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TJEK PÅ IDRÆT
8.-9. KLASSE
Tjek på idræt giver eleverne faglig støtte
og indsigt – både i den daglige undervisning
og frem mod prøven i idræt.
¡ Giver et samlende overblik over hvert af de seks
¡
¡
¡
¡

prøverelevante indholdsområder
Idesider med eksempler på, hvordan eleverne kan
arbejde med hvert af indholdsområderne
Understøttende teori i elevhøjde
Ideer til temaer og inspiration til, hvordan de kan
tænkes ind i en idrætspraksis
Guider eleverne frem mod prøven

Se mere på tjekpåidræt.gyldendal.dk
Tilmeld dig nyhedsbrev på skoleidræt.gyldendal.dk

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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Benspænd
eller støtte?

Forestil dig, at du er højdespringer. Hver dag træner du tilløb, afsæt og

A006

landing. Din kollega står parat og lægger overliggeren på plads, når du har revet ned, og I
snakker sammen om, hvordan I kan klare den næste gang.
Det er svært. Du balancerer på en knivsæg. Men du nyder anstrengelsen og fællesskabet og lærer at bevare roen, når det ikke går så godt. Langsomt bliver du bedre.
Så en dag er der nogle, der tænker, at de vil altså gerne have dig til at hoppe lidt højere. De snakker sammen – ikke med dig, men med en hel masse andre. De rejser rundt,
de ser på andre højdespringere. Og en dag får du at vide, at træningen skal lægges om.
Du skal nu altid løbe med venstre hånd på hoften. Du skal lære en ny springteknik,
hvor du sætter af uden tilløb. Overliggeren er skiftet ud, og kollegaen sendt hen for at
træne på en anden bane. Ingen kan rigtig forklare hvorfor.
Ja, du har for længst set analogien. Selv om undervisning ikke er atletik, og målet ikke
er at hoppe højt.

Det sære er nemlig, at ligesom alle ved, hvad højdespring
handler om, så er alle også i hovedtrækkene enige om, hvad
en god lærer er: Det handler både om evnen til at skabe begejstring, en stærk faglighed og blik for eleverne.

Der er også mange af de lærere, Folkeskolen i dette nummer har spurgt, som hver på
deres måde synes, at de er ganske gode lærere. Men de er ikke så gode, som de kunne
være, siger en del af dem.
Hvorfor ikke?
De mangler tiden til at gøre det godt.
Det skulle man så tro, at deres arbejdsgivere i kommunen var i fuld gang med at forsøge at skaffe. Loven skal kommunen følge, men ellers står det jo arbejdsgiveren frit for
at skære opgaverne helt ind til benet, så lærerne kan udfolde deres talenter til glæde for
eleverne og folkeskolen.
I stedet har en del kommuner startet nye kommunale skoleprojekter ved siden af reform og ny arbejdstidslov og hele inklusionsopgaven. Det hele tager tid.
Hallo! Der er altså travlt derude.
Benspænd er en moderne kreativ metode. Men det er ikke den, som i sig selv fører til
en god folkeskole. Her er mere brug for benhårde prioriteringer, som sætter fokus på det
vigtigste.
Så støt lærerne i at træne lidt atletik i stedet for at spænde ben for dem. Spørg, hvad
de har brug for!
Lyt for eksempel til den skolechef, som i kronikken tager bladet fra
munden og opfordrer politikerne til at vise lidt
mod og prioritere. Han går direkte efter rammerne:
Politikerne skal have mod til at friHANNE BIRGITTE JØRGENSEN,
gøre sig fra spinkle resultatmålinger,
ANSV. CHEFREDAKTØR
forskningsbaserede metoder, som
HJO@FOLKESKOLEN.DK
ikke passer til den danske skole,
og »drømmen om en skole uden
sygdom og vikartimer«, siger skolechefen.
Thumbs up!

Censor bedømmer alene
»I den sparring, jeg har
haft med censorer gennem
årene, har der altid ligget
en afvejning, når vi talte
om den endelige karakter.
Ikke sådan at forstå, at vi
bare har snakket os frem
til en eller anden karakter. Men vi har i samtalen
omkring besvarelsen haft
gode og konstruktive drøftelser, da bedømmelsen af
kreativitet og elevens evne
til fortolkning sjældent kan
presses ind i en formel«.
Katja Gottlieb

»Uanset hvor meget de
beskikkede censorer har
forberedt sig – og med de
bedste intentioner – så
ændrer det ikke på, om et
niårigt skoleforløb kan afspejles/bedømmes i et fåtimersforløb«.
Kirsten Hansen

»Det forekommer at være
den mest retfærdige måde
at gøre det på – væk med
subjektive bedømmelser af
eleverne. Og jeg føler også,
at jeg er til eksamen – jeg
bliver da stolt, hvis mine
klasser klarer sig godt i en
objektiv bedømmelse«.
Pernille Jensen
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OM AL
KO H O L
ka n b
r uge s
i:

Dansk
Samfundsfag
Sundheds- og
ervisning
seksualund
Fysik
Kemi
Biologi
Matematik

NYT TVÆRFAGLIGT MATERIALE
TIL ELEVER I 7.-9. KLASSE
OM ALKOHOL tager eleverne med
på en rejse, der giver indsigt i relevante
emner og problemstillinger om unge og
alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser,
reklamer, markedsføring mv.
Materialet indeholder fagtekster, avisartikler, film, quizzer, opgaver og forsøg
samt skaber en ramme for fordybelse,
engagement, stillingtagen og handlen.
OM ALKOHOL findes online, hvor
materialet også kan downloades gratis.

Se mere på w w
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

Matematik →
Forskellige skoler. Forskellige elever.
Forskellige skoletasker. Forskellige
metoder. Forskellige matematiklærere.
Forskellige læremidler.

MATEMATRIX 8 indeholder ti kapitler med klar fokusering på
matematisk kernestof. Kapitlerne er opbygget efter timeglasmodellens
seks forløbsfaser, der tilgodeser både kompetenceudvikling,
problemløsning og færdighedsregning.

em med fokus på aktiv
af læringsstile, der
måde at lære på.

gende:
tale resurser til elevbogen, samt
digital evaluering og værksteder.
olingen.
med digitale resurser til elevbogen,

Differentiering er en vigtig del af Matematrix, hvilket bl.a. kommer
til udtryk ved mangfoldigheden af aktiviteter.
Grundbogens opbygning gør det nemt at finde de faglige
udfordringer, der passer bedst til den enkelte elev.

evet i de nye forenklede Fælles Mål.
nnem hele udskolingen.

ædagogisk rådgivning samt
i alle kapitler.

MATEMATRI 8
er en gennemgribende revision af KonteXt, hvor indholdet er skrevet ud fra de nye forenklede
Fælles Mål, og tænkt ind i en læringsmålstyret undervisning.

PER GREGERSEN · KAJ JENSEN · TOMAS
HØJGAARD
JENSEN
· BO BOISEN
på ældste trin
er et fagligt solidt
lærebogssystem
med enPEDERSEN
gennemtænkt og afprøvet struktur.

Elevernes føres fra virkeligheden og et genkendeligt hverdagssprog ind i matematikkens verden af symboler
og fagsprog.
har et øget fokus på evalueringen af elevpræstationer gennem EVA-ark og observationer af tegn
på læring og der er øget anvendelse af digitale værktøjer.

De afsluttende breddeopgaver er træningsopgaver suppleret med mere udfordrende opgaver.
GRUNDBOG/WEB
Den sidste side, Eftertanken, er ændret til kompetenceorienterede opgaver.

Kernebogen til syvende klasse indeholder otte undervisningsforløb, der hver har
• En klasseintroduktion med fælles samtale, indledende aktivitet og synliggørelse af de faglige områder.
• 2-4 scenarier, hvor de matematiske begreber præsenteres i en kontekst
• 3-5 aktiviteter hvor eleverne kan bygge, måle, eksperimentere, spille osv.
•
•
•

Digitale værktøjer som regneark og GeoGebra inddrages. Se efter

ALINEA

Kernebog/Web er en trykt kernebog og giver lærer/elev har adgang til www.kontextplus.dk.:
8 ”Viden om”-film, der gennemgår det faglige indhold i kapitlet
Filer knyttet til GeoGebra, Excel, applets og skærmoptagelser

•
•

Hjælpeark til opgaver i kernebogen
Supplerende arbejdsark

•
•
•

Facitliste til kernebogen
Hjælpeark i en samlet udgave.
Oversigt over læringsmål og tegn på læring

Til 7. klasse hører følgende materialer:
• Kontext+ 7, Kernebog/ Web
• Kontext+ 7, Lærervejledning/Web
• Tavlebog, KonteXt+ 7
• Flexbog, KonteXt+ 7
www.kontextplus.dk er dynamisk og udvikles løbende.

MATeMATiK Kernebog/Web

ISBN 978-87-23502-711

9 788723 038463

ALINEA

ALINEA

AlineA

ISBN 978-87-23-03846-3

ALINEA

9 788723 506047
www.alinea.dk

•
•

Lærervejledning/Web er en trykt lærervejledning. Den giver læreren en udvidet adgang til
”Særligt for læreren” på www.kontextplus.dk:
• 8 evalueringssæt som består af EVA-ark med facitliste og kommentarer

Alle de digitale resurser findes på www.matematrix.dk
Dorte Kofoed
Lene Junge
Malene Schott Christensen
Stine Dunkan
Tina Vrensted Ritter
Klaus Petersen

som kan være en

anbefaling af it som hjælpemiddel eller i nogle tilfælde refererer til filer på www.kontextplus.dk. Ikonet
henviser til skærmoptagelser der vejleder eleverne i brugen af de digitale værktøjer.

I MATEMATRIX er brugen af regneark, Geogebra og faglige film
en integreret del af konceptet.

ISBN 978 8723 50604 7

Viden om-sider, hvor matematikken i scenarierne og aktiviteterne samles op og præciseres.
Breddeopgaver med træning og udfordrende opgaver
Eftertanken-siden med fokus på opgaver inden for kommunikations-, ræsonnements-, problemløsningsog modelleringskompetencerne.

MATeMATiK Kernebog/Web 7

Undersøgelsesafsnittet sidst i bogen har fokus på
anvendelsesaspektet, som er et centralt område i Matematrix.
Arbejdet med undersøgelserne giver eleverne mulighed for at
anvende deres matematiske viden og færdigheder til løsning af
problemstillingerne og derved bringe deres kompetencer i spil.

er konkrete materialer til
ele udskolingen.

MATEMATRIX 8, GRUNDBOG/WEB

8

MATEMATRIX 8, Grundbog/Web
Matematrix er et katalog af aktiviteter med masser af relevante
og varierede udfordringer.

Niels jacob haNseN · lars johNseN
beNt liNdhardt · heNrik thomseN

9788723502711-Omslag.indd 1

9788723038463-Omslag.indd 1

Format | 0.-9. klasse

07/07/15 10.44

Matematrix | 0.-9. klasse

7
AlineA

06/07/15 15.14

KonteXt+ | 0.-9. klasse
07/07/15 15.34

Vi har helt sikkert et til dig.
alinea.dk/matematik
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NYHED
Protac KneedMe®

INDHOLD

6

– beroligende og sansestimulerende
knætæppe til børn og unge

DRØMMEN OM
DEN GODE LÆRER
Engagement, faglighed, livsglæde, ro. Ministre,
forsker og spæde som garvede lærere giver bud
på, hvad der gør den gode lærer.

»Jeg drømmer
om at blive en
respekteret lærer«,

NYHED

siger lærerstuderende Line Flaga

Protac KneedMe® er et sansestimulerende knætæppe, som dæmper uro i hoved og krop. Knætæppet lægges henover lår og knæ
og giver ro og fokus ved stillesiddende aktiviteter. Et smart design
gør det muligt at have knætæppet med overalt. Lommer kan bruges til opbevaring af tablet, mobiltelefon og andre småting.
Frem til 31.12.2016 gives 20% nyhedsrabat. For info og køb
kontakt Protac på www.protac.dk eller tlf. 86 19 41 03.

www.protac.dk
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LÆRERROLLEN

Undervisningstimernes
andel af lærernes arbejdstid
er steget med 13 procent
det første år i reformen.
Kilde: Undervisningsministeriets datavarehus

M I N I S T R E :

Det er
blevet
sværere
at være
lærer
TEKST: SEBASTIAN BJERRIL OG PERNILLE AISINGER • FOTO: BO TORNVIG
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Ellen Trane og Ulla Tørnæs ved, præcis
hvad der gjorde deres egne lærere
fantastiske. Men der skal endnu mere til
at være den gode lærer i dag, mener de.

E

n rigtig dygtig lærer har
engagement, er et fagligt
fyrtårn og er empatisk.
Så kort kan folkeskolens
minister Ellen Trane
Nørby sige det. Hun står
i spidsen for en reform,
der bliver kaldt den
største i folkeskolens
historie. En reform, der
skal gøre »eleverne så dygtige, som de kan
blive«. Men hvad med den enkeltfaktor, der
har størst betydning for elevernes læring
– lærerne? Hvordan skal de være, hvordan
bliver de sådan, og er der plads til dem i
dagens skolevirkelighed?
Uddannelsesminister Ulla Tørnæs er enig
med sin kollega. Begejstring, formidling og
faglighed beskriver den gode lærer for den
ansvarlige minister for læreruddannelsen.
Det er ikke mere end to måneder siden, at
Ulla Tørnæs skiftede Bruxelles og EuropaParlamentet ud med posten som minister,
da Esben Lunde Larsen rykkede over i Miljøog Fødevareministeriet. Men selvom hun
kun lige er vendt hjem til dansk politik, er
skoleområdet hende ikke fjernt, da hun selv
sad i spidsen for folkeskolen fem år under
Anders Fogh.
Skal de to ministre pege på én egenskab,
der kendetegner den gode lærer, er det en
stærk faglighed. »Vi havde mest respekt for

Lærerne vandrer efter bedre
arbejdsforhold. Antallet af
lærere, som har skiftet til
et job i en anden kommune,
er steget med næsten 150
procent fra året før reformen
til slutningen af 2015.
Kilde: Udtræk fra DLF’s medlemsregister

»Vi er alle forskellige, og den
forskellighed er vi også nødt til
at have afspejlet hos underviserne – forudsat at man lever
op til de faglige krav og har
fokus på kundskaber«.
– UDDANNELSESMINISTER ULLA TØRNÆS

Den nye læreruddannelse
»Formålet med aftalen er at sikre en fagligt stærkere og mere attraktiv læreruddannelse og at hæve
barren for de lærere, der skal løfte morgendagens
folkeskole«. Sådan fremgår det i aftaleteksten bag
den nye læreruddannelse, som blev indført fra sommeren 2013. Her blev for første gang introduceret
adgangskrav.

dem, der havde styr på det. De gode formidlere, de fagligt dygtige. Det var dem, der var
størst respekt om«, husker Ellen Trane.
Det er da også fagligheden, der går igen,
når de to skiftes til at dele superlativer ud til
de lærere, der har haft særlig betydning for
deres skolegang. Lærere, der hører til hver
deres tid. Der er nemlig 18 års forskel på de
to. Ulla Tørnæs havde første skoledag i 1968,
mens Ellen Trane første gang satte fødderne
i folkeskolen i 1985.

Frøken Hvas var en lærerinde
»Frøken Hvas var helt enestående. Hun var
fantastisk. Man vil nok kalde hende lærerinde. For jeg er jo lidt ældre end Ellen. Hun
besad alle tre elementer i en fin forening,
som var enormt inspirerende, og vi lærte
rigtigt meget. Vi lærte at stave, vi lærte at
sætte kommaer og så videre og så videre.
Hun udstrålede sådan en klassisk lærerrolle«, fortæller Ulla Tørnæs.
Den tidligere undervisningsminister har
sammen med en klassekammerat stadig
kontakt til frøken Hvas. En kontakt, der på
et tidspunkt førte til en forespørgsel fra den
tidligere lærerinde om at blive kaldt ved sit
fornavn.
»Og så kiggede Lisbeth og jeg på hinanden og sagde: ‘Ej, det kan vi altså ikke,
frøken Hvas’. Hun er og bliver frøken Hvas.
Jeg tror, at det handler om respekten for
hende, og at vi har været hendes elever og
har suget af hendes viden. Så derfor frøken
Hvas, Inger. Jeg bliver helt nostalgisk, når jeg
tænker på hende«.
»Det, som Ulla beskriver, er fuldstændig
FOLKESKOLEN / 09 / 2016 /
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XXXXXXXX

»Alle kigger på friskolerne og siger: ‘Ej, hvor
er forældrene engagerede’. Jamen, hvorfor i
alverden skulle vi ikke
også kunne gøre det
i folkeskolesammenhæng?« siger Ellen
Trane Nørby.

den samme følelse, jeg har for mine gamle
folkeskolelærere«, byder Ellen Trane ind. For
hende udmærker tre lærere sig. Der var den
»fantastiske« dansklærer, den »superdygtige«
tysklærer, som lærte så meget fra sig, at det
ville blive »røvkedeligt« at have tysk i gymnasiet, og så var der den »sprudlende, velformidlende og fagligt stærke« klasselærer,
som bandt klassen sammen.

»I dag er der brug for mere«
Reformen har introduceret målet om, at
folkeskolen skal gøre »eleverne så dygtige, som de kan«. Og da den dengang
nyudnævnte undervisningsminister i september talte for en fuld sal til lærernes
kongres, lagde hun ikke fingrene imellem
om lærernes ansvar for folkeskolen og
reformen. I skal i højere grad påtage jer
ansvaret for udviklingen af folkeskolen,
lød beskeden fra talerstolen. Og vejen
dertil skal være belagt med engagement
og plusord om skolen.
Men er det lærere med samme kvaliteter
som dem, ministrene værdsætter ved deres
egen skolegang, der skal føre folkeskolen
videre?
20 måneder inde i reformen er det ifølge
de to ministre langt hen ad vejen samme
egenskaber, der er fundamentet for den
gode lærer. Men der skal også mere til. Et
stigende antal tosprogede, digitaliseringen af
undervisningen, og at lærerne ikke længere
kun skal tage sig af elevernes faglige fremgang, er blandt andet med til at gøre det til

»Vi står med en forældregruppe, som kræver mere
og har en mere individualiseret tilgang til deres
børn. Det gør forældrerelationen sværere, og det
skal man ikke underkende«.
– UNDERVISNINGSMINISTER ELLEN TRANE NØRBY
en anden og mere udfordrende opgave at
være lærer i dag, mener Ulla Tørnæs.
»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der
stilles større og mere komplekse krav, end
dengang jeg gik i skole tilbage i 1970’erne.
Heldigvis findes der rigtig mange frøken
Hvas’er i folkeskolen. Men i dag er der
brug for mere. Der er brug for de tre ord,
jeg har nævnt, og som jeg mener er kernen i, hvordan jeg oplever den gode lærer,
men man skal også kunne mere«, lægger
den tidligere undervisningsminister ud, da
snakken falder på dagens folkeskole.

75 procent af lærerne vurderer, at de nye arbejdstidsregler har en negativ betydning for deres muligheder
for at levere undervisning af
høj kvalitet.
Kilde: Kora

»Hvis du tager mig som eksempel. Jeg
mistede min mor, da jeg var otte år og startede i 2. klasse. Det var slet ikke noget, man
talte om i skolen dengang. Men i dag vil man
ikke kunne forestille sig, at et barn mister en
forælder, uden at klassen på en eller anden
måde forholder sig til den situation, barnet
er i. Så i dag er der også nogle sociale elementer, som en lærer skal kunne rumme, ud
over det faglige«.
Det sker, samtidig med at lærerne mere
end før står over for krævende forældre,
tilføjer Ellen Trane. Mange forældre har i dag
tunnelsyn, når det kommer til deres børns
ve og vel, og derfor glemmer de, at klassen
består af andre end deres egne.
»Vi står med en forældregruppe, som
kræver mere og har en mere individualiseret
tilgang til deres børn. Det gør forældrerelationen sværere, og det skal man ikke underkende. Det er nødvendigt, at eleverne ser sig
selv som ven og klassekammerat og som en
del af en social relation. Jeg oplever, at der er
nogle lærere, som føler det ekstremt udfordrende, at det er noget, forældrene ikke altid
har øje for«.
Hun mener, at der er behov for, at politikere og skoleledere mere eksplicit stiller krav
til en forbedret forældreopbakning.
»Jeg tror, at det er en forudsætning for, at
lærere kan formidle det fag, de brænder for,
at forældrene bakker op omkring lærerens
rolle. Det handler om at få det til at fungere
for en klasse med op til 28 elever«.

De to ministre er enige om, at lærernes faglighed er
den vigtigste forudsætning for den gode lærer.
8/
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Inspiration i en klasse for sig!
VELKOMMEN til læringsmøde hos Microsoft og COMM2IG

AGENDA 10:30 – 15:10

Slut med at sammenligne æbler og pærer. Med Windows 10 ringer vi ind til læring og inspiration i en klasse for sig. Oplev en åben it-verden med ægte multitasking i stedet for et lukket økosystem. Hør om andre
skolers positive erfaringer og oplev de nyeste tablets, der tilbyder ægte multitasking og høj produktivitet
med tastatur og pen.

Kom og hør om:
Pen og touch, samt et kig på OneNote i en
irsk kontekst.
Digitale præsentationer med video, tekst
og lyd – Sway.
Nordfyns Kommunes erfaringer med en
2-i-1 computer – de læringsmæssige og
kreative fordele ved at have et device som
både er pc og tablet.
Flipped classroom – både som lærerens redskab til forberedelse og elevens
mulighed for at producere små interaktive
læringsvideoer.

Lyngby den 14. juni og Århus den 15. juni.

Tilmelding på
comm2ig.dk/msedu
Kokkedal Industripark 104
DK-2980 Kokkedal

Bredskifte Allé 11
DK-8210 Aarhus V

Tlf.: 7021 7021 | info@comm2ig.dk | www.comm2ig.dk
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LÆRERROLLEN
»Jeg håber meget, at den nye læreruddannelse med
skærpede optagelseskrav vil give uddannelsen mere prestige, så vi får nogle rigtig dygtige lærere i fremtiden«,
lyder det fra uddannelsesministeren.

alle forskellige, og den forskellighed er vi også
nødt til at have afspejlet hos underviserne
– forudsat at man lever op til de faglige krav
og har fokus på kundskaber. Men lærere kan
noget forskelligt, og det skal de også kunne i
fremtiden i kontakten og dialogen med eleverne«.
Men hvad med begejstringen?
»Man kan ikke have et fag, der hedder
begejstring, på læreruddannelsen. Men har
man fagligheden og stoltheden, så tror jeg,
at man har banet vejen for at kunne udstråle
begejstringen for lærerjobbet«.
Men ifølge Ellen Trane er det ikke alle,
der kan uddannes til den gode lærer, uanset
hvor god uddannelsen er. For ikke alt, der
gør en god lærer, kan læres på en uddannelse. Lærerens personlige karakter spiller
også en rolle.
»Det er en kombination. Jeg havde også en
dårlig lærer i folkeskolen, og jeg tror, at man
kunne have puttet vedkommende igennem
nok så mange undervisningsforløb, uden at det
havde hjulpet. Så noget skal man have med«.

23 procent af alle med en
læreruddannelse er hverken
ansat i offentlige eller private grundskoler.
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE)

Bedre vilkår for den gode lærer i dag?

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der stilles
større og mere komplekse krav, end dengang jeg
gik i skole tilbage i 1970’erne. Heldigvis findes der
rigtig mange frøken Hvas’er i folkeskolen. Men i
dag er der brug for mere«.
– UDDANNELSESMINISTER ULLA TØRNÆS

Vi skal være ambitiøse
Siden Pisa-resultaterne i 2001 efterlod folkeskolen i en identitetskrise med en overraskende
skidt placering, har politikere lagt arm om,
hvem der kan præstere flest ambitioner på
folkeskolens vegne. Men om de mange forventninger er med til at gøre det sværere at være
lærer, vil de to ministre ikke forholde sig til.
Når I snakker om, at det er blevet sværere
at være lærer, handler det så ikke også om, at
vi bliver ved med at øge forventningerne til og
ambitionerne på folkeskolens vegne?
»Vi skal da være ambitiøse på vores børns
vegne. Vi skal da også være ambitiøse på
vores folkeskoles vegne, i den forstand at
vores samfund udvikler sig. Verden omkring
os udvikler sig«, mener Ellen Trane. Hun
støttes op af sin ministerkollega.

10 /

»Selvfølgelig skal vi stille krav til vores
folkeskole. Den dag vi lader folkeskolen
sejle sin egen sø politisk, svigter vi den.
Og der er jo heller ikke noget, en dygtig
lærer hellere vil, end at formidle sit fagområde. Det giver en stolthed for læreren,
at man har en god undervisningssituation,
at man kan nå højt og stræbe højt på sine
elevers vegne«.

Lærerne skal afspejle samfundet
Selvom uddannelsesministeren ikke har
problemer med at fremhæve frøken Hvas,
vil hun ikke pege på en bestemt type, hun
fremover håber at se på lærerstudiet.
»Jeg synes, at det er svært at sige, at
det er én særlig person, fordi folkeskolen
skal dække hele det danske samfund. Vi er

Folkeskolereformen har et klart politisk mål
om at gøre eleverne dygtigere. Men om den
samtidig gør lærerne bedre, finder Ellen
Trane sværere at vurdere.
Understøtter reformen den gode lærerrolle?
»Det synes jeg, at den gør på de skoler,
hvor den er implementeret og fungerer godt.
Der er også skoler, hvor den ikke gør, og det
handler ikke om reformen. Det handler i høj
grad også om, hvordan man leder, og hvordan man strukturerer det«.
»Der er tusindvis af supergode lærere og
pædagoger ude i skolen i dag. Jeg tror, at
der er mindst lige så mange, som da jeg gik i
skole. Hvis jeg kigger på min folkeskoletid, så
var mine lærere virkelig dygtige til at tage os
uden for skolens matrikel. Og nogle af de fedeste undervisningsforløb var dem, der gik på
tværs af fagene i temadage. Det er lige præcis
de ting, som reformen skal kunne gøre«.
Men er det blevet sværere at være lærer?
»Helt klart, helt klart, helt klart«, lyder svaret fra Ulla Tørnæs.
bje@folkeskolen.dk og pai@folkeskolen.dk
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Forsker:

En myte, at den
gode lærer bygger
på personlighed

I en SFI-rapport svarer 37
procent af skolelederne, at
mangel på kvalificerede lærere hæmmer undervisningen. I
2013 svarede 14 procent det
samme – en stigning på 164
procent på to år.
Kilde: SFI

Mette With Hagensen,
formand for Skole og Forældre

Man kan sagtens uddanne sig til at blive den
gode lærer. Men nogle har bedre forudsætninger
end andre, lyder det fra professor Per Fibæk.

U

ddannelse er den vigtigste ingrediens i opskriften på den gode lærer.
Det mener professor på
Danmarks Institut for
Pædagogik og Uddannelse Per Fibæk, der
står bag bogen »Den
autentiske lærer«, som er den betegnelse,
han selv bruger om den gode lærer. Men
det tager længere tid for nogle end for
andre at nå i mål.
»Forestillingen om, at der skulle eksistere
nogle fødte lærere, synes jeg er helt mystisk.
Jeg tror, at det altovervejende handler om
uddannelse. Selvfølgelig er det altid sådan,
at mennesker har forskellige talenter eller
forudsætninger i forhold til at lære noget.
Derfor går det hurtigt og nemt for nogle,
mens det går langsommere og er mere besværligt for andre«.
Ifølge Per Fibæk giver det ikke mening
at snakke om, at der knytter sig en bestemt
personlighedstype til den gode lærer.
»Det, man traditionelt i psykologien

forstår ved personlighedstype; om man er
udadvendt eller indadvendt, om man har
et svingende eller stabilt humør – det har
ikke noget at gøre med, om man bliver en
god lærer eller ej. Men jeg er enig i, at der
til det at være en god lærer hører nogle
bestemte kvaliteter. For man skal være
interesseret i og have lyst til at arbejde
med børn, man skal være tålmodig, man
skal kunne forstå og kommunikere med
børn, og så må man ikke blive hylet ud af
den følelsesmæssigt, hvis børnene ikke
gør, som man siger«.
Undervisningsminister Ellen Trane Nørby og uddannelsesminister Ulla Tørnæs peger begge på fagligheden som kernen hos
den gode lærer. Professoren er enig i, at
en høj faglighed er en vigtig forudsætning,
men han mener ikke, at der er grundlag for
at fremhæve én kvalitet frem for andre.

Reform støtter ikke den gode lærer
Undervisningsministeren mener, at
reformen understøtter den gode lærer
de steder, den fungerer godt. Men det
er Fibæk ikke enig i. Reformen mangler
metodefrihed til den enkelte lærer.
»Forsøgene med udefra at lave detaljerede mål og indføre læringsmålstyret undervisning indskrænker lærernes frihed, og
så er der det helt væsentlige problem med,
at der er blevet mindre forberedelsestid«.
Men han er helt overbevist om, at der
går flere gode lærer rundt i folkeskolen i
dag, end da ministrene havde deres gang
i skolen.
»Først og fremmest har lærerprofessionen som helhed udviklet sig. Professionen
er simpelthen blevet klogere, ligesom vi
er vant til at se det hos andre professioner
som eksempelvis læger og ingeniører. Det
kan være svært at bevise, men det gælder
helt sikkert også for lærere«.

Glem alt om, at der er en bestemt personlighed bag den
gode lærer. Det er noget, man kan udvikle sig til igennem
uddannelse, vurderer Per Fibæk.
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Skole og Forældre:

Relationen til
børnene er vigtigst

Hvad er den gode lærer for forældrene?
»Det vigtige fra et forældreperspektiv er
relationen. Den relation, vi har til vores
børns lærere, men vigtigst af alt den
relation, vores børn har til deres lærere.
Det betyder alt, at vores børn kan lide at
være sammen med deres lærere, og at
lærerne kan lide at være sammen med
dem. Det er jo vores et og alt, vi sender
over i skolen.
Når vi taler om den gode lærer, kommer der straks billeder af de lærere,
som har gjort en forskel, særligt på det
personlige niveau. Men også lærere, som
flytter vores børn fagligt. Den lærer, som
knækker læsekoden sammen med vores
børn. Den lærer, som får dem til at se
magien i matematik. Forældrene er dybt
imponerede over deres børns lærere. Vi er
superglade for vores lærere«.
Er der bedre eller dårligere betingelser for
at være den gode lærer i dag?
»Jeg tror, at der er kæmpe forskel fra
skole til skole. På nogle skoler har man
holdt fast i, at det er det, der er det vigtigste, og så møder vi også skoler, hvor
skole-hjem-samtalen kun kan foregå
midt i arbejdstiden, og så bliver børnene nærmest sendt ud på legepladsen
imens. Det er jo ikke det, vi ønsker. Men
der har vi også i skolebestyrelserne
ansvaret for at få skabt tid og rum til,
at lærere og elever kan være sammen
og med kvalitet. Det er ikke en opgave,
vi har brugt meget energi på før, hvor
arbejdstiden var centralt styret. Men
nu ligger det ude på skolerne, og derfor
har vi en opgave, vi kan gå ind at gøre
noget ved«.
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Claus Hjortdal,
formand for Skolelederforeningen

Anders Bondo Christensen,
formand for Danmarks Lærerforening

Skolelederne:

Lærerstuderende:

DLF:

Hvad er den gode lærer for lederne?
»Jeg tænker, at det er en, der har noget
personlighed. Det er en, der er afklaret
med, hvor vedkommende står som menneske, og en, der hviler i sig selv. Fordi
det at være lærer handler om at bringe
sig selv i spil. Man kan ikke tage en
maske på og være en anden. Det holder
man ikke til i længden. Hvis ikke man
kan levere på at være sig selv, så får man
udfordringer som lærer. Det kan godt
være, at man holder 10, 15 eller 20 år,
men man holder ikke i længden.
Og så skal det være en, der tør tage ledelse i læringsrummet, tør stille sig op
og sige: ’Her er jeg, og jeg ved, hvad vi
skal i dag’. Det handler om personlighed
og viden om, at det er det, der skal til for
at være lærer. Hvis ikke man kan det, så
kan man være nok så fagligt dygtig, men
det kommer ikke til at fungere. Det faglige kan man lære hen ad vejen«.

Hvad er den gode lærer for jer som kommende lærere?
»Basis for at kunne blive den gode lærer er en interesse for og indsigt i den
historie, som har skabt det samfund, vi
er en del af. At have lyst til at vide noget
om den verden, vi lever i, og at bringe
det videre til eleverne. Og så handler det
om lysten til at være en del af et stærkt
kollegialt fælleskab, som ikke bare er
forvalter af politiske beslutninger, men
som også er medudvikler af pædagogiske visioner og drømme. Og om at have
stærke relationer til eleverne og at kunne
lægge det rigtige spor ud for den enkelte
elev og det fællesskab, som klassen skal
være. Det er noget, jeg selv og mange
andre lærerstuderende går meget op i«.

Hvad er den gode lærer for dig?
»Den gode lærer møder hver dag ind fuld
af energi, overskud og engagement. Han
brænder for sit liv, for hvis vi skal vække
de unge mennesker til at ville noget med
deres liv, skal vi også selv brænde for
vores. Og så brænder han for de fag, han
underviser i, og han er nysgerrig og begejstret efter at udvikle sit fag«.

Den gode lærer
er afklaret med
sig selv

Understøtter reformen og de vilkår, der er
i folkeskolen i dag, den gode lærer?
»Det synes jeg sådan set ikke. Men det
er reformuafhængigt, kan man sige. Det
største problem ved reformen er ikke
reformen – det er tiden til en kvalificeret
forberedelse. Det er den største udfordring. Selve reformen er der så mange
åbenheder i, at hvis man er fagligt
velfunderet, så vil man kunne udfylde
mange af de ting, som reformen lægger
op til. For så kan man afvæbne noget
af målstyringen og fokuseringen på
test ved at sige, at vi ved også, at der er
nogle andre ting i formålsparagraffen,
som vi skal holde øje med. Så der kan
man bruge sin faglighed til at spille ind,
så man får balanceret de elementer, der
er i reformen«.

12 /

Christian Dalby,
formand for Lærerstuderendes Landskreds
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Den gode lærer
skal have indsigt i
samfundshistorien

Hvor god vurderer du, at skolen, I kommer ud i, er til at understøtte den gode
lærer?
»Hvis man ser på den gode lærer, er det
ikke justeringer af læreruddannelsen,
der gør det. Det er ude på skolerne, at
muligheden for at lykkes som den gode
lærer bliver til. Der er fine elementer i
reformen, men det er en stor hæmsko, at
man fokuserer på snævre resultatmål i
dansk og matematik i stedet for den hele
elev. Jeg tror, at vi skal tilbage til, at det
er det kollegiale fællesskab, der præger
skolen. Så vi ikke bare bliver forvaltere
af beslutninger, men er medudviklere af
pædagogiske visioner og drømme. Vi skal
have skabt et frirum til, at den enkelte
lærer kan indrette sin undervisning på
baggrund af sin relation og kendskab til
eleverne. Og så skal vi væk fra at sige, at
den enkelte elev skal være så dygtig som
muligt, og at vi måler skolerne i forhold
til hinanden. For så individualiserer vi, og
det er på bekostning af, at eleven skal
inddrages i samfundet og fællesskabet«.

Den gode lærer
brænder for sit liv

Understøtter reformen den gode lærer?
»Det gør den desværre ikke, og det er
det, som er bindegalt. Det er derfor, der
er så mange lærere, som stempler ud. De
skriver direkte til mig, at de stopper som
lærer, fordi de ikke føler, at de kan levere
det, som eleverne har krav på, og det, de
føler, at de selv bør levere. Og når man
ikke føler det, så slår man ikke til som
lærer, og så er det ikke sjovt som lærer. I
stedet for reformen burde man sørge for,
at lærerne fik en fremragende grunduddannelse. Og så skulle man samtidig lave
en langt bedre indslusningsordning, hvor
man bliver mødt af en dygtig lærer, som
giver supervision og hjælper i de vanskelige situationer, så man ikke knækker
nakken det første år, som alt for mange
lærere gør. Vi skal sørge for, at alle får en
oplevelse af at have kollegial sparring,
hvor man overværer hinandens undervisning og diskuterer undervisningens kvalitet. Og så er der brug for inspirerende
oplæg fra nogle, der tænker pædagogiske tanker, som eksempelvis Alexander
von Oettingen og andre personligheder,
så det professionelle engagement, som
lærere i den grad lærer af hele tiden,
bliver understøttet og underbygget.
Det er sådan, vi får den gode lærer til at
blomstre«.

KL- og DLF-undersøgelser
peger på, at henholdsvis 75
og 79 kommuner sidste år
havde svært ved at rekruttere lærere. Året før var det
ifølge KL 41 kommuner.
Kilde: KL og DLF
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gocook smagekassen
gratis madrejse til din skole
1eL61.000
ever deLtog
i 2015

Lad eleverne lave sund mad fra hele
verden og følg gorm og Mikkel på
deres modige madrejse i undervisningsforløbet ’goCook til verdens
ende’.
du modtager grAtis undervisningsmateriale til 4-8 undervisningsgange
i efteråret. i uge 43, 44 eller 45 kan
du desuden hente en grAtis* smagekasse med råvarer og opskrifter
til 24 elever i den lokale Coop-butik.

tiinsgsgrerA
visn

og
und
riale
mate kasse!
e
smag

Forløbet er målrettet 4.-7. klasse
i madkundskab samt egnet til
tværfaglig og understøttende
undervisning.
der er ÅBeNt For tiLMeLdiNg
PÅ sKoLeKoNtAKteN.dK
FrA 1. MAJ tiL 5. sePteMBer.

*NB: Læreren må påregne ca. 150 kr. til ekstra råvarer per smagekasse.
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Hvordan
er du den
gode lærer?

LÆRERROLLEN

Jeg drømmer om at blive en lærer, som
har en god relation til eleverne. For mig er det
vigtigt, at det ikke kun handler om, at man
kan få eleverne med fagligt. Eleverne skal
kunne komme til mig med andet end skoleting. Men det er vigtigt, at eleverne forstår,
hvornår der skal arbejdes, og hvornår der er
plads til sjov. Og så håber jeg på, at jeg bliver
i stand til at lave en undervisning, som eleverne synes er relevant for dem, ved eksempelvis at inddrage nogle hverdagserfaringer,
som gør det mere håndgribeligt.
Når jeg ser ind i fremtiden, så forventer
jeg ikke at blive den gode lærer med det
samme. For det kræver, at jeg kender eleverne, og de kender mig. Og det er kun noget,
der kan udvikles ved at have en klasse over
længere tid. Jeg kan godt frygte, at det bliver svært, når forberedelsen er blevet meget
skemalagt, og det er svært at lægge nok timer i det. For det kræver ekstra forberedelse
at lave større ting, som fanger alle elever.

Hvilke drømme fylder i maven, når man
beslutter sig for at blive lærer? Og hvor er
drømmen efter mødet med fyldte klasseværelser? To spæde og fem garvede lærere
fortæller om drømme og realiteter.
T E KST: S E BAST I A N B J E R R I L • FOTO : P R I VAT FOTO

Jeg drømte om at være den fagligt ambitiøse lærer. Som engelsklærer var det om at
få eleverne til at elske faget. Men når man så
kommer ud i den virkelige verden, så er der
mange andre ting på spil. Nu er den gode lærer for mig den, som kan få undervisningen til
at give mening for børnene. Det synes jeg er
sindssygt vigtigt. Og det at kunne engagere
det enkelte barn. Det er rigtig vigtigt, at man
som lærer er en ildsjæl, men det vigtigste er,
at børnene engageres. For ellers kan man stå
og være nok så begejstret.
Jeg er læreren, der har som mål at få børnene til at se meningen med det, de laver. Det
synes jeg er enormt vigtigt. På min årgang
underviser vi i princippet i alle fag, fordi vi arbejder meget projektorienteret, så vi har ikke
skarpe faggrænser. Det er klart, at jeg føler
mig mest hjemme i mit normale fag, men
man kan også nogle gange være lidt for sikker
i sit fag. Og så mener jeg, at det er en enorm
styrke at planlægge sammen med sine kolleger. Sammen har vi en enorm viden. Desværre
er det blevet væsentligt sværere at være den
gode lærer, fordi vi ikke længere har tiden til
det. Vi har fået halveret vores fælles forberedelsestid. Det er pædagogisk udvikling på et
minimum. Det bliver overlevelse fra dag til dag.
Det er rigtig sørgeligt for øjeblikket.

Jeg drømte ligesom mange andre om den
autentiske lærer, der har sin unikke undervisningsstil, og som ser børnene for det, de er,
og som undervisningsdifferentierer i meget
vid udstrækning. Måske også mere, end det
kan lade sig gøre. Jeg blev allerede ansat
som lærer, før jeg var færdiguddannet, fordi
der var stor lærermangel. Og da jeg endelig
blev uddannet lærer, blev jeg overrasket over,
hvor lidt tid jeg havde med eleverne, og hvor
meget tid der går med forældresamarbejde
og det administrative papirarbejde. Det følte
jeg ikke, at jeg var blevet forberedt på.
Jeg er læreren, der kører den lidt stramme
linje. Det er ikke kæft, trit og retning, men
mine elever ved, hvor skabet står. Det lyder
lidt hårdt, når man siger det, men jeg synes,
at de finder en vis tryghed i at vide, hvor de
har mig. Jeg kommer tættere og tættere på
den lærer, jeg gerne ville være. Men der er
nogle rammer, som gør, at man ikke kan blive
det fuldt ud. Jeg synes stadig, at vi bruger
rigtig meget tid på alle mulige andre ting i
stedet for at planlægge og rent faktisk undervise. Og så synes jeg også, at der er for
lidt tid til at reflektere over, hvilken slags lærere vi er. Det går meget op i elevplaner og alt
muligt andet, og det er ærgerligt.

Det samlede antal studerende på læreruddannelsen
er faldet med mere end en
fjerdedel siden 2001.
Kilde: Undervisningsministeriets databank

THOMAS OLSEN, 22 ÅR,
LÆSER PÅ 3. ÅR PÅ BLAAGAARD/KDAS
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LISE LOTTE DAGGER, 44 ÅR,
UDDANNET I 1999, SKOVSHOVED SKOLE, GENTOFTE

PERNILLE MORTENSEN, 30 ÅR,
UDDANNET I 2010, FRYDENHØJSKOLEN, HVIDOVRE
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Jeg drømte ikke om at blive nogen bestemt
lærer. For i første omgang var der mange
ting, jeg bare skulle finde ud af at lære. Så
det stod ikke klart for mig, hvilken lærer jeg
skulle være. Men for mig var og er den gode
lærer en med god relation til eleverne, og
man skal turde stå frem som den person,
man er. For det skaber en tryghed for eleverne. Og så er det vigtigt, at man ikke kun
er vedholdende i forhold til elevernes faglige
progression, men også rent opdragelsesmæssigt, hvor det er vigtigt, at eleverne har
nogle voksne, som holder ved. Det er afgørende for, at eleverne kan udvikle sig socialt,
fagligt og personligt.
Jeg er læreren, som med årerne er blevet
skarpere på, hvilken lærer jeg gerne vil være.
I dag er det vigtigere end nogensinde at have
et godt team omkring sig for at kunne være
den gode lærer og skabe en sammenhængende skolegang for eleverne med de mange
elementer, der skal implementeres med reformen. Jeg synes desværre, at rammerne
forhindrer mig i at være den, jeg gerne vil
være. Det skaber en latent utilfredshed i forhold til mit arbejde. Men det er ikke sådan, at
jeg tænker, at jeg er en dårligere lærer af den
grund. Vi lærere er utroligt gode til at tilpasse
os virkeligheden, og derfor kompenserer vi
på forskellig vis. Men der kan gå ret lang tid,
før jeg har mulighed for at give eleverne stile
tilbage.

MARK WOLTERS, 49 ÅR,
UDDANNET I 1998, BREDAGERSKOLEN, JELLING

Jeg drømte ikke om at blive en bestemt
lærer i starten. For mig gav det først og
fremmest rigtig meget mening at være sammen med børn, og så handlede det egentlig
for mig mest om at huske at være sig selv.
Der gik dog ikke lang tid, fra jeg startede på
studiet, til jeg blev optaget af, hvad der ligger i at være en god lærer. Jeg har altid være
meget frembrusende og ikke så god til at
stoppe op og tænke, og det tror jeg har været
en styrke for mig som lærer. For jeg kan ikke
lære børnene noget, hvis ikke jeg er mig selv.
Der er ikke forskel på lærer-Pernille og privatPernille. Det har jeg været meget optaget af,
og det er jeg stadig.
Jeg er læreren, der er 100 procent involveret i børnene. Mine kolleger advarer mod
at tage problemerne med hjem. Der er jeg
rimelig modsat. Jeg er jo sammen med de
her børn hver eneste dag, og jeg stopper ikke
med at tænke på dem, fordi klokken har slået
16. Jeg ved ikke, om man må sige det, men
faglighed er ikke mit største fokuspunkt. For
mig handler det om, at børnene skal trives.
For hvis ikke de gør det, så lærer de heller
ikke noget. Jeg har ikke prøvet andet end de
nuværende arbejdstidsregler, men jeg synes
faktisk, at det er en fordel, at jeg er på skolen i samme tidsrum som eleverne. Så ved
eleverne, hvor de kan finde mig, og det synes
jeg er en stor styrke.

Hver syvende lærer i
folkeskolen er ikke læreruddannet. Det svarer til
6.688 lærere.
Kilde: DLF på baggrund af udtræk fra
Danmarks Statistik

Jeg drømmer om at blive en lærer, der
er respekteret, så jeg ikke behøver at sige til
eleverne, at de skal sætte sig, når jeg kommer ind i klassen. Eleverne skal vide, hvor
de har mig, så de ved, hvornår man kan lave
sjov, og hvornår man skal være seriøs. Man
må gerne være lidt skrap en gang imellem,
så man får lagt en linje. Læreruddannelsen
lægger os ikke fast på, hvilken type lærer vi
skal være. Så jeg har meget brugt mit job
som vikar til at iagttage de lærere, jeg synes
gør det godt.

Jeg drømte om at være den gode lærer.
Hvad det indebærer, bliver nok finpudset i
årenes løb. Jeg har været med til at ansætte
en hel masse af mine kolleger, og det har
givet mig grund til at tænke lidt ekstra over,
hvad en god lærer er. Det er en, som kender
sine stærke og svage sider. Man skal være
rimelig afbalanceret og ikke tage sig selv for
højtideligt. Men vigtigst af alt er respekten
for barnet, og at man er nysgerrig på, hvordan man skaber de bedste vilkår for børnene.
Jeg er læreren, som lever efter mit ideal for
en god lærer. Når man har været lærer i så
mange år som jeg, oplever man nogle gange
sig selv som en god lærer og andre gange
som en fiasko. Jeg tror, at det hører med til
faget, at man kan bære begge dele. Jeg er
den gode lærer, når jeg har planlagt en fagdag, som får alle i klassen med, og jeg er en
fiasko, når jeg har bestemt mig for at bruge
undervisningen på noget, og så har eleverne
slet ikke lyst til at lave det. Så skælder jeg ud
på eleverne. Det bebrejder jeg mig selv, for
man skal ikke skælde børn ud. Lov 409 har
gjort det væsentlig sværere at være den gode
lærer, og i de senere år er der kommet forældre, som ser deres børn som projekter uden
omtanke for resten af klassen.

Når jeg ser ind i fremtiden, så skal jeg nok
være ude i et år, før jeg begynder at nærme mig
den gode lærer. For så har jeg en eller anden
ide om, hvordan jeg gerne vil være, og så har
jeg også haft ekstra tid til at se andre lærere.
Og så tror jeg også, at det er vigtigt for mig, at
jeg vælger en skole, som passer til mig og min
arbejdsform. Jeg kan godt lide, at der er mulighed for at forberede noget derhjemme om aftenen. Så jeg skal i hvert fald finde en skole, hvor
man har nogle timer, man selv er herre over.

PERNILLE HOLM, 28 ÅR,
UDDANNET I 2014, ØSTERHÅBSKOLEN, HORSENS

LINE FLAGA, 24 ÅR,
LÆSER PÅ 3. ÅR PÅ BLAAGAARD/KDAS

HANS ERIK HANSEN, 59 ÅR,
UDDANNET I 1981, BRYRUP SKOLE, SILKEBORG
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A004

SMARTMAT

får motivationen i top
Elever, der glæder sig til at lave træningsopgaver
i matematik – det kan blive virkelighed, hvis din
skole begynder at bruge SmartMat – et nyt træningssite til matematik, som kommer til august.
Sitet er en dansk udgave af det norske Smart
Øving, som Norsk Gyldendal har udviklet i
samarbejde med Knewton – verdens førende
virksomhed inden for såkaldt adaptiv teknologi,
der analyserer hver enkelt elevs færdigheder og
måde at lære på og løbende indretter opgavernes
sværhedsgrad og type herefter.
Sitet har taget år at udvikle og er testet gennem
et helt skoleår af 35.000 elever i Norge. Erfaringerne herfra viser, at elevernes motivation og

faglige udbytte stiger mærkbart, når de arbejder
med træningssitet, bl.a. fordi de slipper for opgaver, som hverken er for lette eller for svære.
Ambitiøs digital satsning
På Gyldendal glæder forlagschef Mikael Pedersen sig over samarbejdet med Norsk Gyldendal
og Knewton, og han ser frem til at kunne tilbyde
SmartMat på det danske marked som et spændende supplement til matematikundervisningen.
”Med SmartMat får vi både et stærkt fagligt
indhold, en avanceret digital teknologi, og ikke
mindst adgang til et stort datagrundlag, der er
afgørende for den individuelle tilpasning, som er
kernen i produktet.”

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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MATEMATIK 0.-6. KLASSE

Udkommer til

skolestart

Glæd dig til SmartMat – Gyldendals nye adaptive træningssite, der gør matematiktræningen sjov, udfordrende og
motiverende. Eleverne oplever succes med individuelt tilpassede opgaver – og bliver hurtigt bedre til matematik.
¡ Mere end 10.000 opgaver og instruktioner
¡ Testet af 35.000 elever
¡ Udviklet i samarbejde med Norsk Gyldendal og Knewton
¡ Til 0.-6. klasse
¡ Se mere på smartmat.dk
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Foto: Istock

Fredag 29. april 2016 kl. 14.48

Underskriftsindsamling mod
lovforslag om
flygtningebørn
Trods den massive kritik af et nyt lovforslag
om undervisning af flygtningebørn er forslaget
alligevel sendt til førstebehandling.
DLF har sammen med en række andre organisationer startet en underskriftsindsamling for
at få politikerne til at tænke sig om en ekstra
gang med hensyn til et nyt lovforslag om undervisning af flygtningebørn.
»Jeg håber virkelig, det får en reel politisk
behandling. Jeg ved godt, at der er indgået
en topartsaftale med KL, men kommunerne
må jo også have en interesse i, at de her børn
får lært dansk på en god måde, for de står jo
med ansvaret for de børn to år senere, når de
skal ud i folkeskolen«, siger formanden for

Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.
Under sloganet »Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen« opfordrer DLF alle, der
deler foreningens modstand mod lovforslaget
om særlige undervisningstilbud til flygtningebørn, til at skrive under på indsamlingen.
DLF arrangerede i starten af april en høring med indbudte fra interesseorganisationer
og Folketingets undervisningsordførere. Et
ekspertpanel fortalte om de mange negative
konsekvenser, lovforslaget kan føre med sig.

Regeringen har alligevel valgt at fremsætte
forslaget.
DLF mener, at flygtningebørn skal blive en
del af folkeskolens fællesskab så hurtigt som
muligt, men at lovforslaget ikke lægger op til
dette. Fagforeningen opfordrer derfor Folketingets politikere til at stemme nej og håber,
at underskriftsindsamlingen kan hjælpe med
det.
Man kan skrive under på skoleforalle.dk
cba@folkeskolen.dk, kra@folkeskolen.dk

Mandag 2. maj 2016 kl. 09.47

Ministeriet ændrer forskerkontrakter
Undervisningsministeriet ændrer nu standardkontrakter, så det bliver tydeligt, at
offentlige forskningsinstitutioner som Det
Nationale Forskningscenter for Velfærd
(SFI) ikke har »dobbelt mundkurv«.
Ændringen kommer, efter at »Orientering« på P1 kunne fortælle, at det fremgik
af kontrakten om følgeforskning til folkeskolereformen, at SFI havde »ubetinget
tavshedspligt«, hvilket medfører, at man
18 /

ikke engang må fortælle, at man er pålagt
tavshedspligt. En så vidtgående tavshedspligt er ifølge juraprofessor Sten Schaumburg-Müllers vurdering ulovlig. Ministeriet
forklarer dog, at man har været på lovlig
grund. For i paragraf 3 i kontrakten står, at
»Kontrakten indgås som internt køb i staten«. Dermed mener ministeriet, at det er
slået fast, at der kun gælder de tavshedsforpligtelser, som er i forvaltningsloven.
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FIK DU Dr.pæd.: Evidensforskningen er politisk
LÆST:

Fredag 29. april 2016 kl. 15.50

Torsdag 21. april 2016 kl. 07.55

Tirsdag 26. april 2016 kl. 14.31

Mandag 25. april 2016 kl. 16.45

Flipped classroom
gør eleverne skarpere
på målet med
undervisningen

DLF om ny
undersøgelse af 10.
klasse: En ommer

Erik Schmidt vinder retten
til at gå i retten

UCC planlægger læreruddannelse i Hillerød

Var det i orden, da Odense Kommune valgte at tildele Erik Schmidt
en skriftlig advarsel begrundet i
uacceptabel negativ adfærd? Det
har læreren efter længere tids juridisk tovtrækkeri fået lov til at få
prøvet ved retten.
Forleden dag blev der således
afsagt en kendelse, der betyder, at
Erik Schmidt kan få mulighed for
at afprøve advarslen ved retten.
Man kan altså ikke afvise
at efterprøve lovligheden
af advarslen, med henvisning til at læreren
har sagt op. Odense
Kommune har dog
mulighed for at kære
kendelsen.

En ny læreruddannelse i Hillerød kan måske blive virkelighed. Professionshøjskolen
UCC forhandler i øjeblikket
med Hillerød Kommune for at
finde ud af, om de tror på, at
de kan tiltrække de 100 nye
studerende om året, der skal
til for at åbne læreruddannelse
i byen. UCC har i forvejen uddannelser i Nordsjælland og
i øvrigt også på Bornholm og
i København, nemlig læreruddannelserne Zahle
og KDAS/Blaagaard,
der den 5. september
flytter ind i helt nybyggede lokaler på Campus
Carlsberg.

Når eleverne ser instruktionsvideoer hjemme, medfører det
ikke altid mere elevaktivitet og
mindre lærertale i klassen. Men
eleverne er mere målfokuserede,
når undervisningen går i gang.
Det er den første forsigtige konklusion på et forskningsprojekt
om »flipped classroom« udført
af blandt andre Stine Karen
Nissen, lektor ved professionshøjskolen Metropol. Flipped
classroom vender den klassiske
skolegang på hovedet, så eleverne får lærerens instruktion i
det nye stof på video hjemme og
så træner stoffet i skolen.

En ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet viser,
at kommunale 10.-klasser
ikke virker. Men hvordan det
er gået elever, der har taget
10. klasse på et 10.-klassecenter, er ikke blevet undersøgt. Og det er langt de
fleste. Derfor giver undersøgelsen ikke et retvisende
billede af, hvad 10. klasse
faktisk kan, lyder kritikken fra
DLF. »Man skulle hellere gå
en anden vej rundt for at vise,
hvad 10. klasse faktisk er for
en størrelse«, siger formand
for undervisningsudvalget i
DLF Bjørn Hansen.

Tirsdag 3. maj 2016 kl. 06.33

nyheder på:

Vinderlærere skaber
tryghed og variation
Foto: Privatfoto

Politikens Undervisningspris gik i år til 24-årige
Carina Forsberg Nielsen, Ingrid Jespersens
Gymnasieskole, for at engagere sine elever i 8.
klasse i historieundervisningen gennem rollespil
og medbestemmelse.
Politiken har i år valgt at give særpriser til to
lærere, som har to vidt forskellige opgaver i det
daglige. Loris El-Haj er således lærer i to modtageklasser på Sletten Skole i Otterup på Fyn, og
Irene Vester Petersen er lærer på Lille Værløse
Skole i Nordsjælland i blandt andet dansk og
billedkunst. Men én ting har de til fælles: De er
ambitiøse på elevernes vegne.

Mest læste:
• Debat: Læringsmålforstyrret
undervisning
• Blog: Redingtons mageløse
frækhed
• Jelved om læringsmålstyring:
»Loven giver ikke hjemmel
til det«

Mest kommenterede:
•R
 edingtons mageløse
frækhed
•D
 en læringsmålstyrede undervisning er en politisk
skandale
•U
 den mål og med. En kildekritisk anmeldelse af et »peer
review«
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Torsdag 21. april 2016 kl. 18.00
Arkivfoto: Jørgen Hansen

Ny aftale giver
mere fleksibilitet
til Odenses lærere
Odense-lærernes formand glæder
sig over, at kommunen har vist vilje til
samarbejde ved at indgå en rigtig aftale.
Efter lange forhandlinger er Odense Lærerforening blevet enig med kommunen om en
lokal arbejdstidsaftale. Aftalen indebærer
blandt andet fem timer per skoleuge, som
hver lærer selv kan disponere over til sin forberedelse, og der tilstræbes et loft på antallet af undervisningstimer på 800 om året.
Desuden får lærerne sat tid af til opgaverne
på opgaveoversigten.
Arbejdstidsbilaget, som KL og lærernes
forhandlere blev enige om ved overenskomsten i 2015, har lagt rammerne om aftalen.

»Det er vigtigt, at der er tale om en aftale. For en aftale er mellem to parter. Det er
positivt, at Odense Kommune har taget det
her skridt ud af konfliktmode og igen vist en
vilje til at tage fælles løsninger. For det er
kun i fællesskab, at vi kan samarbejde om
den kæmpeopgave, det er at få en god folkeskole«, siger formand for Odense Lærerforening Anne-Mette Kæseler Jensen.
Odense er en økonomisk presset kommune, »og derfor var det vigtige for os ved at
gå ind i en aftale, at den sikrer balance i op-

gaverne og fleksibilitet«, tilføjer Anne-Mette
Kæseler Jensen.
I kommentarfeltet under artiklen på folkeskolen.dk skriver formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen:
»Tillykke! Samarbejde og dialog er afgørende, hvis vi vil skabe en god skole. Odense
Lærerforening har gjort en tålmodig, dygtig og
vedholdende indsats. Tak til politikerne i Odense for viljen til at finde en aftale. Og tillykke til
eleverne i skolerne i Odense Kommune«.
mbt@folkeskolen.dk

Torsdag 21. april 2016 kl. 11.13

Tirsdag 26. april 2016 kl. 10.19

Minister: Lærernes
undervisningsandel
vil stabilisere sig

Ishøjs lærere
får loft over
undervisningstiden

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby
mener ikke, at man kan sammenligne undervisningsandelen af lærernes arbejdstid før og
efter reformen, fordi begrebet understøttende undervisning er nyt. Men i Folketingets
spørgetid forrige uge vurderede hun også, at
stigningen ikke vil blive ved.

20 /

Lærerne i Ishøj kan næste skoleår
maksimalt få 810 undervisningstimer hver. Nyuddannede kan ikke
pålægges flere end 760, mens
børnehaveklasseledere kan nå helt
op på 920. Sådan lyder nogle af de
rammer, som Ishøj Kommune er blevet enige med lærerkredsen om at
sætte for lærernes arbejdstid.
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Fredag 29. april 2016 kl. 14.34

Alternativet vil tage folkeskolen
fra kommunerne

Foto: Cathrine Bangild

Læg folkeskolen direkte under ministeriet ligesom gymnasierne, og drop
læringsmålstyret undervisning og nationale test. Alternativet er efter lang betænkningstid klar med en folkeskolepolitik. 872 dage skulle der gå, før Folketingets yngste parti forleden vedtog en

folkeskolepolitik, og budskabet er altså
klart: Folkeskolen skal have langt mere
selvbestemmelse, og inspirationen kan
komme fra gymnasierne, som modsat
folkeskolen ikke er underlagt kommunerne, men er selvejende institutioner.

Tirsdag 26. april 2016 kl. 15.43

Onsdag 27. april 2016 kl. 12.12

Vinder af Unge Forskere nørder kvantefysik med veninden.
En videbegærlig 9.-klasseelev kunne i dag juble over den
samlede førsteplads ved årets
Unge Forskere. Frederikke Uldahl fra Vejle havde undersøgt
brugen af antibiotikastoffet tetracyklin i behandling af akne.

Ny vejledning om dispensation
fra at politianmelde børn
De seneste år har lærere været nødt til
at politianmelde børn for overfald, hvis
lærerne skulle have mulighed for at få
erstatning for skader. Men en vejledning, som Justitsministeriet netop har
udsendt, skaber klarhed om reglerne for,
hvornår man kan få dispensation. »Vejledningen er nu klart bedre end tidligere,

hvor man ude på skolerne var forvirrede
over reglerne. Mange har syntes, det var
uhensigtsmæssigt at skulle anmelde et
barn for vold, men det var nødvendigt for
at sikre, at læreren kunne få erstatning
for sin skade«, fortæller Thomas Andreasen, der er formand for arbejdsmiljø- og
organisationsudvalget i DLF.

TUSINDER AF BILLEDKUNSTLÆRERE
ER ALLEREDE TILMELDT. ER DU?
Tilmeld dig netværket Billedkunst og følg med
i debatten om dit fag.
folkeskolen.dk/billedkunst
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D E B AT

Vi har ladet
inklusionen fejle
Regeringens inklusionseftersyn indeholder konkrete udfordringer og anbefalinger. Men lærerne kan
ikke skabe forandringerne alene – det kræver også ændringer fra ministerium, byråd, forvaltning og ledelse.

KRONIK
AF LARS SVENSON, SKOLECHEF I
AABENRAA KOMMUNE OG MEDLEM
AF EKSPERTGRUPPEN BAG
REGERINGENS INKLUSIONSEFTERSYN

Inklusionen har slået fejl? Nej, vi har ladet inklusionen fejle ved at fokusere på de 96 procent.
Det er blevet fortællingen om børn anbragt i
pressede læringsmiljøer baseret på økonomisk
tænkning. Inklusionen er blevet indført sammen
med besparelser, ændrede arbejdstidsregler,
skolereform og en generel følelse af resurseknaphed i den danske folkeskole. Inklusion er
blevet et geografisk mål og ikke et kvalitetsmål.
Regeringens inklusionseftersyn er gennemført, og rapporten er på trapperne. Den
vil selvfølgelig indeholde massevis af data og
undersøgelser, der endnu en gang vil fastslå,
at inklusion, når det lykkes, er til gavn for alle

børn. Som noget nyt vil den også italesætte
en række udfordringer og konkrete anbefalinger i forhold til disse udfordringer.
Når anbefalinger bliver konkrete og praksisnære, kan de komme til at fremstå som
selvfølgeligheder – men formålet er også at
løfte »laveste fællesnævner«, ikke revolutionere de steder, hvor tingene allerede fungerer.
Med praksisnære anbefalinger er der en
risiko for, at det kommer til at fremstå, som
om det alene er folkeskolens lærere og pædagoger, der skal skabe forandringen. Men forandringen kan kun ske, hvis hele styringskæden hænger sammen – fra ministeriet, byråd,
forvaltning, ledelse og ud til medarbejderen.

Rapporten indeholder anbefalinger til alle niveauer – og
det forpligter på alle områderne. For medarbejderen – men
også for byråd, forvaltning og
skolens ledelse!

Således at vi kan få fokus på, at inklusion
ikke handler om 96 procent – det handler om
100 procent – alle børn skal være i faglig progression og trivsel.

Alle resurser følger med i Aabenraa
Det er altid forbundet med risiko at stikke hovedet frem og turde sige, at noget lykkes. Det
er dobbelt farligt, når emnet hedder inklusion, hvor det, at man måske lykkes, langtfra
betyder, at man ikke stadig begår fejl, og at
der ikke stadigvæk er børn i vanskeligheder.
I Aabenraa Kommune er vi lykkedes med
inklusion – på rigtig mange områder. Vi er
ikke i land endnu. Mange medarbejdere
oplever stadig, at de står alene med store
udfordringer i læringsmiljøet, de oplever, at
hjælpen er svær at få øje på. Det skal vi gøre
bedre. Vi skal have mere tydelige praksisorienterede strategier på skole- og forvaltningsniveau – noget, jeg i forhold til mit ansvarsom-

KRONIKKEN

Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert
nummer. Som hovedregel
er kronikken skrevet på
redaktionens opfordring. Hvis
du gerne vil skrive en kronik til
bladet, vil vi bede dig sende
en helt kort synopsis på
cirka ti linjer med kronikkens
hovedpointe og hovedargumentation, som redaktionen
kan tage stilling til. Skriv til
folkeskolen@folkeskolen.dk
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råde som skolechef kan få hjælp og vejledning
til i eftersynets rapport.
Men vi er lykkedes med et af de væsentligste parametre: Vi har fået styringskæden til
samstemmende at prioritere inklusionsindsatsen og gøre det til et vigtigt mål for skolerne
at lykkes med inklusionen.
Politikerne i Aabenraa Kommune har
modigt fastholdt, at alle resurserne skal følge
opgaven. Det vil sige, at alle de frigjorte
resurser, der er opstået på specialområdet,
når skolerne fremadrettet har visiteret færre
elever til specialområdet, er sendt retur til
skoleområdet – resurser sparet på specialskoler, befordring, færre elever i fri- og efterskoler – alt er ført retur til inklusionsopgaven i
almenområdet. Dette betyder, at vi på vores
19 skoler nu har 18,8 millioner kroner til rådighed til opgaven, hvor vi før omstillingen til
inklusion havde 15,2 millioner kroner til rådighed. Og det endda selvom der sideløbende
er gennemført besparelser på otte millioner
kroner på specialområdet. Er det resurser
nok? Det er svært at sige – men de er i hvert
fald i spil på almenområdet.
I Aabenraa Kommunes strategi for skoleområdet foretages der ikke sammenligninger
mellem skolerne. Fokus bevares på den enkelte skoles evne til at skabe progression og
udvikling for egne elever og trivsel for både
elever og medarbejdere.

Inklusionsopgaven skal være realistisk
Det er afgørende, at vi som skoler og kommuner tager ansvar for, at vores børn reelt
er en del af et fællesskab – på deres helt egne

præmisser. Derved forpligter vi os på, at alle
børn er i faglig progression og trivsel, og vi
tør italesætte, at dette betyder noget forskelligt for alle børn. Men der er tale om en ret,
som alle børn har!
Der findes ikke én medarbejder i den danske folkeskole, der ikke ønsker det bedste for
de børn, der er i skolen.
Men i en hverdag, hvor kravene og forventningerne er mange, er det vigtigt, at
der skabes muligheder omkring den enkelte
medarbejder og det enkelte barn, der gør det
muligt at lykkes med opgaven.

Det er afgørende:
• at de kommunale målsætninger og forvaltningsstrategier
afspejler et realistisk forventningsniveau i forhold til de
afsatte ressurser
• at politikerne tør sætte realistiske mål og prioritere elevog medarbejdertrivsel
• at fokus er på den faglige
progression og ikke på spinkle resultatmålinger. Hvis man
vil det enkelte barn, skal der
også fokuseres på løfteevnen
og ikke afgangsprøver alene!

Det handler om at få skabt sammenhæng i
hele styringskæden, lige fra ministeriet til
gulvet ude i klasselokalets barske virkelighed.
At turde frigøre sig fra forskningsresultater,
der ikke direkte kan overføres til en given
praksis, at frigøre sig fra urealistiske professionsidealer, fra forestillingen om en skole
fri for sygdom og vikarer. Det handler om

at turde tale om praksis, lytte til praksis og
skabe rum til udvikling af praksis – med fokus
på det enkelte barn.
Lærerne og pædagogerne skal forpligtes
på opgaven. Men opgaven skal være realistisk, der skal være opbakning fra ledelsen,
og der skal være tillid til, at der er sparring og
støtte at hente ved behov!
Ledelsen skal på samme måde forpligtes
på at prioritere trivslen for alle børn og medarbejdere – og støttes i dette. Støttes via sparring, opbakning og individuelle hensyn.
Skolerne og deres medarbejdere skal belønnes for at lykkes med faglig progression
og trivsel! Få, men vigtige mål, og så skal der
sikres tid og frihed til at forfølge disse mål
med udgangspunkt i den lokale praksis. Men
med fokus på det enkelte barn.

Regeringens
inklusionseftersyn
Regeringen bebudede i 2015 et inklusionseftersyn. En
ekspertgruppe »tæt på hverdagen« med Skoleledernes
formand, Claus Hjortdal, i spidsen blev nedsat for at
kortlægge inklusionsområdet gennem en række undersøgelser. Arbejdet skal munde ud i en række konkrete
anbefalinger til arbejdet med inklusion, som skal være
nemme for kommunerne og skolerne at iværksætte.
Rapporten forventes at komme 11. maj. Folkeskolen.dk
dækker præsentationen af eftersynet.

Illustration: Mai-Britt Bernt Jensen

Ekspertgruppen i
inklusionseftersynet
Formand: Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.
Lærer Ann Rytter Westerberg, lærer Karina Abildgaard
Leisin, pædagog Rikke Smedegaard Hansen, Nyborg,
Mads Brix Baulund, formand for Unge med Handicap,
Mads Løjtved Rasmussen, politisk næstformand i
Danske Skoleelever, Henrik Beyer, direktør for Børneog Unge-udvalget i Herning Kommune, Lars Svenson,
skolechef i Aabenraa Kommune, Mette Grønvaldt,
skolechef i Brøndby Kommune, Jacob Stenholt-Jacobsen, PPR-leder i Solrød Kommune.
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»Sådan bliver det.
Der er intet at gøre«
En ny bog viser citater fra ledere, der forsøger at afvæbne medarbejdernes kritik. DLF opfordrer lærerne til at tale med hinanden
om problemerne og fremsætte fælles løsninger.
DLF MENER
AF DORTE LANGE, NÆSTFORMAND I
DANMARKS LÆRERFORENING

Overskriften er et af de citater fra chefer til
medarbejdere i den offentlige sektor, som
lektor på Roskilde Universitet Rasmus Willig
har samlet til baggrund for sin nye bog »Afvæbnet kritik«. Han viser, hvordan kritikken
og debatten mellem medarbejdere og ledere
på offentlige arbejdspladser er forstummet.
Det er et problem for de ansatte – men især
for borgerne. For kvaliteten forringes, når
fagpersoner ikke ytrer sig.
Men skal vi altid tro på citatet – og er der
helt sikkert ikke noget at gøre? Der er noget
at gøre, om end det kan blive svært, når man
ser flere af citaterne fra ledere: »Du taler
tingene ned. Tal dem op«, »Du er et brokkehoved«, »Hvad har du selv gjort?«, »Jeg vil
overhovedet ikke høre om problemer, du skal
komme med løsningsforslag«.
Når lærere oplever at være nødt til at ignorere elever, der har det svært, fordi det ellers
ville betyde, at de igen er nødt til at møde
uforberedt op i klassen, så kan det synes som
en umulig opgave at skulle give løsningsforslag. Løsningen er, at der enten skal fjernes
opgaver eller ansættes flere lærere – og det er
jo ikke noget, en lærer bestemmer – selv.
Rasmus Willig understreger, at det ikke er
den enkelte leder, der er »skurken« i fortællingen. Ledere siger ofte: »Det er noget, vi er blevet
pålagt«, og føler sig måske lige så magtesløse.
Vi ved, at skoleledere ofte oplever samme slags
svar fra deres chefer, hvis de påpeger, at der er
problemer – som ikke kun er »udfordringer«.
»Jeg oplever et system, der producerer en
uheldig form for kynisme. Mange siger til mig:
Jeg ved, at jeg gør noget forkert, men jeg gør
det alligevel«, siger Rasmus Willig til Politiken.
24 /

DLF mener, at der er noget at gøre. Vi vil
arbejde for, at »kommandovejen« fra chefer
til ledere til lærere også en gang imellem
vendes om. Især når den har negativ konsekvens for elevernes undervisning. Lærere er
elevers og deres forældres advokater over for
systemet, selvom for eksempel professor Ove
Kaj Pedersen forsøger at fremstille læreres
og DLF’s ønske om ordentlige arbejdsforhold
som værende i modstrid med elevernes og
samfundets interesser.
Et andet citat fra Rasmus Willigs samling
lyder: »Det er altså kun dig, der har det sådan«. Og hvis man tror på det, kan man intet
ændre. Men det passer sandsynligvis heller
ikke. Så begynd med at spørge hinanden, om
»udfordringerne« er ved at blive til problemer – og om der skulle være løsningsforslag,
I kunne komme med som samlet lærerkollegium. Det vil være svært at overhøre.

DLF mener, at
der er noget at
gøre. Vi vil arbejde for, at »kommandovejen« fra
chefer til ledere
til lærere også
en gang imellem
vendes om.

Deltag i netdebatten.
Folkeskolen.dk holder
åbent hele døgnet.
}Hallo – er der nogen?
Janne Skovbjergs blog på
folkeskolen.dk/religion:

»… At der måske kom en ny
prøve, vidste vi vel alle. Der har
jo været forsøg de seneste år.
Nogle få af os vidste, at der
kun ville være én prøveform
i år. Alle andre, der kiggede i
den officielle prøvevejledning
på uvm.dk, kunne indtil januar
læse, at man kunne vælge
mellem to prøveformer. Nogle
har derfor undervist efter, at
man skulle op i den gamle
prøveform, og har derfor ikke
øvet problemstillinger, fremlæggelse med produkt med
mere.
De, der opdagede den nye
vejledning i januar, kunne se,
at man måtte trække fordybelsesområder 1. april, og at
antallet af emner skulle være
konstant. Et brud på alt, hvad
vi før har set med udtræk,
hvilket har skabt nogen forvirring i det danske land – ikke
mindst fordi man på uvm.dk
bliver henvist til et slideshow
fra den tidligere læringskonsulent, hvor der står, at der
skal være fire sedler/emner tilbage at vælge imellem til den
sidste gruppe, der trækker …
Hvad gør man så, når man
bliver i tvivl? Et oplagt valg
ville være at stille et spørgsmål på læringskonsulentens
konference på SkoleKom. Efter to måneders total tavshed
fra officiel side blev man fra
starten af april mødt af beskeden om, at man har bortprioriteret at svare på spørgsmål på SkoleKom grundet
arbejdspres!«

Læs også
interview med Rasmus Willig i
kommende nummer af Folkeskolen
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1.295 INDLÆG FRA LÆSERNE I APRIL
Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkeskolen.dk. Maksimalt 1.750 enheder inklusive
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer 11
skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 25. maj klokken 9.00.
Rasmus Fregerslev, aktiv i Danske Gymnasieelevers
Sammenslutning

KARAKTERKRAV
GIVER DÅRLIGERE
UNDERVISNING
Et karakterkrav på gymnasiet vil give dårligere undervisning i folkeskolen. Eleverne
vil være bange for at udstille deres egen
uvidenhed ved at stille »dumme« spørgsmål.
I frygten for at få en lavere karakter vil eleverne forhindre sig selv i at opsøge ny viden.
Selvom eleverne uden tvivl vil lære mere og
i de fleste læreres øjne også virke som mere
engagerede, vil mange elever ikke turde
række hånden op på grund af karakterræset.

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

} Redingtons mageløse frækhed
Niels Christian Sauers blog:

»Hvis nogen skulle være i
tvivl om, hvor de mest indædte fjender af folkeskolen,
den danske lærerstand og
deres fagforening i dag befinder sig, så kan de bare
læse det skriv, Helle Thornings nærmeste rådgiver
gennem alle hendes år ved
magten, Noa Redington, har
begået i Politiken søndag
den 24. april 2016 (politiken.
dk/debat/profiler/noaredington/ECE3171187). Redington
formelig syder og sprutter af

arrigskab, bitterhed og såret
forfængelighed over, at DLF
og Bondo stadig står op. Indlægget, der bringes af Politiken under overskriften ’Bondos utilslørede foragt’ med
brug af rød farve og Jesu
genkomst-typografi, er endnu et forsøg på karaktermord
på Bondo, hvem Redington
fuldstændigt skamløst tillægger en ’konfrontationsstrategi’ i forbindelse med
Overenskomst 13 og den
efterfølgende konflikt …

Det er uomtvisteligt, at
selv om DLF havde lagt sig
fladt ned, havde sagt som
en gulvmåtte, og Bondo
havde skrevet under, uden
at et komma var flyttet, sådan som KL krævede, så var
der alligevel blevet konflikt.
Medlemmerne ville aldrig
nogensinde have stemt det
forslag til overenskomst
hjem ved den obligatoriske
urafstemning, og så havde
konflikten alligevel været en
realitet …«.

Nyt læringsforløb:

Styrk klassefællesskabet
og den enkelte elev
Hold øje med postkassen!
Om få uger sender vi det gratis undervisningsmateriale
STÆRKE SAMMEN til alle landets skoler.

STÆRKE SAMMEN

STÆRKE SAMMEN er et læringsforløb, der giver
konkrete værktøjer til at styrke børns modstandskraft
og handlemuligheder, hvis deres rettigheder krænkes.
Se mere på redbarnet.dk/SKOLE/fagpersoner

Melle

mtrin

net
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Hoppepude
med faldpude
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Lars Melsen, idrætslærer, Ebeltoft

SKOLEIDRÆT ANNO 2016
– DROP DEN EKSAMEN
Alle vil være med



Sjov og effektiv motion



Kan bruges hele året



Ingen vedligeholdelse



Kan forsikres

Læs mere på:

www.aktiv-leg.dk
Vi producerer også legepladser

Deltag i netdebatten

Det er rigtig
godt, at idræt
også har fået fokus på karakterer, men det er
ikke det eneste
motiverende,
som får faget til
at fungere. Det
ville være en
falliterklæring.
Foto
s: Po
ul M

Foto: Sailendra Kharel

adse
n

folkeskolen.dk holder
åbent hele døgnet

Vi vil gøre idrætten en tjeneste ved kun at
skulle give en årskarakter. Så gør vi heller ikke
grin med elevernes arbejde op til eksamen,
da kun 25 procent af eleverne faktisk skal op.
Resten kan bare smide deres store teoretiske
og praktiske forberedelse i skraldespanden.
Jeg ville i hvert fald blive noget trist, hvis 75
procent af mit arbejde alligevel ikke skulle
bruges til noget.

OVENEM
RS
T
GRAKUELI,G
TIS T,

Udførlig lærervejledning med masser
af aktiviteter og veltilrettelagt emneuge
følger med. Gratis. Betal kun porto og
ekspedition. Se mere og bestil
act KATASTROFE på:
rødekors.dk/skole/katastrofe
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*Der er til de første 300.000 tilmeldte



Husker du idræt fra dengang, hvor læreren
hældte en bold ind i midten, fløjtede kampen
i gang og fungerede som dommer i stil med
Ole Thestrup i »Busters Verden«.
Idræt i dag er noget helt andet, og jeg er
så heldig at have 15 års erfaring med det. Det
er blevet et rigtigt skolefag med opfyldelse af
Fælles Mål, som sikrer stor faglighed gennem
både alsidige aktiviteter, viden om et sundt legeme og en indsigt i idrætskultur og samvær.
Idræt er ikke blot et fag, som få deltager aktivt i, og slet ikke et fag, hvor mange forsøger
at undgå deltagelse. Dommedagsfortællinger
om piger med evigt ondt i maven og drenge
med kroniske knæproblemer skal man ikke
lytte til. Det har ikke hold i virkeligheden.
Det er rigtig godt, at idræt også har fået fokus på karakterer, men det er ikke det eneste
motiverende, som får faget til at fungere. Det
ville være en falliterklæring. Vi er nødt til som
lærere at skabe rammer for en positiv tilgang
til motivation og lyst til at deltage.
Og netop lysten til at deltage er blevet udfordret med indførelse af eksamen, som i det
9. skoleår totalt styrer undervisningen med
demotivering og nedgang i fysisk bevægelse
til følge. Dette ser jeg som en forkert retning
både i forhold til impulsiv glæde for konkurrence og leg og i forhold til ønsket om mere
bevægelse i skolen.

A

AKTIV ÅRET
RUNDT
Sjov, sang og dans
med Sebastian Klein
og Jacob Riising

Alle børn
får en bold!*
Inspiration til 45 min.
daglig bevægelse
Sjove konkurrencer
og flotte præmier!

Brug
bolden

26. september til 14. oktober 2016
Få en masse sjove & sunde oplevelser
med temaet: Brug bolden!
Det er gratis at være med!

Tilmeldingen
er åben på

aktivåretrundt.dk
*Der er til de første 300.000 tilmeldte

Sidste år deltog flere end 250.000
elever i sundhedsugerne
(Sidste frist er 14. sep. 2016)

99%

af lærerne mener, at
Aktiv rundt i Danmark er et
godt projekt, som skal
fortsætte med at være
et tilbud til skolerne

Arrangør:

Projektet støttes af:
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FORSKNING

Styrk
relationerne
AFSTEMMER

E

»Afstemmerne« viser,
at man er nærværende,
og at man har børnene på
sinde. Med »afstemmere«
bringes elever og lærere på
bølgelængde. Det er små
ting, som at læreren smiler
og nikker og viser, at hun
er aktivt lyttende, når eleven taler.
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At kontakten til eleven er afgørende, ved enhver lærer,
men ny forskning viser, hvor små signaler eleverne fanger,
og hvordan man bevidst kan arbejde mod bedre relationer.

TEKST ESBEN CHRISTENSEN • ILLUSTRATION BOB KATZENELSON

D

et er vel trods alt de færreste
ph.d.-afhandlinger om lærernes
relationskompetencer, der får
deres begyndelse på smedeuddannelsen i Ishøj. Ovenikøbet en afhandling, der
viser, hvorfor og hvordan det kan være, at det
er så svært og så spændende at være lærer.
Men Louise Klinge var specialeskrivende
og ville være gymnasielærer – så hun tog et
ekstra job som danskunderviser på smedeuddannelsen. Og her krydsede hun ind på
sporet mod afhandlingen »Lærerens relationskompetence. En empirisk undersøgelse af,
hvordan læreres relationskompetence viser
sig i interaktioner med elever og klasser i
almenundervisningen i folkeskolen«, der blev
forsvaret tidligere på foråret.
Det var en broget forsamling, hun dengang
i 2007 mødte på smedeuddannelsen. Kun en
af de 16 unge mænd var endt der, fordi han
ville være smed. For de andre smedelærlinge
var alle andre døre simpelthen lukket. Faglige
og menneskelige nederlag – blandt andet på
grund af dårlige relationer til tidligere lærere
– havde fået dem til at vælge den mindst muligt boglige vej.
Louise Klinge mødte dem med verdenslitteratur og positive forventninger. I stedet for
konventionel undervisning lod hun eleverne
sætte ord på det, de oplevede, når de læste
en tekst eller så på et billede. I løbet af få
uger blev en afvisende tilgang til danskfaget
til det modsatte. Og timerne blev fyldt med
engagement og glæde. En af smedelærlingene
skrev i en evaluering:
»Det har været sjovt, og vi har ikke set
Louise blive sur, og hun er den eneste af alle
lærere, jeg har haft, som ikke er blevet sur,
og det hjælper også meget. Jeg har hørt mere
efter i de ti uger, jeg har været her, end i de ti
år, jeg har gået i folkeskolen«.
Det var en øjenåbner:
»Bare ved at møde dem med høje forventninger og menneskelig interesse kunne
man på ti uger skabe en positiv forandring«,

siger Louise Klinge, der i dag er adjunkt på
læreruddannelsen ved professionshøjskolen
Metropol.

Små forskelle i mimik betyder meget
Arbejdet med smedeeleverne blev udgangspunktet for Louise Klinges forskning. Og
spørgsmålet: Når gode relationer er så vigtige,
hvad skal der så til for at opnå dem? bliver
besvaret i hendes afhandling.
»Mit afsæt er, at relationskompetence er
en almenmenneskelig kompetence. Vi er alle
indimellem i stand til at indgå i positive samspil, men det varierer, hvor ofte vi er i stand
til det. Læreren skal agere relationskompetent i et professionelt rum, hvor der er mange
børn og et undervisningsindhold at tage
hensyn til. Indtil nu har der været en opfattelse af, at relationskompetence er i spil, når
læreren laver såkaldt relationsarbejde. Men
eleverne tolker stort set alt relationelt

og intentionelt, så relationsarbejdet finder
sted hele tiden«, siger Louise Klinge. I sin
indsamling observerede hun både lærere, der
havde let ved, og lærere, der havde svært ved
at skabe gode relationer til de samme elever.
Hun peger på, at lærerne kan være relationskompetente i alle deres handlinger:
»Børn lægger så meget i det, læreren siger
og gør. Så hvis de kommer ind og ser irriterede ud, så sidder børnene og tolker: Hvorfor
ser hun sådan ud? Er det noget, jeg har gjort?
Og lærerne er ikke supermennesker, men det
er en viden, man kan bruge, når man har et
overskud«, siger hun.
Eleverne vil gerne mærke, at de betyder
noget for læreren. For eksempel nævnte
en elev i forskningen, at en af lærerne bare
sagde »gør sådan og sådan«, før hun gik
videre. En anden lærer »vil gerne have, at

BEHOV FOR LSE
ME
SELVBESTEM

Selvbestemmelsesteorien:
Du skal i en eller anden grad
opleve at sidde ved rattet i
dit eget liv. Og hvis eleverne
ikke selv sætter retningen,
har de brug for at forstå, at
det er en meningsfuld retning, bilen kører i.
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HANDLE
ISK
O M SO R GS E T
»At handle omsorgsetisk
kræver et vedvarende hensyn til, at det faglige og
trivsel ledsager hinanden.
For eksempel hvis der er
en dreng, der har snøftet i
tre kvarter, så kan læreren
sige: ’Hey Reza, det er fint,
hvis du går ud og pudser
din næse’. Store børn skal
kunne bestemme over egen
krop.

jeg lærer det. Så hun spørger altid: Har du
forstået det?«
»I hver eneste handling kan lærere agere
relationskompetent. Det lillebitte didaktiske
greb, at læreren spørger: Har du forstået det?
Det går barnet ind og tolker som, at læreren
er interesseret i at lære mig det her«, fortæller
Louise Klinge. Hun nævner også, at eleverne
havde lagt mærke til, at en af lærerne bare
sagde »hej hej« om fredagen, mens en anden
lærer sagde »hav en rigtig god weekend«. Igen
blev denne lille sproglige vane af eleverne tolket, som om de havde betydning for læreren.
Relationen har betydning for elevernes
faglige engagement, stressniveau, selvværd og
opførsel over for hinanden. Og hvis eleverne
ikke kan mærke, at de betyder noget for
læreren, får de en negativ relation og bliver
ligeglade.
»Både med læreren og med faget. De
ting hænger selvfølgelig ofte sammen«, siger
Louise Klinge.

Afgørende faktorer for gode relationer
Louise Klinge har fundet fire egenskaber – tre
synlige og en usynlig – der tilsammen skaber
gode relationer mellem lærere og elever:
1. Afstemmere
Med »afstemmere« bringes elever og lærere
på bølgelængde. Det er små ting, som at læreren smiler og nikker og viser, at hun er aktivt
lyttende, når eleven taler. Eller at man går
op i toneleje, når man stiller et spørgsmål,
hvilket indikerer, at man er oprigtigt interesseret. Der er på den anden side nogle lærere,
der vender ryggen til eleverne, mens de taler
til dem, og det er en fejlafstemmer. Bitte små
nonverbale og verbale ting
»Afstemmerne viser, at man er nærværende, og at man har børnene på sinde. Og det
er børnene helt vilde med. Det stik modsatte
er nogle piger, der fortæller: ’Vores tysklærer
siger: Jeg er ligeglad med, om I laver larm,
jeg får min løn alligevel’. Det er det værste,
for tyske verber er sjældent så fængende, at
eleverne kan koncentrere sig om dem uden lærerens engagement«, siger Louise Klinge, der
også fortæller, at et uafsluttet møde eller andet
mental støj kan forhindre læreren i at være
nærværende og på bølgelængde med eleverne.
2. Understøttelse af børnenes psykolo
giske behov
Louise Klinge har valgt at bruge selvbestemmelsesteorien, når hun taler om børnenes
psykologiske behov. Ifølge selvbestemmelsesteorien er der tre behov, som skal imødekommes, for at vi mennesker trives.
30 /
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RECEPTIV
RETTETHED
Receptiv rettethed – en
indre faktor eller tilstand,
som læreren skal være
i. Tilstanden kræver en
modtagende fokusering på
både eleverne, undervisningsindholdet og læreren
selv.

2.1 Behovet for selvbestemmelse
Du skal i en eller anden grad opleve at sidde
ved rattet i dit eget liv. Og hvis eleverne ikke
selv sætter retningen, har de brug for at
forstå, at det er en meningsfuld retning, bilen
kører i.
»Vi får opfyldt vores selvbestemmelsesbehov, når vi kan se mening i det, vi laver. Og
det er så vigtigt, at læreren begrunder, hvorfor det, vi arbejder med nu, er vigtigt«.
2.2 Kompetencebehovet
Man skal kunne håndtere de udfordringer,
man møder.
»Elever, der får opgaver, de ikke kan løse,
bliver demotiverede. Så læreren skal arbejde
differentieret og forsøge at imødekomme
de forskellige evner og behov, som eleverne
har«, siger Louise Klinge.
2.3 Behovet for samhørighed.
Det at man oplever, at man er en værdifuld
del af et fællesskab. Det er bitte små ting som
at sige: »Dejligt, du kommer der, Abdellaoue,
vi skulle også til at gå i gang«. I stedet for
at sige: »Skynd dig ind på din plads«, siger
Louise Klinge.
3. Handle omsorgsetisk
»Det, der primært ligger i det, er et vedvarende hensyn til, at det faglige og trivsel ledsager
hinanden. For eksempel hvis der er en dreng,
der har snøftet i tre kvarter, så kan læreren

sige: ’Hey Reza, det er fint, hvis du går ud og
pudser din næse’. I stedet for at skælde og
smælde, hvis de går ud uden at have spurgt
om lov«, fortæller Louise Klinge. Hun ærgrer
sig over, at vi i skolen har store børn, der ikke
må bestemme over egen krop.
4. Receptiv rettethed
Det er en indre faktor eller tilstand, som
læreren skal være i. Tilstanden kræver en
modtagende fokusering på både eleverne,
undervisningsindholdet og læreren selv.
Louise Klinge fortæller, at en vellykket
undervisning har denne usynlige faktor i spil:
»Man kan være i tilstanden uden at gøre

en hel masse. Det, at læreren har holdningen:
’Okay, hvis der er nogle børn, der er helt vildt
urolige, så kan det være, fordi jeg ikke har
tilpasset undervisningsindholdet, så det passer til der, hvor de er’«, siger Louise Klinge og
citerer en lærer fra sin undersøgelse.
»Bente sagde: ’Jeg har hele tiden en opmærksomhed på mig selv – for eksempel
når jeg kan høre, at min stemme er ved at
blive skinger, så skruer jeg lige ned, for der
er ingen, der gider høre på én med skinger
stemme’. Hun har en rettethed mod sig selv
hele tiden«, siger Louise Klinge.
»Når lærere kan få samstemt fokusset på
eleverne, indholdet og sig selv, så er det megafedt at undervise«.
Men for at læreren kan være receptivt rettet, skal en række forudsætninger være på
plads.
Læreren skal have en mentaliserende
instilling. Et forsøg på at se det hele fra den
andens perspektiv.
»Dels at man empatisk lever sig ind i, hvordan den anden har det. Og dels ser sig selv
udefra, så man kan justere sig selv i forhold til
det. Mentaliseringsevnen er en central forudsætning for, at man kan agere relationskompetent«, siger Louise Klinge.

»Det betyder vildt meget for børnene, om
læreren kommer ind og er sur, eller om
hun er i godt humør. Så det er vigtigt, hvad
det er for nogle vilkår, vi byder lærere og
elever. Vi ved, at folks kognitive formåen
er klart bedre, når de er i godt humør«.
LOUISE KLINGE
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Det kræver didaktisk og mentalt overskud

Læs også
På folkeskolen.dk er der link til Louise
Klinges ph.d. »Lærerens relationskompetence. En empirisk undersøgelse af,
hvordan læreres relationskompetence
viser sig i interaktioner med elever og
klasser i almenundervisningen i folkeskolen«.

Hvis læreren glemmer at mentalisere, kan
hun let gå galt i byen med sin undervisning.
Det er blandt andet derfor, Louise Klinge,
der underviser lærerstuderende og lærere
på Metropol, anbefaler, at lærerstuderende i
en periode følger en bestemt elev. Og på den
måde fastholder oplevelsen af at blive undervist – og altså får en opfattelse af, hvordan det
er at være elev.
»Hvis jeg mentaliserer og er optaget af,
hvad der foregår inden i den anden, så er
det, jeg har en idé om, at den andens handlinger er meningsfulde. Jeg prøver at leve
mig ind i det åbent og nysgerrigt. Hvorfor gør
eleven sådan? Hvordan har det, jeg har gjort,
kunnet påvirke ham til at gøre sådan? Det er
meget spændende, for det kan man træne«,
siger Louise Klinge. En vis grad af overskud
og nærvær er også nødvendigt. Ligesom et
godt humør eller »positive emotioner« er betydningsfuldt.
»Det betyder vildt meget for børnene, om
læreren kommer ind og er sur, eller om hun
er i godt humør. Så det er vigtigt, hvad det er
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For at læreren skal kunne agere relationskompetent, er det nødvendigt, at forudsætningerne er på plads. Lærernes egne psykologiske
behov for selvbestemmelse, for at de kan løse
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for nogle vilkår, vi byder lærere og elever. Vi
ved, at folks kognitive formåen er klart bedre,
når de er i godt humør. Og det er vigtigt for
læreren, der skal træffe så mange krævende
valg hele tiden«, siger Louise Klinge. Oven i
det kræves et didaktisk overskud. I forhold til
både indhold og metoder.
»Hvis ikke læreren har almendidaktiske
kompetencer og undervisningsindholdet inde
under huden, bliver hun enormt ufleksibel.
Så kan hun ikke lave en faglig afstemning
med børnene – hun kan ikke være åben for
deres signaler«, siger Louise Klinge. En lærer,
der ellers var dygtig til relationer, fortalte i et
interview:
»De få gange, hvor jeg er kommet til undervisning uden at være godt nok forberedt,
bliver min lunte kortere. Det er egentlig
bunduretfærdigt«.
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de opgaver, de bliver stillet, og en oplevelse af
samhørighed med kolleger og elever skal også
være på plads.
Derudover skal læreren have både generel
og specifik viden om børn. Hvor længe kan
børn på en bestemt alder koncentrere sig?
Hvad kan de rent neurologisk?
»Specifikt skal læreren vide, hvad eleverne
hedder, og hvem de er. Hvordan skal en
lærer, der har ni forskellige klasser og ikke
engang kender elevernes navne, kunne agere
relationskompetent?« spørger Louise Klinge.
En relationsfremmende skole stiller krav
til rammerne.
»Det er helt afgørende, at arbejdsvilkår og
skolehverdagens struktur fremmer læreres
muligheder for at skabe gode relationer til
hver enkelt elev og klassen som helhed, da
det er alfa og omega for elevernes trivsel og
læring«, siger Louise Klinge.
Hvis alt det er på plads, kan effekten til
gengæld også være markant og positiv:
»Lige pludselig er lærere og elever sammen i læringsfællesskab om et fælles tredje,
som de fordyber sig i. De finder en tone og en

fælles melodi, det bliver et rum, der spiller
sammen. De afbryder ikke længere hinanden,
og læreren kan slippe sin kaptajnskasket – det
er så fint at opleve, når det sker«, siger Louise
Klinge.
I forordet til afhandlingen fortæller Louise
Klinge om sin første fremlæggelse af forskningens konklusioner. Denne beretning om
afhandlingen, der begyndte på smedeuddannelsen i Ishøj, kan passende afrundes med
selve afhandlingens første afsnit:
»Da jeg i sommer kom hjem efter et skriveophold, fortalte jeg begejstret min familie
om afhandlingens konklusion på spørgsmålet
om, hvori lærerens relationskompetence kan
siges at bestå. Efter at have tegnet og fortalt,
udbrød min 15-årige datter Hannah: ’Ej, jeg
vidste slet ikke, det var så svært at være lærer. Det lyder jo vildt spændende. Jeg får helt
lyst til at blive lærer’. Jeg håber, min ph.d.
kan bidrage til at fremhæve kompleksiteten
og vigtigheden i lærerens virke, sådan at Hannahs udbrud vil gælde for mange«.

Om Louise Klinge
Louise Klinge er adjunkt ved professionshøjskolen Metropol. Før hun begyndte på sin ph.d., arbejdede hun
i fem år på fem forskellige fri- og folkeskoler. Hun har
været støttelærer for en række lærere og har arbejdet
i skolen med bevidstheden om, at hun senere ville beskrive, hvad det er, der foregår. Ph.d.en om lærernes
relationskompetencer blev til i et samarbejde mellem
Metropol og Københavns Universitet.

esc@folkeskolen.dk

KORT & COOL

Få endnu en sproglig
KORT & COOL ER OPFØLGEREN TIL
BESTSELLEREN FUCK, EN LÆKKER RØV!
spanking fra Susanne
Staun og undgå overflødigt
flom og slappe sætninger.

SUSANNE STAUN

Sutter det shit,
du skriver?
SUTTER DET SHIT, DU SKRIVER?
VIL DU GERNE HAVE DET TIL AT SLUTTE
MED AT SUTTE?
TÆNKTE DET NOK.
SÅ KOM DA INDENFOR OG FÅ ET SLAG
STRAMBUKS: PEPTALK, RØVFULD, KLAR
BESKED – STRAM OP!

Opfølgeren
til bestselleren
Fuck, en
lækker røv!
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REFORMSTATUS

ALT FOR
MEGET NYT
PRESSER
Siden reformen blev indført, har Folkeskolen fulgt
Nordstjerneskolen. Lærerne fortæller, at de lange skoledage presser eleverne, mens fusioner, forandringer og
manglende tid til samarbejde presser medarbejderne.
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I den nye reform
Folkeskolen har fulgt to skoler i folkeskolereformens første knap to år – Nordstjerneskolen i Frederikshavn (nu Nordstjernen
Skoleafdeling) og Trongårdsskolen i LyngbyTaarbæk. Vi slutter serien nu med disse to
artikler fra Nordstjernen. Trongårdsskolen
har ikke ønsket at medvirke denne gang. De
begrunder det med arbejdspres.

TEKST: HELLE LAURITSEN • FOTO: LARS HORN

F

orandringer,
fusioner og for lidt
tid til samarbejdet
er noget af det, der
presser medarbejderne på Nordstjernen Skoleafdeling i
Frederikshavn. Folkeskolereformen fylder også, men
har måske lidt svært ved at komme
til mellem alt det andet. Den lange
skoledag fylder meget for eleverne.
Faktisk anbefaler nogle læger
forældrene at sygemelde deres børn
indimellem, fordi børnene viser
tegn på en alt for presset hverdag.
»Det med de lange skoledage er
som at sige: ’Kan du ikke lide havregrød, så spis noget mere’. Nogle
børn er meget udfordret af de lange
skoledage. Eleverne med diagnoser
i autismespektret kan søge om at få
dispensation, men elever med generelle indlæringsvanskeligheder kan
ikke få dispensation – og de synes,
det er hårdt«, fortæller tillidsrepræsentant Dorthe Normann Andersen.
»Mange af børnene synes, at
skoledagen er blevet for lang.
7.-klasserne er hårdt ramt, fordi de
går til præst også. Indimellem har
de haft ni lektioner på en dag. Flere
har også problemer med at gå til de
fritidsaktiviteter, som de gerne vil«.

Tiden til at mødes mangler
Tillidsrepræsentanten mener, at der
er mange gode intentioner i skolereformen. Men at få det hele til at
fungere med de nye arbejdstider
volder problemer.
»Vi har svært ved at finde tid til
at mødes – især med pædagogerne
men også med andre lærere – for
eksempel nu, hvor vi skal arbejde
med opgivelser til afgangsprøven.
De, der har det sværest i dette, er
vores nye kolleger. Når tingene er
nye, og man skal udarbejde opgivelser i flere fag, så risikerer man let at
komme til at arbejde alt for mange
timer«, siger Dorthe Normann Andersen.
Hun kalder det et underligt
paradoks, fordi lærerne jo er på
skolen i hele deres arbejdstid. Så
burde det være let at mødes, men
det er det altså ikke, fordi folk er

à
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Lærerne ser stressramte børn, og nogle af lægerne i kommunen har direkte opfordret forældrene til at give deres
børn kortere dage eller give dem fri indimellem, fortæller
Casper Wøhlk og Mette Kyhl Johansen, der underviser i
3.-klasserne.

Inklusionsvejlederne er en hjælp

bundet op på undervisning og mange andre
aktiviteter.
Pædagoger og andre kan stå for 75 procent
af den understøttende undervisning i indskolingen i Frederikshavns Kommune. Men det
er svært at aftale, hvad den understøttende
undervisning skal indeholde, fordi der aldrig
er tid til, at lærere og pædagoger kan mødes.
»Til gengæld tror jeg, at der er mange, der
er glade for at have fri i weekenderne«, siger
Dorthe Normann Andersen.
Som tillidsrepræsentant har hun påpeget
behovet for at tage opgaver fra nogle af lærerne i perioder, fordi det ikke hang sammen.
For eksempel elevplaner.

Ikke plads til at indføre nyt
Skolen vil gerne tage fat på mange af de nye
ting i reformen. De taler for eksempel om at
indføre et bevægelsesbånd på skolen for at
få mere bevægelse ind i løbet af dagen. De
vil også rigtig gerne udbygge samarbejdet
med erhvervslivet og foreningerne, men det
kræver tid, og den tid har de ikke haft.
I forhold til rullende indskoling hører distriktsskoleleder Kaj Erik Jensen mest positivt
fra forældrene. Men for de børn, der har udfordringer, giver det mange skift. Det er for tidligt
endnu at konkludere på den nye indskoling.
Og den understøttende undervisning er
heller ikke helt på plads. I distriktet taler man
om at veksle noget af tiden til den understøttende undervisning til tomedarbejderordninger. Det er de i dialog med forvaltningen om.
»Vi er hele tiden nødt til at prioritere«,
36 /

siger to lærere, der har 3.-klasser. »Det er
umuligt at få tid til at samarbejde om den
understøttende undervisning.
Mette Kyhl Johansen og Casper Wøhlk fortæller, at tidligere havde de faktisk bevægelse
med i løbet af skoledagen hver dag, men det
holder ikke længere.
»Heldigvis får eleverne en del bevægelse i
den understøttende undervisning, og vi sørger for, at de kommer op af stolene og strækker sig, når vi arbejder i timerne«.
Den understøttende undervisning har
stadig ikke fundet sin form. Eleverne tænker,
at det er hygge og leg, lærere og pædagoger
mangler tid til at planlægge. Ofte varetages
den understøttende undervisning af vikarer
eller pædagogmedhjælpere.
De håber, at den understøttende undervisning kan blive konverteret til tomedarbejdertimer. Det ville give mening.
»Vi har kun én lektion i historie i 3. klasse,
men de har seks lektioner understøttende
undervisning, hvor der ikke er meget fagligt
indhold«, siger Casper Wøhlk. Faktisk oplever lærerne ofte uro blandt børnene i tiden
efter den understøttende undervisning. Der
kunne blive en mere varieret undervisning,
bevægelse og andet, hvis tiden blev brugt på
tomedarbejderordning i stedet, siger de.

De to lærere understreger, at selv om de har
meget travlt, så går de glade på arbejde hver
dag.
»Det er dejligt, at vi har fået inklusionsvejlederne. Dem sparrer jeg meget med, og
jeg føler aldrig, at jeg står alene med et problem«, siger Mette Kyhl Johansen.
De har elever på frisk start-kursus, hvor
skolen prøver at give dem nogle redskaber til
at klare sig især i det sociale i klassen. Samtidig fungerer kurset som et åndehul for de
andre elever, når denne gruppe er væk fra
klassen. I det hele taget fylder inklusionsarbejdet en del, fortæller de.
»Folkeskolereformen betyder, at børnene
er brugt hen på eftermiddagen. Det er nogle
meget lange dage for dem, og vi har forældre,
der holder enkelte børn hjemme to dage om
ugen i en periode for at give dem noget ro«,
siger Mette Kyhl Johansen.
»Vi ser stressramte børn, og vi har nogle,
hvor deres læge direkte har sagt, at barnet
skal have nogle kortere dage«, fortæller Cas
per Wøhlk.
hl@folkeskolen.dk

»Det er svært at finde tid til at mødes – lærere og pædagoger«, siger tillidsrepræsentant Dorthe Normann Andersen,
her sammen med skoleleder Kaj Erik Jensen og skolebestyrelsesformand Jan Brønnum Sørensen. Hun kalder det et
paradoks, nu hvor lærerne er på skolen i hele deres arbejdstid.
Men de er bundet op på undervisning og andre aktiviteter.
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REDSKABER TIL

MATEMATIK
MATEMATIKVURDERING
0. KLASSE
Af Inger-Lise Heinze og
Karina Lehmann Kemner

Vi har kun én lektion i
historie i 3. klasse,
men de har seks lektioner understøttende
undervisning, hvor der
ikke er meget fagligt
indhold«.
Casper Wøhlk,
lærer

Et godt udgangspunkt
for at tilrettelægge
matematikundervisningen, så den tilgodeser den enkelte elev.

NU MED
NORMER OG
DIGITALT
SCORINGSPROGRAM

Et værktøj, der hjælper dig til at vurdere elevernes kompetencer i matematik i slutningen af 0. klasse. Afdækker
elevernes kunnen bl.a. inden for følgende områder:
•
•
•
•

Talrækken og talrækker
Antalsforståelse
Talsymbol
Talgenkendelse

•
•
•
•

Addition og subtraktion
Flest/færrest
Mønstre og former
Skrive tal og regnestykker

MATEMATIKVURDERING
1.-3. KLASSE
Af Inger-Lise Heinze og Karina
Lehrmann Kemner

En videreførelse af
Matematikvurdering
0. klasse – også med
digitalt scoringsprogram.

NYHED

Et materiale til vurdering af elevernes matematiske forudsætninger i 1.-3. klasse, som tester eleverne i deres
faglige evner inden for:
• Tal: titalssystem, decimal- • Geometri og måling:
tal og brøker
geometriske egenskaber,
• Regnestrategier: addition, geometrisk tegning, plasubtraktion, multiplikaceringer og flytninger og
tion, division og hvermåling
dagsøkonomi
• Statistik og sandsynlig• Algebra
hed
Opgaverne inden for hvert af de faglige områder svarer til
kravene i forenklede Fælles Mål.

Se priser og bestil på DPF.DK.
PSYKOLOGI
PÆDAGOGIK

KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK
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REFORMSTATUS

XXXXXXXXX

Skolebestyrelsen prøver
at beskytte skolen mod
urimeligheder
Lærerne er blevet behandlet uhørt dårligt, og nu er der ikke tid til at
blive visionære og tænke på folkeskolereform også, mener skolebestyrelsesformanden på Nordstjernen Skoleafdeling.
TEKST: HELLE LAURITSEN • FOTO: LARS HORN

Udefrakommende ubehageligheder har været
skolebestyrelsens største opgave at tage sig
af de seneste par år. Lærerne er blevet rigtig
dårligt behandlet, og det er gået ud over
mulighederne for at bygge noget op.
»Det har præget og præger stadig det hele.
Bestyrelsesarbejdet har i høj grad handlet om
at beskytte skolen – børn såvel som medarbejdere – skærme dem i alt det urimelige, der
sker«, fortæller skolebestyrelsesformand på
Nordstjernen Skoleafdeling i Frederikshavn
Jan Brønnum Sørensen.
Han forklarer, at skolen først var igennem
en fusion, hvor man forlod nogle små skoler
i gamle bygninger og i stedet fik den store
flotte skole til 1.100 elever, så der var positiv
stemning. Det var i januar 2013. Så kom der

en folkeskolereform og en lov om arbejdstid
for lærere og en fusion mere i august 2015,
så nu er Distrikt Øst oppe på 1.800 elever
fordelt på tre matrikler. Nordstjerneskolen
hedder nu Nordstjernen Skoleafdeling.
»Lærerne blev behandlet voldsomt
elendigt med lockouten. Egentlig er det jo
kun staten, der kan slippe af sted med at
behandle folk så dårligt. Mange forældre
var bekymrede over den måde, lærerne
blev behandlet på. Forældrene talte om den
lange skoledag for eleverne, og hvad det
ville komme til at betyde for foreningslivet.
Men de tænkte, at indholdet i reformen
fandt lærerne jo nok ud af. Så oplevede vi
problemer her på skolen med indeklimaet
i den helt nye skole, hvor flere end normalt

»Skolebestyrelsesarbejdet har i høj grad handlet om at
beskytte skolen – børn såvel som medarbejdere – og
skærme dem i alt det urimelige, der sker«, fortæller skolebestyrelsesformand Jan Brønnum Sørensen. Han spørger,
om man egentlig kan tale om en folkeskole, når der er så
forskellige vilkår og resurser i de forskellige kommuner.

blev syge. Dér flød bægeret over«, siger Jan
Brønnum Sørensen.
»Det er ikke rimeligt, det, der sker med
reform og arbejdstid. Og det har ikke været
muligt at tale om visioner i hele denne periode. I kommunen er vi blevet en brik i et spil
med endnu en fusion. Forvaltningen sagde, at
intentionen ikke var at klasseoptimere, men
det gør man jo. Det må handle om økonomi
det hele, og at riget fattes penge«.
Skolebestyrelsesformanden er gymnasielærer og glad for det.
»Skolevæsnet er meget kommunalt funderet.
I gymnasiet er vi glade for, at vi har så ens forhold rundtom i landet og ikke som folkeskolerne er præget af den kommunale økonomi, som
betyder, at der er så ekstremt forskellige resur-

Bæredygtighed i
Chokoladeproduktionen
Oplevelseskassen til 5.-7. klasse

indeholder kakaomaterialer, smagsprøver
samt elektronisk materiale, som guider
elever og lærere igennem et varierende og
lærerigt undervisningsforløb.
Med udgangspunkt i chokoladeproduktion tilegner
eleverne sig viden om bæredygtighed og dets
betydning i en globaliseret verden.
Eleverne præsenteres for aspekter af ansvarlighed
lige fra kakaoforsyningskæden til deres egen nydelse
af chokolade.

Læs mere og bestil på toms.dk
38 /
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BORNHOLM
»Dette kan øge risikoen for at eleverne bliver
fysisk eller verbalt udadreagerende«.
Det nævnes også i rapporterne, at medarbejderne siden 2012 har været udsat for
mange forandringer og stort pres.
»Vi er i gang med nogle gode processer på
arbejdsmiljøområdet«, fortæller distriktsskoleleder Kaj Erik Jensen.
»Vi har bare fået for korte frister, synes vi.
Oven i alt det andet arbejde, vi har«.
Han har været skoleleder på fire skoler siden 2009 og er nu leder for hele Distrikt Øst.
ser til skolerne. Jeg savner en landsdækkende
debat om det emne. Kan man egentlig tale om
en folkeskole, når der er så forskellige vilkår og
resurser?« spørger Jan Brønnum Sørensen.

Påbud fra Arbejdstilsynet
Blandt de udefrakommende ubehageligheder
har skolen også oplevet at få et par påbud fra
Arbejdstilsynet. Det har betydet en del ekstra
arbejde for ledelse og tillidsvalgte.
Arbejdstilsynet besøgte skolen i juni 2015
og gav et påbud om at forebygge risikoen for
fysisk og psykisk vold specielt i arbejdet med
skolens K-klasser og G-klasser. Der er tale om
kontaktklasser for børn med diagnoser i autismespektret og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Begge typer af klasser har små
klassekvotienter. Elever kan kun gå i G-klasse
fra tidligst 3. klasse og i maksimalt tre år, derefter bliver de ofte inkluderet i almenskolen.
Distrikt Øst står for specialtilbud til en stor
del af Frederikshavns Kommunes elever med
særlige behov. Nordstjernen har tre specialafdelinger – K-klasser, G-klasser og autistgruppen.
Et andet påbud gav Arbejdstilsynet, fordi
man skønnede, at der var høj risiko for medarbejdernes sikkerhed og sundhed på grund af
følelsesmæssigt høje krav i arbejdet – især når
det gælder undervisning og forældresamarbejde i normalområdets indskoling og mellemtrin
og forældresamarbejdet i G-klasserne.

Forandringer og pres
Arbejdstilsynets rapporter taler om lærere
udsat for kvælertag, bid, spark, skældsord og
trusler fra elever og forældre. Især i overgangen fra G-klasse til almenklasse står medarbejderne i situationer, hvor de skal håndtere
store faglige og sociale spænd.
Arbejdstilsynet skriver, at især eleverne i
K- og G-klasserne, som kræver ro og struktur,
har været påvirket af skolens mange forandringer og ledelsesskift – »derudover har der
været perioder med meget fravær af fast personale og mange vikarer tilknyttet klasserne«.

Egne inklusionsvejledere
Skolen har fået hjælp af en ekstern rådgiver
og HR-afdelingen i kommunen til arbejdet
med retningslinjer for forebyggelse af vold og
trusler og en ny voldspolitik. Blandt andet et
skema til dokumentation af riv, krads og bid.
»Den seneste fusion gjorde, at vi var nødt
til at prioritere den daglige drift af skolen før
dette arbejde. Medarbejderne følte sig meget
pressede, så det skulle vi arbejde med først.
Det er vigtigt, at der er tillid mellem ledelse
og medarbejdere. Det kræver god kommunikation – og tid. Men nu har vi også fået planlagt konflikthåndteringskurser for pædagoger
og lærere«, siger Kaj Erik Jensen
»Vi har fået uddannet vores egne inklusionsvejledere og AKT-folk. De arbejder halvt med
undervisning og er vejledere den anden halve
tid. Det betyder meget, at vi har dem. De har
mange forskellige opgaver fra akut beredskab til
at hjælpe en elev med socialangst ind i en klasse og at støtte kollegerne i inklusionsarbejdet«.
Ofte opretter skolen mindre hold af elever, hvor man prøver at ekskludere i nogle
timer eller en periode for at se, om man kan
hjælpe eleverne med at lære skoleregler og
sociale omgangsformer, sådan at de bagefter
bliver bedre inkluderet i klassen. Det lykkes
indimellem, men bestemt ikke altid, fortæller
distriktsskolelederen.
»Inklusion er ofte en tung opgave, men
medarbejderne gør, hvad de kan. Det er vigtigt, at de ved, hvilken hjælp de kan få i arbejdet. Både for elevernes og medarbejderne
skyld, og for at resurserne på området bliver
brugt bedst muligt«.
Kaj Erik Jensen fortæller, at skolen trækker, så
meget den kan, på ekspertisen i distriktet. Hvis
alt er prøvet, og intet virker, må man henvise
eleven til et specialtilbud. Han understreger, at
det vigtigste i inklusionen er, at eleven oplever
sig socialt knyttet til klassen og kammeraterne.
På nuværende tidspunkt har skolen kun
omkring 20 elever i G-klasser.
hl@folkeskolen.dk

Sjovt – Nemt - Lærerigt
På oplevelsescentret Natur Bornholm
oplever I Bornholms forvandling gennem
millioner af år fra rødglødende lava til
frodig solskinsø. Ind i mellem herskede
dinosauerne over Bornholm – hør den
spændende historie.
Oplev borgen Hammershus og lær mere
om middelalderen. Der var allerede offentlig brugerbetaling dengang. Man betalte
selv, hvis man skulle have hovedet hugget
af hos bødlen…og der var altid forudbetaling!
På Bornholm får du og eleverne det sjovt.
Vi har gjort det nemt for jer med lærervejledninger og elevhæfter, som giver jer
inspiration til lærerige lejrskoledage med
smil på læberne.

lejrskole.bornholm.info

Bornholm er ikke bare læring på den sjove
måde. Eleverne elsker også lejrskolestederne med de gode feriehuse, swimmingpoolen og de mange aktivitetsmuligheder.
Styrk klassens sammenhold med specielle
samarbejdsøvelser i samarbejde med vores
professionelle instruktører.

Vi gør det nemt og billigt
– og rejsen til Bornholm er endda
gratis for jer.

Det bliver en god lejrskole!

Ring nu: 56 95 85 66
info@teambornholm.dk
www.lejrskole-bornholm.dk
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At lære
gennem kunsten
GAM LE SCENE

SKUESPILHUSET

OPE RAEN

Skolebilletter til skoleåret 2016/17
kan købes fra den 17. maj kl. 9.00
I kan se forestillinger, deltage i læringsforløb og workshops
eller komme backstage på en rundvisning i et af teatrets huse.
Læs mere på vores hjemmeside:

kglteater.dk/skoler
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Ved Sebastian Bjerril/bje@folkeskolen.dk

Foto: Sara Hartmann Sivertsen
Foto: Istock

Lær at programmere
med Anders And
Har dine elever lyst til at kaste sig ud i at
lære at programmere spil og programmer
til mobil, tablet, pc eller konsol? Hvis ja,
så står Anders And og kompagni klar til
at hjælpe med tips og tricks. I fire Anders
And-blade vil de kendte ænder fra Andeby
give en grundig indføring i programmeringsuniversets grundprincipper. Det sker,
mens de folkekære ænder selv kaster sig
ud i hæsblæsende eventyr i computerteknologiens skjulte farer.

Er dine elever
fucking flinke?

SpringFestival
inviterer til børneteater
Tag eleverne med til Amager for at blive
klogere på danse- og cirkusteater. I seks
dage fra den 24. maj til og med den 29.
maj vil fire scener under SpringFestival
byde på danske og internationale forestillinger. I løbet af ugen vil der være forestillinger for de helt små og for de ældre elever,
og der bliver rig mulighed for at diskutere
genrer, da festivalen byder på danse-, dukke-, mime- og klovneteater. Og frygt ej for
vejret, da Amager Bio står klar,
hvis vejrguderne ikke arter sig.

Arbejder dine elever i udskolingen godt sammen? Hvis
samarbejdet lader noget tilbage at ønske, har Fucking
Flink udviklet et gratis og lettilgængeligt undervisningsforløb, der gør det fedt at være flink. Med hjælp fra Ole
Kirk’s Fond og Undervisningsministeriet præsenterer
foreningen tre videoer og en række øvelser under navnet
Fucking Flinkeskole. Forløbet handler om dannelse, do it
yourself og dygtighed – det hele tilsat lidt humor. Materialerne er selvinstruerende og kan tilpasses forskellige
behov.

Bestil
materialet
gratis:
lpou@di.dk eller
di.dk/verdenhandler

VERDEN
handler
– gØr du?

Find materialerne på fucking flink.dk/aktiviteter/
fucking-flinkeskole-undervisningsmateriale/

TAG LEKTIEHJÆLPEN MED HJEM
Har dine elever ikke tid nok til at få has på den komplicerede ligning i skolens lektiecafe,
eller bliver de tyske verber ved med at drille? Så tilbyder Lektier Online gratis lektiehjælp
til dine elever efter skoletid. Frivillige universitetsstuderende sidder klar foran skærmen
til at give personlig hjælp i op til 45
minutter ad gangen. Er det ikke
nok, kan eleverne stille sig i kø
igen. Tjenesten er anonym.
Det eneste, der er brug
for, er et Uni-Login.

VERDEN
HANDLER
- GØR DU?

Læs mere på lektieronline.dk

Mød fire unge, der arbejder
i handelsbranchen, i undervisningsmateriale om global handel,
innovation og samfundsansvar
Til Samfundsfag og Dansk
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Scan
med din
smartphone

intervieW

“alle voreS
kunder er
ryan goSling”
viden

at Smide
affald ud er
... dumt!
intervieW

anderS Sælger
kaffe, der
Uddrag fra anmeldelsen
folkeskolen.dk:
hJælperpå
afrika

> Tydelige læringsmål for både dansk og
samfundsfag og 17 arbejdsark til kopiering
>

Simon er han
i en Stor virk

“Jeg er

fØlg
der udfo
Fusion mellem undervisningsmateriale,
der
nike’S
mig
lærer eleverne omglobale
de frie markedskræfter og
økonomi og uddannelsesoplysning, der på
fodSpor
fornem vis introducerer eleverne for handelsuddannelsen

> Pædagogiske, korte tekster forklarer
komplekse begreber
> Med tidslinje fra 1903 til 2015 sætter
materialet moderne historie i direkte relation
til samfundsfag.
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– et undervis

TÆTTERE
TÆTTERE
PÅ FAGET:
PÅ FAGET:
XXXXENGELSK

Mange timers
computerspil giver højere
engelskkarakterer
Ny forskning peger på, at et stort forbrug af
computerspil kan føre til forbedrede engelskkarakterer.
På Bredagerskolen i Jelling er de ikke overraskede.

TEKST

SEBASTIAN BJERRIL

FOTO

PALLE PETER SKOV

Børns massive tidsforbrug foran computerskærmen fører ikke kun til firkantede øjne. Det
kan også bonne positivt ud på karakterbeviset.
Det viser en svensk undersøgelse af, hvordan
80 elever klarer sig til 9.-klasseprøven i skriftlig engelsk. Resultatet må være opmuntrende
for elever, der time efter time påtager sig rollen
som lejesoldat eller træner for et højt betalt fodboldhold. Unge, som spiller mere end fem timer
om ugen, fik ikke blot højere karakterer for deres
essay, de benyttede også langt flere forskellige
engelske gloser.
At mange spilletimer kan være givet godt ud,

TAKTILE
LÆRINGSMIDLER

TILMELD DIG
NETVÆRKET
ENGELSK
PÅ FOLKESKOLEN.DK

FAGLIGT NETVÆRK:
ENGELSK
I engelsknetværket kan du debattere,
sparre og videndele med andre engelsklærere fra hele landet. Bliv en del
af netværket, som allerede har 4.459
følgere, og få ny viden og faglig inspiration direkte i din indbakke.
Folkeskolen.dk/engelsk

overrasker ikke engelsklærer på Bredagerskolen i Jelling Lena Smith Boysen. Hun kan godt
mærke, at drengene fra hendes to 8.-klasser har
et ordforråd ud over det sædvanlige.
»Jeg har ikke tænkt på, om deres afleveringer er bedre. Men de kan en masse ord inden for
meget specifikke områder. Og det kan jeg også
bare se på mine egne børn derhjemme, som er
noget yngre. De går jo rundt og snakker om axes,
swords og armor«, fortæller hun.

Elev: Spil gør mit engelsk mere spontant
I dag har hun bedt sine elever i 8.a1 give deres
syn på et stort spilforbrug. Selvom eleverne må
indrømme, at computeren kan være skyld i, at de
ikke mødes så tit, bliver de hurtigt enige om, at
der er flere fordele end ulemper.

- BESTIL HÆFTER NEMT OG HURTIGT PÅ
FORLAGETVEKTOR.DK
Forlaget Vektors kerneforretning er fysiske
og aktivitetsbaserede læringsmidler.

Læringshæfter til fagene Dansk,
Matematik, Engelsk og Tysk i
0.-3. klasse.
Materialet er overskueligt og let
tilgængeligt, så omfangsrige manualer
og lærevejledninger er unødvendige.

www.forlagetvektor.dk - info@forlagetvektor.dk - 40 15 22 40

42 /

Materialernes forfattere er aktive lærere, der
med afsæt i deres dagligdag, undervisningserfaring og faglighed udvikler læringsmateriale i overensstemmelse med gældende
kompetence- og læringsmål for fagene.

v!
dsbre
Nyhe dig på

Tilmeld siden
e
hjemm
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Det bygger undersøgelsen på
Undersøgelsen med det knap så mundrette navn
»Out-of-school digital gameplay L2 English vocabulary outcomes« bygger på spørgeskemabesvarelser, en
ordforrådstest, elevernes essays til afgangsprøven og
deres karakterer. Resultatet viste, at gruppen af computerspilsglade unge klarede sig bedre end to kontrolgrupper. Undersøgelsen understreger dog, at resultatet
bygger på et begrænset antal deltagere.

Lena Smith Boysen lytter grundigt til
klassens gamerdrenges tanker om deres
eget spilforbrug.

Marius er lidt af en storspiller med 44 timer de seneste to uger
som virtuel soldat, hvor han diskuterer taktik med gamere fra hele
verden. Han taler også gerne engelsk i Lena Smith Boysens timer.

Fører computerspil til mere vold? Det er
et af de spørgsmål, eleverne diskuterer.
Nej, unge kan godt kende forskel på spil
og virkelighed, mener eleverne.

edimia udgiver

0.-3.klasse
– et helt nyt digitalt og
fuldt dækkende
matematiksystem
til grundskolen!

ærernes pædagogiske valg
gennem instruktioner,
gennemgange og øvelser styrer
forløbet for klassen, grupper og den
enkelte elev. Som lærer har du hele
tiden vejledning og support ved
hånden, og læringsmålene er klare
både for dig og eleverne.
en digitale håndtering af
resultater og forløb giver dig
hurtigt det overblik og dermed den
ekstra tid, der gør Individualisering
mulig – og til en succes.

»Jeg kan mest mærke det sprogligt, ved at
mit engelsk er blevet mere spontant. Jeg spiller
tit mod unge fra andre lande, og så handler det
om hurtigt at gøre sig forståelig nok til, at ens
teammates forstår det. Det er vigtigere, end at
det er helt korrekt. Går din holdkammerat ikke
til venstre, når du siger det, er hele holdet dødsdømt«, fortæller Marius, som på timetælleren i
favoritspillet Counter-Strike kan se, at han har
været ved tasterne 44 timer i løbet af de seneste to uger.
Flere af pigerne er også med på vognen. Her
er Counter-Strike dog byttet ud med en virtuel
familie i spillet Sims. Det er beroligende, forklarer
en af pigerne.
bje@folkeskolen.dk

etoden og strukturen i
introduktioner, gennemgange,
samtaleoplæg og fælles og
individuelle opgaver er tydelig,
struktureret og velbegrundet.
Du står stærkt i din daglige
undervisning med UNI Matematik.

Prøv gratis
Se mere på edimia.dk
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ANMELDELSER

Dansk børneteater
holder førerpositionen
Danske børne- og ungdomsteatre er fortsat i verdensklasse
til at føre børn og unge ind i en verden af drama,
opdragelse og viden. Det var tydeligt på årets teaterfestival.

○ TEKST: CHRISTIAN SIGERSTED LARSEN

Danmark har en helt særlig kulturtradition, som kun er de færreste
nationer forundt. Vi har en stor og
levende teaterscene for børn og
unge, der tør udfordre de yngste
teatergængere i vores samfund
og tager opgaven med at uddanne
kommende generationer af kulturforbrugere særdeles alvorligt. Det
stod endnu en gang klart, da verdens største festival for turnéteater
blev afholdt for 46. gang på Frederiksberg i slutningen af april.
Årets teaterfestival var lidt af
en magtdemonstration med et
program, der viste en imponerende
bredde i forhold til genrer, aldersgrupper og geografi. Det er imponerende, at et land af Danmarks
størrelse kan afholde en teaterfestival, hvor 130 teatre præsenterer
mere end 200 forskellige forestillinger rettet mod børn og unge. En
af forklaringerne på, at disse tal er
mulige, er den særlige danske tradition i vores undervisningssystem,
hvor turnéteatre inviteres på besøg
af folkeskolerne for at give eleverne
en levende kulturoplevelse.

Teater med talent og tyngde
Med blot en enkelt weekend til rådighed er det af praktiske årsager
umuligt at danne sig et komplet
indtryk af alt, hvad der sker på
børne- og ungdomsscenen. Ikke
desto mindre var kvalitetsniveauet
tårnhøjt på de ti forestillinger, denne
signatur nåede at se. Procentdelen
af nyproduceret originalt materiale
og modet til at udfordre rammerne
er så stort, at den etablerede og i
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Aprilfestival
– teater for små og store
Festivalen bliver arrangeret af Teatercentrum i samarbejde med årets
kommune. I år var det Frederiksberg
Kommune, hvor 130 teatre og mere
end 600 teaterfolk opførte 202 forskellige teaterforestillinger. Næste år
lægger Sønderborg Kommune by til
festivalen. Det kommer til at foregå
fra den 23.-30. april. Find mere information på aprilfestival.dk

sammenligning langt mere konforme voksenscene må se misundeligt på.
I årets program var det tydeligt,
at børne- og ungdomsteatrene
stræber efter at skabe dramatik,
der både oplyser og underholder.
Det er ofte de store etiske problemstillinger, der fungerer som en
effektiv konflikt i forestillingernes
dramaturgi, ligesom referencerne
til teaterhistorien er talrige. Der er
således masser af muligheder for
at tilrettelægge undervisningen, i
forbindelse med at forestillingerne
kommer ud på skolen. Et arbejde,
der ofte er meget taknemmeligt, da
langt de fleste teatre tilbyder gennemarbejdet skolemateriale, der
kan bestilles inden.
Overvejer du selv at tage på festivalen i 2017, har du et helt år til
at planlægge dit program. Sørg for
at komme godt rundt i programmet
og gå også efter de mindre teatre,
hvor der ofte gemmer sig guld. God
fornøjelse.

En hjertevarm
fortælling om jordens
undergang
Teater Nordkrafts opsætning af den tyske
børnebog »Ved arken klokken otte« er en
apokalyptisk kraftpræstation, der tør stille
livets helt store eksistentielle spørgsmål i et
børnevenligt perspektiv.
○ AF: CHRISTIAN SIGERSTED LARSEN

Gud var ikke specielt kreativ, da han i sin tid skabte Sydpolen.
Det bliver de tre pingvinger enige om, da samtalen en dag
drejer ind på skabelsen og Vorherres eksistens. Foran dem er
der kun sne og is og is og sne og sne og is. Nå ja, og så lidt
regn, der stille og roligt tager til. Jorden er nemlig ved at gå
under, hvilket de finder ud af, da en lille irriterende due med
skøn accent lander foran dem med billetter til Noas Ark. Der
er bare et enkelt problem for de tre venner. Duen har kun
medbragt to billetter. Gud har nemlig bestemt, at alle dyrearter kun må komme med parvis. Resten skal drukne.
Den klokkeklare konflikt rummer masser af intriger,
store spørgsmål og forløsning. Vi er med de tre pingviner
hele vejen fra de første ildevarslende regndryp, til syndfloden oversvømmer alt. Guds brutalitet bliver omdrejningspunktet for fortællingen, hvor troen bliver udfordret til det
yderste, så både ateister og det modsatte vil fryde sig. De
fire fabelagtige kvinder på scenen er lige til at knuselske,
og deres humoristiske timing er uden sammenligning noget af det bedste, jeg har oplevet på et dansk teater.
Alex Byrne har skabt et eventyrligt univers, hvor særlig lyd- og lyssiden skaber en stemningsmættet fortælling med få, men effektive virkemidler. Scenografien udgøres af en hvid sofa på hjul med en indbygget ark og en
stor, sort tavle med kridt, hvilket er rigeligt til at levendegøre jordens undergang, så vi tror på det. Æstetikken
er i højsædet. Det er en forestilling, der stimulerer alle
sanser og taler til både hjertet og hjernen. Og det uanset om du er syv eller syvogtredive år gammel. At det så
samtidig er både underfundigt og sjovt, er blot et klart
bevis på, at vi her har med klassikermateriale at gøre. En
større anbefaling kan næppe gives.
Ved arken klokken otte
•T
 eater Nordkraft
• Iscenesættelse: Alex Byrne. Scenografi: Nathalie Mellbye. Medvirkende: Maria
Myrgård, Anne Abbednæs, Margit Szlavik og Marie Mondrup
• Varighed: en time
•T
 urneteater
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SOMMER

KURSER

Moralsk og musikalsk dukketeater
»Tobias Heilmann og Per Thomsen bærer
stykket igennem med nogle vidunderlige
stemmer og en stor musikalitet, der får det
hele til at se så legende let ud. Forestillingen henvender sig til indskolingen, der med
garanti vil føle sig underholdt i samtlige 40
minutter. Emnerne handler om accept, talent
og uforfalsket kærlighed«.
•
•
•
•
•
•

L ille T og de forbudte bamser
T
 eatergruppen Batida
F orfatter og instruktør: Søren Ovesen
M
 edvirkende: Tobias Heilmann og Per Thomsen
V
 arighed: 40 minutter
T
 urneforestilling.

Kraftfuldt livtag med klassiker
»Den tragiske historie om det elskende par fra
de to Verona-familier Capulet og Montague
rummer grundstoffet til stort set alle efterfølgende kærlighedsdramaer. Det kræver derfor
mod at gå i kast med klassikeren, for det er
svært at komme med noget nyt. Men det lykkes her«.
• Romeo & Julie
• Asterions Hus
• Iscenesættelse: Emil Hansen og Peter Kirk
• Musik: Sergej Prokofjev
• Medvirkende: Tilde Knudsen og Martin Ammundsen
• Varighed: 50 minutter
• Turneforestilling

rne i
Læs anmeldnelgsede + flere
deres fulde læeldelser på
teateranm
ser
anmeldel
folkeskolen.dk/

Dopaminfyldt teater
med store følelser
Teater O har skabt en seværdig forestilling, der taler direkte til hjertet om livets
vigtigste emne: kærligheden.
○ AF: CHRISTIAN SIGERSTED LARSEN

I efteråret 2016 genopsætter aarhusianske Teater O succesforestillingen »Kærligheden overvinder alt« og tager
på turne fyldt med følelser. Det forstår jeg godt. Emnet
vil med garanti holde de ældste årgange på skolen i et
fast greb, hvor amoriner spiller et puds med kemien i deres hjerner. For hvad er kærlighed? Er det blot en mikstur
af dopamin og serotonin i hjernen, der skal sikre artens
overlevelse? Eller rummer kærligheden et mere overjordisk aspekt, hvor Gud også er indblandet? Kamilla Wargo
Breklings velkomponerede tekst kommer hele vejen rundt
om dette gigantiske emne uden at tabe målgruppens interesse. Og det på trods af en meget spinkel fortælling til
at holde sammen på det hele. Scenen ligger badet i rødt
lys i en enkel, men effektiv scenografi, hvor klicheerne
flere gange er ved at tage over, uden at det dog bliver for
klæbrigt.
Rammen for forestillingen er forelskelsen mellem vores ene hovedperson og pigen Julie, der kun er et opkald
på mobilen væk. Han mødte hende tilfældigt, hvorefter
telefonnumre blev udvekslet. Mere skulle der ikke til, før
end forelskelsens ild (eller er det kemiens?) bryder ud i
lys lue. Nu ligger hendes nummer på mobilen og venter.
Men kærligheden er svær, og vi skal først igennem Shake
speares »Romeo og Julie«, forældrenes skilsmisse, kærlighed mellem venner og en lang række andre aspekter af
kærligheden, før det afgørende opkald tør tages.
Lars Dammark og Anders Valentinus Dam spiller igen
røven ud af bukserne med kæmpe charme, og det er i høj
grad deres fortjeneste, at tilskueren bliver fastholdt i 70
minutter fyldt med dopamin og serotonin.

Kærligheden overvinder alt
• Teater O
• Tekst: Kamilla Wargo Brekling sammen med spillerne og Karina Lund
• Medvirkende: Lars Dammark og Anders Valentinus Dam
• Iscenesættelse: Kamilla Wargo Brekling
• Varighed: 75 minutter
• Turneforestilling

2016
Én eller to uger
i perioden
26. juni til 27. august

KUNST
HØJSKOLEN

PÅ ÆRØ

www.kunstaeroe.dk

FÅ TEATERKONCERTEN

PÅ BESØG PÅ JERES SKOLE

SE PRISER, STØTTE- OG RABATORDNINGER PÅ
WWW.TEATERFANTAST.DK
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Lederstillinger

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2016
Nummer 10: Tirsdag den 17. maj 2016 kl. 12
Nummer 11: Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 12
Nummer 12: Tirsdag den 14. juni 2016 kl. 12

Pædagogisk
afdelingsleder
til Åmoseskolen,
Herning Kommunes specialskole
Åmoseskolen, søger en visionær og udviklingsorienteret pædagogisk
afdelingsleder med souscheffunktion, der vil være med til fortsat at
udvikle skolen.

Lederstillinger

Skoleleder
til en af Danmarks bedste private grundskoler
Køge Private Realskole har markant fokus på faglighed,
talentudvikling, udsyn og på, at eleverne uddannes og opdrages til at mestre de krav, der stilles i et moderne demokratisk
samfund. Skolen lægger vægt på klare og tydelige rammer for
elevernes hverdag og undervisning.
Denne skole, der har stor og stigende søgning, fortjener en
skoleleder med format til at stille sig i spidsen for skolens
mange og store ambitioner.
Vil du vide mere, så gå ind på www.mercuriurval.dk (referencenummer
DK-00907), hvor du kan læse mere om baggrund og opgaver.
Ansøgningsfristen udløber den 30. maj 2016 kl. 12.00.

Åmoseskolen er en helhedsskole med undervisnings- og fritidstilbud
til børn fra 0.- 10. klasse.
Skolen består af fire forskellige afdelinger – elever med autismespektrum forstyrrelser, elever med generelle indlæringsvanskeligheder,
elever med multible funktionsnedsættelser, elever med socioemotionelle vanskeligheder. Fælles for alle afdelinger er, at eleverne og
deres forældre aktivt vælger Åmoseskolen til fra en lang række forskellige kommuner.
Vi tilbyder
• En afdelingsopdelt skole i en velfungerende skolebygning
• En faglig dygtig og engageret personalegruppe
• En aktiv og engageret forældrekreds
• 95 fantastiske elever
• Spændende indsatsområder
På Herning Kommunes hjemmeside – www.herning.dk – kan du læse
mere om stillingen samt søge stillingen elektronisk.
Ansøgningsfristen er 30. maj 2016 kl. 12.00.

Vores værdier
I Herning Kommune har vi formuleret fire værdier, som danner grundlag for vores måde at arbejde på: Professionalisme – God dømmekraft –
Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.

L ÆS MER E PÅ
W W W.HER NING.DK
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Se flere stillinger

JOB & KARRIERE

Sådan undgår du stress som ledig
Meget kan stresse, når man er ledig. Stresscoach giver konkrete råd til, hvordan du kan forebygge stress
som ledig – og hvad du skal gøre, hvis du allerede føler dig stresset.
TEKST

JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION

PERNILLE MÜHLBACH

Det kan være svært helt at undgå, at ledighed
presser mentalt, mener Anni Andersson, som
er tidligere folkeskolelærer og i dag blandt an
det arbejder som selvstændig stresscoach med
firmaet AAcoaching. Men der er alligevel en
række konkrete ting, man kan gøre for at holde
stressen på afstand. Her er hendes bedste råd:

Udnyt situationen
En af de bedste måder at forebygge ledig
hedsstress på er at prøve at få det bedste ud
af situationen, selvom det kan være svært.
Husk også at lave gode ting, som ikke om
handler jobsøgning.
Du kan for eksempel læse dig til et fagligt
løft på et spændende område eller dyrke no
get helt fagirrelevant, som du aldrig har haft
tid til. Udnyt, at du har masser af tid.

Snyd hjernen
Hjernen fokuserer på det, vi beder den om,
så man kan snyde den til at være mere
positiv. Skriv hver aften de tre mest po
sitive ting, som er sket i løbet af dagen,
ned – fra et smil på gaden til større ting.
Sådan vænner du din hjerne til at lægge
mere mærke til det positive, der sker
omkring dig.

Slap af

Få søvn

Når telefonen mangler strøm, sætter vi den til
opladning – og det samme skal du gøre med
dig selv. Find ud af, hvad der giver dig ro.
Du kan smide dig på sofaen midt på da
gen og se serier. Der findes også flere apps,
eksempelvis »Pause – relaxation at your fin
gertip«, som giver ro til hjernen – og de popu
lære mindfulnessmalebøger og eksempelvis
strik gør det samme.
Det er også godt med moderat motion som
en gåtur. Stop dit tankemylder ved at tælle
for eksempel biler eller hunde undervejs.

Tankemylder kan give søvnløse nætter. Læg
en notesbog ved sengen og skriv alt det ned,
der dukker op i dit hoved.
Eller rems alle de drengenavne eller byer
op i dit hoved, du kan, som starter med A, så
B, så C og så videre. Det optager hjernen fra
andre tanker og er dejligt kedeligt.

Stress

Træk vejret
Stress giver en overfladisk vejrtrækning, så
tag dybe vejrtrækninger, hvis du føler dig
presset. Det giver ilt til hjerne og organer,
stopper tankemylderet og flytter hjernens
fokus.
Træk luften så langt ned, at navlen hæver
og sænker sig. Træk vejret ind, mens du tæl
ler langsomt til fem inde i hovedet, tæl igen,
imens du holder vejret, og pust så ud, imens
du tæller langsomt igen. Det kan gøres alle
steder, for ingen bemærker det.

Søg hjælp
Hvis du begynder at føle dig stresset, skal du
søge hjælp hos læge, psykolog eller stress
coach. Det er en udbredt misforståelse, at
det går over igen af sig selv – og
jo hurtigere du får hjælp, desto
nemmere kan du bearbejde det
og komme ud af det.
Læs mere om jobsøgning, ledighed og karriere på lærerjob.dk
jobogkarriere@folkeskolen.dk

KLAG!
hvis du ikke får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk og klik på
»KLAG OVER BLADLEVERING«
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.
Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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Lederstillinger

Viceskoleleder søges til Lindebjergskolen
Lindebjergskolen søger en ambitiøs og pædagogisk fremsynet
viceskoleleder, der sammen med elever, forældre, medarbejdere
og ledelseskolleger kan bidrage til udviklingen af skolens læringsmiljøer med fokus på synlig læring, variation i undervisningen og
udvikling af en fælles evalueringskultur.
Lindebjergskolen er en to-sporet skole beliggende i Gundsølille i
Roskilde. Skolen har en tydelig klimaprofil og lægger stor vægt på
at uddanne eleverne til at kunne tackle klimamæssige udfordringer.
Skolens 350 elever og 50 medarbejdere er engagerede, fagligt
ambitiøse og parate til at byde dig velkommen. Skolen har en målrettet og engageret forældregruppe og skolebestyrelse. Du vil indgå
i et ledelsesteam bestående af en skoleleder, viceskoleleder og en
pædagogisk leder af indskolingen.
På Lindebjergskolen er vi optagede af at skabe en organisering af
skolens medarbejdere i professionelle læringsfællesskaber, der i
samarbejde med ledelsesteam, koordinatorer og skolens vejledere
er tydeligt fokuseret på skolens fælles udviklingsmål og elevernes
læring og trivsel. De professionelle læringsfællesskaber er såvel
afdelingsteam som fagteam og teamet omkring skolens pædagogiske
læringscenter (PLC).
Lindebjergskolen har et højt ambitionsniveau for elevernes læring og
trivsel. Roskilde kommune deltager i årene 2015-2019 i forskningsprogrammet Program for Læringsledelse. Programmet har fokus på
at supplere vores professionelle vurderinger med informationer fra
data og forskning.

Som viceskoleleder, vil dine opgaver og ansvarsområder
bestå af, at
• have ansvaret for udvikling af læringsmiljøerne på skolens
mellemtrin og udskoling
• være nærmeste faglige leder for ca. 20 lærere
• planlægge, gennemføre og evaluere observationer af undervisning
og læringsforløb i samarbejde med teamene
• være sparringspartner for vejledere og koordinatorer
• varetage administrative opgaver
• varetage forældrekontakten og tegne skolen udadtil i forhold til
mellemtrin og udskoling.
Roskildes skolevæsen er inde i en spændende udvikling præget af
folkeskolereformen og tværgående udviklingstiltag. Man arbejder
med skoleledelse som et håndværk, hvor både den enkelte skoleledelse og kommunens samlede skoleledelse er et centralt omdrejningspunkt for skabelsen af resultater. Det gælder over for børn,
medarbejdere, forældre og forvaltning, som det gælder i skolens
samspil i lokalsamfundene.
Roskilde Kommunes skoler er et fælles skolevæsen, hvor de enkelte
skolers styrker skal værnes om og udvikles med respekt for helheden. Først som sidst er børnenes læring og trivsel i højsædet.
På www.roskilde.dk findes uddybende informationer og viden om
kommunens indsats for familier og børn, herunder på skoleområdet.
Stillingen forventes besat pr. 1. august 2016.
Ansøgningsfrist er mandag den 23. maj 2016 kl. 12.00.

Vi søger en
• struktureret viceskoleleder med pædagogiske visioner
• dygtig og vedholdende kommunikator, der evner at kommunikere
mål, forventninger og resultater og kan skabe ejerskab og følgeskab
• faglig læringsleder, der kan skabe fokus på samspillet mellem
elevernes læringsudbytte og teamenes gennemførsel af
undervisning og læringsforløb
• teamspiller, som bidrager positivt og dynamisk til ledelsesteamets
læring og samarbejde
• viceskoleleder med indlevelsesevne og intuition
• viceskoleleder, der er i stand til at arbejde data- og forskningsinformeret og skabe resultater
• viceskoleleder, som finder det naturligt sammen med ledelseskolleger og medarbejdere at udvikle en kollektiv lærings- og
evalueringskultur.

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 21 og 22. Mellem 1. og
2. samtalerunde foretages en personlighedsvurdering (DiSC-profil).
Søg stillingen på Roskilde Kommunes hjemmeside roskilde.dk/job.
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen som viceskoleleder på Lindebjergskolen er en fast
fuldtidsstilling. Lønnen fastsættes efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Ralf Georg Pultz på
46 31 83 61 for yderligere oplysninger om stillingen, ligesom du
kan læse mere om Lindebjergskolen på skolens hjemmeside
lindebjerg-skolen.skoleporten.dk.

roskilde.dk/job
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Lederstillinger
SOLRØD KOMMUNE | MUNKEKÆRSKOLEN OG HAVDRUP SKOLE

Skoleledere til Munkekærskolen og Havdrup Skole

Solrød Kommune søger to ambitiøse skoleledere. Den ene til
Munkekærskolen, hvor skolelederen har søgt nye udfordringer
– den anden til Havdrup Skole, hvor årsagen er pensionering.
• Munkekærskolen har 900 elever, 4 specialklasser og 130
medarbejdere
• Havdrup Skole har 550 elever, 1 specialklasse og 70 medarbejdere
For begge stillinger bliver opgaven at fortsætte arbejdet med
at implementere folkeskolereformen gennem en stærk pædagogisk ledelse og ledelse af forandringer.
Er det her dig…?
• Du er ambitiøs på alle elevers vegne i forhold til at gøre
dem robuste og livsduelige
• Du har gedigen ledererfaring og indsigt i skoler og undervisning

• Du kan motivere og inspirere medarbejderne, samtidigt
med at du holder fokus på mål og resultater
• Du baserer din ledelse på sikker drift med økonomisk
indsigt og forståelse for, at du er leder i en politisk styret
organisation
• Du har interesse i både din skoles rammer og udviklingsmuligheder og finder det samtidigt værdifuldt at bidrage
til det fælles skolevæsen i kommunen
• Du sætter en ære i at kunne leve op til Byrådets mål om,
at skolerne i Solrød fortsat præsterer i den allerbedste del
blandt landets kommuner.
Til stillingerne er udarbejdet uddybende job- og personprofiler, der kan ses på solrod.dk. Du kan få yderligere oplysninger om stillingerne hos direktør Charlotte Houlberg på
tlf. 5618 2011 eller mobil 2936 2932.

Send din ansøgning via solrod.dk, så vi har den senest 31. maj 2016 kl. 12.00.

Se mere på solrod.dk
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Lærerstillinger

Dronninggårdskolen
søger lærer

Skoleleder til Højboskolen
Overbygningsskole i Hørning
med modtageklasser

Vil du være skoleleder på en skole med faglig stolthed,
mangfoldighed og højt medarbejderengagement? Her
tilbydes en kompleks og spændende ledelsesopgave på
en skole, som er godt i gang med folkeskolereformen.

Ansøgningsfrist: 5. juni 2016.
Læs hele stillingsopslaget og søg stillingen på
skanderborg.dk/job

Lærerstillinger

HELMS SKOLE SØGER EN
NY LÆRER PR. 1. AUGUST
Helms Skole er en privatskole, der er medlem af Dansk Friskoleforening. Skolen er fra 1865 og er dermed det ældste skoletilbud i
Korsør. Skolen har ca. 220 elever og 25 ansatte - deraf 16 lærere. Vi
har et spor fra bh.kl. - 9. kl.
Den lærer vi søger, skal kunne dække et eller flere naturfag; men
bliver selvfølgelig inddraget i fagfordelingen.
Helms Skole er en velfungerende skole med et godt arbejdsmiljø,
hvor den enkelte lærer er med til at præge skolens hverdag. Der er
næsten ingen udskiftning blandt lærerne, de øvrige ansatte eller
eleverne. Det ser vi som et tegn på, at vi har et godt og lærerigt
miljø.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Ansøgning, der sendes til skoleleder Curt Asklund, Helms Skole,
Dahlsvej 8, 4220 Korsør, skal være skolen i hænde senest fredag
den 20. maj kl. 12.
Ansøgningen kan også sendes pr. mail: curt.asklund@skolekom.dk
Evt. henvendelse kan ske til Curt Asklund 58371393 lokal 11 eller
22909372.

Dronninggårdskolen ligger i Rudersdal
Kommune, der er igang med et stort
læringsprojekt sammen med tre andre
kommuner. Projektet hedder ”Alle børn skal
lære mere ”og handler om synlig læring.
Har du lyst til at være en del af dette?
Vi søger 1 lærer, der især kan undervise i matematik,
idræt og natur og teknologi:
• Alle elever fra 2. klasse har fået IPad, som bruges
i undervisningen.
• Vi har gode muligheder for efter- videreuddannelse.
Vore indsatsområder dette skoleår:
• Samtaler med elever om at sætte mål for deres læring.
• Modul ”Følg din nysgerrighed”, hvor eleverne forfølger
egne interesser og passioner.
• Træning og fordybelse.
• Elevers og læreres evne til at evaluere sig selv og give og
modtage feedback.
Dronninggårdskolen er både traditionsrig og udviklingsorienteret. Vi er privilegeret med en positiv og aktiv forældrekreds, en engageret medarbejdergruppe og dejlige og interesserede elever. Vi er beliggende tæt på skov og natur ved
Holte Station i Rudersdal Kommune.
Sammen med vores læringscharter præger vores værdier
”FRAMST” i høj grad vores hverdag. Det vil sige, at vi er faglige, vi er rummelige, vi er ansvarlige i relationen, vi debatterer menneskesyn og vi udviser synlighed og skaber tryghed.
Se mere på vores hjemmeside Dronninggaardskolen.dk –
Pjece: Skoledagen på Dronninggårdskolen 2015-2016
eller kontakt skoleleder Gitte Moltzen på 46 11 45 35
eller 72 68 45 35 eller afdelingsleder for Basisskolen,
Jennie Eckardt på 46 11 45 07 eller på 23 83 88 58.
Vi glæder os til at hilse på dig.
Ansøgningsfrist er torsdag den 26. maj 2016 kl. 12.00. Vi
holder samtaler løbende. Tiltrædelse den 1. august 2016. Der
er tale om en fast stilling. Løn ifølge gældende overenskomst.
Ansøgning vedlagt relevante bilag skal sendes til:
Dronninggårdskolen, Rønnebærvej 33, 2840 Holte – mrk.
”Ansøgning” eller til Dronninggaardskolen@rudersdal.dk.

Helms Skole • Dahlsvej 8 • 4220 Korsør
50 /
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Lærerstillinger

Bliv lærer –
på en af Slagelse Kommunes folkeskoler
i midten af Danmark
Har du lyst til at arbejde som lærer på en af kommunens skoler som udgør 18 folkeskoler, 3 specialskoler og vores 10. klasses center Xclass.
Skolerne arbejder med afsæt i ”Gør en god skole bedre”, som er Slagelse Kommunes ambitiøse skolepolitik. Målet er at styrke elevernes faglighed, skabe trivsel for alle, bruge mulighederne i den åbne skole samt arbejde med innovation, entreprenørskab og globalt udsyn i undervisningen.
Visible Learning er et fælles indsatsområde, som skolerne har valgt at arbejde med for at øge elevernes læring. Gennem kurser og tiltag på den
enkelte skole opkvalificeres brugen af læringsmål og succeskriterier, data om elevernes faglige progression og effektiv feedback. Mange skoler
arbejder også med LP – modellen, der sætter fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer.
Som nyuddannet lærer tillægges grundlønnen 3 løntrin. Derudover er kompetenceudvikling højt på dagsordenen, og der er mulighed for at tage
et ekstra undervisningsfag. Der er indgået et forståelsespapir mellem Lærerkredsen, Skolelederforeningen og Slagelse Kommune som sikrer
gode rammer for lærerenes arbejdsvilkår. Trivselsundersøgelser viser, at der er en høj social kapital på Slagelses folkeskoler.

Der er 13 skoler som søger lærere...
•

Skælskør Skole
To stillinger, heraf den ene med koordinatorfunktion i Kunsttalentklassen, dansk,
tysk, engelsk, matematik og naturfag
(udskoling).

•

Antvorskov Skole
To stillinger på grund af øget elevtilgang.
Alle linjefagskombinationer er velkomne,
men det er en forudsætning, at man er
uddannet lærer.

•

Flakkebjerg Skole
En kombineret uddannelses- og barselsstilling (1. august til 1. juni) – drengeidræt
mellemtrin, matematik, natur/teknologi
og almindelige skolefag.

•

Storebæltsskolen
To stillinger på specialundervisningsområdet i hhv. indskolingen og udskolingen.

•

•

•

Søndermarksskolen
To stillinger – Børnehaveklasseleder og
en afdelingsleder til specialklasserækken
for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Stillingen er en pædagogisk
lederstilling kombineret med undervisning.

Hashøjskolen
En stilling, dansk indskoling, gerne læsevejlederuddannelse. Idræt og musisk/
kreative fag indskoling og mellemtrin.

•

Baggesenskolen
Tre stillinger - matematik, natur/teknologi
og musik i indskolingen. Håndværk/design
og idræt på mellemtrinnet. Mulighed for
AKT eller modtageklasse.

Marievangsskolen
Fire stillinger – dansk indskoling, musik,
tysk, engelsk, naturfag, idræt, sløjd, dansk
som andet sprog og støtte til enkeltintegrerede elever.

•

Hvilebjergskolen
En fast stilling – dansk og klasselærer i
indskolingen.

•

Vemmelev Skole
En stilling til indskolingen med linjefag i
dansk, matematik eller engelsk.

•

Nymarkskolen
To stillinger – dansk i indskolingen og på
mellemtrinnet, musik og sløjd. Herudover
idrætslærere til vores idrætsskole.

•

Eggeslevmagle Skole
To stillinger – dansklærer til udskoling og
matematiklærer til 1. kl./5. kl. – andre fag
kan også være interessante.

•

Stillinge Skole
To stillinger – en fast stilling og en barselsstilling (1. august til 1. marts), til almen
skolefag.

Du søger de ledige stillinger på slagelse.dk. Her finder du også flere oplysninger og link til den enkelte skole.
Ansøgningsfrist: 24. maj 2016.
Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

slagelse.dk
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Lærerstillinger

Net-nr. 23953

Arresø Skole, Magleblik, Halsnæs Kommune

Anholt skole søger 2 lærere
pr. 1. august
Nu har du chancen for at blive lærer på en af Danmarks
mindste skoler på en af Danmarks smukkeste øer med naturen som nærmeste nabo – lille skole stort udsyn.

Faglig leder søges til Arresø Skole
§ Ansøgningsfristen er den 18/05/16

Net-nr. 23928

Svendborg Kommune

Vi søger som udgangspunkt:
• 1 lærer på fuld tid til udskolingen med kompetencer til
at undervise i fysik/kemi, matematik, biologi og geografi.
• 1 lærer på fuld tid til indskolingen med kompetencer til
at undervise i dansk og matematik.

Skoleafdelingen søger afdelingsleder
§ Ansøgningsfristen er den 17/05/16

Net-nr. 23909

Hjalleseskolen, Odense Kommune

Det kan også være en kombination på tværs af årgangene
og så er det et stort plus, hvis du kan undervise i musik –
andre fag kan også komme på tale.
Ansøgningsfrist: tirsdag den 17. maj 2016 kl. 12.00
Ansøgning med bilag sendes til: ga@norddjurs.dk
Mere information: Skoleleder Gyrite Andersen 8959 2860 /
2122 1239 - www.anholtskole.net

Skoleleder til Hjalleseskolen
§ Ansøgningsfristen er den 15/05/16

Net-nr. 23934

Lindebjergskolen, Roskilde Kommune

Viceskoleleder søges til Lindebjergskolen

Anholt Skole • Ørkenvej 1 • 8592 Anholt

§ Ansøgningsfristen er den 23/05/16

Net-nr. 23912

Slotsparkens Friskole, Frederikssund Kommune

Orlovsvikariat børnehaveklasseleder
§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

Net-nr. 23964

jobannoncer
FRA LÆRERJOB.DK

Learnmark/Step 10, Horsens Kommune

Uddannelsesleder til Step 10

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

§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

Net-nr. 23966

Syvstjerneskolen, Furesø Kommune

Ny afdelingsleder til udskolingen
§ Ansøgningsfristen er den 25/05/16

Net-nr. 23948

Net-nr. 23936

Arresø Skole, Magleblik, Halsnæs Kommune

Vangeboskolen, Rudersdal Kommune

Afdelingsleder til Arresø Skole

To engagerede børnehaveklasseledere

§ Ansøgningsfristen er den 18/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

Net-nr. 23956

52 /

Net-nr. 23892

Efterskolen Helle, Norddjurs Kommune

Skolerne i Oure, Svendborg Kommune

Afdelingsledere til Efterskolen Helle

Kostskolepædagog

§ Ansøgningsfristen er den 01/06/16

§ Ansøgningsfristen er den 13/05/16
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Net-nr. 23951

Net-nr. 23910

Roskilde Kommune

Det frie Gymnasium, Københavns Kommune

Tale-høre-konsulent til barselsvikariat

Biologi- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 26/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 13/05/16

Net-nr. 23967

Net-nr. 23930

Vangeboskolen, Rudersdal Kommune

Det Kgl. Vajsenhus, Københavns Kommune

To engagerede klubpædagoger

To lærere og en skolebibliotekar

§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 13/05/16

Net-nr. 23972

Net-nr. 23897

Assens PPR, Assens Kommune

Omø Skole, Slagelse Kommune

Tale-høre-konsulent

Engagerede ølærere søges til Omø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 06/06/16

§ Ansøgningsfristen er den 13/05/16

Net-nr. 23925

Net-nr. 23935

Højer Design Efterskole, Tønder Kommune

Rygaards Skole, Gentofte Kommune

Højer Design Efterskole søger lærer

Er du vores nye kollega?

§ Ansøgningsfristen er den 20/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 30/05/16

Net-nr. 23881

Net-nr. 23952

Ida Holsts Skole, Svendborg Kommune

Espergærde Skole, Helsingør Kommune

Lærere til bl.a. dansk, mat., eng. og idræt

Nordsjællands faglige fyrtårn søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 18/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 22/05/16

Net-nr. 23945

Net-nr. 23949

Friskolen i Viborg, Viborg Kommune

Holmebækskolen, Køge Kommune

Tre dynamiske og engagerede lærere søges

Lærer til specialskoleafdelingen Holmehus

§ Ansøgningsfristen er den 17/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 22/05/16

Net-nr. 23946

Net-nr. 23937

VUC Syd, Haderslev Kommune

Holmebækskolen, Køge Kommune

VUC Syd søger AVU-lærere

Holmebækskolen søger 1-2 lærere pr. 1/8

§ Ansøgningsfristen er den 13/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 22/05/16

Net-nr. 23914

Net-nr. 23855

Sæby-Hallenslev Friskole, Kalundborg Kommune

Højelse Skole, Køge Kommune

Alsidig og dygtig lærer

Højelse Skole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 17/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 25/05/16

Net-nr. 23940

Net-nr. 23923

Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune

Institut Sankt Joseph, Københavns Kommune

Ambitiøs engelsk- og dansklærer

Skolebibliotekar og lærere pr. 1/8 2016

§ Ansøgningsfristen er den 16/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 13/05/16
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Net-nr. 23918

Net-nr. 23908

Skiftesporet, Rødovre Kommune

Brøndbyvester Skole, Brøndby Kommune

Lærer til udskoling med linjefag i dansk

Vi vil have DIG til Brøndbyvester Skole!

§ Ansøgningsfristen er den 23/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 16/05/16

Net-nr. 23950

Net-nr. 23960

Bagsværd Skole, Gladsaxe Kommune

Langhøjskolen, Hvidovre Kommune

Lærere til Bagsværd Skole

Engagerede lærere pr. 1. august 2016

§ Ansøgningsfristen er den 20/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 24/05/16

Net-nr. 23911

Net-nr. 23962

Slotsparkens Friskole, Frederikssund Kommune

Skovshoved Skole, Gentofte Kommune

Lærerjob med perspektiv

Lærere pr. 1. august 2016

§ Ansøgningsfristen er den 31/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 17/05/16

Net-nr. 23919

Net-nr. 23963

Efterskolen Solbakken, Slagelse Kommune

Strøbyskolen, Stevns Kommune

Lærerstilling på Efterskolen Solbakken

Matematiklærer og dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 17/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 23/05/16

Net-nr. 23941

Net-nr. 23965

Vigersted Skole, Ringsted Kommune

Marienhoffskolen, Syddjurs Kommune

Matematik- og fysik/kemi-lærer

4 engagerede og fagligt dygtige lærere

§ Ansøgningsfristen er den 22/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 19/05/16

Net-nr. 23932

Net-nr. 23968

Niels Steensens Gymnasium, Københavns Kommune

Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg Kommune

Lærer pr. 1. august

Lærere til modtageklasser

§ Ansøgningsfristen er den 16/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 18/05/16

Net-nr. 23904

Net-nr. 23969

Valhøj Skole, Pædagogisk Center for autisme, Rødovre Kommune

Lyngby Friskole, Lyngby-Taarbæk Kommune

To engagerede lærere til samme team

2 dygtige lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 03/06/16

§ Ansøgningsfristen er den 23/05/16

Net-nr. 23942

Net-nr. 23970

Sankt Annæ Skole, Københavns Kommune

Frederiksberg Ny Skole, Frederiksberg Kommune

1 matematiklærer og 1 dansklærer/læsevejl.

Udviklingsorienterede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 13/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 20/05/16

Net-nr. 23944

54 /

Net-nr. 23971

Sportsefterskolen Sjælsølund, Hørsholm Kommune

Borup Skole, Køge Kommune

2 nye lærere pr. 1. august 2016

To lærere – matematik og naturfag

§ Ansøgningsfristen er den 17/05/16

§ Ansøgningsfristen er den 19/05/16
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bazar
I KKE-KOMMERCIELLE ANNONCER
FRA DLF-MEDLEMMER

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

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

Min søn stud. på RUC
søger bofælle snarest

Lejlighed 2 min. til Glostrup station. Husleje
2900 kr alt incl. Indskud
9500 kr
Telefon: 60850025

Vorupør Nationalpark Thy

Hyggeligt og velholdt
sommerhus udlejes i Vorupør. 5 sovepladser, tre
små værelser. Tæt på
storslået natur...
Telefon: 51243377

Havudsigt Bornholms
østkyst Listed (Svaneke)
1/7-15/7. Havudsigt. To
stuer. Lækkert køkken. 3
Badeværelser med spabrus/Spa. To værelser.
4700 kr. pr. uge.

Stue, 4 vær., 6 sovepl.,
2 toiletter, sattelit, lukket have, 300 m. til vandet. uge 27-30 kr. 5.000
pr. uge.
Telefon: 20128999

Lejlighed i Prag

På 10. sal. 100 m fra metro.Til centrum 11 min..
Fri i uge 27 og 29. 2500
kr pr uge. Se www.bricksite.com/prag.

Arrild Ferieby,
Sønderjylland

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

Ferie i Nordsjælland?

Hyggeligt hus i Ålsgårde,
udlejes i sommerferien
i uge 29, 30 og 31. Pris
5000 kr./uge.

Telefon: 26233617
www.bricksite.com/prag

Telefon: 31 32 32 89
www.lehim.dk/ferie2016

Femmøller - Med udsigt
over Mols Bjerge

Indbydende
Feriebolig Rømø

Utraditionelt, lyst og
smukt beliggende sommerhus m. plads til 6. Fotos, priser, beliggenhed
mv på www.svippen.dk

Nyd udsigten over Vadehavet fra en lækker feriebolig i Havneby på Rømø.
Tæt på butikker og fiskeforretninger.

Telefon: 23699409
www.svippen.dk

Telefon: 51764750
www.romo-feriehus.dk

Budapest 2016

85 kvm lejlighed v. Donau. Tæt på metro og
centrum. 5 sovepladser/
spa+pool. Kr. 3.600.- pr
uge i højsæson.
Telefon: 29641618
www.lao-dialog.dk

BORNHOLM. Snogebæk,
Balka Strand

Hyggeligt 4 pers. sommerhus udlejes i Snogebæk - tæt på dejligt havnemiljø, specialforretninger og Balka Strand.

Småland, op til
15 personer

Stort og hyggeligt hus i
lille landsby ved skov. Tæt
på Glasriget og Astrid
Lindgrens verden. Plads
til 15 pers.
Telefon: 26243452

Provence Mt. Ventoux m.
pool ledigt uge 30-31
Dob. hus, vertikalt m udsigt, roligt beligg. 4/5
pers, al komf,stor grund,
terrasse m. gril, 2 sovevær. pool.

Sommerferie i Svensk
by/natur miljø.

Sommerferie for 5 personer kun 2500 kr. Huset ligger i Röstånga
med nærhed til Zoo og
Söderåsens nationalpark.

Vesterhavs
Poolsommerhus

12 pers 5 soverum pool,
spa, sauna. Pris udenfor ferier pr ug kr 3.500,. Week-end kr 2.500,-.
Tlf. 86 22 67 00

Vi ud lejer vores dejlige,
store og børnevenlige 5-v
lejlighed i uge 26 og 27
Telefon: 28783484

Tæt på Rom

Totalt restaureret italiensk byhus kun 52 km fra
Rom. Kun 600 kr pr nat.
Max 6 pers.
Telefon: 60226802
www.casanorma.com

København K, centrum

Telefon: 86226700

Lejl., 81m2, Kgs. Nytorv/Have. 3000/uge
(26+28). Weekends
450/nat i juni til sep. 3-4
sovepl.

Sommerferie på Østerbro

Telefon: 4081 3118

Telefon: 30234399

Lønstrup Havudsigt

Provence - la Londe
les Maures

Kædehus udlejes med
plads til 4-6, stue med
godt hjørnekøkken, to soveværelser og stor sydvendt terasse.

På grønne hjerteø Orø

Nyt hus 150 m2 - 2 db
værelser stort køkken/alrum gulvv. vestv. solnedgangsterrasse 50m2 på
Orø i Isefjorden

Telefon: 24947480
www.nordjutland.com

Telefon: 0045 28 97 98 35
goo.gl/EkVg1h

Telefon: 23428367
www.fjordhus.dk

6 pers. Moderne udstyret,
internet. Kr. Him. og Pinse. Ring for tilbud. Uge
26 27 30 31 osv. Afslag
Nu 4900 kr.

Telefon: 24469040

Dejlig 5 V i hjertet
af Vesterbro

100 kvm lys lejlighed. Ved
Østerbrogade. Internet,
altan, elevator og grøn
gård. Uge 27, 28, 29, 30.
2900 kr/uge

Telefon: 41430256
www.lydiaemme.dk

med 6 sengepladser nær
fin strand er ledig i nogle
uger i skoleferien. Pris pr.
uge 3600 kr.

Telefon: 30182007

Telefon: 004522320000

Stort hyggeligt
sommerhus Marielyst Falster

Sommerhus på Samsø

Telefon: 21676225

Bornholm

Hyggelig rummelig feriebolig i skønne naturomgivelser udenfor Rønne.
Udlejes fra uge 26 Priser
fra kr. 3500
Telefon: 21753759

Følg med og deltag i debatten på
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STUDIEREJSE TIL

rubrikannoncer

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.....

PARIS
5 dg./4 nt.
fly fra kr.

Spar tid
& penge

1975,-

Styrk
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

KILROY er specialister i at arrangere studierejser
med et højt fagligt indhold. Oplev mindre praktisk
organisering, faglig forberedelse og mere tid
til undvisning og samvær.
Forslag til andre rejsemål:
Madrid, fly, 5 dg/4 nt .................... fra kr. 1.895,Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt ................ fra kr. 1.995,Krakow, fly, 5 dg/4 nt .................... fra kr. 1.565,München, bus, 6 dg/3 nt ............... fra kr. 1.580,Athen, fly, 5 dg/4 nt ...................... fra kr. 2.330,Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

BLIV KLOG PÅ

BERLIN
BERLIN INKL. PROGRAM
FRA KR. 848,-

-2 overnatninger på hostel
-KZ-lejren Sachsenhausen
-Stasifængslet Hohenschönhausen
-Det tyske Parlament og Rigsdagskuplen
-Nyhed! Gåtur med dansk journalist
-Laboratorieforsøg ved Gläsernes Labor

Book Berlin inklusiv spændende program til skolerejsen i 2016 så bliver planlægningen ikke lettere! Vores Berlin-eksperter Lise
og Tommy sørger for, at jeres skolerejse er i de bedste hænder.
Ring GRATIS på 8020 8870 og få en snak om mulighederne og
måske et godt tilbud på netop jeres skolerejse - også hvis den
ikke går til Berlin.

Tommy Iversen

Forslag til studiebesøg i Paris:
• Foredrag ved dansk journalist • Versailles slottet
• Parc de la Villette (”Videnskabsbyen”)

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35
hol@kilroy.dk
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USKOLET VED MORTEN RIEMANN

FOR KORTE NYHEDER

A L T

Selvfedme, pokerface og
snakkesalighed langt vigtigere
Vi når alligevel aldrig
op på niveau med
moderne forældre
Efter 46 år som samlende organisation for de
førende udøvere i landets ishaller drejer Dansk
Curling Forbund nu nøglen om. Det oplyser
forbundet i en pressemeddelelse. »Vi må se i
øjnene, at vi aldrig når op på det niveau, som de
dygtige danske forældre i dag befinder sig på«,
forklarer den nu forhenværende formand. Han
indrømmer konkurrenterne en imponerende ind
sats ikke mindst i disciplinen fejning: »De formår
at fjerne samtlige forhindringer og efterlader en
spejlblank overflade, som deres børn kan be
væge sig hen over praktisk talt uden at møde
modstand«, lyder vurderingen. »Jamen, de får os
andre til at ligne en flok gigtplagede viceværter«.

K O R T E

NYHEDER

Karakterkrav til gymnasiet droppet:

Dansk Curling Forbund giver op

F O R

Regeringen frafalder nu karakterkravet til gymnasiet. »Vi har set
os omkring«, forklarer minister Ellen Trane Nørby. »Undersøgt,
hvem der er blevet til noget, hvem der tjener mest, optræder i
medierne, gør karriere i erhvervsliv og politik. Og det er tydeligt,
at det er en helt anden type kvalifikationer, der
har betydning for succes«.
Ministeren uddyber, hvordan tids
krævende forberedelse og kedelig kon
centration har vist sig utidssvarende:
»Langt mere effektivt er for eksempel
et godt pokerface, hvis man ikke lige
har fået læst hjemme, ligesom en vel
udviklet evne til at kunne føre sig frem
på andres bekostning selvfølgelig har
mere nytteværdi end en tilfældig ka
rakter«. Derudover nævner ministeren
blandt andet overfladisk selvfedme,
evnen til at lade, som om man bekymrer
sig for andre, og almindelig snakkesa
lighed som »knaldgode egenskaber ikke
blot i gymnasiet, men jo i det hele taget
i den tilværelse, der venter de unge«. Mi
nisteren ønsker ikke at kommentere sin egen
formåen på de pågældende parametre.

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.

Fransklærers nye
voksenmalebog
angiveligt »vildt
mindful«.

SMUK

SAK!

Frisk engelsklærer har
nu kaldt 75 procent af
kollegerne smuksak
på Facebook.

Idrætslærer kæmper
stadig med at hono
rere kravet om mere
it i undervisningen.

Ny app gør det nem
mere at hade ledelsen.

Screening viste, at
elev alligevel ikke var
ordblind, kun ord
svagtseende.
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