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Kommunal
arrogance

Marcus er på mange måder en heldig dreng. Det lyder godt nok paradoksalt,
for han har de seneste år været igennem en meget hård tid. Han blev kastebold i et
system, hvor nogle kommuner tilsyneladende mener, at de selv ved bedre end specialisterne på de specialskoler, som desværre langsomt er ved at forsvinde.
Da Marcus startede i skolen for et par år siden, blev han placeret i en almenklasse
med lidt støtte. Det gik meget hurtigt galt. Marcus lider af infantil autisme og ADHD
og kan slet ikke håndtere at være i en almenklasse. Fejlgrebet blev efterfulgt af flere
andre mislykkede forsøg i tilbud, som ikke var målrettet et barn med autisme. Marcus
blev mere og mere modvillig, og i lange perioder ville han ikke i skole og blev holdt
hjemme.
Men det var Herlev Kommune ikke tilfreds med. Her var de bekymrede over, at Marcus ikke gik i skole. Det hele endte med, at Marcus’ mor af kommunen blev bedt om at
skrive under på en frivillig anbringelse af Marcus. Ellers blev hun truet med tvangsfjernelse.
Moderen havde dog undervejs fået flere faglige vurderinger af, at hun tager sig
udmærket af sin dreng, men at der i de tilbud, hvor han har gået, mangler viden om
autisme. Derfor tog hun sagen i egen hånd.
I stedet for at skrive under valgte hun at henvende sig til en advokat og fagfolk for
at få støtte mod kommunen. Det hjalp tilsyneladende. I hvert fald er Marcus nu i et
tilbud, som ser ud til at fungere.
Så i den forstand er Marcus heldig. For hans mor har haft kræfter til at gå ind i en
kamp, som mange nok viger tilbage for.
Der er desværre ikke tale om et enkeltstående tilfælde. inde i bladet kan vi fortælle
om to familier, som nu lægger sag an mod Fredericia Kommune efter tvangsfjernelser.
Også her er der tale om børn med autisme.
Sagerne afspejler et af de store problemer med, at det nu er kommunerne, som har
fået ansvaret for at løse opgaven med specialundervisning. En opgave, de tidligere delte med de daværende amter, hvor ekspertisen var. Og specialskolerne lider sultedøden
rundtomkring i landet på grund af kommunernes arrogante »Vi alene vide«-holdning.
Det er sygt, at borgerne i Danmark nu skal til at bruge
penge og kræfter på at føre sager mod kommuner, som de
oplever ikke lever op til deres ansvar. Vi er borgere, ikke
kunder i velfærdsstaten, som politikerne siger ved festlige
lejligheder.
Men hvis det er det, der skal til, for at den nødvendige viden kommer i spil, må man håbe, at endnu flere finder overskuddet til at kæmpe kampen også her.

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,
ANSV. CHEFREDAKTØR
HJO@DLF.ORG

Om lærere og brokkeri
»Jeg vil have ret til at fortælle om dårligt forberedt
undervisning, fordi jeg ikke
har tid nok til at levere den
kvalificerede undervisning,
jeg brænder for, og som jeg
kunne være stolt af. Men
jeg har simpelthen ikke tiden til det. Og det hjælper
altså ikke at snakke positivt om reformen, det får
jeg ikke mere tid af«.
Søs Staun

»Hvis vi som lærere vil
have respekt fra debatsidernes læsere, bliver vi
nødt til at være sobre og
vise respekt. Et råddent
æble kan i den sammenhæng ødelægge alle æblerne i kassen«.
Pernille Jensen

»Der skal kontante
meninger på bordet fra
begge lejre, man er nødt
til at forklare, hvornår nok
er nok, og hvorfor specielt
politikerne har en stor del
af ansvaret for tonen i debatten. Det er, ligesom når
Mette With siger: ’Stop
brok, og tal pænt om skolereformen’ – så mener
hun ikke, hun bidrager til et
kritikløst samfund?«
Jeppe Christiansen
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HOLD ELEVERNE RØGFRI
OG VIND INTIMKONCERT MED L.I.G.A

Cool Uden Røg er et undervisningsforløb
og konkurrence om rygning og identitet.
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om, at rygning er cool. Forløbet varer to dobbeltlektioner, giver mulighed for
gæstelærere og kan udvides med ekstramaterialer. Målgruppe: 7.-9. klasse.
Læs mere og tilmeld jer på www.xit-web.dk/cool
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fællesfaglig undervisning!
Nemt at planlægge
fællesfaglige forløb
Fysik-kemifokus, Geografifokus og
Biologifokus er fuldt dækkende digitale
læremidler til naturfagene i udskolingen.
Foruden de mange fagfaglige forløb
indeholder de tre portaler også
fællesfaglige forløb.
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Årsplanerne i vores tre
portaler er tilgængelige
for alle. De er koordineret på tværs af fagene, så
der er naturlig progression og
sammenhæng mellem både fagfaglige og
fællesfaglige forløb.

Portalerne er nu alle opdaterede med færdigheds- og vidensmål for de enkelte forløb,
samt læringsmål og tegn på læring.

Bestil prøveabonnement på alinea.dk
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Postboks 2139
1015 København K

Gør læse- og skriveundervisningen AKTIV på mellemtrinnet og i overbygningen

INDHOLD
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19
Bondo
før kongressen:
Kommunerne er
ikke deres ansvar
voksent

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

Der kan komme dygtige og motiverede elever ud
af at arbejde med ”Aktiv”.
– Bente Qvist Okholm, Folkeskolen.dk

… et ’must have’ på lærerværelset såvel som seminarierne for alle nuværende og kommende lærere!
– Sanne Kjerstein Madsen, Læsepædagogen

AKTIV gør det nemt at planlægge en engagerende læseog skriveundervisning. Det opfylder folkeskolereformens krav om virkelighedsnær og målstyret undervisning med bevægelse og praktiske læringsformer – og
letter samtidig lærerens forberedelsestid.
Med AKTIV lærer eleverne at arbejde med teksttyper i
både fakta og fiktion. Eleverne undersøger teksternes
formål, struktur og sprog gennem læsning, samtale,
skrivning samt fysiske aktiviteter.
Målet er at udvikle elevernes aktive læseindstilling,
deres brug af læseforståelsesstrategier og kendskab til
teksttyper, hvorved de aktivt understøtter deres læring
i fagene.
AKTIV til mellemtrinnet og overbygningen består hver af
en Aktivitetsmappe med lærervejledning med teori og
kopiforlæg, et stort antal aktivitetskort, plakater med
læseteknikker og teksttypeoversigt, AKTIV-spørgsmål
m.m. Til begge materialer hører en Elevbog til brug i hhv.
4.-6. klasse og 7.-9. klasse.
Læs mere på DPF.DK
PSYKOLOGI
PÆDAGOGIK
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TRUET MED
TVANGSFJERNELSE
Hanne Pedersens søn er infantil
autist. Han har også ADHD og er
sanseforstyrret. Efter en række forliste skoletilbud nægtede han at gå
i skole. Til sidst truede kommunen
med at tvangsfjerne ham, hvis Hanne Pedersen ikke skrev under på en
frivillig anbringelse.
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MOR TIL AUTISTISK SØN UDEN SKOLEGANG
TRUET MED TVANGSFJERNELSE
Når 11-årige Marcus mødes med for store krav,
nægter han at gå i skole. Han har infantil autisme
og har blandt andet været udsat for magtanvendelse. Det tager lang tid at genopbygge hans tillid,
men kommunen mente, at moren var problemet,
og var på nippet til at tvangsfjerne Marcus.

B

ørn med autisme bliver stressede, når de
mødes med krav, de ikke kan indfri, og
så er man nødt til at eliminere alle krav,
indtil stressniveauet er bragt ned. Ellers kan
barnet reagere ved at nægte at gå i skole.
Det kan Hanne Pedersen tale med om.
Hun er mor til Marcus på 11, som har diagnoserne infantil autisme og ADHD. Desuden er
han sanseforstyrret i svær grad og begavelsesmæssigt udfordret. I lange perioder har han
ikke gået i skole, og det fik i april 2014 Herlev
Kommune til at true med en tvangsfjernelse.
»Jeg skulle skrive under på en frivillig anbringelse. Ellers ville sagen gå i børne- og un-

T E K S T: H E N R I K S TA N E K

I L L U S T R AT I O N : R A S M U S J U U L

FOTO: BO TORNVIG

6/

FOLKESKOLEN / 14 / 2015

geudvalget. Det var chokerende at blive truet
på den måde. Mange havde nok sagt ja, af
frygt for at det ellers ville blive ved tvang«, siger Hanne Pedersen. Kommunen har forsøgt
at hjælpe, men den har ikke vidst, hvad den
skulle stille op med Marcus, vurderer hun.
»Marcus er svær at placere, og jeg har selv
måttet finde tilbud til ham, selv om jeg ikke
har den nødvendige viden til at vurdere indholdet. Jeg kunne have tænkt mig, at nogle
fra kommunen havde sat sig ind i min søns
problematikker og havde set på, om tilbuddene var relevante for ham«, siger Hanne Pedersen, der er alene med Marcus, som aldrig
har mødt sin far.

Ikke længere velkommen i klassen
Marcus gik i vuggestue og i to børnehaver
med støtte i den sidste. Alligevel visiterede

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
ham til en almindelig klasse uden støtte. Han
fik dog sin støtteperson fra børnehaven med
i en overgangsperiode, da skolestarterne
begyndte i skolefritidsordning i maj 2010.
Psykologen fra PPR troede ikke, at Marcus
kunne få en diagnose, og det gjorde skolefritidsordningspædagogerne heller ikke. Alle
har tænkt, at jeg ikke havde opdraget ham
ordentligt. Det er den holdning, jeg er blevet
mødt med«, oplever Hanne Pedersen.
Cirka to uger inde i skoleåret vurderede
skolen, at Marcus ikke hørte til i en almen
skole, og efter efterårsferien fik Hanne Pedersen en e-mail om, at han ikke længere var
velkommen i sin klasse.
Marcus blev altså smidt ud af skolen og
blev i stedet udredt af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Glostrup, som

anbefalede, at han kom i et dagbehandlingstilbud for børn med autisme. Samtidig blev
moren beskrevet i positive vendinger i en
undersøgelse af hendes forældreevne.
I juni 2011 visiterede Herlev Kommune
Marcus til sit eget dagbehandlingstilbud, men
stedet var ikke gearet til Marcus.
»Tilbuddet er for omsorgssvigtede børn
med tilknytningsforstyrrelser, og det har Marcus ikke. Han kan vælte og kaste med ting,
når han bliver stresset, og for mig at se manglede personalet viden om, hvad der lå bag«,
siger Hanne Pedersen.

Marcus blev mødt med magt
Efter fem dage meldte kommunen Marcus ud.
I stedet begyndte han på en behandlingsskole
i København i august 2011. Hanne Pedersen
fik ikke mulighed for at være med i indkørin-

Forældre kræver erstatning for
uretmæssig tvangsfjernelse
Jysk kommune står over for to erstatningssager, men andre
kommuner kan også komme i spil.
Forældre til to drenge med autisme lægger uafhængigt af hinanden sag an mod Fredericia Kommune
for at få erstatning for, at deres drenge har været
uretmæssigt tvangsfjernet i et år. I begge tilfælde
har forældrene fået drengene hjem igen. Hvor meget
de forlanger i erstatning, er ikke gjort op endnu.
Begge sager føres af advokatfirmaet Bonnez
og Ziebe, som er ekspert i netop sager om tvangsfjernelse.
»Det er meget belastende for alle børn at blive
taget fra deres forældre, men autistbørn bliver
særlig hårdt ramt, fordi de har en anden forståelse.
Det gør det sværere at reparere følgevirkningerne.
Vi skal dokumentere forældrenes udgifter til den
behandling, børnene har fået, efter at de er kommet hjem. Samtidig skal vi gøre erstatningskravet
op for uretmæssig tilbageholdelse«, siger advokat
Hanne Ziebe.
Der har ikke været tilsvarende sager, så hun vil
tage afsæt i, hvad andre har fået i erstatning, når
de har været uretmæssigt varetægtsfængslet, og i
praksis i den europæiske menneskeretsdomstol.
»Så må domstolen vurdere beløbet«, siger
Hanne Ziebe.

De to drenge blev tvangsfjernet, fordi de
udviste problemer. De manglede blandt
andet et relevant skoletilbud.
»I den sag, jeg er længst med at
forberede, bad moren gentagne gange om hjælp til sin søn, og det tolkede kommunen, som om hun ikke
kunne magte ham. I stedet for stille
og roligt at finde ud af, hvad problemet var, tvangsfjernede kommunen
drengen. Sagsbehandlerne har for
travlt til at gå ind i materien i sagerne«,
vurderer Hanne Ziebe.
Foreløbig har advokatfirmaet anlagt sag
for den ene af drengene, mens den anden
sag er på vej. Der kommer muligvis flere
sager mod andre kommuner, oplyser
Hanne Ziebe.
»Jeg har påtaget mig opgaven,
fordi jeg mener, at jeg kan hjælpe forældrene. Desuden bør vi oplyse om
disse sager og om et system, som
ikke fungerer«, siger hun.
freelance@dlf.org
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MARCUS’ SKOLESKÆBNE
2010
Marcus begynder på en folkeskole uden støtte. Da
skolen efter cirka to uger vurderer, at han ikke hører til
i en almen skole, ansætter skolen en ung til at være
sammen med Marcus i skoletiden. Efter efterårsferien
meddeler skolen, at Marcus ikke længere er velkommen
i sin klasse.

Alle har tænkt, at jeg ikke havde
opdraget ham ordentligt. Det er den
holdning, jeg er blevet mødt med.
Hanne Pedersen
Mor til Marcus

2011
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Glostrup
udreder Marcus og anbefaler, at han får et sammenhængende dagbehandlingstilbud rettet mod børn med
autisme.
Juni 2011
Marcus visiteres til kommunens dagbehandlingstilbud,
som er for omsorgssvigtede børn. Det er han ikke, og
efter fem dage melder kommunen ham ud.
August 2011
Marcus begynder på en behandlingsskole i København.
Senere opdager moren, at personalet dagligt anvender
unødig magt over for Marcus. Efter sommerferien 2012
bryder han sammen og nægter at gå i skole. Kommunen
opsiger samarbejdet med skolen.
Januar 2013
Marcus og hans mor får så omfattende støtte, at kommunen sidestiller det med en anbringelse i hjemmet.
August 2013
Marcus kommer på en specialskole. Det begynder godt,
men skolen ændrer strategi og lader Marcus være sammen med flere voksne, end han kan magte. Efter tre
måneder barrikaderer han sig efter en konflikt med en
medarbejder. Derefter vil han ikke i skole.
Januar 2014
Kommunen går i gang med en børnefaglig undersøgelse. I april får moren at vide, at hvis hun ikke går
med til en frivillig anbringelse på et behandlingssted, kommer sagen i børne- og ungeudvalget.
August 2014
Kommunen vender på en tallerken, og Marcus begynder på Søstjerneskolen, som er
en selvejende autismespecifik dagbehandlingsskole i København. Personalet
kommer hjem til Marcus for at skabe
relationer til ham.

gen, og Marcus reagerede voldsomt, når han
skulle til og fra skole med taxi. Senere opdagede hun, at han blev udsat for magtanvendelse. Marcus klagede over smerter i armene
og viste, hvordan han fik drejet armene om.
Efter sommerferien i 2012 ville Marcus ikke i
skole. Behandlingsskolen mødte op for at hente
ham, og Marcus brød sammen, da han blev
holdt fast. Kommunen opsagde samarbejdet
med skolen, efter at Viso, den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation på det
sociale område og specialundervisningsområdet, havde været på sagen. Hanne Pedersen var
igen alene med Marcus, indtil hun i januar 2013
fik rådgivning samt miljøbehandling og pasning
af Marcus. Ifølge kommunen kunne støtten
sidestilles med en anbringelse i hjemmet.
Målet var at få Marcus i så god trivsel, at
han kunne begynde i skole efter sommerferien. Han kom på en specialskole i en anden
kommune, hvor han fik eneundervisning, og
selv om han var præget af negative forestillinger om det at gå i skole, begyndte det godt.
»Marcus var særlig glad for skolens fysioterapeut, men det øvrige personale forstod ikke,
at han let bliver overstimuleret. Det var også et
problem, at han mødte flere forskellige voksne.
Det har han svært ved, og han blev mere og
mere frustreret«, fortæller Hanne Pedersen.
Det kulminerede efter tre måneder, da
Marcus barrikaderede sig i et rum efter en
konflikt med en medarbejder. Marcus begyndte igen på det mønster med skolevægring,
som har været hans reaktion, når han bliver
udfordret over evne.

Kommunen vil anbringe Marcus
Trods den omfattende indsats i hjemmet
vurderede Herlev Kommune i januar 2014, at
der kun var sket sporadisk fremgang i Marcus’
8/

FOLKESKOLEN / 14 / 2015

funktionsniveau. Behandlingen blev stoppet,
og kommunen gik i gang med en børnefaglig
undersøgelse, som blandt andet konkluderede, at »da moren ofte er alene med Marcus,
må det være en stor belastning for hende,
ligesom det er skadeligt for hans udvikling«.
Kommunen vurderede, at Marcus var behandlingskrævende i døgnets 24 timer og skulle
anbringes. Men Hanne Pedersen ville ikke skrive under på en frivillig anbringelse og kontaktede en advokat, som fik sagsakterne tilsendt.
I forvejen havde Hanne Pedersen søgt
råd hos psykolog Kirsten Callesen. Hun har
speciale i autisme og ADHD og stod i 2013 for
arbejdet med at stabilisere Marcus i hjemmet. I
foråret 2014 sendte hun en ni sider lang beskrivelse af Marcus til kommunen, hvor hun afviser
konklusionerne i den børnefaglige undersøgelse. I stedet beskriver hun hans udfordringer, og
hvordan han har profiteret af det terapeutiske
arbejde: Han er blevet mere rolig, han evner at
samarbejde, og han kan rumme flere krav.
I modsætning til kommunen vurderer Kirsten Callesen desuden Hanne Pedersen som
en kyndig mor, der trods store udfordringer
formår at støtte Marcus. Hun roser hende for
at være kritisk, i forhold til om hun og andre
omkring Marcus hjælper ham godt nok, hvor
kommunen opfatter det som manglende vilje
til at samarbejde.
Også formanden for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup, reagerede på truslen
om tvangsfjernelse. Hun var i 2012 på en uges
juleferie med Marcus og hans mor sammen
med syv andre familier og betragter Hanne
Pedersen som en yderst kompetent mor.
»Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Hannes
måde at tackle Marcus på er intuitiv, men fakta
er, at hun gør, nøjagtig hvad ny forskning på
autismeområdet viser, at man skal, nemlig at

PSYKOLOG:
TVANGSFJERNELSE ER ET VOLDSOMT
INDGREB MOD BØRN MED AUTISME
Med en tvangsfjernelse havde Marcus mistet sin
mor som tolk over for omgivelserne, og det havde
været katastrofalt, siger psykolog Kirsten Callesen.

reducere barnets stressniveau«, skrev Heidi
Thamestrup til Herlevs borgmester i april 2014.

Ny skole giver håb
Hanne Pedersen ved ikke, hvilket indtryk støtteerklæringerne og hendes ønske om at få en
advokat på sagen har gjort på kommunen. Men
tre måneder efter at hun blev bedt om at skrive
under på en frivillig anbringelse, indkaldte
kommunen hende til et møde, hvor sagsbehandleren spurgte, om hun var interesseret i at
få Marcus på Søstjerneskolen i København.
Skolen blev oprettet af Kirsten Callesen
i foråret 2014 og er for elever med en gennemgribende udviklingsforstyrrelse eller
autismediagnose, som gennem længere tid har
mistrivedes i deres hidtidige skole.
Herlev kommune er nu gået aktivt ind i
samarbejdet om Marcus’ dagbehandlingstilbud, og Hanne Pedersen tror, at det vil lykkes
med Søstjerneskolen.
»Det er ikke uden problemer, men lærerne
kommer hjem til os og skaber relationer til
Marcus. Selv om han har dårlige erfaringer
med at gå i skole, begynder han at få tillid
til Søstjerneskolen. Han bliver mødt med en
meget stor forståelse for sine vanskeligheder«,
siger Hanne Pedersen, der mener, at hun ikke
har haft andet valg end at beholde Marcus
hjemme i lange perioder.
»Efter hans nedbrud på behandlingsskolen
i 2012 kunne jeg ikke få andre ind i hans hverdag i flere måneder«, siger Hanne Pedersen,
der er social- og sundhedshjælper og sideløbende har læst hf. Hun får kompensation for
tabt arbejdsfortjeneste, og når personalet på
Søstjerneskolen kan være alene med Marcus
hver dag, skal hun tilbage i job eller begynde
på en uddannelse.
freelance@dlf.org

S

agsbehandlerne synes, de har gjort
alt, hvad de kunne, for Marcus.
Omvendt mener hans mor ikke, at
der er blevet taget tilstrækkeligt hensyn til
ham. Til sidst trækker kommunen en streg
i sandet med en børnefaglig undersøgelse,
som konkluderer, at han skal anbringes i
et døgntilbud. Men den konklusion er til
debat.
Sådan sammenfatter Kirsten Callesen
forløbet med 11-årige Marcus fra Herlev.
Hun er en af landets førende psykologer
inden for autisme og ADHD og har arbejdet
med at stabilisere Marcus efter en række
forliste skoletilbud mellem 2010 og 2014.
Hun er både psykolog og initiativtager til
specialskolen Søstjerneskolen på Østerbro
i København.
»En mor som Hanne Pedersen gør alt,
hvad hun kan, for at hjælpe sin søn. Alligevel bliver hun underkendt af kommunen,
hvor den i stedet bør spørge, hvordan den
kan støtte hende. Marcus er stærkt sanseforstyrret, og både lyde, lugte og synsindtryk kan stresse ham. Han går hele tiden
rundt med fornemmelsen af, at noget er
forkert. Derfor tager det lang tid at stabilisere ham, og man må hele tiden opfinde
nye måder at gribe opgaven an på. Men
kommunen har tænkt, at der var noget galt
med hans mor«, siger Kirsten Callesen.
Mens kommunen har beskrevet, at
Hanne Pedersen har svært ved at sætte
grænser, betragter Kirsten Callesen hende
som en dygtig mor, der gerne vil lytte til
råd og vejledning.
»Hanne stiller sig til rådighed og ønsker
at samarbejde, men Marcus’ stresstilstand
fik ham til at slå og kaste med ting. Det

gjorde kommunen bekymret, for hvad hvis
han gør skade på sig selv eller sin mor? Og
hvordan skal man sikre, at han får en uddannelse? Jeg oplever ikke, at kommunen
ville fjerne Marcus i trods, men fordi den
var bekymret«, siger Kirsten Callesen.
Kommunen har følt sig magtesløs, fordi
man ikke har den nødvendige specialviden
til at håndtere et sårbart barn som Marcus,
vurderer Heidi Thamestrup, formand for
Landsforeningen Autisme.
»Da inklusionsloven blev vedtaget,
lovede politikerne, at kommunerne ville
trække på specialskolernes viden, men det
sker ikke. Kommunerne har haft så travlt
med inklusion, at de har glemt, hvorfor vi
har specialskoler«, siger Heidi Thamestrup.

Tvangsfjernelse kan føre til øget stress
Til sidst blev Hanne Pedersen truet med en
tvangsfjernelse, men det er et enormt indgreb over for børn med autisme, som har
brug for at have deres forældre som tolke i
deres liv, siger Kirsten Callesen.
»Man ville ikke have kunnet gøre det
om, hvis det havde traumatiseret Marcus
at blive fjernet fra hjemmet. Hanne elsker
ham, og jeg har 100 procent respekt for,
at hun er den, som kender Marcus bedst«,
siger psykologen.
Det har været afgørende for Marcus,
at ingen forstår, hvad autisme betyder for
ham, mener Heidi Thamestrup. Heller ikke
hans mor.
»Konsekvenspædagogik virker ikke på
en dreng som Marcus, for han forstår det
ikke. Børn med autisme kan bandlyse en
skole eller en voksen i mange år, hvis de
føler sig uretfærdigt behandlet. Det sker
FOLKESKOLEN / 14 / 2015 /
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TRUSLER MOD FORÆLDRE
TIL SKOLEVÆGRENDE ELEVER
ET STIGENDE PROBLEM
ofte, når den voksne griber ind i en social
konflikt, fordi børnene ikke forstår sociale
sammenhænge. Derfor kan de ikke se, hvad
der får den voksne til at reagere. Ydermere
optrapper den voksne ofte konflikten ved at
gå tæt på barnet, se det i øjnene og sige: ’Nu
skal du …’. Det kan barnet ikke håndtere«,
siger Heidi Thamestrup.
Det var en graverende fejl, at Herlev Kommune lod Marcus begynde i en almindelig
klasse i folkeskolen, mener hun.
»Man kan ikke klandre lærerne for, at de
ikke så hans behov, for børn vil gøre alt for at
undgå at falde igennem. Det koster så mange
kræfter, at de kan gemme sig under dynen i
et døgn. Men i det øjeblik moren eller en lærer gør opmærksom på, at der er problemer,
skal man udrede barnet og finde ud af, hvor
han har sine kompetencer, hvor meget man
kan presse ham skolemæssigt, og hvor lang
hans skoledag må være. Man kan nå langt,
hvis man formår at skabe stærke relationer til
barnet, men det er umuligt, når der er mange
elever til én lærer«.

Relationerne skal være på plads
I dag går Marcus på Søstjerneskolen i København. Kirsten Callesen åbnede skolen i april
sidste år i samarbejde med Københavns Kommune. Den har 15-16 elever, som alle har haft
skolevægring.
»Søstjerneskolen er til børn som Marcus.
På de fleste dagbehandlingstilbud skal eleven
selv møde op, så hvis barnet ikke kommer,
tror mange, at det er forældrene, som svigter.
De vil gerne køre barnet i skole, men barnet
vil ikke af sted, fordi tilbuddet ikke er det rigtige. Hvor andre tilbud kun kommer hjem for
at hente barnet, tager vi ud for at undervise
barnet, så vi skaber den relation og opbygger
den tillid, barnet skal læne sig op ad for at
kunne møde op i skolen«, siger Kirsten Callesen.
Som psykolog og leder af et skoletilbud,
der skal sikre sig elever, har Kirsten Callesen
en dobbeltrolle i sagen. Men hun understreger, at Søstjerneskolen ikke har problemer
med at få pladserne fyldt op.
freelance@dlf.org

10 /
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Flere og flere forældre henvender sig til Landsforeningen Autisme, fordi de bliver truet med sanktioner,
når deres børn ikke kommer i skole. Udeblivelse kan
være et signal om, at barnet ikke får den fornødne
støtte i skolen, mener undervisningsministeren.

H

erlev er langtfra den eneste kommune, som har truet en forælder til et
barn med autisme. Et stigende antal
forældre henvender sig til Landsforeningen Autisme, fordi kommunen vil presse
dem til at tvinge deres barn i skole, selv
om barnet efter måneders isolation og
manglende undervisning ofte har udviklet
lavt selvværd, stress og i værste fald også
angst eller depression.
Kommunerne mener, at forældrene
mangler forældreevne og vilje til at samarbejde, siden de ikke vil følge kommunens
anvisninger. Derfor griber de til sanktioner som pålæg til forældrene om at tvinge
barnet i skole og trusler om at fjerne
økonomisk støtte og i yderste konsekvens
en ufrivillig anbringelse af barnet. Men
det har aldrig været meningen, at reglerne
om tvangsfjernelse skulle bruges til børn
med handicap, siger autismeforeningens
formand, Heidi Thamestrup.
»Reglerne er skabt til forældre, som
lader deres børn gå for lud og koldt vand,
så kommunerne er kreative, når de bruger
loven over for autisme. Det må skyldes,
at de ikke har den nødvendige viden, for
et barn nægter typisk at gå i skole, når
tilbuddet er uden den nødvendige specialpædagogiske erfaring, ro og struktur. Det
stresser barnet«, siger hun.
Omfanget af henvendelser er steget,
i takt med at flere børn med autisme er
forsøgt inkluderet i folkeskolen. I efteråret
beskrev foreningen problematikken i en
fire sider lang redegørelse til Folketingets
socialudvalg, men de nuværende regler er
tilstrækkelige, svarede daværende socialminister Manu Sareen (Radikale Venstre),

KOMMUNALE SANKTIONER
Ifølge Landsforeningen Autisme spænder de kommunale sanktioner fra:
 
Forældrepålæg, hvor kommunen forlanger, at forældrene tvinger barnet til at møde op på skolen.
 
Undersøgelse af forældreevne.
 
Trusler om at tage økonomisk bistand fra forældrene.
 
Trusler om – og i værste tilfælde – gennemførelser
af tvangsfjernelser.

AUTISMEFORENINGEN
ANBEFALER:
Det er vigtigt, at kommunerne bruger de mindst indgribende løsninger, mener Landsforeningen Autisme,
som blandt andet har disse anbefalinger:
Inden en kommune griber til forældrepålæg, undersøgelse af forældreevne og tvangsfjernelse, skal den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation Viso
konsulteres og dens anvisninger være fulgt.
Hvis kommunen negligerer Visos anbefalinger, bør opgaven overgå til regionen.
Det skal gøres mere attraktivt for kommunerne at
samarbejde med regioner, som har bevaret eller udbygget deres viden om autisme. Autisme er for komplekst et felt til, at man kan forvente, at alle kommuner
kan løse opgaven selv.
Kommunerne må sikre, at der er kvalificeret personale
på alle skoler til at understøtte inklusion.

9670

Med
læringsmål

RELIGION NU
9. KLASSE
I Religion nu møder eleven forskellige religioner
og lærer om, hvordan religiøse mennesker
forholder sig til tilværelsen og til andre mennesker.
I Religion nu 9 lærer eleven:
■

Om jødedom, kristendom, islam og buddhisme
– og religiøs forskellighed.

■

Om frelse i Bibelen – og frelse i andre religioner.

■

Om Løgstrup og Kierkegaard – og deres forskellige
syn på kristendom.

■

Om tilværelsesoplysning – og skolens, kulturens og
kærlighedens roller heri.

Få vores nyhedsbreve.
Tilmeld dig på minprofil.gyldendal.dk

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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Reglerne om tvangsfjernelse er skabt til
forældre, som lader
deres børn gå for lud
og koldt vand, så
kommunerne er
kreative, når de
bruger loven over
for autisme.
Heidi Thamestrup
Autismeforeningen
som forklarede, at der »alene kan træffes afgørelse om forældrepålæg efter serviceloven,
hvis barnets eller den unges udvikling er i fare,
og dette beror på, at forældremyndighedsindehaveren ikke lever op til sit forældreansvar«.

Hver tredje går ikke i skole
Autismeforeningen fulgte sagen op i foråret
med en undersøgelse, hvor forældre til 216
børn med autisme blev spurgt, om deres
barn trives med at være inkluderet i normalklasser.
192 forældre svarede på spørgsmålet: Har dit
barn skolevægring lige nu? 70 svarede ja, 122
svarede nej. 17 af de 70 svarede, at deres barn
ikke havde gået i skole i mere end et år.
Resultatet viser, at hvert tredje barn ikke
går i skole lige nu – nogle har været fraværende i over et år.
»De har lidt for mange nederlag i skolen, og
mange ender i en zombieagtig tilstand, hvor
de er oppe om natten eller sidder ved computeren dagen lang. De bliver virkelighedsfjerne,
genererer angst og tør ikke komme ud. Jo længere tid der går, desto sværere er det at vende
situationen«, siger Heidi Thamestrup
Det er en misforståelse af målsætningen
om inklusion, hvis der ikke tages højde for
12 /
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børn
har ikke
væ
skole rieetti år

Fra Autismeforen
in
se blandt forældgens undersøgelre til 216 børn

Herlev
Kommune:
Ingen
kommentarer

Regeringen giver i løbet af efteråret inklusionsindsatsen et serviceeftersyn.
»Her vil vi se på kommuner og skoler, der
har fundet gode løsninger for børn med eksempelvis autisme eller Aspergers, som typisk
kræver strukturerede og overskuelige rammer
og kompetencer hos lærerne og pædagogerne.
Det skal sikre et fælles videns- og metodegrundlag. Det er naturligvis ikke i orden, at børn ikke
kommer i skole«, siger Ellen Trane Nørby.
Landsforeningen Autisme vil undersøge
nærmere, hvor mange forældre der enten er
blevet truet med en tvangsfjernelse eller rent
faktisk er blevet udsat for det.
»Det kan godt være, at et barn skal fjernes.
Men kommunen skal først undersøge, om
barnet har brug for særlige foranstaltninger,
så man er sikker på, at barnet får den rigtige
behandling«, siger Heidi Thamestrup.

Herlev Kommune ønsker ikke at kommentere det forløb med skiftende skoler, manglende skolegang og trussel om
tvangsfjernelse, som 11-årige Marcus har
været igennem. Heller ikke selv om hans
mor, Hanne Pedersen, har givet fuldmagt
til, at kommunen må svare på Folkeskolens
spørgsmål om hendes søn.
»Som udgangspunkt giver vi ikke udtalelser eller interview på konkrete borgersager. Vi fastholder dette, selv om en borger
giver tilsagn til, at du som journalist ønsker
et interview om et konkret barn«, skriver socialfaglig leder Henrik Damgaard Andersen
fra børne- og familierådgivningen i Herlev
Kommune i en mail til Folkeskolen.
Han tilføjer, at borgeren kan få aktindsigt i kommunens journalføring, dokumenter, breve, afgørelser, undersøgelser og vurderinger og derefter kan lade en journalist
gennemgå materialet. Den mulighed har
Hanne Pedersen benyttet sig af, og på den
baggrund ville Folkeskolen blandt andet
have spurgt Herlev Kommune, hvorfor det
har været så svært at finde et egnet skoletilbud til Marcus, hvorfor kommunen fandt
det nødvendigt at true Hanne Pedersen
med en tvangsfjernelse i foråret 2014, og
hvad der et par måneder senere fik kommunen til at ændre kurs og tilbyde Marcus en
plads på Søstjerneskolen.

freelance@dlf.org

freelance@dlf.org

barnets udfordringer, mener undervisningsminister Ellen Trane Nørby (Venstre).
»Hvis børn holdes hjemme fra skole, fordi
forældre og skole ikke er enige om, hvad der
er bedst for barnet, kan det være et signal om,
at der ikke er den fornødne støtte for barnet i
den almindelige undervisning«, siger hun.

Serviceeftersyn skal give overblik

Sådan har vi gjort
Fagbladet Folkeskolen har i ønsket om at beskrive problemet med tvangsfjernelse af børn med
autisme bedt Hanne Pedersen, mor til Marcus på 11 år, om at fortælle, hvordan hun har oplevet
sin sag, her med trusler om tvangsfjernelse af sin søn. Hanne Pedersen har haft vanskeligt ved
at give interview, da hun som mor til Marcus med infantil autisme har svært ved at kunne være
væk fra Marcus i selv korte tidsintervaller. Det er dog lykkedes os at få et interview med Hanne
Pedersen, ligesom vi har haft adgang til sagsakterne. Efter flere aflysninger kunne Bo Tornvig
tage billeder af Hanne Pedersen, da hun pludselig fik lejlighed til at stille op til fotografering.

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

w.O M A LK O H O
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Tirsdag 18. august kl. 16.23

Odense er over 100 millioner
skolekroner bagud
112.584.333 kroner er Odense Kommune ifølge sin skoleforvaltning bagud på skolebudgettet i
forhold til tilsvarende byer. Lærerformanden er ikke overrasket.
nemsnit og testresultater«, siger hun og
tilføjer:
»Selvom man vil eleverne og gerne vil levere god kvalitet, oplever lærerne, at arbejdsdagen simpelthen ikke hænger sammen. Derfor
hører vi også om flere og flere sygemeldinger
som følge af stress og arbejdspres«.

Sammenlignet med tilsvarende byer
bruger Odense Kommune markant
færre penge på skolebudgettet.

Odense Kommune bruger gennemsnitligt
112 millioner mindre på skoleområdet end
andre sammenlignelige byer, lyder det i et
notat fra skoleforvaltningen, som også har
kortlagt eksempelvis resultater i nationale
test, elevernes trivsel og lærernes sygefravær. Konklusionen er, at både trivsel og læring er stagnerende eller nedadgående.

Formand for Odense Lærerforening AnneMette Kæseler Jensen er ikke overrasket:
»Skolerne har været udsat for meget
voldsomme besparelser, og samtidig med de
færre resurser er der kommet flere opgaver –
øget inklusion og mange undervisningstimer.
Og det er de triste resultater af ubalancen,
vi nu kan se – faldende trivsel, karaktergen-

Forskere: Folkeskolen er langt
bedre end sit rygte
Politikere taler meget om, at det står
elendigt til i den danske folkeskole.
Men det er i strid med kendsgerningerne, fastslog forskere på en konference på Institut for Uddannelse og
Pædagogik (DPU) om folkeskolens
formålsparagraf. Danske elever er
nemlig i den internationale top i ma14 /
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tematik, læsning, naturfag og samfundsfag. Adspurgt om politikerne
har brugt forskernes resultater til at
tale skolen op, svarede professor Peter Allerup: »Næ, tværtimod – de har
gjort, hvad de kunne for at se bort fra
dem. Faktisk har jeg oplevet, at politikere har misbrugt mine resultater«.

ans@dlf.org

Over 200 embedsmænd,
lærere og organisationsfolk hørte
på, da forskere på
DPU fortalte en
anden historie om
skolen end den,
politikere plejer at
fortælle.

Foto: John Villy Olsen

Onsdag 19. august kl. 13.03

Rådmand vil finde 60 millioner
til skolerne
Susanne Crawley Larsen fra Radikale Venstre er børne- og ungerådmand i kommunen.
Hun vil forsøge at finde flere midler til de
pressede skolebudgetter ved efterårets økonomiforhandlinger.
»Det er ingen hemmelighed, at der har
været besparelser på området, og det er ikke
usædvanligt, at medarbejderne bliver trætte,
når man presser en organisation i fem-seks år
i træk. Man skal hele tiden løbe lidt hurtigere
og får samtidig færre kolleger og flere opgaver«, siger hun.
Hendes ambition er at finde 60 millioner til
skolerne, som primært skal gå til flere lærere
og bedre undervisningsmidler.

Læs også DPU-leder Claus Holms analyse af
folkeskolens formål på folkeskolen.dk/568516

FIK DU
LÆST:

Brev til lærerne:

Ellen Trane Nørby siger tak for indsatsen
i en turbulent tid og god arbejdslyst.

Fredag 14. august 2015 kl. 14.05

Mandag 17. august 2015 kl. 14.46

Tirsdag 18. august 2015 kl. 6.02

Fredag 14. august 2015 kl. 12.44

Støttepartier: Drop
den understøttende
undervisning

Vejle-skole tilbyder
undervisning i
læseferien

Professor: Lad jer ikke koste
rundt af læringsmål

Ministeriet: Der skal
være en børnehaveklasseleder

De Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vil
af med den understøttende
undervisning. »Hvis ikke det
gør et indtryk med alle de
mange henvendelser, vi får
om, at det ikke fungerer, og
at det tager pusten fra de
dygtige elever, så er man ikke
sit ansvar som politiker på
skoleområdet værdigt«, siger
undervisningsordfører Mai
Mercado (De Konservative).
Både De Konservative og
Dansk Folkeparti vil tage det
op til forligskredsmødet sidst
på måneden. Venstre vil først
melde en holdning ud efter
mødet.

Flere elever var dårligt forberedt til de mundtlige prøver
på Smidstrup-Skærup Skole
i Vejle Kommune. Derfor tilbyder de et forløb i juni for de
elever, der har brug for det.
»Det er både til dem, der
har svært ved det faglige og
ikke har adgang til den hjælp,
de er vant til, og dem, der har
svært ved at magte ansvaret for selv at komme op og i
gang. Vi sender jo heller ikke
nogen ud i en gummibåd, hvis
vi ved, at der er hul i«, forklarer
skoleleder Lance Luscombe.

Langt de fleste lærere underviser i forvejen ud fra, hvad eleverne skal lære, for
det ligger i deres didaktiske uddannelse,
lyder det fra Per Fibæk Laursen, professor i pædagogik ved Aarhus Universitet.
Han mener derfor, at lærerne ikke skal
lade sig stresse af de læringsmål, ministeriet har lagt ud, men i stedet stole på
deres undervisningshåndværk.

Foto: Lars Just

Mandag 17. august kl. 6.46

Ny forskning: Læreres
mistrivsel rammer eleverne

jje@dlf.org

Foto: Privat

Forskning viser, at elever lærer bedre, når de befinder sig i et positivt klima med en positiv indstilling til undervisningen, lyder det fra forsker Sarah
Lisa Grams ved Aalborg Universitet. Hun har i sin
ph.d.-afhandling undersøgt, om elever opfatter
deres læreres mistrivsel og påvirkes af det.
I kvantitative undersøgelser i Tyskland har hun
sammenholdt elevers oplevelse af, hvordan deres
lærer har det, med svar fra læreren selv. Hun konkluderer, at eleverne i meget stor grad kan spotte,
hvordan deres lærer har det. Dermed bliver deres
læring også påvirket af, hvordan deres lærer trives.
»Der er en tendens til, at vi lægger mere pres
på lærerne for at få dem til at løfte eleverne mere,
men i virkeligheden burde vi lette presset, for det
har altså en betydning for elevernes læring«, siger
forskeren.

Flere folkeskoler indfører
aldersintegreret indskoling, hvor børn fra fem- til
niårsalderen går i klasse
sammen. Det har fået flere
skoler til at afskedige børnehaveklasselederen eller
undlade at genbesætte stillingen, hvis børnehaveklasselederen stopper. DLF gik
ind i sagen og kontaktede
Undervisningsministeriet,
som nu har givet medhold i,
at der skal være en børnehaveklasseleder til stede, hvis
der er børnehaveklassebørn
i den aldersintegrerede indskoling.

nyheder på:

Mest læste:
• S
 koleforsker til lærerne:
Hold jer til håndværket
 ebat: Læringsmålstyret un• D
dervisning er moderne skolehistories største katastrofe
• F orskere: Folkeskolen er langt
bedre end sit rygte

Mest kommenterede:
• S
 koleforsker til lærerne:
Hold jer til håndværket
• Højt begavede børn skal ses
• F orældreformand til lærerne:
Stop brokkeriet
Eleverne påvirkes af deres læreres trivsel og mistrivsel, konkluderer forsker Sarah Lisa Grams i sin ph.d.-afhandling.
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Tirsdag 11. august 2015 kl. 17.00

Professorer dumper
Cepos-rangliste
Tænketanken Cepos har udarbejdet en rangliste over grundskolernes undervisningseffekt.
Men beregningerne holder ikke, lyder det fra både en statistik- og en økonomiprofessor.
Ud fra 9. klasses afgangskarakterer og skolernes forventede karaktergennemsnit ud fra
den socioøkonomiske reference har tænketanken Cepos beregnet skolernes såkaldte
»undervisningseffekt« – altså om skolerne
formår at løfte eleverne over det forventede
eller ikke når dertil. Det har tænketanken
brugt til en rangliste over skolerne. Men
sådan kan man ikke konkludere på tallene,
mener professor Peter Allerup fra Institut for
Uddannelse og Pædagogik (DPU).
»Det forventede karaktergennemsnit kan
ikke bruges til noget, for der er slet ikke taget
højde for nok, når man regner det ud«, siger
han og tilføjer:
»Forsker Beatrice Schindler Rangvid har
tidligere forsøgt at rense så grundigt som
muligt for den socioøkonomiske reference ved
at tage flere baggrundsvariabler med. Det viste, at den samme elev ville klare sig på præcis samme måde på 80 procent af skolerne«.

Selektion snyder også
Økonomiprofessor Per Nikolaj Bukh fra

Aalborg Universitet langer også ud efter
ranglisten. Statistikken bliver nemlig snydt
af selektionsproblematikken; at forældre,
som har ambitioner for deres børn, sender
dem til den skole, de tror er bedst til
at løfte eleverne. Det giver så de
pågældende skoler endnu bedre
resultater, uden at det skyldes
skolernes egen indsats.
»Det er ikke dumt at se på,
om skolerne løfter eleverne over
det niveau, man kan forvente
af dem. Men statistikken bliver
usikker, fordi de børn, der klarer
sig bedre end forventet, bliver
plukket ud til udvalgte skoler
og friskoler, og derfor efterlader
det en elevgruppe, som klarer
sig efter forventningen eller ringere«, siger han. jje@dlf.org
Cepos’ rangliste over skolernes undervisningseffekt er ikke brugbar,
lyder det fra to professorer.

Torsdag 13. august 2015 kl. 10.35

Tirsdag 11. august 2015 kl. 16.49

Cepos: Rangliste skal ses som én
brik af mange

Cepos kupper ministeriet med ranglisten

Ranglisten over skolernes undervisningseffekt er ikke den
fuldstændige og færdige dom over skolernes kvalitet, pointerer forskningschef Henrik Christoffersen fra Cepos. »Det her
er altså én brik ud af mange – og derfor også kun et redskab
blandt flere. Det har aldrig været hensigten, at det skulle ses
som den endelige dom over skolernes kvalitet. Men tallene
afspejler en realitet, så man bør forholde sig til, om vores skoler gør det godt nok alle steder«.
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På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man for hver enkelt skole
se en såkaldt socioøkonomisk reference for, hvordan man kunne forvente,
at den enkelte skoles afgangskarakterer ville ligge, ud fra elevernes socioøkonomiske baggrund. Men der er spærret for at danne ranglister ud fra
skolernes karakterer. Med ranglisten over skolernes undervisningseffekt
har tænketanken Cepos nu kuppet spærringen og vil fremover offentliggøre årlige ranglister.

Fredag 7. august 2015 kl. 6.50

Skoleordføreres mærkesag
er ikke folkeskolen
Kun to ud af de otte politikere, der efter valget
er blevet undervisningsordførere, havde folkeskolen som hovedmærkesag i valgkampen.
Blandt medlemmerne af Børne- og Undervisningsudvalget har kun 17 procent folkeskolen
som topprioritet. Det viser en gennemgang,
folkeskolen.dk har foretaget af Altinget.dk’s og
DR.dk’s kandidattest fra valgkampen. Socialistisk Folkepartis Jacob Mark og Socialdemokraternes Annette Lind er de eneste to, der har
valgt folkeskolen som den vigtigste mærkesag.

Torsdag 6. august 2015 kl. 15.42

Hver tredje lærer forlod
Tårnby-skoler sidste skoleår
Foto: Anette Solgaard

Første skoledag var humøret højt på Skolen på Duevej på
Frederiksberg. Mikkeline, Nanna, Fieline og Helene var glade
for at se hinanden efter ferien, men lidt utilfredse med, at den
almindelige undervisning allerede startede efter første time.
De troede, at der primært var hygge på programmet i dag, så
de måtte hjem efter idrætstøjet.

145 ud af 450 lærere forlod Tårnbys skoler
sidste skoleår, viser en optælling fra kommunen. Det var især problemer på to af kommunens skoler, som betød mange ledige lærerstillinger. Ulla Erlandsen, formand for Danmarks
Lærerforenings kreds 13, som dækker Tårnby
og Dragør, havde forventet, at flere lærere havde forladt Tårnbys skoler i løbet af året. Hun
fortæller, at flere af dem, som er blevet ansat,
ikke har en læreruddannelse.

Hvordan er det at være
lærer i nabokommunen?

Nu kaN du læse alle FolkeskoleN s og FolkeskoleN.dk’s artikler kommuNe
For kommuNe og FiNde oplysNiNger om økoNomi og arbejdstid.

FOLKESKOLEN / 14 / 2015 /

17

Sidste år var der flere end
140.000 elever
tilmeldt sundhedsugerne

SKOLERNES SUNDHEDSUGER
21. SEPTEMBER TIL 9. OKTOBER 2015

Sjove konkurrencer
og flotte præmier
Det er gratis at deltage

45
min

Få inspiration til 45 minutters
daglig bevægelse

Temaet KOM I selvSVING giver
sjove, sunde og sjippende oplevelser
Sjippetov til 210.000 tilmeldte
Sjov, sang og dans med
Sebastian Klein og Jacob Riising
18 /
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ANDERS BONDO:

Kommunerne
er ikke deres
ansvar
voksent
Bør DLF kæmpe for selvejende skoler? Hvad
skal et uddannelsessystem kunne? Det er
emner, som skal diskuteres på DLF’s kongres.

Anders Bondo Christensen ønsker blandt
andet en debat på kongressen om, hvem
der skal administrere den danske folkeskole – formanden påpeger, at det politiske
engagement for ofte blot består i at udstikke økonomiske rammer for skolerne.

TEKST

MARIA BECHER TRIER

FOTO

LARS JUST

»Hvad enten vi taler vejledning eller undervisning eller specialundervisning eller
skoleledelse, så er der massive udfordringer.
Og det er selvfølgelig i den ramme, vi mødes.
Vi skal bruge kongressen til at drøfte, hvordan
vi bedst muligt sikrer, at vi kommer videre«,
siger formand for DLF Anders Bondo Christensen.
Et af de emner, der vil blive diskuteret
fra talerstolen i Tivoli Congress Center 8.-10.
september i København, er muligheden for,
at DLF begynder at kæmpe for, at folkeskoler
bliver selvejende. Anders Bondo har ikke selv
besluttet, hvad han mener om den sag.
»Vi skal tage en åben drøftelse. Er det stadig kommunerne, der skal administrere den

Kongressen skal også tage stilling til:









om der fremover kun holdes ordinær kongres hvert

andet år,
om antallet af hovedstyrelsesmedlemmer skal ændres fra 20 til 18,
om antallet af delegerede fra Skolelederforeningen skal nedsættes fra ti til fire,
om kredsene kan nøjes med at holde generalforsamlinger hvert andet år,
om hovedstyrelsen fremover får mulighed for at fastsætte regler for behandling af klager på alle niveauer i foreningen,
om det bliver muligt, at fagbladet Folkeskolen fremover bliver udgivet af et udgiverselskab.

Desuden skal kongressen tage stilling til:
 
et opdateret principprogram for DLF,
 
aflønning af DLF’s politiske ledelse.
Kongressen skal fastsætte medlemskontingent.
De 282 delegerede er valgt i de lokale kredse af DLF.
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2015
danske folkeskole? Mange ting i de seneste år
har vist, at kommunerne ikke er deres ansvar
voksent. Mange steder består det politiske
engagement i at udstikke rammer, der stort
set er udstukket af økonomiaftaler mellem
KL og regeringen. Og skolelederen og læreren
og skolebestyrelsen skal forsøge at få tingene
til at hænge sammen. Hvis det er det, som
skoleejerne – det kalder de sig selv – kan præstere i forhold til skolen, så synes jeg ærligt
talt, at vi må diskutere, om det er den rigtige
konstruktion«.
Anders Bondo mener også, at man må se
på, om nogle af de udgifter, der bruges på
kommunal administration af skolerne, i stedet
kunne bruges på flere lærere og ledere på
skolerne.

Livsoplysning og dannelse
Lærernes udfordringer i hverdagen bliver
kongressens store tema, men der bliver også
plads til at diskutere DLF’s holdninger til de
politiske meldinger om uddannelse.

»Vi er i en situation, hvor uddannelse
udelukkende er målrettet beskæftigelse, men
er det kun det, vi vil? Vi har en lang tradition
for, at livsoplysning og demokratisk dannelse
er en vigtig del af det at drive skole i Danmark. Det skal vi have en diskussion af«, siger
Anders Bondo og understreger, at DLF ikke
kan løse alle udfordringer alene.
»Det er vigtigt, at vi tager fat i andre organisationer både internationalt og nationalt
og drøfter, hvordan vi kan få styrket et helt
nødvendigt samarbejde. Det er positivt, at LO
og FTF vil finde sammen, og jeg vil på kongressen præsentere de perspektiver, jeg ser i
samarbejdet«.

DLF’s kollektive intelligens
På DLF’s kongresser har det ofte været sådan,
at ledelsen lagde forslag frem, som blev debatteret og så siden stemt for eller imod. Men
denne gang håber Anders Bondo Christensen,
at en mere åben form for kongres vil afføde
nye løsninger.

nyt undervisningsmateriale til
Skammerens
datter
5.- 9. klasse
Gratis, online undervisningsmateriale med
filmklip, videointerviews, elevark og meget
mere.
Filmen indgår i skolebioordningen
Med Skolen i Biografen.
Skammerens datter er ude på DVD
og BlueRay nu.
Hent undervisningsmaterialet på
Filmcentralen / Undervisning
filmcentralen.dk
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»Jeg lægger op til, at vi tager en åben drøftelse. Jeg håber, at vi så i virkeligheden ved at
få en diskussion kan komme videre bagefter.
Det er vigtigt, at vi har den involvering og det
engagement, som jeg tror, at den måde, vi
griber det an på, kan medføre«.
»Jeg har nogle gange brugt begrebet, at vi
skal bruge den kollektive intelligens – og det
gør man ved at tage en mere fordomsfri drøftelse, og så må man prøve at konkludere på
baggrund af det«.
Kongressen skal også vælge formand
og næstformand. Formand Anders Bondo
Christensen og næstformand Dorte Lange
genopstiller, og foreløbig er der ingen modkandidater.
I november skal medlemmerne af DLF ved
urafstemning vælge ny hovedstyrelse. Resultatet af hovedstyrelsesvalget offentliggøres 1.
december.
mbt@dlf.org

Formandens løn til debat på kongressen
Lærerkredsen i Høje-Taastrup ønsker, at DLF indfører et nyt lønsystem, hvor alle eksterne honorarer
modregnes lønnen fra DLF.
TEKST

MARIA BECHER TRIER

Foruden løn fra Danmarks Lærerforening har
formand, næstformand og nogle hovedstyrelsesmedlemmer i DLF en række eksterne
poster, hvor nogle af dem udløser honorar. For
eksempel får DLF-formand Anders Bondo Christensen 196.000 kroner om året for at være
formand for bestyrelsen i Lån & Spar Bank.
Det har kreds 16 i Høje-Taastrup gennem
flere valgperioder forsøgt at få ændret, sådan
at alle honorarer modregnes i den politiske
ledelses løn. Og nu forsøger de igen, når DLF
holder kongres i København i september.
»Det er vigtigt for os, at aflønningen af
formand og næstformand og de andre politisk valgte er vedtaget af kongressen. Det skal
ikke være sådan, at man går efter at få ben for

at få ben. Vi skal fastsætte en god og ordentlig
løn for det arbejde, der skal laves«, siger formand for kreds 16 Vibeke Lynge.
Hun understreger, at det ikke er mistillid til den nuværende ledelse, der udløser
forslaget, men at det handler om et politisk
princip. Men hun mener, at det er vigtigt, at
DLF-formandens tid fokuseres.

Hovedstyrelsens forslag
til formandskabets løn
Formand: 97.715,17 kroner om måneden
Næstformand: 76.706,40 kroner om måneden
Hovedstyrelsen godkender i hvert enkelt tilfælde
ekstern repræsentation, der udløser løn.

DLF-formand Anders Bondo kan på ingen
måde støtte kreds 16’s forslag.
»Min grundholdning er, at det er kongressen, der fastsætter lønnen for at være
formand for DLF, og det er helt okay at diskutere, hvor høj lønnen skal være. I 2011 nedsatte vi formandens løn med 100.000 kroner
på mit forslag, og jeg er helt åben for, hvis
kongressen mener, at lønnen er for høj«, siger
Anders Bondo og tilføjer:
»Men når man påtager sig et stort ansvar,
som jeg for eksempel gør som formand for
Lån & Spar Banks bestyrelse, synes jeg også,
at det skal honoreres. Ingen kan i øvrigt påtage sig en honoreret funktion, uden at det
er godkendt i hovedstyrelsen«, siger Anders
Bondo.
mbt@dlf.org
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Foto: Louise Dyring Mbae/Red Barnet

børnerettighedsdag 2015

Fejr dagen sammen med Red Barnet den 20. november
Lav en involverende og sjov dag, der kan samle eleverne på tværs af klassetrin.
I får balloner, plakater og et idékatalog med masser af aktiviteter, så det er
nemt at arrangere dagen.
TILMELD SKOLEN, ET GRUNDTRIN ELLER KLASSEN HER:

redbarnet.dk/megafonen/lærere
FOLKESKOLEN / 14 / 2015 /

21

D E B AT
debatteret

Forskning!

}Målstyring
sætter indholdet
fri
Dennis Hornhave Jakobsen:

DLF MENER
AF BJØRN HANSEN
FORMAND FOR
DLF’S SKOLE- OG
UDDANNELSESPOLITISKE UDVALG

I DR1’s serie »Folkeskolen forfra« dukkede
billedet af læreren Vivian op, hvor hun sidder
og fylder hele bordpladen med pjecer, anbefalinger – og med et dybt suk konstaterer, at
det jo er helt uoverskueligt med alle de opgaver! Og det er kun pjecerne fra KL’s arbejde!
Det er et meget genkendeligt billede. Der
sprøjtes et utal af undersøgelser, rapporter,
pjecer med mere ud i kølvandet på folkeskolereformens første år.
Havde lærerne tiden, så var der sikkert noget af det, der kunne bruges i lærernes egen
situation, men det meste er enkeltstående
eksempler på, at på den eller den skole har
man kunnet få en bestemt indsats til at virke.
Men det er sket i en prioritering af de mange
opgaver og ikke sat ind i det store billede af,
at alle de mange indsatser skulle kunne virke

Der er brug
for forskning i,
om målene i hele
folkeskolens formålsparagraf kan
nås, når målstyring, nationale
test og resultater
prioriteres.
22 /
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på samme tid. Det er nemlig umuligt, da reformen er underfinansieret, så det vil være
prioriteringer af delelementer i reformen,
men ikke et komplet billede af hele reformens
kompleksitet.
Konsortier og andre meler kagen på at
gennemføre disse undersøgelser og konklusioner – og kalder det forskning, men ret beset
er det konsulenter, der følger læreres praksis
og beskriver den i rapportform. Forskning
foretages af forskere på universiteter eller
professionshøjskoler, der på et solidt vidensog evidensgrundlag vurderer indsatsens virkning i forhold til de opstillede mål. Forskning
tager tid og er ikke bare et statusbillede af tre
måneders indsats i en klasse, hvor små marginaler betegnes som banebrydende forskning!
Ud over KL’s indsats er meget af arbejdet
bestilt af Undervisningsministeriet – et besluttet evalueringsforløb, som følger reformen til
2020. Andre er Danmarks Evalueringsinstitut,
Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
(SFI), UC’erne og private fonde som for eksempel Egmont Fonden, som fortalte om intensive undervisningsforløb (også en indsats
i regeringsgrundlaget), hvor elever frivilligt i
sommerferien og i koncentrerede forløb med
mange lærere fik et godt udbytte! Surprise!
Men hvor er overførselsværdien af det til folkeskolen? Og er det i det hele taget den viden,
som lærerne efterspørger?
Der er brug for forskning i, om målene i
hele folkeskolens formålsparagraf kan nås,
når målstyring, nationale test og resultater
prioriteres. Der er enighed om de overordnede mål i reformen, men vejen til at nå dem
kan en anden forskning vise, hvis den ikke
kun bliver sat til at bevise, at den besluttede
vej i reformen er den eneste rigtige – at der
også er andre veje, som den professionelle
lærer kan gå for at nå målene.

»Med kombinationen af målstyring og historiekanon er
flere bekymrede for, at vi ender
med et curriculum, hvor alt er
fastlagt, og hvor historielæreren bliver overflødig – som jeg
forstår målene er det modsatte
dog intentionen; målet først,
men indholdet og vejen derhen
må lærerne selv tage ansvar
for …
Indvendingen fra de bekymrede
har været, at når man operationaliserer fagets mål og samtidig har en veldefineret kanon,
så er der ikke meget tilovers
til lærerens professionelle vurdering, men sådan læser jeg
ikke målene, og det er heller
ikke det, jeg hører, når læringskonsulenterne præsenterer
målene for vores fag. Sigtet er
nærmest det modsatte, ved at
fokusere på målet sættes indholdet frit.
Tag for eksempel kompetenceområdet Kildearbejde. Her er et
af delmålene, at eleven efter 9.
klasse kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger – målet åbner et væld af
muligheder, samarbejdspolitikken under anden verdenskrig,
stormagternes ageren under
den kolde krig, eller hvorfor ikke
vende kanonen på hovedet og
arbejde med et dilemma om
udviklingen fra jæger til bondestenalderen, hvor fokus er
på samfundsændringer som
en konsekvens af resurseknaphed? Kanonpunkterne kan fylde det hele, få en eksemplarisk
vinkling eller blot en illustrativ
biplacering i et undervisningsforløb – det er helt op til den
enkelte at vurdere …«.

KONKURRENCE

Elsker dine elever at gå i skole?

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

}Læringsmålstyret undervisning
– den moderne skolehistories største katastrofe
Bob Bohlbro:

»… Langt de fleste mennesker ved faktisk ikke
helt, hvad det der læringsmålstyret undervisning
er. Eksempelvis har Københavns Kommune for
få uger siden afholdt sommeruniversitet, hvor
3.000 lærere skulle lære at bruge den nye metode, og små hundrede undervisere fra UCC og
Metropol var så uheldige at få tjansen som eksperterne, der skulle lære os det. Jeg har snakket
med kolleger, som gik på mange forskellige hold,
og med venner og tidligere studiekammerater,
som også var spredt ud til diverse krumspring og
anstrengelser for at få de tre dage til at blive fyldt
med læringsmålstyring. Ingen af dem, jeg har
snakket med, havde en underviser, som selv viste
eksemplarisk undervisning ved at opstille mål for
vores kursus, vise tegn på læring eller på nogen
måde evaluere det lærte. Og netop de tre ting er
ellers det eneste, vi faktisk ved om konceptet …
Som et forsøg prøvede jeg under mine kursusdage at udfylde et undervisningsforløb fuldstændig
ud fra modellen; jeg valgte et mål til dansk. Jeg
valgte nogle undervisningsaktiviteter, eksempelvis selvstændig læsning og gruppearbejde med
CL-struktur til en skriftlig fremstilling. Jeg fandt
nogle tegn på læring, som lå tæt op ad målet, og
til sidst ville jeg evaluere gennem en prøve. Det
var det, nu var forløbet klar. Altså bortset fra at
jeg ikke vidste, hvad emnet for forløbet var, ikke
vidste, hvordan jeg skulle differentiere undervisningen til elevernes niveau, og slet ikke vidste,
hvilke materialer jeg skulle bruge. Alt det var ikke
en del af metoden, kun mål, mål og mål. Og så
med en evaluering som en fast del af forløbet. Det
er ganske simpelt umuligt at planlægge en reel
undervisning ud fra, hvilket flere af mine undervisere da også måtte erkende …

Lærere ved, hvad god undervisning er. Vi skal bare
være bedre til at samarbejde om undervisningen,
sikre, at vi har mål, der rammer hele skiven for
elevernes læring, og så skal vi kollektivt sige nej
tak til pinkodelæring. For elevernes skyld!«

Det er ganske
simpelt umuligt
at planlægge
en reel undervisning ud fra,
hvilket flere af
mine undervisere da også måtte
erkende ...

Danmarks Sødeste Klasse
skal findes!

Er det din klasse, der skal vinde?
Bornholm sætter fokus på trivsel.
Få din klasse med i projektet.
Klassen skal med en film og en avisforside fortælle hvorfor netop deres
klasse er landets sødeste. Hvorfor
de er de bedste til at få alle til at føle
sig godt tilpas - og hvad de gør for,
at det skal være sådan.

Førstepræmien er et
lejrskoleophold på
Bornholm med alt betalt!
• Frirejse fra vinderskolens nærmeste
DSB station til Ystad i Sverige og
videre med Færgen til Bornholm.
• Transport fra og til Færgen på
Bornholm
• Ophold og mad på Danhostel Hasle
• Temadage med Naturvidenskab,
Kunsthåndværk, Bevægelse,
Historie og Madkultur
• Transport rundt på Bornholm
• Bornholmske lækkerier

Læs mere på:
lejrskole.bornholm.info/
danmarkssoedeste

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org.
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen
forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til
Folkeskolen nummer 16 skal være redaktionen i hænde senest
onsdag den 9. september klokken 9.00.
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ARBEJDSLIV

VIL VÆRE MED
TIL AT SKABE EN
ALTERNATIV
FORTÆLLING FOR
ELEVERNE
Klassemøde, regler og trivsel
er vigtige elementer i skoledagen,
for så bliver der plads til læring,
mener Line Vig Jensen.
TEKST

HELLE LAURITSEN

FOTO

PALLE PETER SKOV

B

ank, bank.
»Undskyld, jeg kommer for sent«,
nærmest hvisker en dreng. Døren når

Line Vig Jensen
28 år. Uddannet lærer i 2012. Arbejder på Novaskolen i
Vejle. Er klasselærer for 6.b og har linjefag i dansk, religion
og specialpædagogik. Hun underviser i dansk og religion
og har desuden 16 timer om ugen i skolens pædagogiske
læringscenter. Her arbejder hun med AKT-problemer
(adfærd, kontakt, trivsel) og vejleder sine kolleger.
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Eleverne er i gang med projektopgave i religion. En præst og en imam skal
interviewes, nogle vil beskrive forskelle mellem shia- og sunnimuslimer, og
andre vil spørge jøder, kristne og muslimer om Paradis. Line Vig Jensen hører
grupperne om deres næste skridt i arbejdet.

knap at blive lukket, så kommer den næste ind
på strømpefødder – og den næste. Så resten af
ugen skal de møde ti minutter tidligere foran
skolens kontor, lyder meldingen fra lærer Line
Vig Jensen. En regel, de kører i klassen i en
periode, fordi det er svært for mange i 6.b at
møde til tiden.
Klassemødet er dagens første punkt. Stole
rykkes rundt, der er skubben, flytten omkring,
dreng og pige skal sidde hver anden. Det gør
de ikke i den ene side. Under protest vælges
Jasmin som referent.
Yusef holder en tale om, hvor irriterende
det er, når nogen tager hans stol uden at
spørge om lov.
»Jeg kan ikke lide, at nogen rører ved min
stol!«
»Hvordan staver man til irriterende, Line?«
spørger Jasmin.

Klassemødet er i gang i 6.b på Novaskolen
i Vejle. Klasselærer Line Vig Jensen foreslår, at
alle i en tougersperiode afleverer deres mobil,
når skoledagen begynder. Den bliver låst forsvarligt inde, men det kunne være interessant
at se, om ikke eleverne ville begynde at lave
noget andet i frikvartererne. Det skal bare
være et eksperiment.
»Okay, god ide, hvis det er én gang. Så vi
ikke går i panik«, siger en dreng.
»Men er det ikke et problem, at I måske
kunne finde på at gå i panik?« spørger Line Vig
Jensen.
Nogle spørger, hvordan deres forældre så
skal kunne få fat i dem, hvis de ikke orker at gå
over på skolen med en besked.
»Vi skriver det ud til jeres forældre, og vi skriver skolens telefonnummer, som de kan ringe
til, hvis der sker noget vigtigt«, foreslår Line.

Lærer Jensen – før og nu
I 1995 bragte Folkeskolen fem interview med lærere, der hed
Jensen. Lærerne var udvalgt efter efternavn, alder, køn og
geografi. Ideen var at vise mangfoldigheden i lærerjobbet med
et valgt tilfældighedskriterium. Mød fem af de »gamle«
Jensen-lærere – og to nye. Vi fulgte de nye i en tilfældig time.

man trives sammen. Tidligere har der været
dårlig trivsel og mobning i klassen. Nu kan
eleverne grine sammen – de er vant til at tale
sig til rette om måder at være sammen på.
»Vi har arbejdet knaldhårdt med deres
trivsel. Vi har talt om at se det positive i hinanden, og de har lært at sige tak og klappe af
hinanden. Jeg har skullet være meget tydelig.
Vi har talt om, at det er uinteressant, hvem
der har skylden. Vi skal alle sammen være
her og have det godt sammen. Det er en rigtig
dejlig klasse«, siger Line Vig Jensen.
Oprindelig ville hun ikke være lærer. Måske
jurist eller journalist. Eller politibetjent. Men
hun har altid været meget glad for danskfaget
og er optaget af fortællingen. Hun har arbejdet
i daginstitution og oplevede at komme meget
let til pædagogikken. Så blev det lærer. Og hun
elsker at arbejde med de børn, der ikke har
det for let – for eksempel her i kvarteret, hvor
der er mange sociale problemer.
»Jeg vil gerne være med til at skabe en alternativ fortælling for børnene«.

Hvad er Paradis?

De taler om moral, etik, om at det, man
finder, ikke er ens ejendom, om demokrati
og om at hjælpe hinanden. Bandekassen skal
i gang igen, der er en del dårligt sprog i klassen.
»Reglen er så, at man kun taler dansk?«
spørger en pige.
»Nej, man må gerne tale arabisk eller andet, men ikke bandeord for at spille smart og
ikke den dér med at bruge Gud til alt, uanset
om man er kristen, muslim eller noget andet. Jeres Gud har intet at gøre med at låne
en kammerats viskelæder«, svarer Line Vig
Jensen.

Alle skal være her
6.b holder klassemøde en gang om ugen. De
har mange regler, der kører stramt i nogle
perioder, og de taler en del om, hvordan

I næste lektion skal 6.b arbejde videre med
deres projektopgave i religion. Eleverne
diskuterer, om man ikke kunne interviewe
den lokale imam og præst. Nogle vil interviewe ældre elever, og en naturfagslærer skal
forklare en gruppe, hvordan man kan sige, at
noget er videnskabeligt.
Hver gruppe skal fremlægge ti minutter.
En gruppe vil gerne beskrive, hvad Paradis er
inden for islam, kristendom og jødedom. Line
foreslår, at de beskriver deres eget paradis
også. Problemformuleringen bliver: Har mennesket brug for troen på et paradis?
De taler om, at det er spændende at høre
andres holdninger, fordi det er noget meget
individuelt.
Hun taler med en gruppe om deres samarbejde. Gruppen er godt i gang, men det er
vist mest to af fire, der har arbejdet. De fordeler nogle roller og arbejder videre.
I en gruppe er emnet at beskrive forskelle
på sunnimuslimer og shiamuslimer. Line Vig

SÅDAN
VAR DET I
90’ERNE

MÆRKELIGT AT VÆRE
EN AF DE ÆLDSTE
Skolens navn er skiftet, og meget er ændret, men
Susanne Jensen arbejder stadig i Albertslund. Faktisk på samme skole, der er sammenlagt og større nu
– cirka 1.000 elever. Hun er i indskolingsafsnittet på
Herstedøster Skole, der tidligere hed Teglmoseskolen
og er sammenlagt med Roholmskolen.
»Det er mærkeligt at være en af de ældste på skolen,
og at vi nu er så meget faseinddelt, at vi faktisk ikke
kender de andre kolleger rigtigt«, siger Susanne Jensen.
»Det bedste ved lærerjobbet er at være sammen
med børnene, når det lykkes. Men det har været
noget surt her i foråret. Besparelser er folkeskolens
største problem, at lærerne skal finansiere skolereformen. Der er ikke meget forberedelsestid, vi bliver
taget ud som vikarer, og tolærerordningerne er forsvundet. Jeg er da glad for, at jeg har mange år på
bagen, når jeg skal stå uforberedt i en klasse«.
Hun har i alle årene undervist i dansk som andetsprog og matematik. Og for to år siden fik hun linjefag i dansk som andetsprog.

Lidt statistik om
Jensen
258.203 personer i Danmark hedder Jensen til
efternavn – målt per 1. januar 2015.
Jensen er det mest almindelige efternavn i
Danmark. Derefter kommer Nielsen, Hansen og
Pedersen.
I 2002 var der 309.161 personer, der hed
Jensen.
KILDE: DANMARKS STATISTIK
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Jensen fortæller, at de skal forberede deres
interview godt. Skrive spørgsmålene ned og
præsentere sig ordentligt, når de ringer. Hun
skal se spørgsmålene igennem, før de ringer,
og høre, hvad de vil sige som indledning.
Fire piger vil undersøge, hvilken rolle
Grædemuren spiller for jøder.
De taler med Line om forskellige fremlæggelsesformer. Måske vil det være godt at involvere klassekammeraterne, fordi der bliver
mange fremlæggelser på én dag. Så formen
må meget gerne være forskellig.

Vigtigt at grine sammen
»Skolen her har haft store problemer med
sit ry, men fagligt ligger eleverne ret højt«,
forklarer Line Vig Jensen. Tidligere hed den
Nørremarkskolen, nu hedder den Novaskolen. Fordi skolen har en innovationsprofil.
»Jeg arbejder som vejleder i inklusion og
klasserumsledelse. Når jeg skal vejlede mine
kolleger, overtager jeg ofte klassen nogle timer,
mens læreren er med som hjælper. I mine
klasser må en elev godt få tre minutters taletid,
hvis det er vigtigt for ham. Bagefter deltager
han. Vi arbejder ud fra cooperative learning,
og jeg bruger meget tid på at lave selvværdsøvelser med eleverne. Hvis en elev siger: ’Jeg
er perker’, så spørger jeg, om han bare er det.
Han er vel også noget andet – og så taler vi om
det. Bagefter kan han sige: ’Jeg er dansker med
tyrkisk baggrund, ikke, Line?’« Og så kan vi
grine sammen. Det er også vigtigt«.
Hun arbejder ud fra dansk som andetsprog og gør meget ud af at udvikle elevernes
ordforråd. I 6.b er det helt almindeligt at
høre en elev sige til en anden: »Hey, jeg gav
en konstruktiv og fremadrettet kritik«.
»Jeg har helt bevidst valgt at arbejde på en
skole i et socialt belastet miljø. Jeg vil gerne
være med til at skabe en tryg skolegang for
eleverne, være med til at udvikle dem bedst
muligt, møde dem, lære dem at tale ordentligt til hinanden og kunne danne relationer.
Jeg har været i praktik på en anden skole,
hvor jeg kunne bruge meget mere tid på ren
undervisning, men når elever skubber sig
frem med albuerne, så kan jeg bedre have
sympati for måden hos eleverne her. De gør
det ikke, fordi de føler, at de har ret til det,
og vil være i centrum, men fordi de gerne vil
lyttes til og har brug for det«, siger hun.
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Da hun fik eleverne i 4. klasse, brugte
hun en del tid på at forklare dem, at det er
hende, der er den voksne, og at hun har styr
på tingene. De er vant til at være små voksne,
fordi der ofte ikke er så stort overskud i deres
familier. Når der er skole-hjem-samtaler, er
det ikke ualmindeligt, at der kommer en storebror i stedet for forældrene.

Pauser er der brug for
Et par elever tager en løbetur udenfor. Line
stiller eleverne op på række. »Sæt jeres
penalhus mellem knæene. Hænderne på hovedet. Hænderne på maven«. Hun skifter og
taler hurtigere og hurtigere. Det ender i grin,
og de er klar til at arbejde videre.
»Vi må holde nogle pauser, lige rejse os eller se en sjov video på YouTube. Det er vigtigt
med en pause indimellem. Skoledagen er blevet meget lang for en del elever«, siger hun.
Nogle af skolens elever har et pauseskema.
»Bare dét lige at komme op at stå i undervisningen. Det har jeg altid brugt, for det
betyder noget for ens evne til at huske. De
behøver ikke altid at skulle udenfor«.
Novaskolen har lektiecafe, og det er
lærere, der hjælper eleverne i cafeen. Som
lærer kan Line Vig Jensen ofte mærke på sine
elever, at der har været en lærer inde over i
lektiecafeen. Den fungerer godt her på skolen, synes hun.
Skolen har også en socialfaglig rådgiver,
som lærerne samarbejder med, når det gælder skole-hjem-samarbejdet, eller hvis der
opstår problemer omkring en elev.
»Jeg kan godt savne, at vi har nogle faglige
debatter kollegerne imellem. I udskolingen
er vi to lærere, der holder debatcafe med
eleverne. Det er et valgfag her. Vi har prøvet
at sætte en retssag op og diskutere straf, og
hvorvidt der var tale om en forsætlig handling eller ej. Vi har talt om, hvad frihed er, og
vi diskuterer selvfølgelig politik og folketingsvalg«.
6.b har også været på mange ture rundt i
Vejle med deres lærer.
»Vi har besøgt museerne. Det giver rigtig
meget, og samtidig er det vigtigt at lære at
være ude i en gruppe for at være sammen og
så at opføre sig godt, når man tager rundt«.
hl@dlf.org

VIGTIGT, AT
Jan Jensens elever skal
turde leve deres liv, så derfor øver han fremlæggelse
og teater med dem.

»

TEKST

HELLE LAURITSEN

FOTO

KLAUS HOLSTING

I

f you want to buy – buy. If you don’t
want to buy – bye bye«, lyder det med
klar pigerøst i 4.y i engelsktimen. Alle
elever, der har Jan Jensen i et fag, er vant til

POSEDAME ER NU
KASSEDAME
Anne-Else Højgaard Jensen er souschef på Christiansfeld Skole, hvor hun også underviste i 1995, da
hun medvirkede i »Lærer Jensen« i Folkeskolen. Dengang havde hun arbejdet 20 år på skolen.
»Jeg har forberedt mig på skolen i rigtig mange år.
Det var ikke så almindeligt dengang. Jeg havde undervisningsmaterialerne i en pose – et indkøbsnet – til
hvert fag. Senere gik jeg over til kasser, som stod på
lærerværelset, hvor jeg forberedte mig«, griner hun.
»Lærerarbejdet har udviklet sig en del på de 20 år.
Tidligere var man mere privatpraktiserende, nu arbejder man i team. Så er der jo alt det nye med folkeskolereform og arbejdstidslov. Lærere har altid arbejdet
mere, end de skulle, så der har været nogle frustrationer i dette år. Lærere vil gerne gøre en forskel, være til
rådighed for børn og forældre. Skolen er en spændende
arbejdsplads, og jeg har haft det godt med alt det, jeg
har lavet«, siger Anne-Else Højgaard Jensen.

2.a øver det sidste på »Folk og røvere i Kardemomme by«,
inden de skal spille for andre klasser og forældre. Jan Jensen bruger ofte teater og fremlæggelse i sin undervisning,
så eleverne bliver trygge ved at stå frem foran andre.

ELEVERNE TØR STÅ FREM
at stå frem for klassen og tydeligt fremlægge
noget. For det er vigtigt for ham, at eleverne
lærer at turde. Det handler om at turde leve
sit liv. Derfor er teater og fremlæggelse vigtige
elementer i hans undervisning.
Det er torsdag morgen på Nivå Skole, hvor
Jan Jensen har arbejdet de seneste syv år. Han
har ikke sovet så meget i nat, fordi hans lille
søn har grædt. Eleverne kommer med forskellige bud, da han spørger, om de kan regne
ud, hvorfor sønnen har grædt. Og ja, den lille
er ved at få tænder.
Mens de snakker, deler Jan Jensen laminerede citater på engelsk ud til eleverne og
opfordrer dem til at udfordre sig selv med et
længere og sværere citat end sidst.

»Whether the weather is warm, whether
the weather is hot, we have to put up with
the weather, whether we like it or not«, fremfører en elev stående midt i klasselokalet.
Alle får sagt noget i timen.
»Hvis de ikke er aktive hele tiden, så mister jeg dem«, fortæller Jan Jensen bagefter.

Kærlighed og konsekvens
Jan Jensen har 45 minutters forberedelse og
en gårdvagt. Et par elever kommer lige hen
og får et kram i frikvarteret, inden han skal
have sin klasse – 2.a – i to lektioner dansk.
Egentlig lå det ikke i kortene, at Jan
Jensen skulle være lærer. Han husker ingen
lektiestøtte fra forældrene, da han var barn i

PENSIONIST PÅ FANØ
Livet som lærer på Ådalsskolen i Esbjerg blev for syv
år siden skiftet ud med pensionisttilværelsen for Jes
Thim Jensen. Han forlod lærerjobbet, da han var 63
et halvt. Og for knap fire år siden flyttede han til Fanø,
hvor familien tidligere havde sommerhus.
»Artiklen om lærer Jensen betød, at skolelederen
indstillede mig som censor i matematik, og at jeg fik
mulighed for at deltage i et tværfagligt forløb et år på
Danmarks Lærerhøjskole og et år i matematik. Det var
en stor udfordring og meget spændende«, fortæller
Jes Jensen.
Han er glad for at være stoppet, før folkeskolereformen trådte i kraft.
»Nu er lærerne bundet meget op. Jeg er glad for, at
jeg selv kunne disponere min tid«.
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UNDERSTØTTELSER
Medlemmer af LB Foreningen
(Lærerstandens Brandforsikring)
kan inden 1. oktober ansøge om
tildeling af understøttelser.
Efter bestyrelsens skøn tildeles
understøttelser fortrinsvis til:
1. Ældre medlemmer eller disses
pårørende, der er i økonomisk
trang på grund af sygdom eller
på grund af andre ganske særlige omstændigheder.
2. Andre medlemmer eller disses
pårørende, der er i økonomisk
trang på grund af sygdom,
forsørgertab eller på grund af
andre ganske særlige omstændigheder.
Arbejdsløshed eller status som
uddannelsessøgende betragtes
ikke i sig selv som ganske særlige
omstændigheder. Der ydes ikke
tilskud til børn under uddannelse.
Ansøgningsskema rekvireres ved
henvendelse til LB Foreningen,
Farvergade 17, 1463 København K,
telefon 3395 7584 eller e-mail:
ja@lb.dk.
P.b.v.
Carsten Mørck-Pedersen
Formand
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Odense – og var meget genert i skolen. Han
forklarer: Mor var rengøringsassistent, og
far drak.
Jan Jensen gik på efg handel og kontor og
stod i lære i et supermarked. Blev kommis
og tog så på Tvind. Her talte nogle med ham
om at tage en hf-eksamen, og derefter gik
det over rejser i Indien, Tyrkiet, Kina med
Skolesamvirket Tvind og ind på Det Nødvendige Seminarium, hvor han fik en »fed« uddannelse. Så var han lærer og arbejdede på
en efterskole i Roskilde med børn, der ikke
kunne rummes i folkeskolen.
»Jeg lærte at blive lærer. At vise børnene
kærlighed og konsekvens. Jeg fik en ballast på
efterskolen, så jeg føler, at intet kan slå mig
af pinden«.
Han taler med begejstring om sine elever.
Han ønsker at være med til at forme hele
mennesker, der tør gå til prøve, tale over
for censor og senere til jobsamtaler. Og når
de står i London, skal de turde tale med briterne.
I 2.a græder en pige efter frikvarteret, så
det skal de lige tale om. En dreng kommer
over for at sige undskyld og giver hende et
kejtet knus.
»Ikke kysse«, siger Jan Jensen med et smil,
og så går alle i teatersalen. Her øver de på
»Folk og røvere i Kardemomme by«, som
klassen skal opføre flere gange for elever og
forældre.

Løvehovedet mangler
»Er alle på plads? Æsel, papegøje, sufflør
Cathrine, tre røvere, to politibetjente og tante
Sofie? Husk at tale højt og tydeligt. Og så skal
I være stille, når scenen skifter. Klar«, lyder
instruksen fra Jan Jensen.
Der er sporvogn og tårn, bager og rigtige
politiuniformer. De øver en scene. Bagefter
spørger én, hvad de gør, hvis suffløren er syg,
når de skal spille.
»Så kommer jeg alligevel«, siger Cathrine
højtideligt. Det er jo vigtigt, at alle er på
plads, når det går løs.
Jan Jensen sætter dem til at gå på scenen
en ad gangen med deres bedste replik. Tante
Sofie synger en hel sang. Det går op for Jan,
at løvehovedet mangler. Den pige, der skulle
have et, kan ikke finde det.

Jan Ole Jensen
Født i 1965. Uddannet lærer fra Det Nødvendige Seminarium i 1990. Har arbejdet på efterskole og i flere
folkeskoler – i Nordengland og i Danmark. Arbejder på
Nivå Skole. Er klasselærer for 2.a. Underviser i dansk,
engelsk og idræt.
Har tre børn – to teenagere og én på knap to år.

»Så skal du sige det til mig. Jeg skal jo ud
at finde et løvehoved«, forklarer han.
Dagens prøve slutter med en øvelse. To og
to står eleverne over for hinanden med hænderne langs siden og ser hinanden i øjnene.
»Vis respekt over for den, I står over for«.
De giver hånd, siger hej.
»Fokusér og tænk: Wow, det er en dejlig
legekammerat – eller noget andet, der er
dejligt ved den person, I står over for. I skal
ikke sige det, bare tænke. Og så rykker alle i
venstre side en plads. Øvelsen gentages med
en ny partner«.

Oplæsning i 2.a
Jan Jensen læser op i spisepausen.
»De havde proviant med«, læser han.
»Hvad er proviant?«
»Mad og drikke«, svarer en elev, og Jan
læser videre om træer, der vil danse.
»I hvilken film er der træer, der bevæger
sig af sted?«
Der er flere, mener eleverne, men de diskuterer sig frem til »Ringenes Herre«, som de
ivrigt taler om.
»Søde venner, så er der frikvarter. Husk at
være sammen med jeres legevenner«, siger
han og sender dem udenfor.
Jan Jensen fortæller, at hans tidligere
kone og to teenagedøtre bor i England. Det
er svært, når børnene er så langt væk, men
hver sjette uge rejser han tre dage til England
for at være sammen med dem. Sådan har det
været i flere år.

Problemer skal tages straks
»Jeg spiller teater med børnene, fordi det
giver så meget. Vi har sat ’West Side Story’ op
med en 3. klasse. De skal samarbejde, turde-

stå frem på scenen, de er glade, skal røre ved
hinanden, og der er meget få konflikter. De
lærer at respektere hinanden«.
Jan Jensen fortæller, at det er vigtigt, at
eleverne trives. Der sker så meget rundt omkring dem. Der er skilsmisser, halvsøskende,
der ikke må se hinanden, en forælder, der
arbejder langt væk i et andet land. Halvdelen af eleverne i hans klasse er tosprogede.
Han har været på hjemmebesøg i klassen og
understreger, at forældrene gerne må ringe
til ham om aftenen. En kort samtale med en
forælder eller bedsteforælder kan give meget
i forhold til et barn. Når problemer tages med
det samme, bliver de ikke så store.
En læseslange snor sig hen over klasselokalets vægge. Alle skal læse hjemme 20 minutter om dagen, og eleverne skriver selv en
masse bøger. De skriver to og to eller alene,
og de vælger selv emnet.
»Niveauet i klassen er meget spredt. De
fleste i klassen læser meget godt, men der er
stadig én, som ikke kan læse. Alle kender navneord, udsagnsord og tillægsord. Der er plads
til dem alle, og alle er gode til noget. Men
inklusionen er det største problem i folkeskolen i øjeblikket. Det er meget svært for nogle
elever, når de ikke lige har deres klasselærer.
Når de har et af de fag med få timer som tysk,
billedkunst eller musik«.
Han undrer sig over de mange test, som
skolen har i dag. Seks test bare i 2. klasse er
vanvittigt, mener han.
»I dette skoleår har jeg måttet skære ned
på antallet af skriftlige opgaver i engelsk. Jeg
er mere hængt op, har flere undervisningstimer, så jeg magter ikke så mange. Jeg har
mere end halveret antallet, jeg skal jo også nå
elevplanerne«.

Minemanden med grønt hår
I næste time skal 2.a skrive videre på deres
små fortællinger, og i slutningen af timen
læser de højt for hinanden. Oppe ved tavlen
hopper lærer og støttepædagog pludselig op
og støder deres brystkasser mod hinanden.
De stønner lidt og griner. Børnene smiler. De
er vant til spas.
To elever rapper efter en iPad. De andre
synger med og vifter med deres sko. Sangen
handler om at være araber og spise svinekød.

Børnene forklarer, at man vifter med sandalerne i luften.
To drenge læser deres bog om Minemanden, der finder en diamant, som er 15 trillioner værd. Han har farvet håret grønt.
»Hvorfor er hans hår farvet grønt?« spørger Jan Jensen.
»Det er første del af bogen, der kommer
en del mere«, forklarer den ene dreng. Alle
må således vente i spænding.
Thilde læser højt fra bogen, som hendes
forældre har skrevet til hende og hendes bror.
Den handler om hendes lillesøster, der døde
af sygdom fem måneder gammel. Bogen er til
verdens bedste storesøster og storebror. Alle i
klassen kender hele historien om søsteren og
føler med Thilde.
»Hvad gjorde I forleden, da det var etårsdagen for hendes død?« spørger Jan Jensen.
»Vi var med vores bedsteforældre på kirkegården med blomster, og så lavede vi picnic
hjemme, fordi vejret var dårligt«, fortæller
Thilde.

NU FRIVILLIG PÅ MUSEUM
Bjarno Hvid Jensen gik på pension som 62-årig i 2010.
Han arbejdede 34 år på Dronninglund Skole.
»Nu bruger jeg det, jeg har lært som lærer i biologi og
historie, som frivillig på Vildmosemuseet i Brønderslev.
Jeg stoppede som lærer i tide, mener jeg, fordi jeg ikke
syntes, jeg var så god fagligt længere. Jeg kunne bedre
være hyggeonkel. Jeg savnede eleverne de første par år,
og jeg har da fulgt med i udviklingen siden. Men at denne regering kunne finde på at lockoute lærerne, det fatter
jeg stadig ikke«. Han mener, at lærerjobbet er blevet noget mere firkantet, og oplever, at lærerne er pressede.

Overdrevet deodorantbrug
Jan Jensen skal have den anden 4. klasse i
engelsk. Så de engelske citater kommer frem
igen.
»Det er den eneste dag i ugen, hvor jeg
kan genbruge«, siger han.
Men da han træder ind i klassen, stinker
der stærkt parfumeret. Ingen kan holde ud
at være der. Alle vinduer er åbne, og nogle
sendes ud på løbetur i gården. En lærer overrækker Jan den Beckham-deodorant, der er
årsag til hørmen. En dreng har snuppet den
fra en andens taske og sprøjtet løs med den.
Drengen har den med i skole, fordi der er
klassefest senere.
Jan Jensen må også lige tale med klassen
om deres tone over for hinanden. Mange taler
hårdt og grimt til hinanden, og det er ikke i
orden, påpeger han.
»I kan ikke være det bekendt. Når man
siger noget grimt om andre, så har man nogle
problemer med sig selv«.
Med lidt forsinkelse kommer engelsktimen
i gang. Skoledagen slutter med et talenthold
i drama/mod. En gruppe piger står klar til at
synge.
hl@dlf.org

TAG LÆRERNES FAGLIGHED
ALVORLIGT
For 20 år siden arbejdede Kirsten Jensen med modtageklasser på Magleby Centralskole på Langeland. Men kun
et år. Derefter arbejdede hun på Bymarkskolen i Ollerup –
blandt andet med modtageklasser – og flyttede så til Vestermarkskolen i Vester Skjerninge på Fyn. I et par år har
hun nu været viceskoleleder her. Ledelsesopgaverne tager
meget tid, men hun har lidt specialundervisning også.
»Der har været mange forandringer den seneste tid.
Mange dele i skolereformen synes jeg er fine, men det er
mange skibe at sætte i søen på én gang. Det kan man
ikke nå. Jeg ville hellere have set, at man havde ladet
nogle kommuner prøve ideerne af et stykke tid og gøre
sig deres erfaringer, før alle skoler skulle være med. Det
har krævet meget«, siger Kirsten Jensen.
»Jeg synes, lærere er gode til at sige, at tingene skal
kunne lade sig gøre. Men der er kommet en negativ forventning til lærerjobbet, som jeg ikke synes, det fortjener. Mange
lærere oplever ikke, at man tager deres faglighed alvorligt«.
FOLKESKOLEN / 14 / 2015 /

29

FOTOGRAFERET

MUSLINGER > OKSEKØD

Mad til én ko svarer til fire
fodboldbaner. På samme område
kan der dyrkes 120 tons
muslinger, hvilket svarer
til 240 køer.

VANDKANTSKØBENHAVN

BØLGEMARK, BLÅMUSLINGER OG …
Bæredygtigt havnebrug er de tre byggesten i Maritime Nyttehaver, der holder
til på en tømmerflåde under Kalvebod Bølge i København. Her underviser de to
amatørbiologer og bæredygtighedsentusiaster Joachim Hjerl og Frederik Bjare
5.b fra Hyltebjerg Skole i, hvordan man dyrker, høster og tilbereder blåmuslinger.
FOTO LARS JUST/ TEKST MIE BORGGREEN WINTHER
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Københavns Kommune har købt
skoleforløb hos Maritime Nyttehaver, som forskellige skoler
har fået glæde af gratis i foråret.
Efter sommerferien starter et
østersforløb også op.

KRIBLEKRABLE

Plankton, muslingelarver og
meget andet liv i havvandet er
så småt, at der skal et mikroskop
til at se det. Amatørbiolog
Frederik Bjare tager vandprøver
sammen med 5.b.

INGEN MASKER I STRØMPERNE

Joachim Hjerl får hjælp til at
frigøre de små blåmuslinger fra
deres bændler. De skal over i
nogle lange net kaldet muslingestrømper, hvor de kan blive
store og spiseklare.

FRA HAV TIL MAV’

Dagen på muslingefarmen
sluttes af med, at eleverne
tilbereder og griller de blå
skaller og spiser det
bæredygtige kød.
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TJEN PENGE

til jeres klassekasse
Mangler I penge til en klassefest eller noget andet?
I har nu mulighed for at tjene penge ved at sælge
Diabetesforeningens skrabelodder.
For hvert lod I sælger, tjener I 9 kr.
Lodderne sælger I for 25 kr. Salgsperioden er fra den
1. september til den 18. december.
Tilmelding er gratis, og I kan
altid returnere usolgte lodder.
Overskuddet fra lotteriet går til
børn med den kroniske sygdom
type 1-diabetes, forskning,
rådgivning og oplysning.
Læs mere om skrabelotteriet
eller bestil lodder på
diabetes.dk/lotteri
eller på tlf. 63 12 90 17.

Sælg 500 stk. skrabelodder
Tjen 4.500 kr. til klassen

STAN D UPLÆ RERE
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Når du uddanner dig til
et job i fire år og forlader
det efter ét eller får stress
af det job, du elsker, skal
du grine. Det gør to lærere
med standupshowet »En
større ja-hat, tak«.
TEKST

SEBASTIAN BJERRIL

FOTO

LARS JUST

Bøger og penalhuse er lagt væk for en stund.
I dag er der kun behov for en mikrofon. Der
er nemlig standup på skemaet. Det har de to
lærere Tine Marie og Natasha Brock bestemt.
På en beskeden scene på Den Glade Gris
i indre København udnytter de to lærere
muligheden for at finpudse deres personlige
anekdoter om livet som nyuddannet lærer,
inden de har premiere på deres standupshow
»En større ja-hat, tak«.
»Min allerførste arbejdsdag var kaos. Det
var ligesom filmen ’Gremlins’; masser af vand,
masser af mad. Der blev slået, kradset, sparket,
grædt – og eleverne var heller ikke særligt
rare«.
De latterglade muskler
kommer første gang på
arbejde. Publikum morer
sig kosteligt over Natasha
Brocks første møde med
livet som færdiguddannet
lærer.
Antallet af hoveder omkring
den intime scene overgår næppe antallet af
navne i protokollen fra klasselokalet. Alligevel

»Der er rigtig stor forskel på at være på
seminariet og at være rigtig lærer. I praktikken er du aldrig alene med eleverne.
Når du er lærer, tænker du nogle gange
efter et kvarter: Jeg ved ikke, hvad vi skal
nu«, fortæller Natasha Brock.
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er noget anderledes. »Jeg er ikke vant til at
stå foran folk, der rent faktisk lytter til mig«,
kommer det kækt fra Natasha Brock.

Både verdens bedste og værste job

Tine Marie
Synes at det er verdens bedste job at være
lærer. Blev færdiguddannet i 2012. Har arbejdet på flere skoler. Arbejder nu på Skolen
ved Søerne på Frederiksberg. Underviser
i dansk, engelsk, kristendom, historie og
drama. Blev i 2012 valgt til et af de nye
håb til Zulu Comedy Galla og optrådte i den
forbindelse i Operaen. Hun har tidligere turneret med andre kvindelige komikere.

Publikum kan lide, hvad de ser, og de klukkende grin fortsætter, da Tine Marie overtager scenen.
»Som folkeskolelærer er jeg øverst på
listen over verdens allermest irriterende
mennesker. Det er jeg godt klar over. Det er
jo, fordi vi i hovedparten af vores dag er i et
lokale, hvor vi er den klogeste. Det er altså
ikke sundt for nogens ego og opfattelse af
egne evner«.
Natasha Brock kalder lærerjobbet for
verdens værste. Tine Marie kalder det for verdens bedste. For Natasha Brock bød første og
eneste år som lærer på 11 klasser. Det har fået
hende til at sige stop. Nu har hun skiftet en
dagligdag med elevernes bræk og tis på tøjet
ud med ambitionen om en standupkarriere
på fuld tid. For Tine Marie var en periode
med stress ikke nok til at afskrække, selvom
hun end ikke havde tid til at melde sig syg.
Kærligheden til jobbet er for stor.
Sammen laver de et standupshow, der

skal bringe smilene tilbage til skolen. »Det
kan være lidt hårdt at gå på arbejde i en stor
tristesse, og hver gang der bliver talt om
folkeskole og lærer og elever i medierne, så
handler det om, at lærerne skal gøre noget
mere. Der er sådan lidt en krigerisk stemning
på begge banehalvdele«, fortæller Tine Marie, efter at de to har forladt scenen.
»Det er ikke, fordi vi regner med, at folk
bryder grædende sammen og siger: ‘I har løst
det, hurra!’ Men jeg håber lidt, at folk puster
lidt ud og tænker, at det er rart, at der er andre,
som har det på samme måde, så vi kan grine ad
det sammen«, supplerer Natasha Brock.

Det er hatten, der presser
Selv om de har vidt forskellige oplevelser af
tilværelsen som lærer, er de begge enige om,
at det bringer en masse udfordringer med
sig. Dem vil de gerne dele. Og det bliver ikke
politisk korrekt.
»Det er sådan, at når man er skolelærer, så
opdager man, at børn er små idioter«, er blot
en af de bramfrie sandheder, Natasha Brock
og Tine Marie deler med publikum i løbet af
deres forestilling. Sandheden er grum, når
fire års uddannelse kun blev til energi nok til

MASTER I
SOCIALPSYKOLOGI
OG LÆRING

ANDRE
MASTERUDDANNELSER:
❙ Læreprocesser
❙ Pædagogisk Ledelse
❙ Organisatorisk Coaching
og Læring
❙ Ledelses- og
Organisationspsykologi
❙ Terapeutisk
Procesfacilitering
❙ Master i IT

Masteruddannelsen i Socialpsykologi og læring er for dig, der som lærer
arbejder med sundheds- og socialområdet, fx i sundhedsfremme,
SSP-samarbejde, med udsatte børn og unge eller
socialpædagogiske tilbud.
Du opnår indsigt i socialpsykologiske, organisatoriske og individuelle
processer, der fremmer motivation, trivsel og læring - både hos
dig som medarbejder og hos de børn, unge og voksne borgere, du
arbejder med.

ANSØGNINGSFRIST
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S T U D I E S TA R T
FEB. 2016

Seminarerne finder sted i Aalborg.
SOL.EVU.AAU.DK
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Min allerførste
arbejdsdag var
kaos. Det var
ligesom filmen
»Gremlins«; masser
af vand, masser af
mad. Der blev slået,
kradset, sparket,
grædt – og eleverne
var heller ikke
særligt rare.
Natasha Brock

ét år med gjaldende elever, eller når det opdages, at stress åbenbart er en del af pakken,
der følger med lærerjobbet. Derfor må der
grines. For der er nok at grine ad, er de enige
om. Og her prøver de særligt at grine ad én
famøs hat, de mener klamrer sig til reformen.
»Der har bare været så meget om det med
den der forbandede ja-hat. Jeg ved ikke, hvad
det er for en hovedbeklædning, de vil have,
at vi skal have på. Det bliver til: ‘Hvis du bare
ændrede indstilling, så ville der ikke være
noget problem i det her’. Så tænker man: ‘Jamen, så er det nok mig, den er gal med’. Der
er jo ingen, der gider være sådan en med nejhat på«, lyder det fra Tine Marie.
»Nej. Den er ikke pæn. Den klæder de færreste«, stemmer Natasha Brock i.
Scenetiden er derfor et frirum. Her kan de
brokke løs uden at blive afbrudt.
»Det er meget rart, at man har noget tale
tid med en mikrofon, for så har man noget
tid, hvor man kan brokke sig«, fortæller Tine
Marie.

Alle er velkomne med eller uden kridt
Foruden denne aften danner de to kvinder par
i tre shows. Første stop er Aarhus, inden turen

Natasha Brock
Synes det er verdens værste job at være
lærer. Blev færdiguddannet i 2014. Har efter ét år som lærer valgt at tage en pause
fra lærerjobbet for at give standup en
chance. På det første år underviste hun i
historie, religion, engelsk og billedkunst. Har
lavet standup i cirka tre år. Hun var i 2014
et af de nye håb til Zulu Comedy Galla i
Operaen.
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STAN DUPLÆ RERE

Humøret var højt på Den Glade Gris i indre København,
da Tine Marie og Natasha Brock gav en forsmag på deres
standupshow »En større ja-hat, tak«.

»Jeg er oprigtigt talt glad for mit arbejde, men jeg kunne
bare godt tænke mig, at omstændighederne blev gjort lidt
mere menneskelige igen«, siger Tine Marie.

går til København og Odense. For at tiltrække
lærere til deres tre forestillinger har de to
indført en særlig rabat for lærere, der kan
erhverve sig billetterne til en lavere pris end
det øvrige publikum. Ønsket er mange lærere
til deres første forestilling i teatret NyV58 i
Aarhus, men de håber også, at der bliver plads
til gæster uden kridt på tøjet. »Jeg håber, at der

kommer folk, som ikke kun er skolelærere.
Så de kan tænke: ‘Puha, den her reform er
faktisk ikke, som vi gik og troede, og lærerne
er ikke de supermennesker, som vi troede’.
Jeg vil gerne have, at folk bagefter siger: ‘Okay,
lærerne er måske ikke bare nogle idioter’«,
fortæller Natasha Brock. De to kvinder fortæller blandt andet om deres forberedelsestid.

»Vi har så kort forberedelsestid, at jeg sidste år
underviste i en roman, som jeg læste sideløbende med eleverne. Så fik sætningen ’Vi har
alle sammen læst kapitel 4 i dag’ en lidt anden
betydning end normalt«, genkalder Tine Marie.
»Når man har 11 klasser, er man aldrig
mere end én side foran eleverne«, indskyder
Natasha Brock.
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KlasseTRIVsel.DK
- hvor læringsmiljø, trivsel og relationer er vigtigst
Med Klassetrivsel.dk
• har ledelsen overblikket til at målrette
ressourcer og udvikle skolens
læringsmiljø.
• kan hvert klasse-/årgangsteam
kvalificere, evaluere og udvikle
læringsmiljø, trivsel og relationer ud
fra et fælles, dokumenteret grundlag.
• får AKT-medarbejdere og

skolepsykologer hurtigt aktuel viden
om elevernes situation.
• har pædagoger indsigt i elevernes
relationer – også i SFO/klub-tid.
• bygger samarbejdet mellem forældre
og lærere på en fælles forståelse.
• har alle elever et talerør, og hver enkelt
elev bliver set og hørt.

Klassetrivsel-undersøgelser gennemføres online i en klasse, på en årgang og/eller hele
skolen. Elevernes svar opsamles og præsenteres automatisk i overskuelige rapporter
med bl.a. sociogrammer. Systemet er udviklet af lærere i nært samarbejde med skoler,
kommuner, skolepsykologer og forskere og bruges i dag af flere end 900 skoler.
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3 Mdr. gratis
Er læringsmiljø, trivsel og relationer også
vigtigst på jeres skole?
Så kontakt os på telefon 71 99 05 03 for at
aftale jeres 3 måneders gratis abonnement
eller login på www.klassetrivsel.dk med
UNI-login.

Rita er ikke at finde nogen steder
Den én time lange forestilling skyder ikke
kun på reformen. Showet tager også fat på de
daglige kampe med kopimaskinen, og hvordan man slipper af sted med ikke at lytte til
eleverne. Derfor er showet også til for at vise
en virkelighed, som sjældent skildres i film og
tv-serier. »Det er jo aldrig læreren i midten.
Du har enten Woopi Goldberg fra ’Halløj i
Klosteret’, eller du har lektor Blomme. Der
er ikke nogen derimellem«, påpeger Natasha
Brock.
»En af mine elever i 4. klasse kom hen til
mig og spurgte: ’Tine Marie, ser du ’Rita’? Vi
synes, at du minder om Hjørdis’. Det var utroligt uheldigt. Jeg kunne lige se mig selv som
en sej type som Rita«, fortæller Tine Marie
med mundvigen nedad.
»Jeg vil hellere være Hjørdis«, byder
Natasha Brock ind. Hun synes, at Rita er irriterende. Tine Marie er ikke enig.
»Det er svært at hoppe gennem første Mosebog«.
Som så mange andre har de haft svært
ved at finde hoved og hale i, hvordan flere
af reformens dele skal føres ud i livet. Mere
praktisk indhold er derfor et punkt på øn-

skelisten. »Der er brug for, at det er mere
konkret; at der er krav om, at alle tabeller
skal foregå i hop, og al matematik skal sjippes. For litteraturanalyse er forholdsvis svær
at lave i bevægelse«, siger Tine Marie med et
glimt i øjet.
»Jeg har også haft meget svært ved at
hoppe mig igennem første Mosebog«, tilføjer
Natasha Brock.
Finder en politiker eller to tid til at komme forbi en af de tre forestillinger, skal der
heller ikke lyde ét ondt ord fra de to.
»Det kunne være så dejligt, hvis der kommer en politiker ind og ser showet, men jeg
tror ikke, at det kommer til at ændre noget.

Der er enkelte andre, der har sagt
det samme, som vi gør«, smiler Tine Marie.
»Gennem grin kan vi frelse«, bryder
Natasha Brock grinende ind. Tine Marie følger
trop og griner med.
»Gennem grin kan vi frelse? Det var da
det, der skulle have været showets undertitel.
Det er dejligt ambitiøst«.
bje@dlf.org

Standupshowet
»En større ja-hat, tak«
spiller foreløbig tre gange:
• 29. august, teatret NyV58, Aarhus,
• 31. august, Teater Play, København
• 30. september, Teater 95b, Odense

SKOLEBYEN NØRRE NISSUM PRÆSENTERER:

UDDANNELSESDEBATTEN 2015

Et folkemøde om uddannelse 11. og 12. september
Tema

Sammenhænge i uddannelsessystemet

Ordstyrere

Clement Kjersgaard og
Niels Krause Kjær

Debat med

Annette Lind (A), Esben Lunde Larsen (V), Søren Pape Poulsen (C), Alex
Ahrendtsen (DF), Jacob Fuglsang (Politiken), Hans Henrik Knoop (DPU), Charlotte Ringmose (DPU), Andy Robert Højholdt (UC Metropol).

Fredag d. 11/9 kl. 09.30 -16.00
Danske ungdomsuddannelser i fremtiden,
Lærer- og pædagoguddannelsen i fremtiden
Standup: Anders Lund Madsen

Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL, Efterskoleforeningen, Friskoleforeningen, Højskoleforeningen, Foreningen Skole og Forældre,
FOLA, Foreningen Ligeværd, VIA DSR,
Danske Skoleelever,

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Lærerstuderendes
landskreds, Frie Skolers Lærerforening
og mange ﬂere ...

Lørdag d. 12/9 kl. 09.30 -18.00
Børns trivsel, læring og dannelse, Daginstitutioner: Normering og tidlig læring,
Skolereformen 1 år efter, Debatter arrangeret af interesseorganisationer
Underholdning: Sebastian Klein og Store Nørd

GRATIS DELTAGELSE TIL OPLÆG, DEBAT OG UNDERHOLDNING
Find program på: www.uddannelsesdebatten.dk
VIA University College
Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum, Svinget 5, 7620 Lemvig

Find vejen frem
VIA University
College

Lemvig
Kommune
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MOTIVATION

FORSKERE:

»MOTIVATION«
SKAL NYTÆNKES
Er der benzin på motivationstanken?
Ny forskning peger på, at motivation er
resultatet af og ikke forudsætningen for
skoledagens aktiviteter.

TEKST

ESBEN CHRISTENSEN

ILLUSTRATION

PERNILLE MÜHLBACH

Motivation er det brændstof, der skal til, for
at en elev lærer noget. Nogle har tanken fyldt,
inden de møder op i skolen. Andre starter
skoledagen på en reservetank. Og andre igen
er allerede løbet tør, selv om de er mødt op
i skolen.
Motivation er en forudsætning for læring
og en »tank«, som elever kan have mere eller
mindre benzin i – sådan taler vi ofte om og
forstår motivation i dag.
Men det er for forenklet.
I stedet skal vi forstå motivation som resultatet af det, der foregår i skolen. Motivation
er noget, der i høj grad opstår i konteksten.
Benzintanken fyldes og drænes undervejs,
det konkluderes i bogen »Unges motivation i
udskolingen«.
»Motivationen er dermed også noget, man
kan arbejde med – motivation kan skifte fra
fag til fag. Fra time til time. Fra skole til skole.
Motivation hos elever og unge er ikke bare.
38 /
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Den skabes og bliver til løbende og i interaktion med forskellige (lærings)sammenhænge
i vores uddannelsessystem«, sådan skriver en
forskergruppe fra Center for Ungdomsforskning, der hører til på Institut for Læring og
Filosofi på Aalborg Universitet i København.
I arbejdet med at forstå motivation har forskerne udviklet en model med fem forskellige
motivationsorienteringer, der skal give et

Bogen om motivation
»Unges motivation i udskolingen – Et bidrag til teori
og praksis om unges lyst til læring i og udenfor skolen«
tager afsæt i tætte analyser af skolehverdagen og elevernes oplevelser af, hvad der motiverer dem. I bogen
præsenteres en ny forståelse af motivation, og der gives samtidig et bud på, hvordan man kan arbejde med
motivation i praksis. Forskningsprojektet er støttet af
Egmont Fonden. Bogen er skrevet af Mette Pless, Noemi Katznelson, Peder Hjort-Madsen og Anne Mette
W. Nielsen.
Læs anmeldelse side 46 af
»Unges motivation i udskolingen«.

mere retvisende billede af, hvad der reelt er
på spil i forhold til motivation.
Opdagelserne er en del af det treårige
forskningsprojekt »Unges lyst til læring«, hvor
det er undersøgt, hvad der motiverer unge til
at gå i skole, involvere sig i læringsprocesser
og indgå i skolens fællesskab. Resultatet af de
kvalitative og kvantitative undersøgelser kan
læses i bogen »Unges motivation i udskolingen – Et bidrag til teori og praksis om unges
lyst til læring i og udenfor skolen«.
Og deres undersøgelser peger på et behov
for en ny forståelse af motivation, som også
gør det muligt at arbejde mere systematisk
med at motivere eleverne i skolen.
»Vi kommer tit til at tale om motivation
som noget, der er knyttet til den enkelte eller
enkelte grupper af unge: Der findes motiverede elever og umotiverede elever. Og vi
vil helst have de motiverede elever, for det
er dem, der er lettest at have med at gøre i
en uddannelsessammenhæng. Det bliver en
meget kvantitativ forståelse af motivation«,
siger Mette Pless, der er lektor ved Center for
Ungdomsforskning.
»Vores undersøgelse peger på, at motiva-

Motivation er noget, der
i høj grad opstår i konteksten.
Benzintanken fyldes og
drænes undervejs. Det
konkluderes i bogen »Unges
motivation i udskolingen«.
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tion ikke er noget, der knytter sig til enkeltpersoner. Det er ikke en individuel egenskab eller
kvalitet, men i høj grad noget, der opstår i
mødet mellem unge mennesker og det uddannelsessystem, de indgår i«, siger Mette Pless.
Den mere kontekstafhængige forståelse af
motivation giver muligheder.
»Det flytter fokus fra, om eleverne passer
ind eller er for umotiverede, til en undersøgelse af, hvad det er, der gør, at nogle unge
har svært ved at blive motiverede i de sammenhænge, de indgår i«, siger Mette Pless.

En bred palet
For at hjælpe til at sprede motivationsforståelsen introducerer forskerne en motivationsmodel, hvor de arbejder med motivationsorienteringer.
»Modellen er udviklet på baggrund af det,
vi har fremanalyseret i det forskningsprojekt,
som bogen er blevet til på baggrund af. Hvad
er det for nogle forskellige orienteringer, som
de unge fortæller om, og som vi også har set i
de forskellige undervisningssammenhænge«,
siger Mette Pless.
Modellen har fem motivationsorienteringer:

vidensmotivation, præstationsmotivation,
mestringsmotivation, relationsmotivation og
involveringsmotivation.
Forskerne understreger, at der for dem
ikke findes gode eller dårlige motivationsorienteringer, men det er væsentligt at være
bevidst om, at der er mange strenge at spille
på i forhold til at skabe et klassemiljø og et
læringssammenhæng, hvor eleverne bliver
motiverede.
Alligevel peger Mette Pless på, at der er en
slagside:
»Når vi taler om motivation og om at få
elever motiveret, så taler vi ofte i termer af
vidensmotivation. Vi skal have eleverne motiveret af det faglige stof. Og hvis man ikke
kan det, hvad er så på spil? Der kan være
mange veje til at få eleven til at bide på det
faglige stof. Der er mange elementer i spil for
at skabe et motiverende læringsmiljø«, siger
Mette Pless og peger på det relationelle og
det at høre til i et fællesskab som en markant
motivationsfaktor.
»Nogle af de unge fortæller, at det at lærerne kommer ind i klassen og interesserer
sig for dem – både som elever og mennesker

hvor er der noget
om mit fag?
de faglige netværk – Folkeskolen som du kender den, men om dine fag.
Find dem på folkeskolen.dk/fag
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– skaber en form for respekt for lærerne, der
gør, at eleverne tænker: Så gider jeg godt. I
den sammenhæng er det interessant, at vi
ofte taler om, at man som lærer skal sætte
sig i respekt. Men noget af det, som eleverne
trækker frem, er, at den respekt faktisk opstår
ud af relationen. Det er altså ikke noget, man
tager på sig, før man kommer ind i klassen.
Det er i høj grad noget, man skal forhandle
sig frem til med eleverne«, siger Mette Pless.
Forskerne peger desuden på, at mestringsmotivation opstår, når man oplever, at man
er god til noget. I dag taler mange unge og
voksne om, at det er interessen, der virker
som tændrør, men så simpelt er det ikke.
»Man interesserer sig for de fag, man oplever, at man kan finde ud af. Der er meget tæt
sammenhæng«, siger Mette Pless.

Præstationspresset vokser
I undersøgelsen har forskerne konstateret, at
præstationsmotivationen ofte tager overhånd.
»Præstationsorienteringen kan være rigtig
vigtig for nogle elever, der har fokus på at
præstere og være dygtige. Men problemet kan
være, at nogle elever oplever, at selvom de

forsøger at præstere, og selvom de knokler
på – så flytter de sig ikke i karakterhierarkiet«,
siger Mette Pless, og netop karaktererne er
den valuta, som præstationsorienteringen
oftest bliver udmålt i.
»Nogle af eleverne fortæller om situationer
og læringssammenhænge, de synes har været
sjove og spændende. Men bagefter siger de:
’Ja, men det var jo ikke rigtig læring, for det
er ikke det, vi skal op i til eksamen’. På den
måde får de nogle meget snævre forståelser
af, hvad der er rigtig og forkert læring. Risikoen er, at vi udgrænser nogle vigtige elementer
af det, som vi traditionelt i det danske skolesystem har haft fokus på, og som vi har brug
for, at eleverne kan fremadrettet«, siger Mette
Pless. Ud over de elever, der ikke kan flytte
sig fra bunden af karakterhierarkiet, bliver
også de dygtigste presset af mekanismerne.
For nogle bliver det et afsæt for at blive rigtig
dygtige, men det er en hårfin balance, der let
kan kamme over.
»Nogle af de piger, som vi ser ’performer’
rigtig godt i uddannelsessystemet, har faktisk
svært ved at navigere i eller balancere de
krav, de oplever tegner sig i skolesystemet. Og

som de også i høj grad stiller til sig selv. Det
kan skabe en form for skoleudmattelse hos
nogle af de fagligt stærke elever, der oplever,
at de skal performe perfekt i skolen og uden
for skolen med kammerater og udseende«,
siger Mette Pless. Hun fortæller, at lærerne
kan tale præstationspresset ned.
»Man kan være opmærksom på, hvad
sproget gør. Hvis man siger til eleverne: ’Det
her er vigtigt, fordi det skal I op i til afgangsprøven’, så fortæller man også eleverne, at
det er afgangsprøverne, der er det væsentlige.
Men hvor langt ned i udskolingen skal man
spore eleverne ind på afgangsprøverne? Vi
håber, at vores model kan være med til at
sætte fokus på, at der er mange forskellige
elementer, man kan sætte fokus på, når man
skal skabe et motiverende læringsmiljø«, siger
Mette Pless.
esc@dlf.org

ISHØJ
TEATER
Egnsteater

hyggeligt beliggende i Tranegilde landsby i Ishøj kommune

Spiller fra 1. til 25. september

Dyt, Båt & Kling Klang
Koncert-teater om trafik
Rock med Rumlerim
Aldersgruppe: 3 - 10 år

Historien er udviklet i samarbejde med
Rådet For Sikker Trafik

Billetbestilling på telefon
43 73 60 98
Hvert barn får en gratis bog med billeder og
tekst fra forestillingen med hjem

www.ishojteater.dk

FOLKESKOLEN / 14 / 2015 /

41

Ved Anette Solgaard/ans@dlf.org

Foto: Sara Hartmann Sivertsen

Livet som flygtning

Hvad er det nu lige, kvoteflygtning og Dublin-forordningen betyder? Det kan dine elever blive meget
klogere på i et nyt undervisningshæfte fra Dansk
Flygtningehjælp Ungdom. Her kan eleverne læse
om Erfan fra Afghanistan, Gracias fra Congo og
Hussein fra Syrien og deres flugt til Danmark.
Hæftet »Når unge må flygte« er målrettet udskolingen. Materialet er gratis og kan downloades
på dfunk.dk/undervisning eller tilsendes mod et
portogebyr.

#godstilpånettet

Kom i sving
185.000 sjippetov er klar til at blive svinget
og hoppet i af alle de elever, der er i gang med
kampagnen Aktiv Rundt i Danmark. Det er
niende år i træk, at kampagnen forsøger at
lokke sundhed og bevægelse ind i elevernes
hverdag, og denne gang er der uddelt gratis
sjippetov til hver enkelt elev og to langreb til
klassen. I de tre sundhedsuger op til efterårsferien får eleverne point for både søvn,
motion og sunde madvaner med morgenmad og frugt.
Foto: Ida Schmidt

Foto: Universal Music

Foto: Andreas Bro

Med hashtagget kan dine elever nu uploade
billeder eller video med tips til at holde en
god stil på de sociale medier og dermed
deltage i Børnerådets konkurrence
om at vinde en koncert for hele
skolen med popidolet Cisilia. Som en
del af kampagnen
har alle skoler
også modtaget
elektronisk undervisningsmateriale
med oplæg til debat i klassen om
omgangstonen på
nettet.
Du kan læse
mere om kampagnen på boerneportalen.dk. Konkurrencen slutter 7.
september.

»Dyt, Båt og Kling Klang«
Mange nye trafikanter er startet i skole efter sommerferien, og har du lyst til at peppe trafikundervisningen lidt op,
tilbyder Ishøj Teater i samarbejde med gruppen Rumlerim
at lære børn om sikker trafik i forestillingen »Dyt, Båt og
Kling Klang«.

Musik- og teaterforestillingen er udviklet i samarbejde
med Rådet for Sikker Trafik og spiller dagligt fra den 1. til
den 25. september på Ishøj Teater i København, hvorefter
der er turne i resten af landet. Målgruppen er børn mellem
tre og ti år, en billet koster 40 kroner per næse.

Foto: Ishøj Teater
Foto:
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‘15
Underviser-træf

28.-29. sept. 2015. Mød bl.a.

JohAn olsen

thoMAs illuM
hAnsen

Christine
FeldthAus

kom til praksisoplæg,
erfaringsudveksling og
relevante foredrag på

skoleintra-træf
2015 i kolding

OrganisatiOnstræf

30. sept.-1. okt. 2015. Mød bl.a.

Anette prehn
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helle hein

knud roMer

se det store program på:
www.sit2015.skoleintra.dk
– og tilmeld dig nu!
videre med samarbejdet
i hverdagen!

R
U
T
NAog

teknologi

Nu er det pludselig blevet langt nemmere at kombinere
natur og teknologi i undervisningen. Danmarks største
citizen science projekt om biodiversitet, Biodiversitet Nu,
har udviklet den gratis app NaturTjek, som passer lige
ind i undervisningen.
Med NaturTjek kan man f.eks. bioblitze et naturområde
og i samme øjeblik vise resultaterne af jeres naturjagt i
app’en eller på din computer. Samtidig bidrager du og din
klasse med vigtig data om vores arter og levesteder til
førende forskere inden for biodiversitet.

DOWNLOAD NATURTJEK

Hent vores gratis online
undervisningsforløb på
www.biodiversitet.nu
> Undervisning
Finansieret af:

www.biodiversitet.nu

TÆTTERE PÅ FAGET: ERNÆRING OG SUNDHED

TILMELD
DIG NETVÆRKET
ERNÆRING OG SUNDHED
PÅ FOLKESKOLEN.DK

Hver gruppe må spørge om gode råd hos læreren i et minut.

Madkundskabslærer Peter Jensen
giver et hint ved at pege på damp
fra elkedlen, da Yad spørger, hvor
dan han får karrysovsen til at blive
tykkere.

6.a som
»Masterchef«
Madkundskab bliver forvandlet til »Masterchef«,
når 6.a indtager skolekøkkenet.

FAGLIGT NETVÆRK:
ERNÆRING OG SUNDHED
Netværket Ernæring og sundhed er målrettet
ernæringsuddannede og lærere, der underviser i
madkundskab, sundhed og ernæring.
Er du interesseret i madkundskab, nye tendenser
inden for ernæring og sundhed, forskningsresul
tater eller bare gode råd til din undervisning, så
tilmeld dig netværket på folkeskolen.dk/ernæ
ringogsundhed, og få en mail, når der kommer
nye indlæg.

BLIV BEDRE TIL AT
OBSERVERE OG GIVE FEEDBACK

Styrk din kommunikation og gør læring mere synlig som underviser, pædagog eller skoleleder. Tag en Marte Meo uddannelse

Der er sta
dig
ledige pla
dser
på uddann
elsen
til oktobe
r
telefon 4116 9206, www.martemeo-uddannelse.dk eller www.ullanedergaard.dk
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Elevernes retter bliver blandt andet bedømt på kreativ
anretning, og denne fyldte peberfrugt fik mange point hos
deres lærer Peter Jensen.

TEKST & FOTO

ANETTE SOLGAARD

Et køkken, en kasse med råvarer, et grønt kort til
60 sekunders lærerhjælp og 60 minutter til at
trylle et måltid mad frem. Det er opskriften på
dagens madkundskabstime i 6.a på Hedegårds
skolen i Ballerup i København.
»Der skal vist lidt mere salt i«, siger Patrick fra
6.a og smager på den karrygryde, han og gruppen
er i gang med at lave.
Målet med madkundskabstimen er at træne
elevernes kendskab til råvarer og de muligheder,
der er for at sætte dem sammen. Madkundskabs
lærer Peter Jensen er stolt af sine elever:

Eleverne nyder deres egen hjemme
lavede udgave af kylling i karry.

»De kan genkende råvarerne og sætte ingredi
enserne sammen til en ret. De er kreative og gode
til at samarbejde og gribe hinandens ideer. Jeg
kan mærke, at det er her, hvor de har indflydelse
inden for øvelsens rammer og selv får lov til at be
stemme, at de udvikler sig allermest«.
Madkundskab er et praktisk og konkret fag, og
ifølge Peter Jensen er det lige præcis det, der er
fagets force.
»Jo mere konkrete opgaverne er, jo højere læ
ring er der for eleverne i 6.a. De er bedst, når de
kan se, at handling og resultat hænger sammen,
og det kan man i madkundskab«.
ans@dlf.org

Masterchef i
madkundskab
Madkundskabstimen er inspireret af tv-programmet
»Masterchef«, hvor deltagerne konkurrerer om at lave
mad på tid.
I 6.a er klassen opdelt i grupper. Alle gruppe får ud
leveret ens kasser med forskellige ingredienser, og de
har efterfølgende en time til at tilberede maden uden
opskrift. Undervejs må hver gruppe få et minuts hjælp
af deres lærer.
Når timen er gået, skal de anrette og servere en lille
portion for læreren, som efterfølgende giver point for
smag, samarbejde, anretning og lignende parametre.
Dagens masterchef er den gruppe, der scorer flest point.

NYT, STÆRKT,
UNDERVISNINGSMATERIALE OM
N
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VER EMT
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Udførlig lærervejledning med veltilrettelagt
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ANMELDELSER

Unges motivation i udskolingen

Ud af OCD’ens kløer
Har du en elev med OCD, kan der
være hjælp at hente i en ny guide til
at håndtere lidelsen. »Hvorfor kan jeg
ikke bare lade være?« hedder bogen,
der henvender sig til børn mellem syv
og 14 år – og deres voksne. Bogen
er skrevet af psykolog Jens Henrik
Thomsen, som netop har specialiseret
sig i børn med angst og OCD. Bogen er
udgivet på forlaget Frydenlund, er 96
sider lang og koster 199 kroner.

Lene løb tør for
hestebøger
Da teenageren Lene Kaaberbøl havde
læst alle bibliotekets hestebøger, blev
det starten på en forfattersucces af de
helt store. Hun gik nemlig i gang med
at skrive selv, og allerede som 15-årig
udkom hendes to første bøger om Tina
og hendes stolte gangere. Det er fyrre
år, millioner af solgte bøger i 30 lande,
en teaterforestilling og en film siden.
Nu er hendes debutbøger genudgivet og kan erhverves for 100 kroner
stykket. »Tina og Sunny« og »Tina og
Handsome Joy«, hedder de, og det er
forlaget Alvilda, der står bag.
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Folkeskolens anmeldere har haft skrivekløe
i sommerferien, så
folkeskolen.dk er fyldt
med nye anmeldelser
af undervisningsmateriale og pædagogisk
faglitteratur. Du kan for
eksempel læse en anmeldelse af »Dansk10«,
som er et nyt materiale
til de 10.-klasseselever,
der hælder mere mod
en teknisk uddannelse
end mod gymnasiet. »Et
velkomponeret danskmateriale, der udnytter
bogens overskuelighed
med webfleksibiliteten«,
skriver vores ret begejstrede anmelder.
Idræt er blevet et prøvefag, og det stiller krav
om en ny tilgang til faget
med dertilhørende nye
materialer. »Idræt på
hjernen« er sådan et
materiale, mener vores
anmelder, og det »bør
helt klart være en del af
skoles fagbibliotek«. Og
så finder du selvfølgelig anmeldelsen af Per
Fibæks »Drop ambitionerne – og bliv en bedre
lærer«.
Hvis du på vores hjemmeside finder en anmeldelse, der sætter tanker
i gang eller er særligt
brugbar i forhold til at
afgøre, om din skole skal
indkøbe et materiale, så
anbefal den med et klik
på musen. På den måde
er det lettere for dine
fagfæller også at blive
opmærksomme på den.

Få anmeldelser direkte i din
mailboks

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

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

•
•
•
•

n

M
 ette Pless, Noemi Katznelson, Peder Hjort-Madsen, Anne Mette W. Nielsen
199 kroner
198 sider
Aalborg Universitetsforlag

Pædagogik, undervisning

Motivation
som refleksion
Skoletræthed kan modvirkes, viser ny bog
om elevers motivation i skolen. Men det
kræver den rigtige klasserumskultur.
○ ANMELDT AF: MERETE AHNER

Elevers motivation for læring i skolen er dalende fra skolestart til udskoling,
viser forskningen, der ligger til grund for denne bog om unges motivation.
Det er udgangspunktet, og der er behov for ændring og udvikling. På det
grundlag har forfatterne opstillet to spørgsmål:
»Hvordan kan vi forstå, hvad der skaber motivation for læring blandt
(forskellige grupper af) unge i udskolingen?« og »Hvilke læringsrum medvirker til at understøtte unges motivation for læring (og videre uddannelse) i udskolingen?«
Det er kapitel 8, »Det praktiske arbejde med motivationsudfordringer.
Erfaringer fra en forskningscirkel«, der sammen med afslutningen af bogen er det mest interessante for lærere. Kapitlet er en gennemgang af fire
forskellige projekter vedrørende arbejde med elevers motivation, et med
en enkelt person, de øvrige med grupper og med hele klasser. Nogle af
projekterne resulterede i nye konkrete tiltag og metoder på de involverede
skoler.
Der laves SnapLogs, så motivation bliver til et refleksionsredskab.
Typiske udskolingselever bliver interviewet, og det fremgår, hvilken balancegang det er at få klassen til at fungere som både social arena og
læringsrum. Der observeres og konkluderes, at organiseringen af skolen,
klasserumskulturen – bredt forstået – og arbejdsformerne har stor betydning for elevernes tryghed og motivation. Der er desuden et kapitel om
ungdomslivet uden for skolen.
Sidst i bogen er der referencer og fem bilag, der hver for sig er interessante: spørgeskemaundersøgelserne, SnapLogs (hvad er det, og hvad skal
man gøre?), interviewguider og regressionsanalyse. Især SnapLogs og
interviewguider kan bruges i egen praksis.
Bogen anbefales til lærerbiblioteket.

Læs også artiklen »Forskere: ’Motivation skal nytænkes’« fra side 38.

Argumentation og faktiske tekster
•
•
•
•

n

P
 eter Fregerslev
248 kroner
290 sider
Samfundslitteratur

Dansk

En fanfare for retorikkens formåen!
Men hvad med båtnakkerne?
Her er guf til læreruddannelsen: En grundig og overbevisende indføring i argumentationsanalysens bidrag til en bedre danskundervisning i faktiske tekster, hvad enten det drejer sig
om journalistik på papir, reklamer, tv- og webdebat eller tv-dokumentar.
○ ANMELDT AF: JENS RAAHAUGE

De faktiske tekster har fået en mere markant
placering i danskfaget ved ændringen af Fælles Mål. Det gælder i arbejdet med mundtlige,
skriftlige og multimodale aspekter, og det gælder, både når eleven er modtager, og når eleven
er producent.
På sin vis har denne kursændring sin forløber i »Dansk 76«, faghæftet i forbindelse med
Ritt Bjerregaards skolereform, hvor det udvidede tekstbegreb blev introduceret. Men dengang fik arbejdet med faktiske tekster ikke sat
sig markante og vedvarende spor i danskundervisningen, før end faget atter i 1984 fik litteraturen som omdrejningspunkt, muligvis som
følge af en kombination af den kendte inerti og
en manglende didaktisk fokus.
Sidstnævnte mulige årsag ønsker læreruddanner Peter Fregerslev at råde bod på med sin
målrettede, grundige og overbevisende argumentation, der plæderer for at vitalisere brugen
af retorikkens tilgange, når der i danskundervisningen skal arbejdes med analyse af argumenterne i faktiske tekster.
Forfatteren indleder med at drøfte samspillet mellem fag- og almen didaktik og med at
plædere for, at den demokratiske dannelse er
det overordnede formål for argumentations- og
kommunikationsundervisningen – et synspunkt, der vækkede en særlig genklang, da jeg
førstegangslæste kapitlet, mens debatterne op
til folketingsvalget rullede hen over skærmen.
Hvis blot én studievært havde læst, forstået og

formået at praktisere argumentationsanalyse,
så havde vi haft public service med mening.
I de følgende kapitler introduceres den retoriske og den pragmatiske argumentationsanalyse og sprogets anvendelse i argumentation.
Læseren får her en gedigen metodisk gennemgang af retorisk teori, sproghandlingsteori og
sproglige virkemidler – med præsentation af
såvel den klassiske som den moderne retorik.
De teoretiske gennemgange får i hvert tilfælde
liv, idet tekster fra Facebook, »Clement Søndag«
og Bjarne Reuter giver kød på teoriernes skelet.
De retoriske og sproganalytiske redskaber,
der er blevet præsenteret i de introducerende
kapitler, er grundlaget for de følgende fem
kapitlers oplæg til elevernes analyserende og
producerende arbejde med de journalistiske
genrer, med tv-dokumentaren, med debatprogrammer, med webdebat og med reklame.
Som de valgte teksttyper signalerer, er der
oplæg til analyse og produktion af såvel klassiske som moderne, multimodale tekster – med
anvendelse af en bred vifte af sprogtyper: tale,
skrift, billeder, musik, krop ...
Det lykkes forfatteren at give et overbevisende indblik i retorikkens muligheder for at
bringe længe ønsket og nødvendig kvalitet ind
i arbejdet med faktiske teksters måde at argumentere og kommunikere på.
Bogen henvender sig til undervisningen
af kommende lærere, og måtte den finde
udbredelse, så der om føje år kan spores en
afsmittende virkning i grundskolen. Hvis den
ovenikøbet kunne snige sig ind på en eventuel
efteruddannelse af lærere, så skal det være

velkomment, for der findes en faglig verden, der
er større end belæring i målstyring. Og endelig
kunne den som allerede nævnt være en gave til
kommende og nuværende journalister.
Men jeg har en undren over for og en betænkelighed ved bogen, når den ses i lyset af
grundskolens undervisning: Alle dens eksempler
og hele dens tone signalerer, at redskaberne
kan anvendes i skolens ældste klasser, men
man kan og bør vel interessere sig for argumentation langt tidligere, blandt andet fordi selv
små børn kender ordet »fordi«.
Godt nok er bogens anvendte begrebsapparat
så facetteret og omfattende, at det tjener til at
gøre stoffet transparent og give de lærerstuderende god indsigt, og det kan med rette ses som en
fin fanfare for retorikkens muligheder i skolen, men
blot en antydning af en afgrænsningens didaktik,
der også kunne få båtnakkerne i skoleklassen til at
være med i processen mod en demokratisk dannelse, ville være på sin plads – en afgrænsning,
som endvidere kunne gavne de lærerstuderende,
som finder dele af stoffet vanskeligt.
Men altså:
Min påstand er, at denne bog kan bidrage
til at øge kvaliteten i danskfagets arbejde med
faktiske tekster.
Mit belæg er, at den stiller et gedigent analyseapparat og et velvalgt eksempelstof til rådighed.
Og hjemmelen er, at fordi denne bog stiller et gedigent analyseapparat og et velvalgt
eksempelstof til rådighed, så kan den bidrage
til at øge kvaliteten i danskfagets arbejde med
faktiske tekster.
FOLKESKOLEN / 14 / 2015 /
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2015
Nummer 15:
Nummer 16:
Nummer 17:
Nummer 18:
Nummer 19:

Tirsdag den 1. september 2015 kl. 12
Tirsdag den 15. september 2015 kl. 12
Tirsdag den 29. september 2015 kl. 12
Tirsdag den 13. oktober 2015 kl. 12
Tirsdag den 27. oktober 2015 kl. 12

SCT. IBS SKOLE I
HORSENS SØGER NY
AFDELINGSLEDER
Skolens ene afdelingsleder skal være skoleleder i Århus, og vi
søger derfor ny afdelingsleder.
Du skal indgå i skolens ledelsesteam, der består af
skolelederen og de to afdelingsledere. Arbejdsområder, som
den tidligere afdelingsleder har haft ansvaret for, har været
indskolingen og mellemtrinnet samt samarbejdet mellem SFO
og skole, ressourcecentret og en del af vikardækningen. Om
arbejdsområderne fremadrettet skal være de samme afgøres
efter ansættelsen.
Det vi søger er en energisk kompetent person, hvor samarbejde, tydelighed og rummelighed er nøgleord og en person der
har lyst til at arbejde på en yderst dynamisk privatskole med
et klart værdigrundlag.
Sct. Ibs Skole
• er en 142 år gammel katolsk privatskole, der bygger
på det kristne livs- og menneskesyn.
• har 729 elever fra Børnehave til 10. klassetrin samt SFO.
• beskæftiger 110 dygtige og engagerede medarbejdere.
• sætter samarbejde, faglighed og kreativ tænkning højt.
• har en omfattende musikafdeling med individuel musikundervisning.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos skoleleder
Dan Ingemann Jensen på tlf. 7566 6701.

Blokade mod UCplus’
sprogcentervirksomhed
Lærernes Centralorganisation har
iværksat blokade over for UCplus’
sprogcentervirksomhed. Uddannelsesforbundet har siden primo 2012
forsøgt at opnå overenskomstdækning af undervisningen med UCplus,
men hidtil uden held.
Blokaden omfatter samtlige
medlemmer af LC’s medlemsorganisationer — herunder Danmarks

48 /

FOLKESKOLEN / 14 / 2015

Lærerforening — og indebærer, at
intet medlem må søge eller lade
sig ansætte i stillinger ved UCplus.
Blokaden trådte i kraft ved døgnets
begyndelse den 10. juni 2014.
Dansk Magisterforening og
Gymnasieskolernes Lærerforening har iværksat sympatiblokade, så deres medlemmer også
er omfattet.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende aftale mellem
Finansministeriet og LC.
Ansøgningen sendes pr. mail til dj@sctib.dk,
senest den 10.9.2015. Samtaler vil finde sted medio
september måned.

Kildegade 18 • 8700 Horsens • www.sctib.dk

•
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Børn & Unge

Visionær og stærk leder med evne
for strategi og samarbejde
Viceskoleleder til Hotherskolen
på Stevns
Hotherskolen som er beliggende i Stevns Kommune
syd for Køge søger viceskoleleder pr. 1. november
2015. Vi søger en målrettet og ambitiøs viceskoleleder
der har flair og energi til administrativt og pædagogisk
arbejde. Vi er en to-sporet skolen med 500 elever og
ca. 70 ansatte og to SFO afdelinger.
Du får ansvaret for:
• Du bliver leder af vores udskolingsafdeling, hvor du
får ansvaret for 7- 9 årgang, samt alt prøveafvikling.
Fornyede fælles mål er i gang sat og skal implementeres. Andre tiltag af specielt faglig karakter er
ligeledes velkomne.
• Økonomi herunder drifts- og budgetansvar samt
løbende budgetopfølgninger til centralt sted.
• Du skal indgå i skolens ledelsesteam på en komplementerende måde og deltage i skolebestyrelsesmøder samt skoleledermøder på tværs af skolerne i
Stevns Kommune.
• Jobindholdet kan i øvrigt tones i forhold til dine
stærke sider og gerne pædagogisk ledelse.
Vi kan bruge dig:
• Hvis du kan motivere og udvise pædagogisk lederskab for medarbejderne i en forandringstid.
• Har organisatoriske kompetencer.
• Viden om børns udvikling og trivsel såvel fagligt som
socialt.
• Humoristisk sans og personlig robust samt god sparringspartner.
Du refererer til skolelederen og er dennes stedfortræder.
Stevns Kommune kræver en udvidet straffeattest (§22
attest) og en børneattest (§36 attest) inden ansættelse.
Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overens
komst.
Har du spørgsmål til stillingen og vil besøge skolen, er
du velkommen til at kontakte skoleleder René Tuekær
på mobil 51 16 81 82.
Ansøgningen med relevante bilag sendes via Stevns
Kommunes hjemmeside, under fanen Ledige stillinger
senest 8. september 2015.
Samtaler vil foregå i uge 38. Eventuelt anden samtalerunde i uge 39.

til Region Midtjyllands Specialområde for
Kommunikation og Undervisning
Specialområde for Kommunikation og Undervisning
søger en nytænkende områdeleder med evner indenfor
strategi, markedsføring og salg.
Du skal medvirke til at skabe retning, mening og engagement for de 130 medarbejdere, der er fordelt på
fem afdelinger samt mange faglige miljøer og matrikler.
I samarbejde med de øvrige områdeledere forventes
du at udvikle Region Midtjyllands socialområde, så det
lever op til visionen om nødvendig viden, målrettet indsats, bedre liv - til flere.
Se hele stillingsopslaget på www.midtjob.dk
Ansøgningsfrist: 8. september 2015.
Specialområde for Kommunikation og Undervisning er
et ambulant rehabiliterings- og rådgivningstilbud til
børn, unge og voksne med specialviden og kompetencer
inden for tale-, høre- og handicapområdet. Vi løser
opgaver i hele Region Midtjylland i samarbejde med
kommuner, hospitaler, specialinstitutioner og undervisningsinstitutioner.

et arbejde med hjerne og hjerte

midtjob
.dk

Når professionelle firmaer
står for ansættelsen
Dit næste lærer- eller lederjob på en folkeskole
skal måske findes gennem et firma, der har specialiseret sig i at matche lærere og ledige stillinger.
Læs mere på Lærerjob.dk
FOLKESKOLEN / 14 / 2015 /

49

Lederstillinger

Pædagogisk leder af centerafdelingen
Skolen på Sønderager – Genopslag
Vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, og
derfor søger skolen en pædagogisk leder til
ansættelse snarest muligt.

administrativ leder (viceskoleleder) samt en
pædagogisk leder af 10. klasse/Talentklasser.

Centerafdelingen på Sønderager er et kommunalt
tilbud til elever med Autisme Spektrum Tilstande
(AST) – med ca. 120 elever fra 0. – 10. årgang og
56 pædagogiske medarbejdere.

Ledelsesteamet er i en proces, hvor vi bevæger os
fra afdelingsopdelt ledelse i retning af funktionsopdelt ledelse. En del af ledelsesopgaverne i
Centerafdelingen er derfor fordelt i ledelsesteamet.

Ud over den pædagogiske leder af Centerafdelingen, består skolens ledelsesteam af skoleleder,

Den pædagogiske leder har ansvaret for den
daglige ledelse af Centerafdelingen, herunder

den primære kontakt til medarbejdere og eksterne
samarbejdsparter såsom psykolog og autismekonsulent. Endvidere tegner den pædagogiske
leder afdelingens pædagogiske udvikling i samarbejde med det øvrige ledelsesteam, skolens
pædagogiske udvalg og afdelingens medarbejdere.
På Herning Kommunes hjemmeside kan du se
hele stillingsopslaget samt søge stillingen
elektronisk. Vi skal modtage din ansøgning
senest den 14. september 2015 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 MERE PÅ W W W.HERNING.DK

Foto: Colourbox
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DISTRIKTSSKOLELEDER TIL
EGEDAL KOMMUNE
Distriktsskole Stenløse søger pr. 1. november
2015 en ny distriktsskoleleder.
Du skal være leder af en skole bestående af 4
afdelinger med i alt 1940 elever, 13 ledere, 145
lærere og 55 SFOpædagoger.
Du kan læse hele stillingsopslaget og se
jobproﬁlen på www.egedalkommune.dk
Ansøgningsfrist: den 7. september 2015 kl. 12.

Lærer til Solvangskolen
Kan du din dansk og billedkunst samt håndværk og design
(håndarbejde)?
Hvis JA så har 5. årgang på Solvangskolen i Farum et skema klar til dig fra
1. oktober 2015 eller snarest herefter!
Du vil på 5. årgang skulle varetage et danskhold, tre billedkunsthold og
tre designhold (delehold).
Ansøgningsfristen er den 21. september kl. 12.00. Ansættelsessamtaler
afholdes umiddelbart herefter.
Læs hele stillingsopslaget på furesoe.dk/job

www.furesoe.dk/job
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DEDIKERET INDSKOLINGSLÆRER
Tre lærere til Søndersøskolen
Er du til nye spændende udfordringer?
– Så kom til Søndersøskolen
På Søndersøskolen i Værløse søger vi tre lærere fra 1. september 2015
eller hurtigst muligt derefter til mellemtrinnet og udskolingen.
Stilling 1: Brænder du for klasselærerfunktionen, dansk, engelsk, idræt
samt historie og kristendom på mellemtrinnet, så søg denne
stilling. Foruden de nævnte timer ligger der også holdtimer til
årgangen.
Stilling 2: Brænder du for klasselærerfunktionen, dansk, engelsk, idræt
og madkundskab i udskolingen, så søg denne stilling. Foruden
de nævnte timer ligger der også holdtimer til årgangen.
Stilling 3: Brænder du for klasselærefunktionen, dansk, kristendom,
historie, geografi og idræt i udskolingen, så søg denne stilling.
Foruden de nævnte timer ligger der også holdtimer til
årgangen samt lidt SSP-timer.
Vi søger tre engagerede lærere, som har lyst til at deltage i skolens
udvikling med fokus på børns læring. Og som trives med at indgå i et
forpligtende samarbejde i vores årgangsteam med stor fleksibilitet i
organiseringen af skoledagen.
Vi er i fuld gang med at implementere skolereformen i hverdagen og er
særligt optaget af temaerne evidens, klasseledelse, synlig læring og
teamsamarbejdet. For at understøtte udviklingen på skolen inden for
disse områder kører vi i dette og det kommende skoleår et kompetenceudviklingsforløb for det pædagogiske personale, med evidens,
læringsledelse og lærer-/pædagogsamarbejdet i centrum.
Vi er optaget af at udvikle det inkluderende læringsmiljø, således at alle
vores børn og unge oplever sig som en bidragende del af de faglige og
sociale fællesskaber.
På Søndersøskolen er vi på vej til at blive en fuldt firesporet skole. Vi er ca.
940 elever og ca. 110 medarbejdere. Skolen er afdelingsopdelt således, at
de tre afdelinger, hver for sig, ligger samlet med fælles grupperum.

Vi er en lilleskole, der bl.a. arbejder med aldersintegreret undervisning i matematik-, dansk- og projektbånd samt teater og musik.
Vi arbejder tæt sammen om undervisningen og eleverne og mangler lige dig til at fuldende det perfekte team i indskolingen (0.-2.).
Kan du byde ind med:
• Klasselærerkompetencer
• Matematik-linjefag (didaktisk tovholder)
• Dansk
• Natur & teknik
• Historie & religion
• Idræt (ikke kun indskolingen)
• Tysk i overbygningen (linjefag eller tilsvarende)
Er du dertil læreruddannet samt en engageret, stabil og samarbejdsorienteret holdspiller, der vil udvikle skolen sammen med os, så
er vi stedet for dig! Erfaring er ingen hindring, blot du er frisk på
lidt af hvert. Da vi tilstræber en ligelig kønsfordeling foretrækker vi
mandlige ansøgere.
Det er afgørende for os at få den helt rigtige kollega og medarbejder, så du kommer kun i betragtning, hvis du har besøgt os og
undersøgt hvilken skole vi er - for ”Ikke to skoler er ens”.
• Fuld tid fra 1. november 2015
• Ansættelse i hht. OK mellem FSL og Finansministeriet.
• Dialogorienteret arbejdsplads. Tilstedeværelse i forhold til det
fælles. Mulighed for flex-/hjemmearbejde og arbejdsplads på
skolen.
Ansøgning med referencer, eksamenspapirer og cv pr. mail senest
onsdag d. 16. september.
Første samtale afholdes mandag d. 21. september ml. kl. 16.15 og
19.15 og evt. anden samtale onsdag d. 23. september ml. kl. 16 og
18. Du kan læse om os på www.albertslundlilleskole.dk og kontakte os for besøg nedenfor.
Albertslund Lille Skole • Herstedøster Skolevej 28 • 2620 Albertslund
Tlf. 43 45 12 30 • info@albertslundlilleskole.dk
Att. Skoleleder, Trine Nielsen

Søndersøskolen ligger i dejlige grønne omgivelser, ti minutters gang fra
Værløse Station.
Har du brug for flere oplysninger? Er du velkommen til at kontakte
skoleleder Kirsten Boel på tlf. 7235 7400 eller afdelingsleder for
udskolingen Kirsten Fuursted på tlf. 7235 7400.
Ansøgningsfrist mandag den 21. september 2015. Ansættelsessamtaler
finder sted i slutningen af uge 39.
Ansøgningen bedes sendt via link på furesoe.dk.

www.furesoe.dk/job
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Specialstillinger

Engageret lærer til udskolingen
til UllErødskolEn

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

GENOPSLAG

Vi søger en dygtig og engageret udskolingslærer, der
har lyst til at arbejde på en specialskole for børn og
unge med en autismediagnose.
Du skal kende dine fag – matematik og eller engelsk – og have
erfaring i at formidle dem til en gruppe elever med specielle
forudsætninger. Kan du også undervise i musik, tysk eller dansk,
er det kun en fordel.
Læs mere og søg stillingen via kommunens hjemmeside
www.fredensborg.dk/forside/job.
Fredensborg Kommune – En arbejdsplads der udvikler sig i takt med samfundet.
Ofte går vi forrest.

www.fredensborg.dk

Ildsjæl til vores nye
Læsekompetencecenter
Vi søger en fuldtidsansat lærer, der brænder for læseundervisning og kendskab til arbejdet med elever i store skriftsprogsvanskeligheder, og som samtidig kan vejlede lærere i et
differentieret og inkluderende undervisnings- og læringsmiljø.
ARBEJDSOPGAVERNE BL.A.:
– Observation af elevens læringsmiljø i elevens egen klasse
– Afdækning af elever i store skriftsproglige vanskeligheder
– Individuel vejledning til eleven og dennes forældre
– Individuel læseundervisning af elever på små hold
– Læsevejledning til elevens lærere
– Undervisning i at anvende IT-kompenserende redskaber.
YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Du kan se det fulde stillingsopslag på www.htk.dk
Ansøgningsfrist 10. september 2015 kl. 12.

Stillinger ved andre institutioner

SPROGCENTER MIDT søger LÆRERE

Job

Vi søger lærere til
- opgaver i Erhvervsafdelingen
- Danskuddannelse 1 og 2
(indskolingserfaring er en fordel)
- vores Ungeuddannelse
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende
overenskomst med Uddannelsesforbundet.
Dit arbejdssted er i Horsens, Skanderborg,
Odder eller Silkeborg.
Tiltrædelse snarest eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
Søndag den 20. september 2015.
Vi indkalder dog løbende til samtaler.
Ansøgning og CV mailes til
souschef Line Thingholm
på line.t@sprogcentermidt.dk.
Læs mere på www.sprogcentermidt.dk
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Udviklingskonsulent
til Skoleafdelingen
Vi søger en visionær og nytænkende udviklingskonsulent pr.
1. november 2015. Læreruddannelse er en forudsætning.
Ansøgningsfrist: 16. september 2015.
Se en udførlig jobbeskrivelse på www.skive.dk/job
I Skive Kommune tilstræber vi mangfoldighed og opfordrer derfor alle interesserede til at søge.
Skive – det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv – ved fjorden, med de gode
fødevareoplevelser og den bæredygtige energi.
Vi kalder det RENT LIV. Læs mere på www.skive.dk

www.skive.dk

Net-nr. 19210

jobannoncer
FRA LÆRERJOB.DK

Vadehavsskolen, Haulundvej, Ribe, Esbjerg Kommune

Leder af Specialundervisningscentret
§ Ansøgningsfristen er den 07/09/15

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

Net-nr. 19222

Lille Mørkhøj Skole, Herlev Kommune

Skoleleder til Mørkhøj Skole
§ Ansøgningsfristen er den 04/09/15

Net-nr. 16071

Net-nr. 19202

Låsby Skole, Skanderborg Kommune

Nordskolen, Odsherred Kommune

Administrativ leder – genopslag

Skoleleder til Nordskolen

§ Ansøgningsfristen er den 28/08/15

§ Ansøgningsfristen er den 04/09/15

Net-nr. 19223

Net-nr. 17152

Nordskolen, afdeling Grundtvigsvej, Odsherred Kommune

Stengård Skole, Gladsaxe Kommune

Afdelingsleder til Nordskolen

Skoleleder til Stengård Skole

§ Ansøgningsfristen er den 07/09/15

§ Ansøgningsfristen er den 24/09/15

Net-nr. 19236

Net-nr. 19181

Stensagerskolen, Aarhus Kommune

Torstorp Skole, Høje-Taastrup Kommune

Afdelingsleder til Stensagerskolen

Vil du være pædagogisk leder?

§ Ansøgningsfristen er den 31/08/15

§ Ansøgningsfristen er den 04/09/15

Net-nr. 19243

Net-nr. 19229

Baunehøjskolen i Jyllinge, Roskilde Kommune

Ny Hollænderskolen, Frederiksberg Kommune

Viceskoleleder pr. 1. november 2015

Souschef/pædagogisk leder (genopslag)

§ Ansøgningsfristen er den 27/09/15

§ Ansøgningsfristen er den 28/09/15

Net-nr. 19180

Net-nr. 19214

Isenvad Skole, Ikast-Brande Kommune

Kalundborg Kommune

Engageret skoleleder søges

2 psykologer til Kalundborg Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 07/09/15

§ Ansøgningsfristen er den 07/09/15

Net-nr. 19225

Net-nr. 18154

Børne- og ungdomforvaltningen, Københavns Kommune

Falkenborgskolen, Frederikssund Kommune

Er du ambitiøs og strategisk?

Barselsvikar til Falkenborgskolen

§ Ansøgningsfristen er den 28/08/15

§ Ansøgningsfristen er den 27/08/15

Net-nr. 18153

Net-nr. 19215

Center for dagtilbud og skoler, Greve Kommune

Syvstjerneskolen, Furesø Kommune

Kan du vice vejen, når den skal regnes ud?

Barselsvikar til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 30/08/15

§ Ansøgningsfristen er den 11/09/15
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Net-nr. 16085

Campusskolen Ringsted, Ringsted Kommune

Campusskolen søger flere dygtige lærere
§ Ansøgningsfristen er den 01/09/15

bazar
I KKE-KOMMERCIELLE ANNONCER
FRA DLF-MEDLEMMER

Nyd sommer og efterår i
stråtækt gård ved Møn

Smuk gård midt i den
idylliske Nyord By udlejes som feriebolig. Der er
plads til 10 personer. Pris
fra 3000 kr.
Telefon: 30744140
www.nyordgaard.dk

Net-nr. 19188

Hvalsø Skole, Lejre Kommune

Børnehaveklasseleder og 3 lærere
§ Ansøgningsfristen er den 27/08/15

Net-nr. 19226

Falkenborgskolen, Frederikssund Kommune

Ledig stilling som lærer på Falkenborgskolen
§ Ansøgningsfristen er den 27/08/15

Net-nr. 19200

Dyhrs Skole, Slagelse Kommune

Sort sol i Tøndermarsken
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 Media-Partners kan ikke
drages til ansvar for de annoncer, der er indrykket i Bazar – og vi
kontrollerer ikke de annoncerede oplysninger.

Lærer til Dyhrs Skole
§ Ansøgningsfristen er den 21/09/15

Net-nr. 19241

Frederiksværk Skole, Halsnæs Kommune

Lærere søges til Frederiksværk Skole
§ Ansøgningsfristen er den 08/09/15

Net-nr. 19242

10. Klasse Campus Køge, Køge Kommune

Engelsklærer til 10. klasse Campus Køge
§ Ansøgningsfristen er den 15/09/15

Idyllisk og bilfri græsk
ø, 1½ t. Fra Athen

Hus 100 kvm på Hydra
og 50 kvm lejlighed. Små
strande, snorkle, fiskerlejer, bjerge, vandreture.
LEDIG UGE 41+42.
Telefon: 22820434
www.villahydra.dk

Stort sommerhus i
fantastisk natur.

Huset har plads til 8 personer. Alle moderne hjælpemidler forefindes. WIFI. En stor grund og tæt
på strande.
Telefon: 30293363
www.sjodde.wordpress.com

Net-nr. 19174

Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter, Sorø Kommune

Genopslag – ScienceTalenter søger talentchef
§ Ansøgningsfristen er den 28/08/15

Net-nr. 19217

Egmont Administration A/S, Københavns Kommune

Redaktør til naturfag hos Alinea

Rækkehus i Spanien

60 m2. Tæt på by, strand
og bjerge. 10 m til fælles
pool og 1,5 km til pragtfuld strand.
Telefon: 62691674/60654548
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Berlin med
panoramaudsigt og
superbeliggenhed

Stilfuldt indret. lejl 1-6
pers, fantastisk beligg.
udsigt (5. sal) Rosenthaler Pl. U-Bahn, sporvogn,
bus v/døren
Telefon: 20410785
www.berlinferie.org

ATHEN - ferielejlighed
lige midt i centrum

Med panoramaudsigt
over Akropolis. 4v – midt
i centrum - ud til åben
grøn plads med cafeer.
Fra 5 dage.
Telefon: 20598057
www.athen4u.dk

Lejlighed i Berlin,
Prenzlauer Berg

Lejlighed med altan, til
4 pers. udlejes. Kontakt
25671484. http://sites.
google.com/site/berlinprenzlauerberg/
Telefon: 25671484

§ Ansøgningsfristen er den 16/09/15

Stressfri zone på Rømø
med Havudsigt

Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret
og læs hele annoncen
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Lækker smagfuld feriebolig i Havneby på Rømø.
Velvære og havudsigt.
Telefon: 51764750
www.romo-feriehus.dk

Stort, charmerende
byhus i andalusisk
bjergby

400-550€/uge. Se
www.casavila.dk
Telefon: 20781416
www.casavila.dk

Oplev fugletrækkene midt
i Nationalpark Vadehavet
(Tøndermarsken).
Telefon: 25305891 / 21416151
www.marskgaard.dk

STUDIEREJSE TIL

rubrikannoncer

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.....

PRAG
6 dg./3 nt.
fly fra kr.

Spar tid
& penge

1.270,-

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:
Dublin, fly, 5 dg/4 nt .....................
Madrid, fly, 4 dg/3 nt ....................
Paris, m. egen bus, 6 dg/3 nt ........
Athen, fly, 5 dg/4 nt ......................
Krakow, fly, 5 dg/4 nt ....................

fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.

1.895,1.895,1.765,2.295,1.780,-

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

IDRÆTSLEJRSKOLE SåvEL SOm aLm. LEJRSKOLE
To idrætshaller samt en svømmehal m.m.

Forslag til studiebesøg i Prag:
• Theresienstadt • Skoda Fabrikkerne
• Foredrag med tidligere ansat ved den danske ambassade

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35
hol@kilroy.dk

www.kilroy.dk

Se ny
hjemmeside
Brøndumvej 14-16 / 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 11 90 / jammerbugt@idraetscenter.dk
www.idrætscenterjammerbugt.dk

N ORGE - S VERIGE

Skirejser for skolegrupper med priser fra
kr. 1.685,00 inkl. liftkort.
Fyns skole- og grupperejser

www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470

Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

D
SkolerejSer

www.rejsetip.net
tlf.: 36 96 47 29

- til konkurrencedygtige priser

BesøgUniverse/Dybbøl
Danfoss Universe
Besøg
1864 på Als

Med bus, fly, skib eller tog i europa

bo på det
sjoveste vandrerhjem
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

Tlf. 7020 9160 | www.sbTours.dk

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

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

Kompetent rådgivning til studierejsen
AMSTERDAM
fra kr.

1.785,med fly,
4 dg/3 nt.

Hos BENNS sætter vi en ære i at give jer den allerbedste
rådgivning. Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I
får mest muligt ud af jeres studierejse både fagligt og socialt.
Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept - vi er med hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse
Andre rejsemål:
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt
- NU FRA BILLUND ....................................
Bruxelles, egen bus, 5 dg/3 nt .............
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt ...........................
Wien, fly, 5 dg/4 nt ....................................
Firenze, fly, 5 dg/4 nt ...............................

fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.
fra kr.

1.995,1.560,795,1.880,2.245,-

Top 3 faglige besøg i Amsterdam:

• Ajax Museum • Kanal rundfart • Anne Franks hus
Pris pr. person i
flersengsværelse
på hostel

Kontakt Tina
tlf: 46 91 02 49
tibr@benns.dk

www.benns.dk

Dit personlige
rejsebureau
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BERLINSPECIALISTEN

HOTTE

Vi er specialister på grupperejser til Berlin !
Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg
info@berlinspecialisten.dk • Tlf. 8646 1060

HAMBORG
FRA KR. 798,-

www.berlinspecialisten.dk

www.grouptours.dk

FØRENDE PÅ MILJØ, INDUSTRI
& SPÆNDENDE HISTORIE

Tag en snak med vores erfarne HAMBORG-eksperter, så er
jeres skolerejse i de bedste hænder! Ring GRATIS til os på
8020 8870 og få en snak om mulighederne og måske et godt
tilbud på jeres skolerejse - også hvis I ikke rejser til Hamborg.
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Køkkenet på Sinatur hotellerne
er helt specielt
Vi er inspireret af det nordiske køkken og sammensætter
menuer med spændende retter, som vi laver helt fra
bunden af årstidens friske råvarer. Vi lægger stor vægt
på at anvende økologiske produkter og får mange af dem
fra lokale leverandører.
Vi har fire kerneværdier, som er med os i alt, hvad vi gør:
nærvær, natur, klima og gastronomi. Både maden, lokaliteterne,
bygningerne, personalet og vores ånd emmer af disse værdier.
Det vil du opleve, når du mødes hos os.

Se mere på sinatur.dk
Hotel SkarrildHuS

Herning 97196233
skarrildhus@sinatur.dk
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Hotel HaraldSkær

Vejle 76496000
har@sinatur.dk

Hotel SixtuS

Hotel Gl. avernæS

Hotel Storebælt

Middelfart 64411999
sixtus@sinatur.dk

Assens 63737373
glavernaes@sinatur.dk

Nyborg 65314002
stc@sinatur.dk

Hotel FrederikSdal

Lyngby 45854333
frederiksdal@sinatur.dk

Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

DANMARKS
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333
dlf@dlf.org
www.dlf.org
FORMAND
Lærer Anders Bondo Christensen
træffes i foreningens sekretariat
efter aftale.
SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard
SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige henvendelser mandag-torsdag
kl. 8.30-16.30 og fredag
kl. 8.30-15.30.
SERVICELINJEN,
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du
kan henvende dig med et problem,
kan du ringe til servicelinjen. Her
kan du få oplyst, om du skal henvende dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., om kredskontorets åbningstid, adresser og telefonnumre.
Servicelinjen er åben mandagtorsdag fra klokken 8.30 til 16.00
og fredag fra klokken 8.30 til
15.00.
MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske,
økonomiske og tjenstlige forhold
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan
man henvende sig om konkrete
sager om arbejdsskader og psykisk arbejdsmiljø, om medlems
administration, låneafdeling, understøttelseskasse og udlejning
af foreningens sommerhuse.
KONTINGENTNEDSÆTTELSE
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er
ledige, har orlov eller er på barsel,
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på
www.dlf.org
LÅN
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 3369 6300, eller der kan
ansøges direkte på vores hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente
og beregne dit lån på:
www.dlf-laan.dk

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

Lærerstuderendes
Landskreds
Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424,
ll@llnet.dk • www.llnet.dk
Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

»Folkeskolen – fagblad for
u ndervisere« og folkeskolen.dk
udgives af Danmarks Lærer
forening. De redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier,
og det er chefredaktøren, der har
ansvaret for alt indholdet. Bladenes ledere udtrykker ikke nødvendigvis foreningens synspunkter.
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 33:
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Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K
Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.
Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Udebliver dit blad, så klik ind på
folkeskolen.dk og klik på »Klag
over bladleveringen« nederst
til højre.
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USKOLET VE D M O RTEN RIEMANN

FOR KORTE NYHEDER
Barselshjemvendt kollega:

Skolen fylder 201 år
– det skal da fejres!
En 32-årig engelsklærer, netop vendt tilbage
fra 12 måneders barselsorlov, er i fuld gang med
at sætte arrangementer i søen: »Ved I hvad, i år
er det faktisk præcis 201 år siden, at der blev
indført undervisningsret og -pligt for alle børn i
Danmark. Hvis det ikke skal fejres, så ved jeg da
ikke, hvad der skal!«
Læreren er foreløbig kommet op med ideer til
blandt andet emneuger, udstillinger, teaterstykker, konkurrencer, foredrag, bogudgivelser, debat
arrangementer og hjemmesiden skole201.dk, som
alt sammen skal være med til at festligholde jubilæet. »Det er da det mindste, vi kan gøre«, mener
læreren. »Og tænk engang. Næste år er det præcis 101 år siden, at kvinderne fik stemmeret!«
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Digitale indfødte kræver
strammere regler for tilstrømningen
af digitale indvandrere

Skoleleder ivrig efter
at fortælle, at han
i ferien har oprettet profil på det der
Facebook.

Lidt speciel kollega
kan ikke se, hvad
madpakke fra før
sommerferien fejler.
Det er blevet alt for attraktivt at være
digital indvandrer. Det mener et stigende antal digitale indfødte, som nu
kræver strammere regler på området.
»Mange af de digitale indvandrere har baggrunde, som er helt
fremmede for vores digitale verden«, forklarer en digital indfødt.
»Og de kan altså ikke bare forvente,
at de uden videre kan hægte sig
på og nyde godt af alle de samme
privilegier som os andre. Hvis de for

eksempel ønsker at få adgang til fri
wifi og it-support, må vi stille krav
til dem, der kan og vil«.
Står det til mange digitale indfødte, bør de fremmede, allerede
inden de kommer ind i netværket,
stoppes med firewalls og lignende
sikkerhedsforanstaltninger. Andre mener, at de digitale indvandrere ofte ikke selv har valgt deres
skæbne og derfor naturligvis bør
hjælpes.

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.
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Ny kollega googlet.

Hån af lovkrav om at
lægge karakterer på
nettet lagt på nettet.

Dan Turèll modbevist: Hverdagen
stinker.

