elever ikke, at de får en individualiseret undervisning. Det bekræftede formanden for Danske Skoleelever Vera Rosenbeck og spurgte politikerne, om de tror, at det
kan løses strukturelt gennem en reform, eller
om det handler om, at lærerne simpelthen
ikke er godt nok uddannet til at differentiere.
»Både-og«, mente Karen Ellemann, som
vil have skolerne sat helt fri til at holddele
eleverne, lige så meget de vil.

På en række skoler i Gentofte fik
tjenestemændene aflyst deres
undervisning og blev i stedet
sat til at føre tilsyn med de små
klasser. Det må man ikke, og
ordningen er nu stoppet.
»Vi anerkender, at der er behov
for at justere praksis, fordi fortolkningerne af, hvordan vi må inddrage de tjenestemandsansatte
lærere i forbindelse med lockouten, skal fortolkes anderledes, end
nogle af vores skoler har gjort. Det
beklager vi og ændrer praksis fra
på mandag«, skriver skolechef i
Gentofte Kommune Hans Andresen i en udtalelse på kommunens
hjemmeside. Den lokale kreds er
tilfreds med, at den ulovlige ordning bliver stoppet.

Gymnasielærerne
siger klart nej til
ny aftale
85 procent af gymnasielærerne
sagde nej til den nye arbejdstidsaftale.
»Jeg er ikke overrasket over
resultatet - aftalen har ikke groet i
vores have. Dertil kommer, at Moderniseringsstyrelsen og rektorerne
har givet aftalen den dårligst mulige
start. De har undsagt den og kommet med usaglige påstande som
’Vi har ikke råd til aftalen, vi er nødt
til at fyre, vi må spare og så videre’,
på trods af at de fleste gymnasier
har store overskud. Urafstemningen
er et stærkt signal, som både Gymnasieskolernes Lærerforening (GL),
lederne og Corydon skal tage alvorligt«, siger Gorm Leschly, formand
for GL, i en pressemeddelelse. Aftalen træder sandsynligvis alligevel
i kraft, fordi gymnasielærerne kun er
en lille del af »AC|Akademikerne«.

f o lk e s k o l e n / 0 8 / 2 0 1 3

139304 p22-23_FS0813_FolkeskolenDK.indd 22

22/04/13 12.04

Det er usolidarisk at gå på arbejde, når vi andre lærere er
lockoutet, siger lærer fra Karise.
Hun arbejder på en skole, hvor
knap halvdelen ikke er DLFmedlemmer, selvom de er læreruddannede.
»Første lockoutdag stod vi
syv-ti forkølede lærere foran
Østskolen. Det er altså ikke noget, der batter i bybilledet«, siger
Heidi Falkenstrøm, der arbejder
på skolens afdeling i Karise.
»Jeg var rystet over, at vi var
så få, og jeg blev ked af det. Jeg
følte uretfærdighed og svigt.
Men nu har vi aftalt, at vi følges
med lærere fra andre skoler. Så
vi bliver en stor gruppe foran
skolen fra på mandag«.

Professor: Her indrømmer Corydon skinforhandlinger

Foto: Esben Christensen

De arbejder trods lockout: Ubehageligt med
uorganiserede kolleger

I finansministerens talepapir
fra samrådet forleden kan man
læse, at staten og KL på forhånd har aftalt et opgør med
lærerarbejdstiden som et ultimativt krav i forhandlingerne.
Det er at gøre grin med Forligsinstitutionen, siger professor
Henning Jørgensen.

Ny arbejdstid kan ramme Ny Nordisk Skole
Hvis lærerne får en arbejdstid
uden loft over undervisningstimerne, så må lærerne på de
skoler, der har meldt sig til Ny
Nordisk Skole, genoverveje, om
de overhovedet kan få tid til at
være med. Sådan lyder budskabet fra Dorte Lange, der er
næstformand i Lærerforeningen
og formand i dialoggruppen for
Ny Nordisk Skole.
»Jeg har sagt til tillidsrepræsentanter, at hvis vi får en
situation, hvor der ikke er nogen
grænser for lærernes arbejde, så
vil jeg opfordre til, at man i faglig klub drøfter, om Ny Nordisk
Skole stadig er noget, man kan
gå ind i. Men det er selvfølgelig
lærernes beslutning«, understreger Dorte Lange.

De mest udbredte
læremidler svigter
dansklærerne
»Fandango«, »Plot«, »d’dansk«,
»Pegasus« og »danskfaget.dk«.
Det er de mest udbredte læremidler i dansk på 5. klassetrin.
Nu er de blevet undersøgt af et
forskerhold, og konklusionen er
klar: Der er plads til forbedringer.
»Hvis man ser på tværs af
de fem læremidler, så giver de
ikke eleverne det afsæt, som
de skal have for at kunne læse
faglige tekster i de andre fag.
Og de gør det også for svært
for lærerne at undervise i læsning«, sagde lektor Dorthe
Carlsen, der fortalte om projektet i workshop 14 på Lærerforeningens lærertræf på
H.C. Andersen Hotel i Odense.

Bondo:
DLF har tilbudt fuld ledelsesret
Foto: Bo Tornvig

»De siger, at nu skal lederne lede og fordele arbejdet. Gu skal de da ej«, sagde Anders Bondo fra
scenen ved en stor lockoutfest for 2.000 lærere på
Nørrebro fredag den 12. april.
Talen ligger på youtube.com og er blevet omtalt i flere medier. KL-formand Erik Nielsen har
over for Ritzau kommenteret den med ordene:
»Det er første gang, at Bondo indrømmer, hvad
det hele handler om: Nemlig at Danmarks Lærerforening ikke vil opgive sin ret til at bestemme
over skolen«.
»Det, jeg reagerede på i talen, var den forældede 60’er-retorik, hvor KL igen og igen pointerer, at
al magt skal tilbage til skolelederen. Det er altså
ikke den måde, man leder moderne virksomheder
på. Skolelederen træffer selvfølgelig overordnede
beslutninger på skolen. Men al forskning viser, at
skolelederen skal lede i samarbejde med lærerne.
Det kalder vi med-ledelse«, forklarer Anders Bondo Christensen.

Læs flere
nyheder på:

• DLF’s Facebookside
har rundet 30.000
følgere
• Lærerstafet har rejst
fra Mors til Antorini
• DLF sikrer friskolelærerne penge under
lockout
• Titusindvis af obligatoriske test aflyst på
grund af lockouten

»Ved at inddrage
lærerne i beslutningerne får man den
bedste skole«.

• 22 fagforeningsmedlemmer løsladt i
Tyrkiet
• Over 200 S- og SFbyrødder protesterer
mod KL
f o lk e s k o l e n / 0 8 / 2 0 1 3 /
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Piger og drenge vælger i stor udstrækning uddannelse efter deres køn. Det giver nogle brancher rekrutteringsproblemer, at det ene køn vælger dem fra. Der skal sættes tidligt ind i folkeskolen, hvis mønstrene skal
brydes, mener mange lærere.
Det er lærernes opgave at udfordre eleverne,
så de vælger mindre kønstraditionelt. Sådan
lyder det fra halvdelen af lærerne i en ny
undersøgelse foretaget af Scharling Research
for Folkeskolen.
Alligevel er det danske arbejdsmarked et af
de mest kønsopdelte i Europa. For eksempel
er kun hver femte ingeniørstuderende kvinde.
Et stort problem for en branche, der søger
desperat efter teknikglade hoveder. På den
anden side står for eksempel socialrådgiveruddannelsen, som døjer med, at kun hver sjette
studerende er mand. Og mændene falder oven
i købet fra i større tal end kvinderne.
En række eksperter, Folkeskolen har talt
med, giver lærerne ret. Hvis billedet skal
ændres, skal der en indsats til i skolen. Og
lærerne kan passende begynde med at kigge
på sig selv.
»De sidste 15-20 år har været præget af
tanken om, at drenge og piger er forskellige,
og at forskellene kan forklares biologisk.
Denne tanke præger selvfølgelig også lærerne,
som dermed medvirker til at reproducere
stereotyperne, selv om de ønsker at udligne
kønsforskelle«, siger lektor Jo Krøjer, leder af
Center for Køn, Magt og Mangfoldighed på
Roskilde Universitet.

Vejledning rammer forbi drenge
Drenge vælger endnu mere traditionelt end
pigerne og har højere frafald. Det problem
forsøger man at tage fat på i Roskilde Kommune i udviklingsprojektet Drenge Uddannelse Roskilde (Dur). I Dur har man i en pilotundersøgelse fundet ud af,
at drengene ikke rigtigt
bruger UU-vejledningen (Ungdommens

Uddannelsesvejledning), og samtidig kan man
konstatere, at de klarer sig dårligere end pigerne på ungdomsuddannelserne. Drengenes
uddannelsesvalg skal udfordres i skolen, og
de skal blive mere bevidste om deres valg
for at modvirke frafald, fortæller adjunkt
Marianne Brodersen fra University College
Sjælland, der er tilknyttet Dur. Dur-projektet
har derfor fokus på at udvikle nye metoder til
uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen og vejledningen.
»Folkeskolen er et vigtigt sted at sætte ind
for at bryde nogle af de forestillinger, der
er om, hvilke uddannelser der passer sig til
drenge og piger. Eleverne bliver påvirket alle
steder fra, men netop i folkeskolen er der
mulighed for at arbejde med det«, siger hun.

Hopperne i farezonen
Peter Allerup, professor på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), mener, at
uddannelsesorientering i folkeskolen er en
væsentlig faktor for elevernes succes videre i
uddannelsessystemet. I en undersøgelse fra
2012 fulgte man unges vej mod uddannelse
fra 7. klasse til 3,5 år efter folkeskolen. Unge,
der hopper fra den ene uddannelse til den
anden, er i den største fare for at blive tabere
i uddannelsessystemet, viser undersøgelsen.
»Antallet af unges ’uddannelseshop’ har
større betydning for, om de gennemfører en
ungdomsuddannelse, end deres evner til at
skrive og læse«, siger Peter Allerup. Han mener derfor, at det er vigtigere, at skolen prioriterer en indsats for at klæde de unge på til
det rette uddannelsesvalg end flere indsatser
for at styrke læsning og skrivning.
»Den kompetence, som eleverne skal have
for at finde den rette ungdomsuddannelse i første hug, afhænger meget af den orientering, som

Sådan vælger piger og
drenge efter skolen
• 60 procent på gymnasiet er kvinder
• 56 procent på erhvervsuddannelser er mænd
 å ingeniøruddannelserne udgjorde mænd
• P
81 procent af optaget i 2012
 å socialrådgiveruddannelsen udgjorde kvinder
• P
84 procent af optaget i 2012
• I sundhedssektoren er 80 procent af de
ansatte kvinder
• 1 9 procent af mændene står uden
ungdomsuddannelse som 25-årige
• 1 4 procent af kvinderne står uden
ungdomsuddannelse som 25-årige.

eleverne modtager i folkeskolen. Det er her, ansvaret ligger i forhold til at forebygge, at de unge
foretager for mange skift«, siger Peter Allerup.
freelance@dlf.org

è Læs på de næste sider:
18 | S
 yv gode vaner fik mig til at
tænke over min fremtid
21 | H
 vem mener lærerne er bedst?
22 | Drenge i risikozonen
- fra loose til loser
23 | Lærerne skal tale stereotyperne
imod
24 | Formes piger og drenge af biologi
eller kultur?
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»Syv gode vaner fik mig til at

tænke over min fremtid«
Hvis dit liv var en bil, ville du så sidde på førersædet? Lærerne på Klostermarksskolen i Roskilde træner
eleverne i amerikanske lederteknikker helt fra børnehaveklassen, så de kan foretage et bevidst uddannelsesvalg i 9. klasse.
»Først skal I bruge vane 2 til at finde jeres
mål, og så skal I bruge vane 3 til at planlægge
ugen«. Dansklærer Lotte Nowack instruerer
eleverne i 8.m, der skal i gang med deres projektopgave. For lærerne er det selvstændige
arbejde i projektforløbet en oplagt mulighed
for at træne eleverne i teknikkerne fra den
verdenskendte bog »7 gode vaner« af Stephen
Covey, som alle elever i udskolingen har været på tredageskursus i. Vanerne er blevet en
fast del af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen (UEA), fordi lærerne og
ledelsen på skolen er overbeviste om, at de
kan hjælpe eleverne til at foretage det rette
uddannelsesvalg. Resultaterne er så gode, at
også elever fra 0.-6. klassetrin nu undervises
i vanerne, og lærerne bruger teknikkerne i
forskellige fag op gennem hele skoleforløbet.
»Det hjælper eleverne til at blive bevidste
om deres styrker, interesser og ønsker samt at
lægge en plan for, hvordan de kan opnå deres
mål. Det skal gøre dem i stand til at træffe et
aktivt valg om deres fremtid i stedet for bare
at gøre, hvad forældrene eller vennerne synes«, fortæller Lotte Nowack.

Sådan når vi målet
Oscar, Cecilie og Karl sidder rundt om bordet
og diskuterer målet for deres fælles opgave,
der handler om, hvorfor Danmark stadig har
et kongehus.

Fakta
Principperne bag »7 gode vaner« er beskrevet i bestsellerbogen »The 7 Habits of Highly Effective People«
skrevet af Stephen R. Covey. Bogen er på verdensplan
solgt i næsten 20 millioner eksemplarer og har gjort
FranklinCovey Company til en af verdens førende konsulentvirksomheder. Den danske udgave af bogen er
solgt i 250.000 eksemplarer.
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»Vanerne er gode for
alle elever, men kan
virke specielt godt på
de socialt udsatte
eller uddannelsessvage
drenge«.
L o t t e N owac k , da n s k l æ r e r
p å K l o s t e r m a r kss ko l e n
i Roskilde

»Vane 2 handler om, at man skal begynde
med slutningen. Altså hvad vil vi gerne ende
ud med at have opnået, når vi er færdige?«
spørger Oscar de to klassekammerater. Gruppen bliver enige om, at de vil gå efter et 10-tal
og et godt samarbejde. Samtidig vil de være
effektive i skoletiden, så de får mindst muligt
arbejde i deres fritid. Med det mål bliver vane
3 vigtig: Planlægningen af, hvordan man når
til målet.
»Det gælder om at lægge de store sten
først, så man er sikker på at få de vigtigste
ting gjort«, fortæller Oscar og går i gang med
at fylde opgaver ind i ugeplanens kvadrater.
Arbejdsmetoden til at foretage det rigtige
uddannelsesvalg er stort set den samme. Coveys vane 2 hedder: Begynd med slutningen.
I hans bog skal man forestille sig sin egen
begravelse og tænke over, hvad man gerne vil
have opnået med sit liv. I Klostermarksskolens version har eleverne i et tidligere forløb
fået til opgave at forestille sig deres 30-års
fødselsdag. Hvilket job vil de gerne have?
Hvad håber de, at deres forældre, venner og
kommende chef siger i deres tale til dem?
Vane 3 guider eleverne til at planlægge deres

liv og hverdag, så de får prioriteret de ting,
der er afgørende for at opnå deres mål.

Uddannelsesmissionen
Som led i UEA-orienteringen har alle elever
i 7. klasse fået til opgave at nedskrive deres
personlige mission, som sætter fokus på deres
drømme og mål for livet.
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Anerkendt: Lotte Nowack og hendes kolleger på Klostermarksskolen er de første i
Danmark, der benytter
Coveys teknikker på
skoleelever. I Danmark
tæller FranklinCovey
Companys kunder
virksomheder som
A.P. Møller – Mærsk,
Danfoss, Danske Bank,
Dong Energy, DT
Group, Lego, Novo Nordisk, Nykredit og TDC.

Bevidstgørelse: »Det
er svært allerede at vide,
hvad man vil resten af livet, men vanerne har helt
sikkert sat nogle tanker i
gang om, hvilken retning
jeg gerne vil gå i, og hvordan jeg skal planlægge
det, så jeg når mit mål«,
fortæller Oscar Friisgaard
fra 8.m (til højre).

Coveys »7 gode vaner«

1
2
3
4
5
6
7
»Ideen er, at man gør sig til leder i sit eget
liv og dermed skaber sin egen skæbne«, fortæller Lotte Nowack. Eleverne skal jævnligt
revurdere deres mission, som også kommer
til at danne udgangspunktet for den uddannelsesplan, de skal lægge i 9. klasse. UU-vejlederen (Ungdommens Uddannelsesvejledning)
har også været på kursus i »7 gode vaner«, så

både elever, lærere og vejledere kan tage udgangspunkt i det samme sprog og de samme
teknikker.
Oscar er en af de elever, der har taget
vanerne til sig. Han vil gerne være politiker
og har allerede lagt en plan for, hvordan han
skal arbejde hen mod sit mål.
»Det er vigtigt at være god til at samarbej-

 ær proaktiv. Bliv opmærksom på dine handleV
muligheder og vælg at handle bevidst.
 egynd med slutningen. Skriv en personlig
B
mission.
 ør det første først. Det, der betyder mest, må
G
aldrig tilsidesættes til fordel for det, der betyder
mindst.
 ænk vind-vind. Sørg for, at begge parter har
T
fordel af en løsningsmodel.
 ørg først at forstå. Dernæst at blive forstået.
S
Træn empatisk lytning og kommunikation.
 kab synergi. Hyld forskelligheden, samarbejd
S
kreativt og skab et tredje alternativ.
 lib saven. Forny dig selv fysisk, socialt, menS
talt og spirituelt.

de for at blive politiker. Derfor vil jeg gerne
på efterskole, fordi jeg tror, at man lærer at
samarbejde, når man bor så tæt på hinanden«, fortæller han.

Hjælper udsatte drenge
Ikke alle drengene har gjort sig så mange tanker som Oscar. I sofaen på biblioteket sidder
folkeskolen / 08 / 2013 /

139304 p24-33_FS0813_tematiseret.indd 27

27

19/04/13 14.19

tematiseret

en gruppe drenge tilbagelænet med en
bærbar i skødet. De trækker på skulderen, da de skal fortælle, hvilke drømme
de har om fremtiden.
»Måske bliver jeg maler, for det er
min far«, siger den ene. En anden vil
være mekaniker. Ligesom sin far.
Lotte Nowack nikker genkendende
til billedet af, at drengene generelt er
mindre reflekterende og mere ligeglade
i forhold til planlægning af deres uddannelse, end pigerne er. Vanerne er gode
for alle elever, men kan virke specielt
godt på de socialt udsatte eller uddannelsessvage drenge, mener hun.
»De har ekstra meget brug for at

blive støttet i at træffe et valg, der er
deres eget, i stedet for blindt at gøre,
som deres forældre eller venner gør«,
siger hun.
Vanerne er dog ikke nogen mirakelkur. Nogle elever tager vanerne til
sig, mens andre ikke gør. For at få alle
med skal »7 gode vaner« derfor trænes
hele vejen op gennem skolegangen,
mener de på skolen. Derfor har to af
indskolingslærerne og to lærere fra mellemtrinnet de sidste to år arbejdet med
at udvikle undervisningsmateriale i vanerne til indskolingen, som de allerede
har gode erfaringer med.

Evaluering
FranklinCovey nordic approach står bag certificeringen af lærerne
på Klostermarksskolen, som de begyndte samarbejdet med i 2009.
Sammen har de udviklet undervisningsmaterialet til en dansk skolevirkelighed. Deres egen evaluering af resultaterne viser, at:


Flere elever har brugt kurset som afsæt til at tænke på deres

fremtidige uddannelse.


Eleverne er blevet bedre til at disponere deres skoletid og fritid.

De prioriterer deres lektier. Det ses ved, at de afleverer til tiden i
de fag, hvor de certificerede lærere underviser.


Eleverne har fået en mere positiv tilgang til at modtage under-

visning og lære. De kan se målet med undervisningen i forhold til
deres fremtid.

freelance@dlf.org

Lærerne om »7 gode vaner«:

Børnehaveklasselærer Ole Thue
Hansen. Har sammen med sin kollega selv
udarbejdet undervisningsmateriale om »7
gode vaner« til indskolingselever.

»Elever kan gå i stå i en tegning,
fordi de mangler den gule farve
til solen. Så støtter vi dem i at
se deres muligheder. De kan
for eksempel vælge den blå og
farve himlen først. Det virker
måske banalt, men det handler
om at gøre eleverne opmærksomme på, at de altid har et
valg og ikke skal lade deres liv
styre af udefrakommende ting«.
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Dansklærer Anne Kristensen.
Arbejder med vanerne i sin 2. klasse.

»Hvis vi skal hjælpe dem, der
har sværest ved at vælge den
rette uddannelse i 9. klasse,
»Vanerne har hjulpet mine ele- skal vi i gang allerede i indskover til at planlægge deres tid, så lingen. Jeg tror, at det vil få en
de nu er blevet langt bedre til at betydning, hvis man allerede
aflevere deres opgaver til tiden. fra helt lille bliver bevidst om, at
man tager aktive valg, der får
Det har også haft en effekt på
fagligheden. Når eleverne bliver betydning for ens liv«.
mere fokuserede på, hvad de
gerne vil opnå, og de selv har
ansvaret for det, så sker der
også noget fagligt«.

lærer Jim Kehlet. Bruger vanerne i sin 6.
og 9. klasse:
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Drenge er til tal og teknik – piger til omsorg og sprog
En stor del af lærerne
mener, at der er forskel på drenges og
piger evner. Drenge
er frembrusende og
gode til matematiske
fag, mens piger er
stillesiddende og
gode til sprog.
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»Drengene læner sig tilbage i skolen og tænker,
at det nok skal gå, hvis de
ikke får en uddannelse,
men det sætter dem i en
udsat position«, siger Camilla Hutters fra Center
for Ungdomsforskning.

Drenge i risikozonen:
Fra loose til loser
Det er cool blandt drenge at tage let på deres uddannelse og karriereplaner, men for mange ender et tilfældigt uddannelsesvalg med, at de
falder helt ud af uddannelsessystemet.
Skal jeg være tømrer, sygeplejerske eller
advokat? De tanker gør drenge sig ikke nær
så ofte som piger, viser Center for Ungdomsforsknings undersøgelse »Drenge og piger på
ungdomsuddannelserne« fra 2013.
»Drengenes uddannelsesplaner rækker
generelt ikke så langt ud i fremtiden, som
pigernes gør. Der er en overvægt af drenge,
der begynder på en uddannelse uden at være
motiverede for det. Det fører til, at
flere drenge end piger hopper fra
uddannelse til uddannelse og er
i risiko for helt at falde fra«,
fortæller forskningsleder
Camilla Hutters.
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Drenge forventes af være afslappede
Drengenes manglende refleksion over fremtiden hænger sammen med deres tilgang til
skolen i det hele taget, mener hun.
»Der er en kulturel forventning blandt
drengene om at fremstå som afslappede og
ubekymrede, og det præger også deres uddannelsesvalg. Pigerne er derimod ekstremt
bekymrede for deres fremtid og forsøger at
tilpasse sig rollen som den gode elev«, siger Hutters. Undersøgelsen viser, at de
mange drenge faktisk formår at balancere afslappetheden med kravene
i skolen. På den måde undgår de
noget af den stress og det pres,
som mange piger oplever. Men for

nogle drenge kan en for høj grad af afslappethed føre til, at de ikke er i stand til at gennemføre deres uddannelse. Grænsen mellem loose
og looser kan nogle gange synes hårfin, som
der står i forskningsrapporten. Den konkluderer, at resultaterne »vidner om, at der i uddannelsessystemet er alt for lidt fokus på, hvordan
kulturelle forventninger til drenge og piger går
ind og præger elevernes uddannelsespraksis«.
»Forskellene i drenges og pigers tilgange
til uddannelsesvalget kan kun forklares med,
at der stadig er forventninger til, hvad der er
normalt og hensigtsmæssigt at gøre, når man
er henholdsvis dreng og pige«, siger Camilla
Hutters.
freelance@dlf.org
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»Lærerne skal tale
stereotyperne imod«
Lærere behandler ubevidst eleverne ud fra en kønsstereotyp forestilling om,
hvordan drenge og piger opfører sig, og lukker dermed døre for utraditionelle
uddannelsesvalg. Det mener lærer Mette Tunebjerg, som forsøger at have en
mere åben tilgang til elevernes mangfoldighed.
Mette Tunebjerg, lærer på Dragør Skole Nord,
har undervist i folkeskolen i halvandet årti.
Uanset om eleverne har været seks eller 16
år, har det for Mette altid været vigtigt ikke
at følge den traditionelle kønstænkning.
Hun mener nemlig, at mange børn kommer
i klemme, når de prøver at passe ind i de
forventninger til kønnene, de oplever.
»Mange har en forudindtaget holdning
til, hvordan kønnene er. Piger sidder stille,
og drenge er fulde af krudt. Men når man
definerer kønnene så firkantet, overser man
den gruppe elever, der afviger fra kønsstereotypen. For der er masser af stille drenge og
vilde piger, og de kommer i klemme, hvis vi
forsøger at sætte dem i bås på grund af deres
køn«, siger hun.
For at gøre plads til alle typer børn tænker

Mette Tunebjerg meget over ikke at følge
kønsstereotyperne, når hun planlægger og
udfører undervisning. Eleverne skal også selv
have et mere nuanceret billede af kønnene,
mener hun. Det prøver hun blandt andet at
fremme ved at fortælle modhistorier, for eksempel med hovedpersoner, der ikke følger
de traditionelle kønsroller.
»I indskolingen arbejder vi en del med
Katrine Marie Guldagers bøger om Frøken
Ignora, fordi hun bryder med kønsstereotypen. Samtidig tager bøgerne en masse væsentlige temaer op. Når både drenge og piger
af forskellig slags kan forholde sig så godt til
hende, giver det også en mere åben og fordomsfri snak om livet, døden, kærligheden
og de andre temaer«, forklarer hun.
Det handler ikke om at neutralisere for-

skellighed – tværtimod. Mette Tunebjerg ønsker at gøre forskellene og mangfoldigheden
både inden for og mellem kønnene acceptable ved at tage udgangspunkt i det enkelte
barn frem for stereotyper. For eksempel ved
at dele eleverne op i grupper ud fra interesser
og læringsmål frem for køn.
»Det bør gennemsyre institutionerne at
tage udgangspunkt i den enkelte elevs måde
at være på, lære på og interesser frem for køn.
Det er læreres og pædagogers opgave at tale
stereotyperne imod og dermed vise de mange
muligheder, der er – for eksempel inden for
uddannelsesvalg. Der er for stor risiko for, at
vi ubevidst får lukket nogle døre, hvis vi propper kønnene i kasser«, siger hun.
jje@dlf.org

»Jeg kan ikke forstå det
pædagogiske argument
for at gruppere eleverne
efter køn i undervisningen.
Jeg vil som udgangspunkt
hellere dele dem op efter
læringsmål eller interesser«, siger lærer Mette
Tunebjerg.
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Foto: Kristian Ridder-Nielsen

Formes
piger og drenge
af biologi eller
kultur?

Der findes to fremtrædende fronter i forhold til køns betydning for undervisning. Den ene side mener, at
der er en biologisk forskel på drenge og piger, som man bør tage højde for i skolen. Den anden side mener, at
forskellen på piger og drenge er skabt af kulturens forventninger til, hvordan kønnene bør opføre sig, men at
piger og drenge lærer ens og derfor bør behandles ens i skolen.
Jennifer Jensen Spørger

Niels Egelund, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), og
Bonnie Vittrup, cand.pæd.didak. og lærebogsforfatter om køn, svarer:

 Hvorfor er der forskel på kønnene?
Niels Egelund: »Forskellen mellem kønnene
ligger i vores gener. Historisk set har det altid
været mændene, der var fysisk overlegne og
skulle jage og kæmpe, mens kvinderne skulle
holde samling på familien og udvise omsorg.
De, der har været bedst til det, har ført generne videre – og selvom kønsrollerne de seneste 50-100 år ikke længere har haft lige så
stor betydning, kan vi ikke bare kaste
150.000 års evolution af os. Derfor må vi erkende, at der er forskel på kønnenes reaktionsmønstre, interesser og så videre«.
Bonnie Vittrup: »Grundlæggende er der ikke
så stor forskel på drenge og piger. De forskelle,
vi alligevel oplever, kan skyldes den måde, vi
behandler børn på, fra de er helt små. Vi møder piger og drenge forskelligt, fordi vi har bestemte forestillinger om, hvad de kan på baggrund af deres køn, og hvordan de bør opføre
sig. Vi siger for eksempel, at drenge har mere
32 /

brug for at brænde krudt af, end piger har. Så
den forskel, vi ser, skabes også af de forskellige forventninger, vi har til børnene, og de
kasser, vi sætter drenge henholdsvis piger i«.
 N
 iels Egelund, påvirkes eleverne ikke af de
forventninger, der er til dem?
Niels Egelund: »Jo, selvfølgelig gør de det.
Men forventningerne til kønnene er et produkt af den evolutionære kamp om overlevelse. Mænd skulle være stærke og modige,
mens kvinder skulle passe familien – derfor
har vi i dag en forventning om, at drenge er
vilde og ikke græder, når de slår sig, mens
piger er søde og sociale. Det påvirker selvfølgelig børnene, men forventningerne skyldes
altså, at det var det, der skulle til, hvis man
ville overleve dengang«.
 H
 vordan påvirker det drenge og pigers
skolegang?

 iels Egelund: »Hvis vi ser helt firkantet på
N
det, har drenge væsentlig mere brug for fysisk bevægelse, afveksling, udfordring og
konkurrence, mens piger trives godt med
mere stillesiddende aktiviteter i længere tid
ad gangen, gerne i grupper. Derfor lærer de
også forskelligt, fordi pigerne er gode til at
indordne sig i den måde, vi driver skole på i
dag, mens drenge gerne vil prøve at dirigere
det hele selv og være lidt udfordrende. Men
jeg tror dog, at deres evne til at lære er ens,
de gør det bare på forskellige måder«.
Bonnie Vittrup: »Når drenge og piger bliver
mødt med stereotype forventninger til, hvordan de bør være i skolen, bliver det svært for
dem at kunne gøre og vælge anderledes. Nyere kønsstudier viser, at der generelt set ikke
er forskel på kønnenes evne til at lære, og at
der faktisk er større forskel på kønnenes hjerner inden for samme kønskategori, end der er
imellem de to køn. I gamle dage havde man
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Folkeskolen har i
samarbejde med
freelancejournalisterne Maj Carboni og
Anders Klebak fået
støtte fra Puljen til
fremme af ligestillling
til udarbejdelsen af
dette tema. Redaktionen har haft fuld
redaktionel frihed til
valg af kilder, vinkler
og historier.

desuden en forventning om, at det var drengene, der bedst kunne sidde stille på en træbænk og lære, mens pigerne var alt for flygtige i deres hoveder til at kunne lære abstrakte ting. Eksemplet siger noget om, hvordan
drenges og pigers udviklingsmuligheder afhænger af vores lidt firkantede forestillinger
om kønnenes forskellige egenskaber«.
 F indes der ikke stille drenge og vilde piger,
Egelund?
Niels Egelund: »Jo, heldigvis da. Det hænger
sammen med den naturlige variation, der er og
altid har været. I dag er det bare blevet sådan,
at de drenge, der har mere feminine gener, nok
skal overleve, fordi de klarer sig fint i uddannelsessystemet. Hvorimod de, der er mere aggressive, klarer sig dårligt og risikerer at få en
diagnose. Det er en problematisk udvikling«.
 H
 vilken betydning bør det have for undervisningen i folkeskolen?
Niels Egelund: »Vi skal ikke tilbage til gamle
dages kønsopdelte undervisning, men vi bør
kigge på, om nok af stoffet og arbejdsfaconen
i dagens folkeskole passer til drengene. En alt
for stor del er rettet mod pigernes væremåde.
Vi skal have mere fokus på at finde nogle aktiviteter og undervisningsmidler med et indhold, der tiltaler drengene. Og bruge holddannelse aktivt til at tilbyde maskuline, dramatiske aktiviteter med masser af konkurrence«.

 onnie Vittrup: »Man skal inddrage den nyB
este viden og forskning, der findes om køn i
forhold til læring og pædagogik, i både læreruddannelse, skolesammenhænge og politiske
uddannelsesdebatter. Og basere sin undervisning på det i stedet for fornemmelser og
egne meninger om køn. Vi skal undgå at reducere kønnene til to modsatte og entydige
kategorier, for det rammer også de børn, der
falder uden for den forventelige måde at være
dreng eller pige på. Der findes jo masser af
drenge, som godt kan fordybe sig og lide at
gå i skole – og selvfølgelig piger med en lige
så stor palet af væremåder. Dem glemmer vi
tit, når vi taler om drenge og piger i skolen.
Lige så vigtigt er det, at man ikke har for lave
forventninger til eleverne, særligt ikke til
drengenes kompetencer, for det risikerer at
påvirke deres opfattelse af, hvad de bør kunne præstere«.
 B
 onnie Vittrup, du anerkender, at der eksisterer en kulturelt skabt forskel mellem
kønnene. Burde undervisningen så ikke
indrettes efter det?
Bonnie Vittrup: »De forskelle, vi ser, handler
som sagt ikke om biologiske kønsforskelle i
hjernen. Neuropsykologien har vist, at hjerner
påvirkes af de kulturelle og sociale miljøer, de
udvikles i. Hvis vi opdeler i køn og tilrettelægger såkaldte drengevenlige og pigevenlige
aktiviteter, præsenterer vi eleverne for en be-

stemt forestilling om køn, som viser dem, at
man er dreng og pige på bestemte måder.
Det overser det individuelle barns personlige,
sociale og faglige kompetencer, og så risikerer man at fastholde drenge og piger i de typer adfærd, man egentlig gerne ville forandre«.
 S
 kal man behandle eleverne fuldstændig
ens?
Bonnie Vittrup: »Nej, slet ikke. Børn skal
have mulighed for at være dreng eller pige på
mange måder. Man skal ikke fokusere så meget på, hvad køn betyder, men gøre det, der
står i folkeskoleloven: Undervisningsdifferentiere med udgangspunkt i den enkelte elevs
interesser, behov og forudsætninger«.
jje@dlf.org

Læs også på side 34-35 kronikken »Viden og
ikke fordomme skal redde ’de stakkels drenge’
– og fremtidens skole«.

Læs flere artikler om emnet på
folkeskolen.dk:
• Piger planlægger – drenge udfører
• Uddannelsesvalg er en del af alle fag
• Tænk ud af kønsboksen
• Lektor: Vejledningsteori skal redde drengene
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Viden og ikke fordomme
skal redde »de stakkels drenge«
– og fremtidens skole
Den nye reform af læreruddannelsen (2012) skal forskningsbaseres, men som sædvanlig indgår
køn ikke som noget, skolen skal forholde sig videnskabeligt til. Er det ikke uambitiøst?

kronik
Cecilie Nørgaard, cand.pæd.soc.
er selvstændig køns- og
uddannelsessociolog.

Vi diskuterer konstant »taberdrenge«, »drengevenlige pædagogikker« og kønsadskillelse
i undervisningen – selvom der faktisk ingen
evidens er for at møde drenge og piger forskelligt i skolen.
Når det gælder viden om, hvordan køn er
med- og modspiller i forhold til at sikre børn
lige deltagelsesmuligheder i skoler, er læreren
i høj grad overladt til sine egne umiddelbare
overvejelser og erfaringer. Mange lærere gør
sig umage for at fremme det enkelte barns
potentialer for læring og udvikling, men typisk forklares børns forskellige behov, evner,
væremåder, drømme og udfordringer ud fra
biologi, når det handler om køn. I klasseværelset sættes piger ved siden af drenge for at
holde ro, elever kønsopdeles i aktiviteter ud
fra forestillinger om kønnenes forskellige interesser og behov, og der forventes mindre af
drenges evne til koncentration og fordybelse
– netop fordi de er drenge.
Nordisk Ministerråd vurderede Danmark
som det mindst progressive nordiske land på
området i en rapport i 2010: »Køn er et afgørende socialt og organiserende princip i skolen, der stadig struktureres efter traditionelle
kønsforestillinger«. Det betyder, at elevers
køn er dén sociale faktor, der strukturerer undervisning mest – altså lige bortset fra alder.

Professionaliser indsatsen
I vores nabolande Sverige og Norge har
grundskolerne for længst fået ansvar for at
professionalisere indsatsen og modvirke stereotype kønsroller. Her (an)erkender man, at:
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1. Kulturhistorien sætter sig igennem i det
moderne samfund ved traditionelle forestillinger om køn.
2. Man kan ændre det, idet køn også er noget, vi skaber i kulturen.
Man udvikler derfor tiltag til, hvor og hvordan
man kan sætte ind med forskningsbaseret
viden om køn.
I denne sammenhæng er Danmark et
uland. Her socialiserer vi drenge og piger
efter ret adskilte normsæt: »Drenge har generelt meget sværere ved at sidde stille og
få fælles oplæg end piger« og »Vi skal lige
have flyttet nogle borde, har vi nogle stærke
drenge?«

Den biologiske kønsforståelse
er så alment accepteret i vores
kultur, at de fleste af os
sjældent registrerer dette
og ikke engang sætter os
imod.

eller »Sikke nogle yndige øjne!« er for eksempel ikke svære at gætte modtagerens køn på.
Men hvorfor slår den stereotype kønssocialisering negativt ud på drenges skolepræstationer?

Køn som vidensområde
Nyeste forskning om køn og skole viser, at
drenge forsøger at tilpasse sig den dominerende forståelse af, hvad en »rigtig
dreng« er. Pædagogikkens kønsstereotyper
medvirker altså til, at drenge havner i et
alvorligt krydspres: De skal på den ene side
honorere de objektive faglige krav, men på
den anden side skal de – for at blive genkendt som »rigtige drenge« – leve med og
balancere i forhold til en ballademagerkategori: »Rigtige drenge vil have konkurrence,
hierarki og sidder ikke stille«.

De færreste af os er jo bevidste om,
at vi møder børn forskelligt og stereotypt afhængigt af barnets køn.
Men køn er ikke bare noget, vi
er født med. Køn er også noget,
vi løbende praktiserer og uforvarende bekræfter. Vi har ikke blot
et køn, vi gør også køn. Køn er
derfor også noget, vi skaber, og
det har en skabende eller disciplinerende effekt, når kønsgeneraliserende udsagn som ovenfor bliver
gentaget igen og igen.
Undersøgelser har vist, hvordan spædbørn bliver italesat og
talt til forskelligt, alt efter om
barnet er en dreng eller en
pige. Tilkendegivelser som »Du
er vel nok en ordentlig krabat!« Illustration: Mai-Britt Bernt Jensen
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Det køn, der til hverdag forekommer så
simpelt og så selvfølgeligt – som noget, vi alle
har erfaringer med – er, når vi kigger nærmere på det, komplekst, mangetydigt og foranderligt over tid. Hjerner er både plastiske
og foranderlige i forhold til indtryk og stimulering, hvorfor for få og for små forventninger
til drenge kan have effekter, som mindsker
mulighederne for at møde den enkelte dreng
personligt og fagligt, hvor han er, og i forhold
til hvad han kan blive.
Som med andre vidensområder kan viden
om køn også kvalificeres gennem fokuseret og
kontinuerlig tilegnelse. At bevæge sig fra en
biologisk opfattelse af køn til en mere vidensreflekteret forståelse af kønnets betydning vil
blandt andet indebære, at den lærerstuderende undervejs i studierne bliver udfordret
i sine egne logikker, konventioner og forestillinger om køn. Det kræver træning at kunne
vurdere og justere, hvordan køn er virksomt
på forskellige (personlige, sociale, historiske,
kulturelle, faglige, sproglige og kropslige)
niveauer – og dermed påvirker valg af undervisningsindhold og -form og af elevernes
udfoldelsesmuligheder i klasserummet.
Vi taler ikke om at møde køn som et neutralt fænomen, men om at forstå, at vi alle er
del af en kultur, herunder også en kønskultur.
Derfor er det i vores øjne afgørende, at vi
lærer at forstå os selv og vores omverden og
den kultur, vi er en del af. Herigennem kan vi
rustes til at manøvrere mere bevidst, aktivt og

frit i forhold til kulturens kønsopfattelser og
forventninger til køn.
Det handler altså ikke om at gøre drenge
og piger ens og heller ikke om at gøre dem
forskellige.

Det handler om at møde den
enkelte og give alle børn lige
muligheder og lige betingelser.
Også for læring.
Hvad skal der til?
Den danske ligestillingsminister Manu Sareen har formuleret nedenstående målsætning
i Perspektiv- og handlingsplanen for 2012:
»Regeringen vil sikre, at lige rettigheder for
piger og drenge, kvinder og mænd går hånd
i hånd med reelt lige muligheder, uanset om
det er i skolen, på arbejdsmarkedet eller i
hjemmet«.
Så hvad skal der til for at manifestere den
aktuelle ligestillingspolitik i uddannelsespolitikken? Lovgivning kan ikke gøre det alene,
men er en helt central forudsætning for, at
der på andre niveauer i uddannelsessystemet
legitimt kan iværksættes mere systematiserede tiltag og eksperimenter. Ingen har endnu
fundet guldåren, så Danmark kan stadig nå at
være med til at løse de aktuelle udfordringer
for drenge i uddannelsessystemet.
Samfundet har brug for alsidige drenge og
piger, mænd og kvinder, der vil bidrage bredt
og varieret på skalaerne, både i toppen og

bunden af erhvervslivet, på tværs af kønstraditionelle fag og i livet i øvrigt.
Vi har brug for et samfund, hvor alle føler
sig delagtiggjort og ansvarliggjort – uanset
køn. Både i forhold til arbejdsmæssige og private anliggender. Det er meningsfuldt for den
enkelte og for samfundet.
Men det kræver, at vi stiller krav til, at uddannelsesinstitutionerne formidler viden om
køn og kønspædagogikker, der kan kvalificere
indsatsen for at fastholde og uddanne både
drenge og piger i fremtidens skole.
Cecilie Nørgaard har skrevet denne kronik
i samarbejde med:
Helle Bjerg, Lektor, læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC, Ph.d.
Malou Juelskjær, Lektor,
Institut for uddannelse og
pædagogik, AArhus Universitet, Ph.d.
Jette Kofoed, Lektor, Institut
for uddannelse og pædagogik,
AArhus Universitet, Ph.d.
Steen Baagøe Nielsen, Lektor,
Institut for psykologi og uddannelsesforskning, RUC, Ph.d.
Dorthe Staunæs, Professor,
Institut for uddannelse og
pædagogik, AArhus Universitet, Ph.d.
Bonnie Vittrup, Videnskabelig
assistent, Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus
Universitet, cand.pæd.didak.
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Sammenhold
og respekt!
DLF mener
Bjørn Hansen
formand for DLF’ s skole- og
uddannelsespolitiske udvalg

Når jeg om morgenen i denne lockouttid cykler gennem gaderne i Holbæk for at komme
til stationen, møder jeg flere grupper af lærere i deres gule veste foran skolerne, hvor de
flot viser sig frem. Jeg vinker og udveksler et
par ord med dem i forbifarten – god start på
dagen. Forleden stod der endnu en gruppe,
hvor jeg ikke havde registreret dem før, men
de skulle da også have en hilsen – hvilket
tilsyneladende overraskede dem, men det
var altså også en gruppe gode kommunale
kolleger fra Vej og Park! De tog det positivt,
og jeg fik et »God dag« retur. Men jeg tror,
at de også fangede forvekslingen og netop
reagerede positivt, ligesom mange andre
grupper af borgere gør, i stor respekt for den
måde, vores medlemmer aktionerer på. Det
er venligt, ordentligt, kreativt og morsomt –
og det aftvinger respekt, også selv om man
måske ikke er helt enig i vores sag.
Både det sammenhold, vi har skabt i medlemsskaren, og den respekt, der er opstået
for lærernes indsats, skal vi vide at bevare og
bruge i tiden efter konflikten. Vi får brug for
det!
Når dette læses, kan lockouten være på vej
mod sin femte uge, hvis den ikke er afblæst.
Det kræver, at vi stadig er gode til at tage vare
om hinanden og passe på vores fælles psykiske »lockoutarbejdsmiljø«!
De sidste par uger har vi haft to store internationale pædagogiske konferencer med
forskere, der har bud på det, der giver den
gode skole. Det er forskere som John Hattie
og Andreas Schleicher, som KL og regeringen
burde bruge tid på at studere i stedet for at
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lave huleplaner for, hvordan man nedbryder
lærernes muligheder for at udøve god undervisning.
Begge forskere giver indsatser til en bedre
skole, der går lige så meget imod Antorinis
reformforslag, som Peter Allerslevs kritik
efter Timss og Pirls. Senest har Hattie på
konferencen sagt, at det ikke er struktur, der
tilfører flere timer til eleverne og flere voksne
omkring dem, men derimod at give skolens
lærere kompetencer til at øge elevernes læring. Det er relationerne mellem lærer og elev

Både det sammenhold, vi har
skabt i medlemsskaren, og den
respekt, der er
opstået for lærernes indsats, skal vi
vide at bevare og
bruge i tiden efter
konflikten. Vi får
brug for det!
i klasserummet, der flytter udbyttet af undervisningen – ikke andre skemastrukturer eller
flere timer til eleverne. Flere timer hjælper til
en vis grænse, men den grænse har vi overskredet i Danmark! Læs mere på folkeskolen.
dk om det.
Tænk, hvis undervisningsministeren ville
lytte til forskerne – og sætte sig sammen med
os, KL og Corydons folk for at nå den bedste
skole på baggrund af viden, der virker.

Deltag i netdebatten.
Folkeskolen.dk holder
åbent hele døgnet.
Annette van Buren:

»Kære Erik Fabrin.
Jeg blev rigtig glad, da jeg læste
interviewet med dig i Berlingske lørdag den 13. april. Det er
til tider ganske svært at finde
hoved og hale i den konflikt,
der for tiden pågår, selv for en
lærer. Men dine udtalelser har
hjulpet mig til at se tingene
mere klart …
Når du udtaler, at ’Vi flytter
os ikke, jeg ser kun én løsning –
og den er, at lærerne giver efter’,
så ved jeg nu, at Lærerforeningens udsagn om manglende
forhandlingsvilje fra KL’s side
ikke er grebet ud af den blå luft.
For i en reel forhandling er der
aldrig kun én løsning ...
Du fortæller mig, at ’Anders
Bondo Christensen kynisk har
taget hele lærerstanden som
gidsler og brænder alle strejkekronerne af uden grund’. Jeg
føler mig ganske rigtigt som
gidsel. Men det er af dig og
dine, som har lockoutet os. Det
er ikke en kynisk Anders Bondo,
som har bedt mig strejke. Derfor
er ordet ’strejkekroner’ måske
lidt malplaceret. Jeg må låne
penge af min fagforening, fordi
kommunen ikke udbetaler mig
løn. Penge, jeg skal betale tilbage, mens du og andre borgmestre får kommunekassen
spædet op med de lønkroner,
lærerne skulle have haft …
Jeg vil gerne på arbejde, men
jeg forstår ikke helt den med, at
lærerne skal komme ’på deres
grædende knæ’. Jeg tænker,
det er en upraktisk arbejdsstilling med en hel faggruppe, der
er i knæ, når man gerne vil have
dem til at bestille noget. Derfor
ville det give mere mening, hvis
du i stedet havde bedt os om at
ranke ryggen«.

}Klip fra indlægget »Tak til
Erik Fabrin« på folkeskolen.
dk/ok13
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Se alle lærernes kreative konfliktmusikvideoer på folkeskolen.dk/ok13
Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer
10 skal være redaktionen i hænde senest mandag den 6. maj klokken 9.00.
Anders Balle, formand for Skolelederforeningen

Bjarne Kent Nielsen, lærer på efterløn, Taastrup

Plukkede citater
Bekymrende opbakning i byrådet
fra debatskabende til »Den danske model«
oplæg
Kære C.C. Rasmussen.
Tak for din tætte opfølgning på mit oplæg på
Biblioteksforeningens møde, hvor jeg var bedt
om at komme med et debatskabende oplæg
(Folkeskolen nummer 7, redaktionen). Det er
åbenbart lykkedes. Jeg var vist rigtig i hopla
i den debat. Derfor ser plukkede citater altid
meget skarpe og konfronterende ud.
Hvis du genhører mit indlæg, vil du forhåbentlig kunne fornemme den humoristiske
tilgang, som for eksempel lå i udtrykket »gå
hjem og fusioner«.
Mit hovedbudskab synes jeg dog står meget klart, nemlig at vi skal samarbejde så meget som muligt, der hvor det giver mening,
kvalitet og rationale. Det hovedbudskab vil
jeg gerne stå ved. Jeg vil også gerne stå ved,
at vi skal udnytte de kommunale institutioner og deres samarbejde bedst muligt. Det
gælder både samlinger, abonnementer med
videre og personalets ekspertise. Men stadig
kun der, hvor det giver mening, kvalitet og
rationale.

På byrådsmødet den 19. marts havde Socialistisk Folkeparti, Radikale og Dansk Folkeparti fremsat et forslag til udtalelse om en
opfordring til forhandling i den verserende
konflikt mellem KL og Danmarks Lærerforening. Citat: »Vi opfordrer derfor KL til at
tilbagekalde sit lockoutvarsel, og vi opfordrer
begge parter til at indgå i seriøse realitetsforhandlinger omgående. Ingen har brug for en
langvarig konflikt, der risikerer at skade den
danske folkeskole i mange år fremover«.
Alle, der har fulgt med i medierne, har
kunnet konstatere, at der ved disse overenskomstforhandlinger har været en betydelig
politisk indblanding fra såvel finansministeren som undervisningsministeren, statsministeren, økonomiministeren, kulturministeren
med flere. Der har sågar været koordinerende møder med ledende ministre og KL
siden 2011, hvor det er aftalt, at »vi går hele
vejen«. Hvilket betyder, at man vil sætte »Den
danske model« ud af spillet for at tvinge DLF
i knæ for at finansiere en folkeskolereform
med to milliarder kroner ved at arbejde
mere. KL er simpelthen blevet garanteret et
regeringsindgreb, såfremt man ikke kan nå

til enighed med DLF. Derfor har KL kun ført
skinforhandlinger med DLF indtil nu.
Vi, der overværede byrådets behandling
af forslaget, kunne konstatere, at der blandt
vore byrådspolitikere er en bekymrende
lav opbakning til »Den danske model«, der
bygger på, at arbejdstagere og arbejdsgivere
forhandler overenskomster uden politisk
indblanding, idet 13 mod otte byrådsmedlemmer stemte imod forslaget. Særligt blev
det bemærket, at den socialdemokratiske
gruppe var delt, idet Svend-Erik Hermansen,
Kemal Bektas og Mette Søndergaard Pedersen
stemte imod forslaget, mens resten af gruppen stemte for.
Det er bekymrende, at så mange byrådspolitikere, og især de socialdemokratiske, er
villige til at sætte »Den danske model« over
styr. Og måske lykkes det »at vinde krigen
– men ikke freden!« For hvordan kan politikerne forestille sig, at lærerne, efter at været
trynet, vil optræde som engagerede ildsjæle,
der »vil arbejde røven ud af bukserne« for en
ny skolereform? Næ, ved enhver god forhandling går begge parter derfra med tilfredshed
med resultatet. Hvem bliver de næste?

Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

Arven skaber miljøet
De 15-20 procent »åndeligt uformående« afstedkommer mægtige
bølger og begivenheder i det offentlige rum. Rigtig mange mennesker,
som ikke aner en dyt om, hvad de taler om, udtaler sig. Man bedes
bemærke, at ikke en eneste, som har forudsætning for en vis viden,
har udtalt sig. Man siger, at det ikke skal være længden af hjemmets
boghylde/uddannelsesniveauet, som skal bestemme, hvor godt en
elev klarer sig i skolen. Men beviseligt klarer børn af veluddannede
forældre sig generelt bedre end børn af uuddannede. Man begår den
fejl, at man ikke overvejer, hvorfor forældrene er uden uddannelse.
Man overvejer kort sagt ikke arvens betydning. Man tror, at ændret undervisning, længere skoledag og så videre kan øge elevernes formåen,
deres intelligens.
Der vil naturligvis altid være enkelte, som bryder normen, men det
vil nok være at drive det for vidt, hvis man tror, at det er lærerne eller

skolefaciliteterne, som er afgørende. Reglen vil altid være, at arv og det
deraf følgende miljø vil være afgørende for ens opvækstbetingelser.
Det gamle ord »Som fader, så søn« er ikke helt forkert.
Man tror fast på, at man gennem ændret undervisning, længere skoledage med videre kan øge elevens intelligenskvotient, men det er og
bliver en tro/overtro. Det kan man desværre ikke.
Læg vel mærke til, at ikke en eneste professionel læreruddannet har
opladt sin røst i for eksempel Folketinget. Og hvorfor mon ikke? De ved,
at det ikke kan lade sig gøre. Derfor lader de alle, som intet ved, snakke.
De er klar over, at det er populært blandt forældrene/vælgerne, som er
lige så uvidende, men som stille håber, at deres afkom er undtagelsen.
Problemet er blevet yderligere aktualiseret af, at man eksporterer
alle nemme job til udlandet. Derfor kræver man nu en ungdomsuddannelse af alle – eller i det mindste 95 procent.
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Deltag i netdebatten
på folkeskolen.dk
Niels Christian Sauer:

»Dette er et partsindlæg.
Fagforeningshadere i almindelighed og degnofober
i særdeleshed læser videre
på eget ansvar. Regeringen
og KL troede, at masterplanen for Operation Overlærer
var skudsikker. Nu begynder den at krakelere …
Et halvt år senere er
drejebogen nu begyndt at
smuldre. Der er noget, Hellemann og konsorter har
overset. Ikke så lidt, faktisk.
De har glemt, at Thatcher
kun kunne marginalisere
minearbejderne, fordi hun
ikke havde brug for dem.
Hun kunne lukke deres
underskudsgivende miner,
uden at nogen fik ondt af
det. Men Moderniseringsstyrelsen kan ikke lukke
folkeskolen. Uden dygtige,
engagerede og ambitiøse
skolelærere kan Danmark
ikke fungere, og der er
uhyggeligt mange forældre
til børn i folkeskolen, der er
rigtigt glade for deres børns
lærere …
De har glemt, at vi lever
i et land med en fri presse.
Historien om den fatale
sammenkædning af reform
og overenskomst og den
deraf følgende slagtning af
den danske model sivede
langsomt ud i lyset, og regeringens forsøg på at tørre
den væk gjorde den kun
mere synlig …
Og nu er vi der, hvor risikoen for en sprængning
af Socialistisk Folkeparti
med uoverskuelige følger
for regeringen er helt reel.
For slet ikke at tale om en
dyb rumlen på vandrørene,
der melder om en mulig
etablering af et helt nyt
socialdemokrati bygget op
omkring partiets oprindelige værdier. Så nu brænder
lokummet. Det lokum, hvor
det hele begyndte«.

}Klip fra blogindlægget
»Nu brænder lokummet«
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Dennis Hornhave Jacobsen, lærer på H.C. Andersen Skolen, Odense

Sympatisk eller solidarisk?
»Hvor er det bare trist, jeg får for det første ikke
lov til at passe mit arbejde, samtidig med at jeg
ikke får løn! Så har jeg samtidig kolleger, der ikke er
organiseret. De går på arbejde, de får løn, mens jeg
kæmper vores fælles sag! Usolidarisk, det er, hvad
det er!« Citat Heidi Falkenstrøm, lærer på Karise
Skole.
Der er lockout. Det har de fleste nok opdaget.
Som en del af lockouten går lærerne, der er organiseret i DLF, på gaden for, med stor kreativitet, at
gøre opmærksom på deres frustration over situationen og deres vilje til at passe deres arbejde, for
det er KL, der har lockoutet. Det var KL, der, længe
før de reelle forhandlinger var gået i gang, varslede
lockout.
Men ikke alle lærere er organiseret under DLF.
Nogle er ikke engang gult organiseret, hvis man kan
sige sådan, og det skaber endnu en konflikt i konflikten. Det er ikke sjældent hørt i debatten blandt
lærerne, for eksempel til stormøder, at: »Hvis man
ikke deltager aktivt i aktiviteterne, skal man vel
heller ikke have konfliktstøtte?« eller »Jeg ved ikke
helt, om/hvordan jeg skal tale med de kolleger,

der ikke er solidarisk organiseret, når jeg kommer
tilbage på skolen«. Det fylder mig med ærgrelse og
stor lyst til at diskutere, hvornår solidaritet bliver
usympatisk.
»De får løn, mens jeg kæmper vores fælles sag!«
Men hvad hvis de ikke ønsker vores hjælp?
Hvad hvis de ikke er en del af den sag, du kalder
fælles? Måske har de truffet et bevidst valg på et
oplyst grundlag. På den skole, hvor jeg er ansat,
hylder vi forskellighed. Jeg oplever, at det er sådan
i folkets skole generelt. Hvis jeg tager fejl, kan jeg
godt forstå flugten til friskolerne.
Forskellighed i demokratisk forstand betyder
også retten til at være uenig i præmissen. Jeg tror
heller ikke, at KL ønsker en discountskole. Jeg tror
ikke engang, at KL og DLF er uenige i målet med
folkeskolen. Jeg tror, at KL til tider taler af uvidenhed, og at vi derfor må insistere på at argumentere
og nuancere, ikke barrikadere os med forladeren
ladt. Derfor må vi heller ikke gøre os til moralens
vogtere. Argumenter for dit standpunkt, nuancer
din meddebattør om muligt. Det er både solidarisk
i bredeste forstand og tilmed sympatisk.

Jørgen Stampe, gammel, tidligere aldersreduceret lærer, Gladsaxe Lærerforening

Hovedløs nedgøring af det nedsatte
timetal for ældre lærere
KL’s sarkastiske annonce om aldersreduktionen er
ikke bare historieløs. Den er også hovedløs.
Måske var det en idé ikke kun for KL, men også
for regeringen og os andre at gå endnu længere
tilbage end til 1922 for at opfriske baggrunden. For i
slutningen af 1800-tallet havde den decentrale sognerådsvilkårlighed, dikteret af storbønderne, fået et
sådant omfang, at ikke bare lærernes fagforening,
men også staten var bekymret over de mange beskrivelser af læreres retsløse tilstand. Ikke mindst
fordi det også gik ud over skolebørnene, når deres
lærere måtte rejse.
DLF så imidlertid ikke på nogen måde sig selv
som en »kamporganisation« og valgte derfor at
prøve at få lærerne ind under statens beskyttende
vinger. Det lykkedes i 1908.
Beskyttelsen lå især i, at staten bar pensionsforpligtelsen over for sine tjenestemænd og derfor havde interesse i, at eventuelle afskedigelser skete efter
objektive kriterier, og i at dens embedsmænd holdt
ud frem til normal pensionsalder. Derfor indførtes
den såkaldte aldersreduktion. Til gensidig gavn.

Men hen mod slutningen af 1900-tallet skulle lærerne igen ansættes lokalt og deres arbejdstid »normaliseres«. Altså effektiviseres. Og som bekendt
lykkedes det i 1993 at afskaffe tjenestemandsansættelsen i folkeskolen, alias staten – og få lærerne »rigtigt« kommunalansat. På overenskomstvilkår.
Men timereduktionen for de ældre lærere var
der stadig fælles forståelse for. Så den blev en del af
den nye overenskomst – mellem DLF og KL. Aftalt,
købt og betalt inden for den samlede lønsumsramme. Lærerne så ordningen som en solidarisk beskyttelse og en personlig gulerod. De nye arbejdsgivere i kommunerne kunne også godt se, at det kan
have sine omkostninger, hvis erfarne ansatte stopper for tidligt. Også selvom de fra nu af selv skulle
hente deres pension fra egen pensionskasse.
Så måske skulle ikke bare KL, men også staten
besinde sig før det lovindgreb, alle forventer. For
bare fordi en ordning er gammel, behøver den jo
ikke være uanvendelig. Den kan godt stadig være
både anstændig og snusfornuftig. På én gang.
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Kristina Heidelbach på vegne af lærere fra Kirstinedalsskolen, Køge

Den ulykkelige skilsmisse
Det var den helt store kærlighedsaffære, der opstod tilbage i
december måned. Med kameraerne rullende var der gjort klar
til en af de helt store kærlighedsaffærer mellem KL med Michael
Ziegler i spidsen og Danmarks
Lærerforening repræsenteret af
Anders Bondo. I hvert fald hvis

folkeskolen, måtte blive alene
hjemme, mens skilsmissen kørte
på sit højeste.
Hvad nu bagefter? Efter den
grimme og nedværdigende retorik, hvor ubehagelige beskyldninger fra KL er fløjet gennem
luften. Vi må spørge os selv,
hvordan hverdagen efterfølgende

Den grimme ælling skulle nu
normaliseres, men ikke på samme måde som de andre ænder i
den store og udskældte, offentlige andedam.

man skal tro talemåden »Den,
man tugter, elsker man«.
For tugtet, det er de danske
folkeskolelærere blevet.
Den grimme ælling skulle nu
normaliseres, men ikke på samme måde som de andre ænder i
den store og udskældte offentlige
andedam.
Den stormfulde forelskelse
med en del ægteskabelig turbulens måtte ende i ulykkelig
skilsmisse og giftig konflikt. En
konflikt, som kun var ønsket fra
KL. De danske lærere sidder nu
tilbage sørgmodige, udelukket og
med savnet af vores fælles børn.
En skilsmisse kan være en hård
omgang at komme igennem, ikke
kun mens den står på, men også
bagefter.
Følelserne er ofte i kog, man
er vred, ked af det, føler sig afmægtig og er måske fuld af skyldfølelser over for børnene.
De stakkels små, som vi ellers
havde lovet med tro og love, at
de, ifølge grundlovens paragraf
76, har ret til fri undervisning i
40 /

skal udforme sig? Hvad er vores
ambitioner og ønsker for vores
børn?
Hvordan skal skoledagen se
ud, hvis fundamentet for vores
kerneydelse, altså forberedelsen,
minimeres eller i værste fald fjernes? Hvordan skal den ærekære
lærer genfinde arbejdsglæden,
hvis kvaliteten af vores arbejde
må drukne til fordel for »ny og
spændende« undervisning, hvis
form endnu virker noget svævende, og uden den nødvendige
forberedelsestid? Hvordan skal
børnene opnå den tillid og respekt til hinanden, som vi opfordrer til i skolens formål, når de
ansvarlige for skolerne og denne
konflikt ikke selv har kunnet udvise denne form for opførsel og
samspil med hinanden?

Michael Carstens, lærer på Brårup Skole, Skive Kommune, kommunal tovholder i skolesport og underviser af junioridrætsledere samt U12-træner i den lokale fodboldklub

Aktivitetstimer
– hvordan, Antorini?
Kære Antorini.
Du vil i den nye skolereform
indføre et antal aktivitetstimer,
vistnok midt på dagen, så den
bliver brudt op. Det er i sig selv
måske en god idé med mere
bevægelse til eleverne. Men det
giver også lidt problemer.
Du henviser til, at diverse
foreninger skal hjælpe til med at
tilbyde aktiviteterne/undervisningen. Er det fair at sige, at aktivitetstimerne skal ligge et sted
mellem klokken 11 og 14?
Jeg bor i Skive, hvor der er
fem store skoler inde i byen plus
mindst 15 skoler rundt i kommunen. Der er én volleyklub, én
tennisklub, én floorballklub og
så videre. Er det disse klubber,
der skal komme ud på skolerne
og undervise skiftevis på byens
skoler?
Jeg er dybt involveret i skolesport – både som tovholder, uddanner af junioridrætsledere og
tidligere ildsjæl i over fem år. Jeg
har i den forbindelse tæt kontakt
til mange klubber i byen, da vi
gerne vil på besøg i klubberne
og have dem ud at undervise på

skolerne. Skolesport ligger ofte
klokken 14-15.30, og junioridrætslederuddannelsen er om aftenen
klokken 19-21.30.
For mig har det været svært at
indgå aftaler med mange foreninger – specielt om eftermiddagen
– da de ikke har mulighed for at
stille en instruktør/træner til rådighed – selvom viljen er til stede
(de skal jo på arbejde). Ofte er
det faktisk lærere (som er trænere), der kommer ud på skolen –
og udsætter deres forberedelse til
senere! Jeg kan i mine år komme
i tanke om én instruktør, der var
på flekstid, som kunne undervise
om eftermiddagen – ellers ingen.
Jeg har haft et samarbejde med
en tennisklub, som havde nogle
pensionister, der kunne komme
ud at undervise (det har været i
TV2/TV/Midt-Vest). Ofte har jeg
kunnet låne klubben, men jeg
skulle selv undervise!
Hvordan tror du, foreningerne skal stille instruktører/
trænere til rådighed for samtlige
kommunens skoler, når de knap
kan overkomme nogle få skoler
en-to gange om året?

Deltag i netdebatten på folkeskolen.dk
Ditte Jensen

»Det er krisetid, og vi må alle stramme bæltet ind og løbe lidt hurtigere,
den er jeg med på. Men hvis KL’s blankocheck til kommunerne bliver en
realitet, betyder det, at kommunerne, afhængigt af det økonomiske pres,
kan skrue ned for lærernes forberedelsestid til det, i værste tilfælde, ikke
eksisterende. Det vil i sidste ende betyde, at vi som lærere ikke kan gøre
det, vi er ansat til, nemlig at skabe læring og trivsel for den enkelte«.

} Klip fra lærer Ditte Jensens blogindlæg »Kampen for den gode
undervisning«
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Rikke Frost på vegne af lærerne på Morten Børup Skolen, Skanderborg

Hvordan sikrer I, at alle lærere får
en arbejdsplads på skolen?
Åbent brev til pressen og politikere fra lærere, der
er i tvivl.
Ifølge Finansministeriets resultatkontrakt med
Moderniseringsstyrelsen skal Overenskomst 13
»være løftestang for at fremme Moderniseringsstyrelsens dagsorden om at gøre løn og arbejdstid
i staten til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken«. Der er altså tale om en klar og åben
prioritering om at satse på økonomiske effektiviseringer gennem overenskomsterne fremover.
Hvordan har I det som politikere, i et land hvor
vi har tradition for demokratiske rettigheder og
tradition for frie forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter, med at være vidne til, at den ene
part på ingen måde vil imødekomme den anden?
I den nuværende overenskomst (Overenskomst
08) har skolelederne allerede mulighed for at gøre
alle arbejdsopgaver til genstand for tilstedeværelse

på skolen, forudsat at de fysiske rammer er i orden. Hvis der fremover bliver en bestemmelse om,
at alle arbejdsopgaver skal ske på skolen, mangler
vi jeres holdning til, hvordan dette kan gøres med
de nuværende fysiske rammer på skolerne. Hvordan sikrer I, at alle lærere får fast arbejdsplads
(pc, hylder, skabe med videre), således at vi rent
faktisk kan gøre vores arbejde på skolen? Hvordan
sikrer I, at økonomien fremover passer til folkeskolernes udgifter? Hvordan sikrer I, at de økonomiske tildelinger til folkeskolerne fordeles, således
at der stadig er kvalitet for alle parter i skolerne?
For at kunne tro på vores demokratiske system
og kunne tage stilling til, hvor krydset skal sættes
til november, forventer vi at høre jeres stemme i
denne sammenhæng. I er vores repræsentanter
i KL og dermed vores ledere og kontakt opad i
systemet.

Sune Friis-Christensen, Egå

Danske børn sparker røv
Hvis mit fly styrtede, og jeg strandede på en øde
ø med en skoleklasse, vil jeg bede til Gud om, at
det måtte være en dansk skoleklasse. Ikke fordi jeg
kender sproget, men fordi danske børn og unge er
ærefrygtindgydende kompetente mennesker.
Den dagligdag, danske børn i dag skal navigere
i, er langt mere kompleks, end den var, da jeg selv
var barn. Og den vidensmængde og de faglige og

En af de ting, danske
børn og unge virkelig
excellerer i, er forståelsen af kontekst.
Danske børn og unge
er ekstremt adaptive i
forhold til den sag, det
medie og den sammenhæng, de er i.

sociale kompetencer, en 9.-klasse-elev slutter folkeskolen af med at have, overstiger på alle måde
tidligere generationers.
En af de ting, danske børn og unge virkelig excellerer i, er forståelsen af kontekst. Danske børn
og unge er ekstremt adaptive i forhold til den sag,
det medie og den sammenhæng, de er i. Forhold,
som vi ikke skænkede mange tanker, da vi selv var
i den alder.
Hvis jeg strandede på en øde ø med en flok
danske skoleelever, ville jeg være helt forvisset
om, at det ikke blev genindspilningen af »Fluernes
Herre«. Jeg ville være helt sikker på, at der blev ly
for natten til alle, og at tropeøteknologien herfra
ville udvikle sig.
Går du med den ængstelige tanke, at fremtiden
ser sort ud, så er du ikke den første. Sådan har
mennesker tænkt siden Adam og Eva. Men aldrig
har den tanke været mere uretfærdig. Danske børn
og unge er pligtopfyldende, ansvarsfulde og kompetente, som det aldrig er set før.
Folkeskolen skal åbenbart have en ny reform.
Men Antorini: It ain’t broken. Don’t fix it.
Danske børn sparker virkelig røv.

Deltag i netdebatten
på folkeskolen.dk
Helle Rosdahl Lund:

»Jeg mener faktisk, at KL, DLF
og regeringen tilsidesætter
grundlovens paragraf 76, når
de lader konflikten fortsætte
på ubestemt tid under henvisning til den frie forhandlingsret.
Den danske model er en forældet konfliktmodel. Børnenes
uddannelse og fremtid er mere
værdifuld end den magtdemonstration, vi nu ser – en
magtdemonstration, der bygger på en forældet tænkning
om tab-vind-tænkning«.

}Klip fra indlægget »Den
danske model truer elevernes
rettigheder«
Marina Norling:

»Danmarks Lærerforening har
vist sine medlemmer stor tillid
og åbenhed under hele denne
konflikt. Der har ikke været
den mindste brok eller forsøg
på censur fra foreningens side
over den store og varierede
mængde af aktioner, medlemmerne selv har udtænkt og
organiseret.
VUC-kvinden blev beruset
af menneskehavet og kom
til at sige noget dumt. Det er
noget, der kan ske – og havde
foreningen kun indbudt betroede og gennemprøvede tillidsfolk på scenen, var det aldrig
sket … Foreningen har måske
lært noget, men jeg håber, at
DLF ikke vil miste sin åbenhed
og tillid til medlemmerne over
et enkelt fejltrin«.

}Kommentarer til »Over
40.000 demonstrerede mod
lockouten«
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Deltag i netdebatten
på folkeskolen.dk
Jens Hauge Henningsen:

»Lederne ud af DLF? Har
svært ved at være i samme
fagforening som lederne.
Måske skulle jeg bare melde
mig ud!«
Karsten Aaen:

}Kommentarer til interview
med Anders Balle, »Det
er ærgerligt, at vi ikke har
udnyttet A08 bedre«, i
Folkeskolen nummer 7
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Ukorrekte tal i KL-annonce
Ifølge KL’s annonce om lærernes aldersreduktion
»kan en lærer på 60 holde fri i hele fire måneder«
om året. Det er ikke korrekt. KL begår den fejl at
blande »normaluger« a 37 timer og »læreruger« a 42
timer sammen.
Læreren arbejder nominelt 40 »læreruger« a 42
timer om året, hvilket giver samme arbejdstid som
på det øvrige arbejdsmarked: 1.680 timer.
Når det arbejde, læreren udfører på et år, optræder som 40 uger i KL’s opstilling, og han har »fri« i
12, er der naturligvis tale om »læreruger«. I opstillingen optræder de ikke desto mindre som »nor-

KL’s angreb på
aldersreduktion kan
hverken begrundes
med hensynet til folkeskolens økonomi
eller dens organisatoriske drift.

maluger«, idet de sammen med 12 ugers »fri« udgør
ét år. De 40 »læreruger« skal derfor omregnes til
»normaluger«, hvilket giver 45,4, som er det tal, KL
skal anvende i stedet for 40. Læreren får dermed
5,4 uger mindre »fri« end anført af KL.
Læreren på 60 kan derfor ikke, som KL hævder,
holde »fri« i 17 uger, men i 17 uger minus 5,4 uger
lig med 11,6 uger. KL sætter ydermere 175 timer til
fem uger, hvilket er en tilsnigelse: tallet er 4,7. Når
forskellen på 0,3 trækkes fra 11,6, er KL’s 17 uger
pludselig blevet til 11,3 uger.
De 175 timer, læreren over 60 har »fri«, udløser
desuden ikke én eneste fridag, idet de er delt ud på
40 uger med to timer og ti minutter per uge.
På min skole får 5,25 lærere ud af 40 aldersreduktion, i alt 919 timer svarende til 1,16 procent af bruttotimetallet på 79.355. Hvis DLF i stedet for aldersreduktionen i 1922 havde fået en lønstigning på 1,16
procent, ville KL så også have taget den fra os i dag?
KL’s angreb på aldersreduktion kan hverken
begrundes med hensynet til folkeskolens økonomi
eller dens organisatoriske drift. KL har ene og alene
valgt aldersreduktionen ud fra dens demagogiske
værdi.
8639

»76 ud af 98 kommuner nu
gået til 08-aftalen ... fem år
efter at den trådte i kraft …
En evaluering fra 2012 blev
skjult indtil 2013 af KL, netop
fordi den var for positiv over
for A08. Og dette kom kun
frem, fordi aviserne fik fat i
rapporten. Lad os vente med
at ændre noget som helst,
indtil alle kommuner er gået
over til A08, og alle kommuner har fået i hvert fald
fem-seks års erfaring med
A08-aftalen.
I forhold til den der med
tilstedeværelse på skolerne:
Har Anders Balle været på en
skole for nylig? Det har jeg.
I 2011 var jeg i praktik på en
skole i min kommune; som
meritlærer var jeg i praktik.
Og min praktikvejleder havde
et eller to møder om ugen;
dette gjorde, at hun først var
hjemme klokken 17.00 de to
gange om ugen. Derudover
skulle hun så da lige sørme
af sted igen-igen – en gang
hver anden eller tredje uge fra
klokken 19.00-21.00 …«.

Karsten Bräuner, lærer, Klarup Skole

Kirsten Kold Andersson og Magne Uldall-Jessen, chefkonsulenter i Mukon (virksomhedsrådgivning, redaktionen)

Bolden er punkteret, Antorini
Der mangler anerkendelse til folkeskolens medarbejdere for dens internationale topplacering de
seneste år. Skoleledere og lærere har slidt med at
udvikle kvaliteten. Mange lærere oplever, at det har
kostet en indsats, der ligger ud over deres arbejdstid. Når danske elever er verdensmestre i glæde
og tillid, skyldes det medarbejderne, der smitter
eleverne med skoleglæde.
Du har som undervisningsminister taget spændende initiativer med at udvide børnenes skoledag,
således at de mindste elever fremover skal gå i skole
fra 8-14. Udvidelsen skal bruges til aktiviteter, som
lærere og pædagoger skal samarbejde om. Børnene
skal være dygtigere, således at vi også i fremtiden
kan klare os som nation. Dine planer giver god
mening, da børnene i forvejen er på skolen mindst
til klokken 14. Dine initiativer forudsætter lærernes
engagement og ildhu.
Vi var læsekonsulent og skoledirektør i Skive,
da Leg og Læring med en skoledag fra 8-14 blev
igangsat i 1998. Hensigten var, at alle børn skulle

blive dygtigere. Vi troede på, at fokus på læring,
innovation og leg samt et ligeværdigt samarbejde
mellem medarbejderne ville resultere i, at alle børn
lærte mere. Byrådet anerkendte medarbejderne for
deres medvirken, da de vidste, at det var dem, der
bar projektet.
Din plan om en reform blev i starten modtaget
med opbakning. Du er nu spændt for en opfattelse af, at reformen forudsætter, at regering og KL
knægter lærerne, som skal gennemføre den udvidede skoledag uden tidskompensation. Vi har talt med
mange lærere, som i øjeblikket føler sig krænket af
arbejdsgiverne.
Mange organisationer arbejder i disse år med at
øge den sociale kapital blandt medarbejderne. Nøgleordene er anerkendelse, tillid, retfærdighed og
samarbejde. En dikteret overenskomst for lærerne
vil i lang tid reducere deres lyst til at være engageret i deres arbejde. Vi tror, at bolden er sparket
langt uden for banen, hvor den vil ligge punkteret i
lang tid. Renten på den sociale kapital er negativ.
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Scan koden eller
gå ind på tysk.gyldendal.dk
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• Glosering med mouse-over-funktion
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debatteret
Søren Hansen, pensioneret lærer, Herlev

Ældre lærere har værdifuld erfaring, KL
Dette kan godt virke lidt spredt, men det
er KL’s annonce om, at man i 1922 indførte, at lærere over 60 år fik en måneds
frihed. Det vil nok være godt at tænke på,
hvordan 60-årige oplevedes for næsten
100 år siden. For mig var de ældgamle. Når
jeg tænker tilbage på min tid i folkeskolen, hvor jeg selv var omkring 60 år, var
der ingen grænser for, hvor forældede og
gammeldags vi var. De unge, energiske og
dygtige lærere stod på spring til at overtage vore stillinger, som der var for få af.
Nogle af mine kolleger fik oveni tillagt flere

pensionsår for at gå på pension, så de unge
kunne komme til.
Da jeg så gik på pension, deltog jeg i et
kursus for seniorer, hvor forskere fortalte
om aldring. Forskeren fortalte, at synet på
aldringen mere afhænger af samfundets situation end af de ældre personer. Således også i
1920’erne. Mine forældres generation gik på
seminariet og måtte risikere, at der ikke var
noget arbejde til dem efter eksamen. Begge
min kones forældre fik lærerjob, hvilket fik en
nabo til forarget at udtale, at det kunne man
ikke være bekendt. Et ægtepar burde ikke

begge kunne få en lærerstilling. Det kunne
jo meget vel være situationen, da man indså,
at det ville være en gevinst for folkeskolen at
bevare værdifuld erfaring hos de 60-årige ved
samtidig at give en måned fri (fordelt på ugedagene) for at give plads til nye kolleger. Det
var samfundssind!
Det tyder på, at der var meget mere fornuft i lederne dengang end hos de aktuelle
forhandlere for KL.

Torben Tikjøb, skolekonsulent i Aarhus Kommune

Hvilke enheder regner vi i?
Da jeg arbejdede som matematiklærer, var jeg
tit efter mine elever for at sløse med enhederne. Det er ikke lige meget, om resultatet af et
regnestykke giver 78 meter, 78 kilometer eller
– som oftest – bare 78 …

Hvis mit gæt er
rigtigt, skal alle I,
der siger, at I arbejder 25 timer/uge,
forvente at skulle
undervise over en
halv gang mere,
end I gør i dag.
I hele arbejdstidsdebatten er jeg kommet
i tvivl om, hvilke enheder der regnes i – og er
DLF og KL enige om den eksakte enhed for
timer/uge?
Mit gæt er nej! For KL fastholder, at danske
folkeskolelærere i gennemsnit arbejder 16,3
timer/uge, mens jeg hører mange lærere udtale,
at de underviser 25 timer/uge.
Der, hvor jeg tror, at det går galt, er i definitionen af både time og uge.
For hvis en lærer siger: »Jeg underviser 25
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timer/uge«, menes der (ifølge mit gæt): Jeg underviser 25 lektioner (a 45 minutter) i skoleårets
cirka 40 uger, mens KL (igen mit gæt) regner i
klokketimer/uge i arbejdsårets 46 uger (52 uger
minus seks ugers ferie).
Regnestykket bliver derved:
25 lektioner (a 3 kvarter) * ¾ = 18,75 klokketimer
18,75 timer * 40 undervisningsuger = 750 klokketimer
750 timer/46 uger (i et arbejdsår) = 16,3 klokketimer/uge i et arbejdsår.
Når man bare regner i forskellige enheder,
kan 25 altså godt være lig med 16,3.
Hvor mange timer ender det med, at lærerne skal undervise? Nogle rygter siger 25 timer/
uge, men KL vil naturligvis ikke sige noget – det
skal skolelederne bestemme.
Men vi kan for sjov prøve at regne baglæns
fra 25 klokketimer/uge i arbejdsåret:
25 * 46/40 * 4/3 = 38,3 lektioner/undervisningsuge
Der giver ingen mening at skulle levere over
syv lektioner/dag – så lad os håbe, at jeg gætter
helt forkert.
Dog synes jeg, at vi skal tale samme sprog og
regne med samme enheder!
Hvis mit gæt er rigtigt, skal alle I, der siger,
at I arbejder 25 timer/uge, forvente at skulle undervise over en halv gang mere, end I gør i dag.
Jeg vil ikke tage stilling, da jeg ikke længere
er lærer. Men jeg synes, I skal tale samme sprog
og regne med samme enheder!

Trine Kongerslev på vegne af kolleger på Lillebæltskolen, Middelfart

23 skoleklasser
til 6 faglokaler!

Åbent brev til Christine Antorini.
Ifølge regeringens udspil til en ny folkeskolereform skal der indføres aktivitetstimer. Det er et spændende og godt initiativ,
som vi gerne vil bakke op om. Hvis vi skal
gøre det så godt som muligt, mener vi
ikke, at vi »bare« kan flytte stolene i klasselokalerne ud til siden og være kreative.
Det optimale vil givet være at have et
faglokale til rådighed.
I forvejen er det svært at få lokalerne
til at slå til. På Lillebæltskolen råder vi
over et musiklokale, et kombineret håndarbejds-/billedkunstlokale, et hjemkundskabslokale, et kombineret lokale til natur/
teknik, geografi og biologi, et fysiklokale
og et sløjdlokale.
Til 23 skoleklasser!
23 skoleklasser til seks faglokaler er lig
med 3,8 klasser per lokale.
Hvordan kan det fordre mere anderledes og spændende undervisning?
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Endelig er der et lærebogssystem til
billedkunst!
•
•
•
•
•
•

Billedkunst i skolen er et nyt, banebrydende og inspirerende lærebogssystem til billedkunst. Systemet vil
omfatte hele grundskolen fra 0. til 5. klasse.
Billedkunst i skolen omfatter 3 grundbøger, en serie tematiske elevbøger, samt en omfattende netdel.
Billedkunst i skolen bygger på Fælles Mål for billedkunst og tilbyder eksemplariske undervisningsforløb,
hvor der er indbygget progression fra indskolingen over mellemtrinnet til udskolingen.
Billedkunst i skolen medtænker en række nye teknologier, som fx billedarbejde på computer, netbaseret materiale og interaktiv White Board.
Billedkunst i skolen vil udfordrer eleverne og hjælper lærere til mange spændende og lærerige billedkunsttimer.
Gennem arbejdet med systemet indføres eleverne i billedtænkning samt lærer at arbejde med kunstneriske,
kreative og kommunikative processer.

Bøger til indskolingen

Annonce

HUS - Om arkitektur i indskolingen
MENNESKE - Om menneskeskildring i indskolingen

25 elevbøger plus Lærerens håndbog
2000 kr.

Alle priser er eksklusive moms og forsendelse

Bøger til mellemtrinnet - nyheder!
ET ØJEBLIK - Om visuel kultur på mellemtrinet - udkommer sommer 2013
BY - Om arkitektur på mellemtrinnet - udkommer sommer 2013

25 elevbøger plus Lærerens håndbog
2000 kr.

Alle priser er eksklusive moms og forsendelse

Mød Danmarks førende kunstnere på det tilhørende website:

www.meloni.dk/billedkunst
www.meloni.dk

gode solide læremidler til den rigtige pris
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ny viden
Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○

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

Lektiologer
skal få flere gennem

uddannelsessystemet

Når en elev har det svært, har man traditionelt fokuseret på at træne det, som eleven
ikke mestrer – for eksempel stavning. Men
det skal vendes på hovedet med den nye
uddannelse lektiologi, som Aarhus Universitet opretter som tilvalgsfag. Lektiologi
er studiet af skriftsprogskompetencer hos
personer med vanskeligheder ved skriftsprog.
»Det nye ved faget lektiologi er, at vi
hjælper personer med skriftsprogsvanskeligheder med udgangspunkt i præcis de
krav til læsning og skrivning, de står
over for på det aktuelle uddannelsestrin. Traditionel specialpædagogik
er gået den modsatte vej: Den
forsøger at gøre eleven bedre
til at læse og skrive ved at
følge skridtene i den normale
skriftsprogsudvikling. Man
har altså trænet det, der er

lav forskning med eleverne

TILmELD DIN KLASSE mASSEEKSpERImENTET

DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2013 · 23.-27. SEpTEmBER
www.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK
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Ved Jennifer Jensen / jje@dlf.org

svært, ekstra meget«, siger Anne Leth Pedersen,
studielektor på Aarhus Universitet, i en pressemeddelelse om den nye udannelse.

Individuelt afsæt
Teorien bag det omvendte fokus bygger på, at
når der fokuseres på de dele, som eleven ikke
kan finde ud af, optager det så meget af arbejdshukommelsen, at der ikke er kapacitet til
helhedsforståelse og meningsformidling.
»En lektiolog kan analysere en elevs skriftlige
opgaver og ud fra det foreslå, hvordan han eller
hun kan arbejde, så det ikke belaster arbejdshukommelsen så meget. Eleven kan for eksempel
stille sig selv nogle spørgsmål i stedet for at have
fokus på stavning og grammatik. Det vil ofte forbedre resultatet«, siger Anne Leth Pedersen.
Når de er færdiguddannede, er det målet, at
lektiologerne skal hjælpe skoler og andre uddannelsessteder med at få flere til at gennemføre en
uddannelse.

Pynt din skole med
lånt samtidskunst

Konference om
kunst i folkeskolen

Statens Kunstfond har lanceret en hjemmeside,
hvor offentlige institutioner kan låne samtidskunst af høj kunstnerisk kvalitet. Det er en oplagt mulighed for at lade elever møde kunsten
og arbejde direkte med den. Fondens udlånsværker indeholder malerier, skulpturer, grafikker,
tegninger, kunsthåndværk og video- og installationskunst. Værkerne udlånes i op til ti år fra
indkøbsåret, og fristen for ansøgninger er 1. juli.

Den 12. juni afholder Unesco en konference i
København, som skal løfte arbejdet med kunst i
de danske folkeskoler, herunder samspillet mellem skoler og kulturinstitutioner. Der er særligt
fokus på 3.-6.-klassers undervisning i musik og
billedkunst. Bemærk at konferencen foregår på
engelsk. Det koster 300 kroner for enkeltpersoner at deltage – tilmeldingsfristen er 15. maj.

Læs mere og ansøg på vores.kunst.dk

Læs mere og tilmeld dig på dankultur.dk/
ciclokonference

Søg tipsmidler til friluftsaktiviteter
Friluftsrådet uddeler hvert år 20 millioner kroner til at realisere små og store projekter, der på
forskellig vis giver nye muligheder for friluftsliv
eller giver større naturforståelse. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet lægger vægt på frivilligt
engagement og projekter, der kommer mange
mennesker til gode – gerne i et samarbejde
mellem flere foreninger eller myndigheder og
institutioner. Der ansøges gennem et elektronisk
ansøgningsskema – fristen er 1. juli.
Læs ideer og kriterier, og ansøg på
friluftsraadet.dk/tilskud

Foto: Friluftsrådet

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet gives til
projekter, der giver større naturforståelse.

søg penge til naturfaglige aktiviteter

NoRDEA-FoNDENS NATURVIDENSKABELIgE FESTIVALpULjE

DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2013 · 23.-27. SEpTEmBER
www.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK
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korte meddelelser
mindeord

Jens Christian
Jørgensen, Folkeskolens tidligere
redaktør
Jens Christian Jørgensen er ikke mere. Fagbladet Folkeskolens
tidligere redaktør, JCJ
stod der under hans
ledere, døde 15. april,
han blev 83 år.
Jens Christian Jørgensen blev uddannet
i 1954 fra Th. Langs
Seminarium i Silkeborg, og som ung lærer
i Aarhus begyndte
han straks at skrive
om både pædagogik
og fagpolitik. Han
blev hurtigt lærerrådsformand, medlem
af kredsstyrelsen og
næstformand for Aarhus Lærerforening. I
1979 blev han redaktør
af Folkeskolen, og selv
om han kom fra en
stilling som inspektør
ved Danmarks Lærerhøjskole i Aarhus, var
hans signatur kendt
af læserne, for i næsten tyve år havde han
leveret kommentarer,
interview, reportager
og anmeldelser til
bladet.
Som redaktør af Folkeskolen, som dengang
var et ugeblad, forsvarede han skolen og
lærerne med temperament og skarphed fra
sit hjemmekontor i Egå
ved Aarhus. I København, hvor resten af
redaktionen arbejdede,
kom han stort set
kun, når der var møde
i DLF’s hovedstyrelse.
JCJ var modstander
af både pædagogiske
og fagpolitiske »yderligheder«, og som
redaktør, i en tid hvor
Lærerforeningen var
præget af voldsomme
fløjkampe, var JCJ’s
våben skarpsleben
ordkunst og en vittig
og af og til aggressiv
debatform. Uanset om
det gjaldt undervisningsminister Bertel
Haarders forhånelse
af lærere eller lærer
Andersen i tv-serien
»Matador«, så var JCJ
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der straks med sine
verbale håndkantsslag.
Og når en lille gruppe
socialistiske lærere i
tidens ånd forsøgte
at blande pædagogik
og politik, afsikrede
han straks sin skrivemaskine. Han stod på
vagt for Folkeskolen
og Danmarks Lærerforenings partipolitiske
uafhængighed, samtidig med at han sørgede for, at alle kunne
komme til orde. Men
vé den, der forsøgte at
slippe igennem med
det, han opfattede
som overfladiskhed eller letkøbte meninger.
Det svirpede, når han
ramte.
JCJ var samtidig et
vittigt og underholdende selskabsmenneske, der elskede sine
l’hombre-turneringer,
ligesom han var dybt
optaget af klassisk
musik og fugle.
Da politiet engang
standsede ham i bilen,
fordi han sad og fægtede med armene og
glemte at køre, da der
blev grønt, var forklaringen, at han havde
fortabt sig i en symfoni
af Mahler. Og da han
engang ikke dukkede
op til tiden på Gammel Avernæs, hvor han
skulle holde foredrag
for kredsbladsredaktørerne, var forklaringen,
at han på vejen derned
havde opdaget en fugl,
som ikke var set i Danmark i 50 år. JCJ forstod at prioritere!
I 1987 overlod Jens
Christian Jørgensen redaktørposten
til Thorkild Thejsen
og vendte tilbage til
Danmarks Lærerhøjskole. Som efterlønner
boltrede han sig igen i
spalterne, denne gang
i aarhuslærernes blad,
»Skolen«, og stadig
med både vid og skarphed. Selv et referat fra
et møde i kredsstyrelsen kunne han gøre
underholdende.
JCJ var et tidselgemyt, der ville noget
med sit arbejde og sit
liv. Han kæmpede for
både Folkeskolen og
folkeskolen.
Thorkild Thejsen

Elsebeth K. Thaisen,
Skt. Klemensskolen,
Odense
Efter lang tids sygdom
tabte Elsebeth kampen
mod kræften.
Vores sorg var stor, da
vi fik beskeden om, at
hun var død.
Siden 1980 har Elsebeth Thaisen været
ansat som lærer og
derefter afdelingsleder
på Skt. Klemensskolen. 33 år nåede hun
således at være her på
skolen.
Elsebeth var en ildsjæl.
Megastort var hendes
engagement i udviklingen af skolebiblioteket
frem mod det nutidige pædagogiske servicecenter, hvor brugen
af it og digitale læremidler spiller en stadig
større rolle.
Midt i kabler og ledninger stod Elsebeth
altid parat til at hjælpe.
Forældre, elever og
kollegaer gik ikke forgæves i deres søgen
efter hjælp. Det var
hjerteblod for hende at
være problemknuser,
og kunne hun ikke selv,
så brugte hun timer på
at lære det.
Hjerteblod og hjerterum havde Elsebeth
også for alle os kollegaer. Opmærksom,
humoristisk, varm og
smilende som hun var,
gjorde det hende til en
afholdt kollega blandt
alle skolens medarbejdere.
Vi har mistet en god
kollega og et dejligt
menneske.
Vores tanker går til
Sven Thaisen og familien i en svær tid.
Æret være hendes
minde!
Erik Boe Henriksen,
skoleleder,
Skt. Klemensskolen

Lederstillinger

Erfaren skoleleder til Vestskolen i Faxe
• Besidder du evnen til at samle tre afdelinger og skabe fælles
fodslag?
• Kan du lave koblingen mellem langsigtede mål og daglig
proces?
• Er du udviklingsorienteret og kan arbejde vedholdende med
vores vision?
– Så er du måske vores nye leder.
Om skolen
Vestskolen har 1162 elever fordelt på tre afdelinger, som blev
sammenlagt i 2012, samt to SFO’er med ca. 400 børn indskrevet
fra 1. august. Skolen har velfungerende afdelingsledere, en sund
økonomi og der er mulighed for at præge udviklingen.
Der er fokus på lærernes teamsamarbejde og vi vægter høj faglighed. Derudover er der en høj grad af forældreinvolvering og
en meget aktiv forældrebestyrelse.
Læs hele stillingsopslaget på www.faxekommune.dk
Stillingen ønskes besat til den 1.august 2013.
Ansøgningen sendes til CareMatch konsulent Christine Gouchault
på job8@ carematch.dk senest mandag den 6.maj klokken 9.00.

Pædagogisk leder med
souscheffunktion Borup Skole
Vi søger en pædagogisk leder, 1. august 2013. Vi ser gerne
at du er robust, vedholdende og insisterende på opnåelse
af høj kvalitet og faglighed i den pædagogiske ledelsesopgave. Du skal som ledelsesperson mestre at bevæge dig i
spændingsfeltet mellem at være rummelig og skarp – med
et klart sigte mod de overordnede målsætninger for skolen.
Du skal være læreruddannet, meget gerne suppleret med
erfaring eller uddannelse inden for ledelse.
Læs mere om Borup Skole og se det fulde stillingsopslag på www.borupskole.dk
Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem
mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

www.koege.dk
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Lederstillinger

Bakkeskolen, Hørning

Pædagogisk leder
Vores pædagogiske leder har taget en ny udfordring op,
og derfor har vi pr. 1. august en spændende stilling ledig!
Vi søger en udviklingsorienteret og empatisk pædagogisk leder, der kan indgå som inspirerende samarbejdspartner i såvel skolens ledelsesteam som i hele medarbejdergruppen.
Den vigtigste opgave er sammen med ledelsesteamet
(der i øvrigt består af skoleleder, viceskoleleder og
SFO-leder) samt alle medarbejdere at fortsætte den
igangværende pædagogiske udvikling, hvor vi bl.a. lige
nu står ved startstregen for en ny skoleudviklingsplan, vi
har arbejdet med i indeværende skoleår.
Derudover er opgaven at inspirere, motivere lærere,
pædagoger og det øvrige personale i det fortsatte
arbejde med en anerkendende og inkluderende tilgang
til børn og unge, herunder at være tovholder på de
initiativer, skolen tager.
Skolens personale rummer en stolt faglighed og har en
positiv tilgang til de fælles opgaver.
Vi forventer en leder, der tager ledelsesmæssigt
ansvar for
• Lærerpersonalet - udvikling og trivsel, herunder
teamudvikling
• Skoleudvikling, indsatsområder, mål - og handlingsplaner
• Ledelse, coaching og vejledning af det pædagogiske
personale i forhold til skolens mål

• Den pædagogiske tilgang til fagfordelingen
• Specialpædagogiske tiltag, herunder varetagelse af
netværksmøder med skolens interne og eksterne
samarbejdspartnere.
Vi lægger desuden vægt på, at vores nye pædagogiske
leder er dialogorienteret og handlekraftig og kan bringe
sin teoretiske og praktiske ballast i spil til gavn for
elevernes faglige og personlige trivsel og udvikling.
Yderligere information om stillingen kan fås hos
Skoleleder Anne Grete Nydam på tlf. 2336 1658 eller
8794 2770 eller viceskoleleder Steen Jonsson Agger tlf.
4026 1657 eller 8794 2771.
Potentielle ansøgere opfordres til at kontakte skolen for
et besøg inden ansøgningsfristens udløb.
Ansøgning bilagt relevante eksamensbeviser og evt.
udtalelser sendes til
Bakkeskolen, Skolevej 2, 8362 Hørning – gerne via mail:
bakkeskolen@skanderborg.dk
Ansøgningsfristen er mandag den 13. maj, og samtaler
forventes gennemført 21. og 27. maj. Disse datoer kan
evt. ændres, hvis lærerlockouten fortsætter – dette vil
blive annonceret på skolens hjemmeside.
Bakkeskolen er en af to distriktsskoler i Hørning by og har
et stigende elevtal - pt. 650 elever – med en positiv og
engageret forældregruppe, der deltager aktivt i skolens
aktiviteter. Skolens bygninger og udearealer suppleres af
det nærliggende Naturcenter Mosen, der giver spændende rammer for natur/teknikundervisningen og en del
af SFOens hverdag.
Se www.bakkesko.dk samt www.bakkeogby.dk for
yderligere information.

Vi indhenter straffe- og børneattest.

»Brug dine netværk, når du søger job«
Netværk er afgørende for at finde et job i erhvervslivet, men gælder det også i lærerverdenen?
Find svaret på Lærerjob.dk
folkeskolen / 08 / 2013 /
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Lederstillinger

Skoleleder på Borup Ris Skolen, Næstved
Da vores skoleleder har søgt nye udfordringer, er vi ved at
gøre klar til at modtage dig – vores nye skoleleder – der i tæt
samarbejde med ledelsesteam, skolebestyrelse og medarbejdere kan og vil tage udfordringen op med fortsat at udvikle
vores skole.
Skolen har 475 børn fordelt på 2 afdelinger med selvstændige
SFO’er, som ligger 7 km fra hinanden – i henholdsvis Sandved
(0.- 6. kl.) og Fuglebjerg (0.- 9. kl.).
På Fuglebjergafdelingen er der tilknyttet en velfungerende
specialklasserække for elever med generelle indlæringsvanskeligheder.
Vi tilbyder
• et velfungerende ledelsesteam, der glæder sig til samarbejdet
• et godt samarbejde mellem skole- og fritidsdel
• en skole med mange traditioner
• en skole med en interesseret forældregruppe
• en personalegruppe i faglig udvikling
• en skole der er i gang med at højne det faglige niveau
• en aktiv og engageret skolebestyrelse
Særlige fokusområder for vores skole
• social kapital
• inklusion
• faglighed for såvel elever som medarbejdere
• fremmøde
• Ny Nordisk Skole
• åben og anerkendende dialog på alle niveauer
Vi søger en leder, som
• har ledelseserfaring og et bredt fagligt fundament
• har en tydelig ledelsesstil
• har styringskompetencer og ser muligheder i den økonomiske selvforvaltning
• har politisk forståelse og indsigt
• anerkender skolebestyrelsen som en vigtig samarbejdspartner i skolens ledelse og virke
• anser et tæt samarbejde med forvaltningen og øvrige skoler
som en styrke

Vi forventer, at du
• vil udvikle Borup Ris Skolen i respekt for traditioner og
værdier
• vil prioritere et fagligt miljø, hvor kompetencer sættes i spil
og læring i centrum
• er visionær, vedholdende og fører projekter i mål
• er synlig og samlende i skolens hverdag samt har en tydelig
og motiverende kommunikation
• ser et åbent forældresamarbejde som en styrke
• er empatisk, anerkendende og relationsskabende
• bliver begejstret for det nære og umiddelbare
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Grundlønsindplaceringen er trin 49. Dertil kommer et
trin for forventning til erhvervet lederkompetenceniveau.
Ved ansættelse som leder i Næstved Kommune er det
obligatorisk, at du har gennemført eller gennemfører Den
Offentlige Lederuddannelse eller en lignede uddannelse.
Uddannelsen skal påbegyndes inden for 2 år efter din ansættelse og drøftes med din nærmeste chef.
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte administrativ leder Lotte Beck
Jensen på telefon 5588 4405/2489 1948, bestyrelsesformand
Heidi Villadsen på telefon 2168 4035 eller centerchef Aase
Schmidt på telefon 3053 0307.
Materiale om skolen kan findes på skolens hjemmeside:
www.boruprisskolen.dk
Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2013. Samtaler forventes
holdt i to runder den 22. maj og den 3. juni 2013.
Ansøgningsfrist mandag den 13. maj 2013.
Næstved Kommune behandler kun ansøgninger, der er
modtaget elektronisk. Du kan søge elektronisk via
www.naestved.dk/job
Du kan få hjælp til elektronisk ansøgning på Jobcenter
Næstved eller i Datastuen på Næstved Hovedbibliotek.
Har du oplyst e-mail-adresse,
vil du få besked her.

www.naestved.dk/job
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Lederstillinger

Lærerstillinger

Sct. Joseph Søstrenes
Skole søger lærere
Grundet udvidet elevtal søger vi 2 nye fuldtids lærere til det kommende skoleår.
Den ene er til de humanistiske fag og skal kunne undervise i dansk og engelsk
og en smule idræt i de små klasser.

Skoleleder til Brøndagerskolen
Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for
børn med autisme. Skolen er et helhedstilbud, som
forener folkeskole og fritidstilbud fra børnehaveklasse
til 10. klasse, primært for elever i Region Hovedstaden.
Som skoleleder skal du have kompetencerne i orden,
som et solidt fundament for en samarbejdsorienteret og
motiverende ledelsesstil. Du skal have ledelseserfaring,
gerne suppleret med en relevant efteruddannelse
og et godt kendskab til specialområdet. Ligesom
vi forventer, at du har overblik og evne til at tage
helhjertet ansvar for et meget bredt og tværfagligt
personaleområde.
Se mere på
www.albertslund.dk/job, hvor du finder hele stillingsopslaget og en funktionsbeskrivelse.
Der er ansøgningsfrist den 21. maj 2013 kl. 9.00.
ALBERTSLUND KOMMUNE - for det gode børneliv - for et rigt kulturliv - for et bedre miljø

Viceforstander
Emmerske Efterskole søger ny viceforstander

Den anden skal være naturfagsmenneske og skal kunne undervise i matematik,
natur og teknik og drenge idræt.
Har du lyst til at arbejde på en skole med engagerede kolleger, elever og forældre er det måske dig vi søger.
Skolen er en katolsk skole, som bygger på det kristne livs- og menneskesyn,
og den er et tilbud til såvel katolske som ikke-katolske elever. Vi har 315 glade
og motiverede elever fordelt på 0. til 9. klasse. Positive, engagerede forældre
og en personalegruppe på 42 personer.
Se mere om os og vores måde at drive skole på på www.sct-joseph-nyk.dk
Ansøgningen med bilag stiles til skolelederen og skal være skolen i hænde
senest d. 8. maj kl. 8.00. Samtaler forventes afholdt tirsdag d. 14. maj.
Ansættelsen og aflønningen sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem
Finansministeriet og LC/OC samt organisationsaftale for ledere, lærere og
børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Steen Dissing på
tlf: 5485 1211eller 2033 1211. Eller viceinspektør John Hansen på 2061 4581.
Vi ser meget gerne, at du kommer på besøg inden du søger.
Sct Joseph Søstrenes Skole
Bispegade 6
4800 Nykøbing F

Emmerske Efterskole er en specialefterskole for
normaltbegavede unge med læse- og
skrivevanskeligheder. Vi har 85 elevpladser.
Læs mere om skolen og stillingen på
www.eeskole.dk
Ansøgningsfrist 15.05.13 kl. 1200
Samtaler afholdes 22.05.13
Ansættelse sker pr. 01.08.2013
Ansættelsen sker ifølge overenskomst med
Finansministeriet og LC
Lønnen fastsættes i intervallet
kr. 399.653 – kr. 431.714,76 (1. april, 2012)

Send din ansøgning med relevante bilag til:
Formand Marianne Garder, Tonagervej 1,
6270 Tønder, garderjensen@bbsyd.dk.
Tlf. 7473 4494/2496 0174 efter 18.00

Konflikt og forhandlinger
– følg med på

Emmerske Efterskole ▪ Åbenråvej 14 ▪ 6270 Tønder ▪ ee@eeskole.dk
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Okker gOkker Sorø lokker
Sorø kommune ansætter lærere til sommer
Sorø er Vestsjællands naturskønne perle med skov og sø helt ind i bymidten. Byen, der har sin kulturelle ballast fra
Absalons kloster og kirke samt Sorø Akademi, byder på masser af fritidsmuligheder og danner den perfekte ramme om
enhver familie.
Trods idyllen og underlægningsmusikken fra 101 strygere kender vi ikke til Tornerosesøvn. Tværtimod. Udvikling er titlen på første
kapitel i Sorøs eventyrbog. Vi har igangsat et storslået lærings- og digitaliseringsprojekt, hvor alle elever, lærere og pædagoger har fået
stillet en iPad til rådighed.
og vi er en kommune, der både vil og kan skabe en folkeskole, hvor alle har en chance.
og så har vi i øvrigt renoveret og bygget nyt for mere end 200 mio. kr. på vore skoler, og vi er slet ikke færdige endnu. rammerne er
kort sagt perfekte - og de er vide, så du er sikret stor indflydelse på din egen arbejdssituation.
I Sorø kommune finder du den kernesunde, danske folkeskole, hvor vi har et stærkt fokus på elevernes læring og et veludviklet kollegialt fællesskab, som positivt tager imod og støtter op om nye ansatte.
Vil du være en del af alt det, har vi et antal stillinger ledige til besættelse den 1. august 2013.
Du kan læse om skolerne og ansøgerprofilerne på vores hjemmesider, og husk, at det allervigtigste for os er, at du har lyst og vilje til at
være med i vores faglige og pædagogiske udvikling. Du er meget velkommen til at besøge den enkelte skole for en nærmere drøftelse
af skolens mål og stillingernes indhold.

Holbergskolen

lærere

Vi har brug for 1-2 nye lærere. Vi lægger vægt på trivsel, teamsamarbejde, skoleudvikling (lP, Cl, Anerkendende pædagogik, inklusion,
læringsmiljø) og vi har brug for lærere der har fagligheden i orden, kan lede børn/unge og er i stand til at udvikle relationer. Vi søger
lærere til almene fag og lærere der kan varetage AkT og specialundervisning. ring og få en tid til en snak og en rundvisning. Yderligere
oplysninger kan fås på tlf. 58200530 hos skoleleder Niels Henning Hansen.

Sorø Borgerskole

lærer

Du er musiklærer med lyst til at udvikle faget. Vi er spændt på at høre, hvad du ellers gerne vil undervise i. kontakt os for yderligere
information. Spørg efter Søren Brockdorff Jensen , tlf. 30683234, eller Sonja Johansen, tlf. 30230762.

Stenlille Skole

lærere

Vi skal bruge 3-4 nye kolleger, herunder en barselsvikar til næste skoleår. er du en god rammesætter af undervisningen, relationskompetent og en teamplayer, er dine chancer for at blive kollega med os rigtig gode. Har du også et linjefag som f.eks. fysik, musik, tysk eller
specialundervisning er dine chancer endnu bedre. kan du krydre med humor, glæde og begejstring bliver vi et rigtig godt match.
kom og se os an; ring til skolen, tlf. 57 87 61 60, eller til skoleleder Steen Windfeldt, tlf. 30 27 67 18.

Pedersborg

lærere

Vi skal bruge 2-3 lærere og en barselsvikar, og vi er primært interesserede i ansøgere, der brænder for jobbet og for at løse opgaverne
sammen med os. Det gør absolut ikke noget, hvis du kan undervise i geografi eller drengeidræt. læs om os på hjemmesiden, og ring til os
og aftal et besøg. Vi har masser at vise frem og fortælle om. Du kan ringe til skolen eller skoleleder Henrik Madsen, tlf. 29 68 31 93.

Ansøgning sendes pr mail til den enkelte skole senest mandag den 6. maj 2013 kl. 12.00. Anfør venligst hvilke skoler i Sorø kommune,
du søger på. Ansættelsessamtaler holdes i uge 20.
Holbergskolen, Sømosevej 50, 4293 Dianalund, tlf. 58 20 05 30 www.holberg-skolen.skoleintra.dk, holbergskolen@soroe.dk
Pedersborg Skole, rustkammervej 76, 4180 Sorø, tlf. 57 83 43 00, www.pedersborgskole.dk, pedersborg.skole@soroe.dk
Sorø Borgerskole, Alléen 8, 4180 Sorø, tlf. 57 86 40 00, www.borgerskole.dk, ansoegning.soroe.borgerskole@soroe.dk

Okker gOkker – SOrø lOkker – Okker gOkker

Lærerstillinger

Stenlille Skole, Hovedgaden 5, 4295 Stenlille, tlf. 57 87 61 60, www.stenlille-skole.dk, kije@soroe.dk
Sorø kommune har ca. 30.000 indbyggere. Sorø, som er hovedbyen, er placeret midt mellem odense og københavn med halvtimedrift i
begge retninger. Det er sammen med bl.a. de gode pasningsmuligheder for børn, naturen, fritidsmulighederne og et godt handelsmiljø med
til at gøre Sorø til en populær bosætningskommune. Sorø er en god skoleby med gymnasium (Sorø Akademi), University College Sjælland,
Museumshøjskole, husholdningsskole, efterskole og privatskole. Sorø er regionshovedstad i region Sjælland.
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Stillinger ved andre institutioner

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

Specialstillinger
Stillinger ved andre institutioner

VI SØGER NY KOLLEGA
8684

Salgskonsulent med kendskab
til skoleverdenen

Net-nr. 9909

Janderup Skole, Varde Kommune

Ny, visionær og synlig skoleleder
GYLDENDAL søger en resultatorienteret salgskonsulent til at sælge og markedsføre Gyldendals digitale læremidler. Dine kunder vil
typisk være skoler, kommuner, it-, skolebiblioteks- og læsekonsulenter. Du bliver en del af et engageret salgsteam på elleve medarbejdere og dit geografiske arbejdsområde bliver Jylland/Fyn med
hjemmearbejdsplads, dog med 1-2 månedlige arbejdsdage i Kbh.

§ Ansøgningsfristen er den 30/04/13

Net-nr. 9971

Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Udland

Fire nye skoleledere
Du skal

§ Ansøgningsfristen er den 29/04/13

■

Brænde for salg og selvstændigt skabe gode
salgsresultater

■

Være i stand til at opbygge og vedligeholde netværk

■

Have kendskab til skoleverdenen
– gerne med lærerbaggrund

■

Planlægge og gennemføre produktpræsentationer
– ofte for større grupper af mennesker

■

Kunne administrere din egen tid og være fleksibel

Du har

Net-nr. 9940

Tre Falke Skolen, Frederiksberg Kommune

Ny pædagogisk leder
§ Ansøgningsfristen er den 29/04/13

Net-nr. 9963

■

Lyst til at arbejde med opsøgende salg og har solid salgserfaring

■

Gode kommunikations- og formidlingsevner,
både mundtligt og skriftligt

■

Masser af drive og initiativ

■

Stor gennemslagskraft

Du får

Jetsmark-Pandrup Skole, Jammerbugt Kommune

Ny skoleleder
§ Ansøgningsfristen er den 01/05/13

Net-nr. 9966

■

Et job med stor indflydelse i et travlt og uformelt miljø

■

Gode muligheder for faglig og personlig udvikling

Stillingen er placeret i salgsafdelingen i Gyldendal Uddannelse. Vi
udvikler og sælger læremidler og ordbøger til uddannelsesinstitutioner. Gyldendal Uddannelse er en del af Gyldendal koncernen
og har ca. 100 ansatte.

Stenoskolen, Lolland Kommune

Viceskoleleder til Stenoskolen i Nakskov
§ Ansøgningsfristen er den 06/05/13

Net-nr. 9964

Mail din ansøgning med relevante bilag til salgschef Christina
Ingemann på maci@gyldendal.dk senest 24. maj.

Behandlingsskolerne, Københavns Kommune

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Christina
Ingemann på 33755585. Tiltrædelse snarest muligt.

§ Ansøgningsfristen er den 17/05/13

Heldagsskolen Pilely Gaard søger lærer

Net-nr. 9943

PPR Greve, Greve Kommune
gyldendal-uddannelse.dk

Specialundervisningskonsulent
§ Ansøgningsfristen er den 08/05/13
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Net-nr. 9954

Net-nr. 9979

Pædagogisk Udviklingsafdeling, Esbjerg Kommune

Behandlingsskolerne, Københavns Kommune

Udviklingskonsulent

Projektskolen søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 07/05/13

§ Ansøgningsfristen er den 24/05/13

Net-nr. 9952

Net-nr. 9938

Juelsminde Skole, Hedensted Kommune

Bramsnæsvigskolen, Lejre Kommune

Udviklingsorienteret naturfagslærer

Fysiklærer til Bramsnæsvigskolen

§ Ansøgningsfristen er den 25/04/13

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/13

Net-nr. 9978

Net-nr. 9946

Efterskolen ved Nyborg, Nyborg Kommune

Jinnah International School, Københavns Kommune

Matematik- og spansklærer

Lærer søges til friskole i Vanløse

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/13

§ Ansøgningsfristen er den 13/05/13

Net-nr. 9967

Net-nr. 9955

Østhimmerlands Ungdomsskole, Rebild Kommune

Næsgaard Efterskole, Guldborgsund Kommune

Heltids og evt. deltids årsvikarer

Lærere til engelsk, fysik/kemi og matematik

§ Ansøgningsfristen er den 10/05/13

§ Ansøgningsfristen er den 03/05/13

Net-nr. 9947

Net-nr. 9968

N. Kochs Skole, Aarhus Kommune

Hareskovens Lilleskole, Ballerup Kommune

N. Kochs Skole i Aarhus søger lærere m/k

Lærere til mellemtrinnet og indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 01/05/13

§ Ansøgningsfristen er den 08/05/13

Net-nr. 9973

Net-nr. 9958

Syddansk Erhvervsskole Odense, Billund Kommune

Ilulissat, Børne- og Kulturforvaltningen, Grønland

Nyt 10.-klassecenter søger lærere

Kangaatsiap Atuarfia søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 29/04/13

§ Ansøgningsfristen er den 03/05/13

Net-nr. 9974

Net-nr. 9957

Kirstine Seligmanns Skole, Vejle Kommune

Ilulissat, Børne- og Kulturforvaltningen, Grønland

Vi søger 2 lærere

Qeqertarsuup Atuarfia, Qeqertarsuaq

§ Ansøgningsfristen er den 15/05/13

§ Ansøgningsfristen er den 17/05/13

Net-nr. 9972

Net-nr. 9970

Kirstine Seligmanns Skole, Vejle Kommune

Ilulissat, Børne- og Kulturforvaltningen, Grønland

Vi søger en børnehaveklasseleder

Qaanaaq søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 17/05/13

§ Ansøgningsfristen er den 03/05/13

Net-nr. 9965

Vinderup Realskole, Holstebro Kommune

Kompetent science-lærer

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

§ Ansøgningsfristen er den 06/05/13

54 /

folkeskolen / 08 / 2013

139304 p48-57_FS0813_Lukkestof.indd 54

22/04/13 12.19

bazar
ikke-kommercielle annoncer
fra dlf-medlemmer

Provencevilla Middelhavsudsigt

LA Londe. Enestående
smuk beliggenhed. Rolige omgivelser. Velfungerende bolig. Alle faciliteter. strunz_vallentin@
msn.com
Telefon: 55738131
www.provence-valcros.dk

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

Ferie i stråtækt gård
på Nyord ved Møn

Smuk gård i den idylliske
Nyord By udlejes som feriebolig. Der er plads til 10
personer. 20% rabat på
uge 27+28.

Svaneke Panoramaudsigt

Sommerferie i
København i hus og have

Sommerhus Vesterhavet,
Vedersø Klit udlejes

Telefon: 40596035
www.svanekesol.dk

Telefon: 40309323

Telefon: 44443074 /
24446259

Hyggeligt sommerhus
ved Ajstrup strand

Spahus Fjellerup
Strand - Djursland

Super lækkert feriehus
udlejes for sommeren
2013. Grundet konflikten er priserne sat ned til
2011 priser.

Feriebolig i København

Suverænt beliggende
med udsigt over havneløbet, to altaner, elevator,
fri parkering, max. 4 pers.,
3.200 pr. uge.
Telefon: 22569414
www.pressesiloen.dk

Dejligt hus med have
udlejes i uge 26-2728. Tæt på legepladser og indkøb, fri parkering. 3900/uge. Nils
40309323

Sommerhus med 5 sovepladser Vedersø Klit.
3500 kr pr uge i højsæson. 1 husdyr ok. kbr@
dadlnet.dk

Hold jeres sommerferie i
vores familiesommerhus
kun få meter fra stranden.
Pris 5000 kr. pr. uge. +
forbrug.

Dejligt, veludstyret 90m2
hus til 5 personer, 200
m fra børnevenlig badestrand med Blå flag station. Stor stue m....

Telefon: 26290069

Telefon: 86 15 31 60

Feriebolig - Bornholm

Skønt sommerhus i
Rørvig, uge 26-31

Telefon: 77 34 49 40
www.nyordgaard.dk

Villa i Rønde med
mange udflugtsmål

Huset er på ca 230 kvm
i to plan. Huset bruges til
udlejning ifm korte kurser.
5500 kr/uge.
Telefon: 86 37 19 55
tinyurl.com/dx5cczj

Ferielejlighed på
Frederiksberg

Lejlighed ca. 15 min fra
Rådhuspladsen, lejes ud
på ugebasis/forlænget
weekend. 5 sovepladser,
køkken samt bad.
Telefon: 20729262

Aalbæk Ved Skagen,
ca 400 m til strand

Særd. veludst. Kalmarhus. Max 5 pers + evt.
lille hund. Pris 2.5004.500 pr uge. Læs mere
på nettet
Telefon: 61795640-98425640

Hus i Rønde ved
Nationalpark Mols Bjerge
Huset er nyrenoveret, og
er på ca 220 kvm i ét
plan. Huset bruges til udlejning ifm korte kurser.
5500 kr/uge.
Telefon: 86371955
tinyurl.com/dx5cczj

Kender du et sted
i København,

hvor min skønne musiske
datter og hendes veninde
kan bo? Kontakt:mobil:
2393 2735. Min datter,
Julia: 2916 8135
Telefon: 23932735

Ferielejl. Alanya, Tyrkiet

4-6 pers. Pris 1500 kr /
uge. 2 sovevæær. 2 badevær. køkken alrum, altan
med udsigt, børnevenlig
pool. Per 41224114
Telefon: 41224114

Sommerferie i
København

Udlejes-Sælges-Byttes

Vellerup Vig. 85 kvm, 12
kvm.hems. 7 sovepladser.Udlejes 3500,-pr.uge.
Sælges for ca.850.000.
Evt.bytte.
Telefon: 29826141
www.joyart.dk/7504649

Sommerferie i
København

Hus i Brønshøj, have og
altan, 132 m2 på 2 etager,
4 værelser 8 sovepladser.
Uge 29 og 30. 3500 kr/
uge + forbrug.
Telefon: 38746300

Sydfrankrig kalder

Hvis du vil være sikker
på en god start på ferien, så er vores byhus i
en lille original by en sikker vinder.

Sommerhus på Samsø

Sommerhus-Folehaven
25-Karrebæksminde udlejes . 75m2 velindrettet-4 pers. Hyggeligt
havne-fisker-feriemiljø. Alle faciliteter. God
strand. Røgfri.3750,kr+el/uge
Telefon: 20 66 16 13/
20 95 80 50

Flensborg Fjord,
panoramaudsigt,
10 pers.

Badestrand og dejlig
skov lige ved døren, 200
m2 »villa-sommerhus«,
4000 m2 udenomsplads,
unikt feriested!
Telefon: 26295030/
20765950
www.husetvedfjorden.dk

Telefon: 24442434

Marielyst: Sommerhus
150 m fra stranden

Villa i Vanløse udlejes i
uge 30-33. Max 5 personer. Ingen husdyr. Pris
3800 kr. pr uge.

Nyt, 6-8 pers. Ledigt uge
25-28 og 33-34. 3 soveværelser, hems, anneks,
spa/sauna. 4000-5000
kr/uge.

Telefon: 61660917

Telefon: 29683190

Nyere sommerhus til
6 pers. i Nykøbing S

95 m2. God indretn. 3
vær. med 2 sovepl., stue
og flot køkken, 2 badevær. Stor træterrasse. Ca.
1 km til strand.
Telefon: 61620788
www.feriely.dk

Oplev det ægte
ANDALUSIEN

Bo blandt venlige spanier i smuk bjerlandsby
uden for turistområderne
15 min til Middelhavet.
2800 kr/uge
Telefon: 21914712

Skøn ødegård i Sverige
ca. 2 timer fra Kbh.

120 m2, Plads til ca 8
pers. Kæmpe naturgrund,
bålplads, blåbær og kantareller :-) 4 V + stue. 1
uge 5.500

Plads til 4 personer. 150
m. til strand. 3.200 pr.
uge. Meget børnevenligt. For mere info: soevang159@mail.dk
Telefon: 24985388

Telefon: 33937208

Sommerhus på Samsø

Dejligt lyst familiesommerhus, tæt på en dejlig strand, 6 sovepladser,
velholdt med nyere badeværelse og køkken.
Telefon: 24469040

Udlejes i perioden 15/4
- 15/10. 8 senge 4 soveværelser. Plads til 2 fam.
4000 kr./uge + elforbrug.
Telefon: 51242014
www.feriehusiblekinge.dk

4.part ledig i fritidshus
på Stevns

Andalusien/Gualchos

Charmerende byhus beliggende midt i den hvide
spanske landsby Gualchos. 3 etager. Klimaanlæg.Solterrasse.
Telefon: 0045 21 75 47 74
www.gualchos.net

Telefon: 30290681

Skønt, stort fritidshus,
midt-Blekinge

80 m2. 5 pers.+opredn.
stor grund. Tæt på strand,
havn. 4000/uge. (Pga.
allergi: ej rygning/parfume/husdyr)

Sommerhus med sjæl.
Sjællands Odde

»Jepsen«-sommerhus i 2.
række på Gniben, Sj. Odde. 7 senge. Uge: 2250
Weekend: 1350 Ferieuge:
4100 + el/vand.
Telefon: 23 67 51 94
www.perthyge.dk

Skønt sommerhus i
Vesthimmerland

Gatten ved Års, nær Lars
Larsens Golf og Spa. 7
faste senge,skøn natur.
Gode bade- og fiskemuligheder.3000 kr/ugl.
Telefon: 29 29 12 50

Sommerferie i
København

Fanø: Sommerhus
Rindby Strand (Kalmar)

Skønt gammelt landarbejderhus, ved mark, nær
skov og strand, ledig andel 800 kr. mdr.

Hus med have, terrasse
og to katte udlejes i Hvidovre ved København uger
26 & 27 (lør. til lør.) 2700
kr/uge.

Telefon: 23475933/25371015

Telefon: 60125629 / 36776361

Telefon: 21 27 20 62

Fjellerup strand
Norddjurs max 8 pers.

Vesterhavs
Poolsommerhus

Kom til Kerteminde

Telefon: 24845038/50707019

Telefon: 86226700

Hyggeligt sommerhus
med dejlig naturgrund og
200m til strand. Ledigt i
sommerferien 4.200 og
weekender 1.200 kr.

12 pers 5 soverum, pool,
spa, sauna. Pris uden for
ferier pr. uge kr. 3.500,Week-end kr. 2.500,- Tlf.
86226700

Beliggende ca. 800 m fra
indkøb og strand. 56m2
med 6 sovepladser fordelt
på 3 rum.

100 m fra vandet på Nordstranden udlejes hyggeligt sommerhus i ferier og
weekender. Max 4 pers.
3500/uge/højsæson
Telefon: 23305509
valmuesti2.atspace.com
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100 meter fra
Vesterhavet

Dejligt sommerhus med
6 sovepladser beliggende
100 m fra havet ved Tranum Strand.
Telefon: 98235046/
29865430
www.perhyttel.dk

»Lystgården« Ved
hav og fjord

7 senge på 3 værelser.
Stort køkken alrum, opvaskemaskine Stor stue
med panorama udsigt.
Telefon: 26212484/
30962484
lystgaarden.blogspot.com

1. række ved skov og
strand på Nordmors

Sommerhus 100 m fra
Limfjordstrand. Se http://
sites.google.com/site/
skovlymors. Kontakt thybo@dadlnet.dk

rubrikannoncer
Billige studieture/grupperejser
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,Hamborg 4dg fra kr………………......950,Amsterdam 4dg fra kr………………1.100,Prag 5dg fra kr……………………….…1.200,-

Telefon: 25671484
sites.google.com/site/skovlymors

Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445

www.StudieXpressen.dk

Feriehus ved Hals
og Kattegat. Ledigt
i sæson: uge 31.

100 m2. 9 senge, køkken,
2 stuer. Fin strand. Hals:
5 km. Pris: 3250 kr. Inkl.
forbrug. Ugepris uden for
sæson:...
Telefon: 97 25 25 38

Forår / sommer
i småland

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

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk

Dejligt fritidshus på 60
m2. med alt. 6 km. fra Isaberg. 200 km. fra Helsingborg 3200 kr. / uge
+ strøm

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

Vil du være Sansetræner (sensoric trainer)?
Uddannelsen er udviklet af Martin Spang Olsen
i 2012 og primært henvendt til folkeskolelærere.
Uddannelsen starter 5. september 2013.
Sidste chance for tilmelding er 1/7.
Nærmere oplysning på www.sansetræner.dk
eller ring 22390530

Telefon: 88193325 /
29727624 / 61607624

SkolerejSer

ITALIEN HOS HANNE
familiehotel

- til konkurrencedygtige priser

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

Med bus, fly, skib eller tog i europa

Nu også med

Tlf. 7020 9160 | www.sbTours.dk

2 ferielejligheder.
Eller nær TOSCANA , 2 landhuse
Med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille
have, udlejes hele året. Fra kr. 3.200/uge.

Besøg Universe
Danfoss Universe
Besøg
på Als på Als
Besøg
Danfoss
Universe
på Als
Og bo
på det sjoveste
vandrerhjem

bo på det
sjoveste vandrerhjem
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Folkeskolen
nummer 9
udkommer
onsdag
den 8. maj

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

OPLEV HOLLAND

FLODBÅD
bus fra kr.

1.998,-

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863

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

FLODBÅD - bus 6 dg/ 4 nt. helpen. fra kr. .... 2.698,AMSTERDAM - bus 5 dg/ 3 nt. fra kr..............1.098,AMSTERDAM - fly 4 dg/ 3 nt. fra kr. ...........2.098,På nogle afgange er der er mulighed for ekstra nætter efter ønske.

“Prøv en anderledes og meget social oplevelse - tag din klasse med på en flodbådsrejse
ad Hollands kanaler. I har båden for jer selv,
og bestemmer selv ruten, farten og stopSe alle rejser og bestil pene. Skipperen fører jer sikkert rundt, og
tilbud på smartphone:
eleverne hjælper til med det praktiske ombord. Kontakt os idag for mere information.“
Tommy Iversen, mere end 20 år med skolerejser.

Ring GRATIS 8020 8870
info@alfatravel.dk - www.alfatravel.dk
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Kompagnistræde 22, 1208 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

Danmarks
Lærerforening
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333
dlf@dlf.org
www.dlf.org

Sekretariatschef
Lærer Hans Ole Frostholm

Servicelinjen,
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du
kan henvende dig med et problem,
kan du ringe til servicelinjen. Her
kan du få oplyst, om du skal henvende dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., om kredskontorets åbningstid, adresser og telefonnumre.
Servicelinjen er åben mandagtorsdag fra klokken 8.30 til 16.00
og fredag fra klokken 8.30 til
15.00.
Medlemshenvendelser
Henvendelser om pædagogiske,
økonomiske og tjenstlige forhold
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan
man henvende sig om konkrete
sager om arbejdsskader og psykisk arbejdsmiljø, om medlems
administration, låneafdeling, understøttelseskasse og udlejning
af foreningens sommerhuse.
Kontingentnedsættelse
eller -fritagelse
kan søges af medlemmer, der er
ledige, har orlov eller er på barsel,
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på
www.dlf.org
Lån
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 3369 6300, eller der kan
ansøges direkte på vores hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente
og beregne dit lån på:
www.dlf-laan.dk

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

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

»Folkeskolen – fagblad for
u ndervisere« og folkeskolen.dk
udgives af Danmarks Lærer
forening. De redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier,
og det er chefredaktøren, der har
ansvaret for alt indholdet. Bladenes ledere udtrykker ikke nødvendigvis foreningens synspunkter.
08

18 TABTE SKOLEDAGE
LæS Om LOcKOuTEn frA SiDE 6

Formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

TEMA:

køn og skole

ANNONCE

Sekretariatet
Sekretariatet har telefontid
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige henvendelser mandag-torsdag
kl. 8.30-16.30 og fredag
kl. 8.30-15.30.

Formand Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden

n r.08 / 2 5 . a pril 2 013 / fo l kes ko l en .dk

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

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

På faglig opdagelsesfærd til Myanmar
J osefineOttesen’s spændende fortælling er rød tråd i tre skalérbare
og varierede forløb. Helt nyt og meget mere fagligt materiale.
Intropris249kr. Bestil på u-landskalender.dk

WWW.LPPENSION.DK

1.-4. klasse * 30 elevbøger * 2 lærervejledninger * DVD med Nørd i Myanmar
og temafilm * Nyt elev-website gi’r masser af læring * Dansk og tværfagligt
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Folkeskolen er fremstillet hos
Stibo Graphic, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas
efter ISO 14001 og EMAS.
Papirfabrikkerne, der fremstiller
Norcote og Maxi Gloss, er alle
miljøcertificeret efter såvel ISO
14001 som EMAS.
130. årgang, ISSN 0015-5837

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

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K
Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.
Du kan også sende en mail via hjemmesiden

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018
Esbjerg
Skolegade 81, 3.
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018
Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018
Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1.
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018
København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018
Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Udebliver dit blad, så klik ind på
folkeskolen.dk og klik på »Klag
over bladleveringen« nederst
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende
fremsendelse af bladet:
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: medlemsservice@dlf.org
Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen
Postboks 2139
1015 København K
Telefon: 33 69 64 00
E-mail: folkeskolen@dlf.org
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen
chefredaktør, ansvarshavende
hjo@dlf.org
Bente Heger,chefsekretær
beh@dlf.org
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06
Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
Esben Christensen,
esc@dlf.org
Jennifer Jensen, jje@dlf.org
Ann-Sofie Warnich,
asw@dlf.org
Helle Lauritsen, hl@dlf.org
John Villy Olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Layout og grafisk produktion
Datagraf
Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen
redaktør af anmeldelser
sga@dlf.org
telefon: 33 69 64 04
Kontrolleret oplag
Juni 2012: 84.782
(Specialmediernes
Oplagskontrol)
Læsertallet for
1. halvår 2012 er
193.000
Index Danmark/Gallup.
folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning,
It i undervisningen, Idræt,
Musik, Håndværk og design,
Ernæring og sundhed,
Specialpædagogik
facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk

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

193.000 læsere
Annoncering
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446
Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
		
Forretnings- StillingsUdgivelser		annoncer
annoncer
Folkeskolen nr. 9		 19. april
29. april
Folkeskolen nr. 10		 2. maj
13. maj
Folkeskolen nr. 11		 17. maj
27. maj
Folkeskolen nr. 12		 3. juni
11. juni

Udkommer
8. maj
23. maj
6. juni
20. juni
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uskolet

Ved Morten Riemann

for korte NYHEDER

Regerin

gen:

den ment, at
Vi har hele tit at lade, som
det er vigtig den danske
om vi tager vorligt
model al

f o r

k o r t e

NYHEDER
Michael Ziegler afsløret i flere gange at
have ringet til Ministeriet for Børn og
Undervisnings hotline under konflikten.

Medlemmer af udskældt
befolkningsgruppe
pludselig populære
under konflikt
Den danske lærerstand, som ellers er vant til at blive kritiseret i blandt andet pressen, til forældremøder, i skolegården, på Christiansborg, ved busstoppesteder, i
Netto og ved middagsselskaber, oplever for tiden
en uventet og pludselig popularitet i den danske
befolkning. »Det er enormt dejligt«, udtaler
en lærer, der står på et torv med et papskilt.
»Folk er helt vildt søde og smiler, det er virkelig
helt specielt at opleve«.
Meget tyder på, at den pludselige anerkendelse kan sammenlignes med den opbakning, som
tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen nyder for
tiden i meningsmålinger, mener en forsker: »Det skyldes
tilsyneladende, at folk har fundet nogen, de hader endnu
mere. I begge tilfælde er der tale om regeringen«.

a l t

Debat om aldersreduktion kaldet forældet.
Okay, der er også
fordele ved sådan en
lockout, indrømmer
lærer. Ikke.

I en netop udsendt meddelelse fra Finansministeriet,
Ministeriet for Børn og Undervisning og Beskæftigelsesministeriet hedder det,
at regeringen »hele tiden har
ment, at det er vigtigt, at vi
lader, som om vi tager den
danske model alvorligt, det
bør der ikke herske tvivl om«.
Meddelelsen forklarer,
hvor højt regeringspartierne
anerkender »at bilde ar-

bejdsmarkedets parter ind,
at det naturligvis er dem,
der bestemmer forløbet«,
og slutter: »Vi kunne aldrig
drømme om at indrømme,
at det hele er aftalt med
kommunerne fra starten.
Det ville være aldeles upassende og slet ikke i overensstemmelse med den danske
måde at gøre tingene på«.

Dansk Folkeparti
kræver mere danskhed i konflikten.
Foto: Istock

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

Aha, så ordene »konflikte« og »lockoute«
er interessante som
verber? Fint nok,
frøken Klogesen midt
i demonstrationsoptog, men gider du ikke
bare deltage i sangen i
stedet?

Så kan de lærer det / 36
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DANSKLÆRERNES DAG 2013

INKLUSION I
DANSKFAGET
PÅ DANSKLÆRERFORENINGENS ÅRSKURSUS
SÆTTER VI INKLUSION
I ET DANSKFAGLIGT PERSPEKTIV

– Hvordan kan vi planlægge og gennemføre en inkluderende danskundervisning?
– Hvordan kan genrepædagogikken virke inkluderende?
– Hvilke faktorer er afgørende for en inkluderende læseundervisning?
– Hvordan kan Cooperative Learning bidrage til inklusion i danskfaget?
– Kan vi i folkeskolen lære af alternative tiltag?
Mød blandt andre: Mette Stange (Cooperative Learning), Bent Saaby Jensen
(Nationalt videncenter for læsning), Pernille Brinck (Time2learn), Marita
Dalsgaard (skuespiller, projekt Illustreret Verdenslitteratur),
Tomas Lagermand Lundme (forfatter)
Dansklærernes dag holdes:
Torsdag d. 26/9 2013 på Kjellerup Skole, 8620 Kjellerup ved Silkeborg
Torsdag d. 3/10 2013 på Strandgårdskolen i Ishøj, 2635 Ishøj
Kursuspris: 1.200 kr.
Medlem af Dansklærerforeningen: 800 kr.
Prisen er ekskl. moms og inkl. forplejning
Tilmeldingsfrist 20. august 2013
Se fuldt program, og tilmeld dig på Mit.dansklf.dk

E
LÆS MER T,
OM KURSELD
OG TILME
DIG PÅ

KLF.DK
MIT.DANS

mit.dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 3379 0010
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Al henvendelse til:

Dansk · 1.-2. klasse

Sæt fart på
lærelysten i indskolingen

(17475 · BureauLIST.dk) FSB8-2018

Postboks 2139
1015 København K

• Giver eleverne et fonologisk fundament
• Integrerer læse- og sprogforståelse
• Litteratur, it og gode læseoplevelser i centrum

d’dansk i indskolingen
Det populære system til mellemtrinnet findes nu også til
1. og 2. klasse. d’dansk integrerer og kvalificerer læse-,
skrive- og litteraturundervisningen. Systemet giver et solidt
fonologisk fundament og kobler fra begyndelsen læseforståelse, sprogforståelse, afkodning og gode læseoplevelser.
Eleverne er aktive i klare strukturer og organisationsformer og
har allerede fra begyndelsen fokus på egen læreproces. Alsidigt
tekstvalg og forskellige udtryksformer smelter sammen i en
undervisning, hvor it, litteratur og læseforståelse er i fokus.

Nyhed!
2. klasse klar
til skolestart

Glæd dig til
et gensyn med
Anton og Anna

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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