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Fysik/kemi · 7.-9. klasse

Naturlig forundring
• Mere levende undervisning
• Nærværende eksempler
• Integreret hjemmeside.

NYHE

D

8. klas
s
til sko e klar
lestar
t!
Naturens univers gør naturens fysik og kemi
nærværende ved at tage afsæt i elevernes
hverdag og pirre den nysgerrighed, som ny
viden altid skaber.
Klar progression
Elevere oplever, at de kan lære om sammenhænge i den komplekse omverden på en
spændende, enkel og forståelig måde.
Naturens univers er opbygget i en læsevenlig
form, og der er en klar progression og sammenhæng i stoffet. Alle tekster er bearbejdet efter
principper for faglig læsning. Til systemet er
der en elevbog og en hjemmeside med interaktive animationer, som understøtter elevbogens
faglige pointer.

e
Køb onlin
SPAR 4 %

e
Køb onlin
SPAR 4 %

Naturens univers består af:
• Elevbog
• Hjemmesiden naturensunivers.dk
• Lærervejledning
• Kopimappe med arbejdsark
• 48 grundstof-spillekort (supplerende materiale).
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»Folkeskolen – fagblad for
undervisere« og folkeskolen.dk
udgives af Danmarks Lærer
forening. De redigeres efter
journalistiske væsentligheds
kriterier, og det er chefredak
tøren, der har ansvaret for alt
indholdet. Bladenes ledere
udtrykker ikke nødvendigvis
foreningens synspunkter.
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Ørestaden fra oven

Inklusionslov kan frigøre penge, dog uden
garanti for at midlerne bliver i folkeskolen.
Side 06

Ledige lærere skal have løn, når de
arbejder, mener DLF’s formand.
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Skolegården på Ørestad Skole er
placeret i flere etagers højde.
Side 20

nr. 1 1 / 31 . ma j 20 1 2 / fo l k esko l en.dk

12 15.20

kritik

På eLevjagt

med tilbud om ipads, frugtordning og lektiecafé
kaprer stauning skoles leder Jakob agerbo
elever fra den større by skjern.
Læs om Stauning Skoles
kamp for at overleve.
Side 14

Få komplet klassesæt gratis

Børnenes
U-landskalender
2012 Bestil nu: www.ulandskalender.dk – først til mølle!
Gratis til 1000 klasser i anledning af Danidas og u-landskalenderens 50 års-jubilæum: 1.- 4. klasse * Til dansk og
tværfagligt * 30 læse-/læsehøjt-bøger, 30 arbejdshæfter og 2 lærervejledninger * 5 film, bl.a. DR’s Nørd i Ghana * Webunivers

136670 p01_FS1112_Forside.indd 1

Forsidefoto: Palle Peter Skov

25/05/12 12.21

Folkeskolen er fremstillet hos
Stibo Graphic, der er miljøcer
tificeret af Det Norske Veritas
efter ISO 14001 og EMAS.
Papirfabrikkerne, der fremstiller
Norcote og Maxi Gloss, er alle
miljøcertificeret efter såvel ISO
14001 som EMAS.
129. årgang, ISSN 00155837
Udebliver dit blad, så klik ind på
folkeskolen.dk og klik på »Klag
over bladleveringen« nederst
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende
fremsendelse af bladet:
Telefon: 33 69 63 00
Email: medlemsservice@
dlf.org
Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen
Postboks 2139
1015 København K
Telefon: 33 69 64 00
Email: folkeskolen@dlf.org
folkeskolen.dk

Hanne Birgitte Jørgensen
chefredaktør, ansvarshavende
hjo@dlf.org
Bente Heger
chefsekretær
beh@dlf.org
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn
webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06
Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
Esben Christensen, (orlov)
esc@dlf.org
Lise Frank, lif@dlf.org
Kasper Stougaard Andersen,
ksa@dlf.org
Helle Lauritsen, hl@dlf.org
John Villy Olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Jesper Nørby, jnb@dlf.org
Layout og grafisk produktion
Datagraf
Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen
redaktør af anmeldelser
sga@dlf.org
telefon: 33 69 64 04
Kontrolleret oplag
Juni 2011: 76.928
(Specialmediernes
Oplagskontrol)
Ugentlige læsere:
182.000
(2. halvår 2011)
Index Danmark/Gallup.
folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Specialpædagogik,
Ernæring og sundhed.
facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk

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

182.000 læsere
Annoncer
DG Media, Saturnvej 65, 8700 Horsens
Telefon: 70 27 11 55, fax: 70 27 11 56
Forretningsannoncer: folkeskolen@dgmedia.dk
Stillings- og rubrikannoncer: folkestil@dgmedia.dk
Udgivelser
Folkeskolen nr. 13
Folkeskolen nr. 14
Folkeskolen nr. 15
Folkeskolen nr. 16

Forretningsannoncer
12. juni
31. juli
14. august
28. august

Stillingsannoncer
19. juni
7. august
21. august
4. september

Udkommer
28. juni
16. august
30. august
13. september

!

Det afgørende spørgsmål er, om pengene
bliver i systemet –
eller om de havner
et helt andet sted i de
trængte kommunale
budgetter?

3.000 nye lærere i folkeskolen. Lyder det forjættende? Jo, hvis det
bliver til virkelighed. I dette blad tager vi hul på en af de allervigtigste diskussioner i
folkeskolen i øjeblikket: Økonomien i den nye inklusionslov.
Hele øvelsen går jo ud på at flytte elever og midler fra specialundervisning til normalklassen, siger politikerne. Men som alle ved, er det helt afgørende, at der også
følger støtte og midler med.
De to gode spørgsmål lyder så: Hvor meget? Og kan man være sikker på, hvor de
havner?
Det er her, de 3.000 kommer ind i billedet.
Som du kan læse inde i bladet, har Ministeriet for Børn og Undervisning foretaget
en beregning, som viser, at hvis man kan »udskille« et procentpoint færre elever end i
dag, så vil man spare 1,4 milliarder kroner. Det svarer til 3.000 ekstra lærere, til efteruddannelse eller alt muligt andet, der så kan sættes ind med.
Det afgørende spørgsmål er, om pengene bliver i systemet – eller om de havner et
helt andet sted i de trængte kommunale budgetter?
Uddannelsesordføreren fra Dansk Folkeparti mener, at skolerne med de nye beregninger godt kan slappe af. For med så mange ekstra midler må de da være glade!
De øvrige ordførere bruger andre ord. Alle ønsker og tror, at midlerne anvendes til
inkluderende foranstaltninger i folkeskolen. Og det står da også i loven, at der skal
gives støtte til de inkluderede elever (dog ikke hvor meget). Der står også, at der er en
forventning om, at frigivne midler bliver i skolen.
Men det kan vise sig at være en for optimistisk forventning.
For det første ved ingen, hvor mange midler der reelt frigives ved inklusionsøvelsen. Og selv om beløbet er usikkert, kan man alligevel frygte, at tallet vil indgå i de
kommunale økonomiforhandlinger. Her kan Finansministeriet bruge det til at presse
kommunernes økonomi nedad.
Helt afgørende er dog, hvordan Christiansborg-politikerne vil holde øje med, hvad
der sker ude i klasseværelserne. Indsatsen skal dokumenteres, står der i loven. Men
hvordan? Det siger loven ikke noget om. Den eneste betingelse er, at det ikke må medføre ekstra arbejde for kommunerne.
Svaret er foreløbig lagt ud i kommuneforhandlingerne, siger ministeren uden at
kunne give et bud på, hvor det ender. Lige nu ser det sort ud i skolerne, som bladet
Folkeskolens panelundersøgelse fra sidste blad viste. For eksempel fortalte hver femte
lærer, at der i klassen sidder en elev, som har fået tildelt støtte – men som ikke får det.
Derfor er det svært at forstå, hvorfor
politikerne er så sikre på, at det kommunale selvstyre vil sørge for, at eventuelle
Hanne Birgitte Jørgensen,
frigivne midler flytter sammen med eleansv. cHefredaktør
verne. Det er helt Knold og Tot. Tillid er
HJo@dlf.org
en god ting. Men inklusionsøvelsen er
et alt for stort eksperiment med mennesker til, at tillid er nok. Derfor er det
helt afgørende, hvordan overvågningen
kommer til at foregå.
3
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Matematik · 4.-9. klasse

indhold

Gratis
facitlister

(16821 · BureauLIST.dk) FS9-2012

Når du køber lærervejledningerne,
kan du frit downloade facitlisterne

6

10

Inklusionslov frigør 1,4
milliarder på
kommunebudgettet

»Bondomodellen«

Politikerne på
Christiansborg
forventer af
kommunerne,
at de bruger de
1,4 milliarder
frisatte kroner
på skolen. Men
kommunerne vil
ikke øremærke
pengene.

14

Ledige lærere skal
have løn og længere
dagpengeperiode.

Portræt

tIl kamP for
en skoles
overlevelse

Du kan dowloade facitlister
til 4.-9. klasse på
Materialehylden.dk
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Skoleleder Jakob Agerbo har gjort det umulige.
Med iPads, skolefrugt, lektiecafé og en forældrebetalt bus lokker han elever fra Skjerns
store skoler til landsbyskolen i Stauning.
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aktualiseret

Den nye inklusionslov
kan give kommunerne

1,4 milliarder
1,4 milliarder. Det er, hvad Ministeriet for Børn og Undervisning har
regnet sig frem til kan frigøres på kommunernes budgetter, når den nye
lov om inklusion træder i kraft og giver kommunerne muligheder for at
inkludere flere specialelever i normalklasserne.

TeksT

Lise Frank og
kasper stougaard andersen

Ministeriet har for forligskredsen bag loven
regnet på, hvor meget kommunerne kan
komme til at råde over med den nye lov. Hvis
man kan nedsætte procentdelen af elever,
som udskilles til specialundervisning, med
bare en – fra 5,6 til 4,6 – vil der kunne frigøres
1,4 milliarder kroner. Det svarer for eksempel
til cirka 3.000 lærerstillinger.
Beregningerne findes i et notat, som har

titlen »Notat 1. Om mulige mindreudgifter/frigørelsespotentiale ved inklusion«.
Den nye lov om inklusion, som blev vedtaget i april, giver kommunerne større frihedsgrader i forhold til specialundervisning og
støtte til elever. Men det er ikke meningen, at
det skal være en spareøvelse, sagde undervisningsminister Christine Antorini dengang til
folkeskolen.dk:
»Det her er chancen, hvor vi kan gøre noget
bedre for eleverne sammen med deres klassekammerater i den almindelige folkeskole. Vi
skal bare holde fast i, at det ikke er en spareøvelse, men et kompetenceløft«.

Alle Børn Cykler
arrangeres af:

6/
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Undervisningsminister

Formand for KL’s børne- og kulturudvalg

Christine antorini (s):

Jane Findahl (sF):

»Jeg vil gerne understrege, at det aldrig har
været hensigten, at omstillingen til øget inklusion skulle være en spareøvelse. Omstillingen skal medvirke til at styrke den almindelige undervisning og sikre, at flere er en del
af fællesskabet i klassen og skolen. Og de
elever, der har behov for det, skal fortsat have
den nødvendige støtte.
Vi har derfor også givet håndslag – både
med KL og med partierne i folkeskoleforligskredsen – på, at vi følger op med et fælles
arbejde sammen med KL om dokumentationsmetode. Det indgår nu i grundlaget for
kommuneforhandlingerne. Hvad der bliver det
endelige indhold af dokumentationsmetoden,
beror på udfaldet af forhandlingerne«.

»For KL er det vigtigt, at systemet undgår
at blive rigidt. Vi har aftalt, at vi skal forsøge
at finde nogle dokumentationsmetoder, som
ikke fører til en registrering, der modvirker
den fleksibilitet, som også er vigtig at have,
når vi snakker om at holde op med at udskille
så mange elever«, siger formand for KL’s
børne- og kulturudvalg Jane Findahl.
»Samtidig er det også vigtigt for mig, at vi
prøver at finde ud af effekten af den dagsorden, der er kommet med den nye lovgivning.
Vi ved jo for eksempel fra tidligere, at en stor
del af dem, vi havde i specialundervisningsområdet, ikke fik en ungdomsuddannelse.
Det ville jo være meget interessant at se, om
de får det fremover«, afrunder Findahl.

Ændring af specialundervisning
Et bredt flertal i Folketinget vedtog i april en
ny lov om inklusion. Det betyder blandt andet,
at den støtte, som i dag ydes til godt 49.000
elever, der modtager mindre end ni special-

timer (12 lektioner), nu ikke længere hedder
specialundervisning. Samtidig løsnes en række
bestemmelser, som før begrænsede kommunernes rammer på området.

I realiteten er der ingen garanti for, at pengene bliver brugt til for eksempel at ansætte ekstra støtte i stedet for nogle af de omkring 4.000
lærere, som er forsvundet ud af folkeskolen de
senere år – eller til andre formål i folkeskolen.
For der er masser af god vilje – men ingen bindinger på, hvad pengene skal bruges til:
»Kommunerne forventes (vores fremhævelse. Redaktionen) blandt andet at prioritere
frigivne resurser fra specialundervisningsområdet til øget inklusion i folkeskolen og til generel styrkelse af den almindelige undervisning
for at skabe pædagogiske miljøer, hvor flere
børn deltager i klassefællesskabet og styrkes
fagligt«, hedder det i teksten.
Alle partierne bag loven har dog udtalt, at
det ikke skal være en spareøvelse.

nu er det op til kommunerne
I kommunerne er man glade for frihedsgraden og vil ikke love, at alle de frigivne
midler anvendes inden for skoleområdet. En
rundringning til landets fire største kommuner viser ganske vist, at de alle arbejder med
forskellige projekter for at støtte inklusionen.
Men København er den eneste større kommune, som vil garantere, at samtlige frigjorte
penge bliver på skoleområdet. I Aarhus,
Aalborg og Odense tør man ikke give garantier i tider med pressede budgetter. Planerne
er dog ikke umiddelbart at fylde eventuelle
frigjorte midler ned i kommunekassen:
I Aarhus Kommune har man for eksempel
lagt midlerne til specialundervisning ud på de
enkelte skoler med undtagelse af budgettet til
to specialskoler.
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aktualiseret
»Vi lukker ikke en masse specialklasser, sender ungerne tilbage til normalundervisningen
og håber, at det går. Vi vil klæde vores medarbejdere på, så vi i fremtiden udskiller færre.
Og ud over at der gerne skulle vise sig at være
en økonomisk gevinst, så synes jeg også, at der
er en ren fællesskabsmæssig og social gevinst«,
fortæller rådmand i Aarhus Kommune Kristian
Würtz.
Af den nye lov fremgår det også, at staten
i samarbejde med kommunerne vil udvikle
en såkaldt »relevant dokumentationsmetode« for kommunernes arbejde med inklusionen. Men der står også, at den ikke skal
pålægge kommunerne yderligere dokumentationskrav.
I Ministeriet for Børn og Undervisning sidder i øjeblikket en gruppe, hvor ministeriet
sammen med blandt andre KL og Finansministeriet skal finde frem til, hvordan der skal
måles og dokumenteres for at følge op på loven. Men der ligger ikke et forslag klar.
I Finland og Sverige, lande, vi almindeligvis
sammenligner os med, er andelen af elever,
der udskilles til specialundervisning, omtrent
et procentpoint lavere end herhjemme.

Uddannelsesordførerne:
Vi har tillid til,
at kommunerne bruger
inklusionsmillionerne
rigtigt

lif@dlf.org og ksa@dlf.org

Børn har ret

...til at kende deres rettigheder
Ny, GRATIS undervisningsbog
Klæd eleverne godt på til at forstå hvordan
børns rettigheder kan bruges i deres egen
hverdag. I bogen er der også positive historier
om børn, der kæmper for deres rettigheder
både i Danmark og udviklingslandene.
Til 7.-8. klassetrin i samfundsfag og tværfagligt.
Bogen er gratis (ekskl. ekspedition og porto).
Bestil den på Red Barnets skolewebsite
www.redbarnet.dk/MEGAFONEN/børn_har_ret

8/

folkeskolen / 11 / 2012

136670 p06-09_FS1112_Aktualiseret.indd 8

25/05/12 12.49

alle uddannelsesordførere
undtagen Enhedslistens Lars
Dohn stoler på, at kommunerne
selv sørger for, at de sparede
inklusionsmidler bliver på skoleområdet.

TeksT

Lise Frank og
kasper stougaard andersen

Ifølge et regnenotat fra Ministeriet for Børn
og Undervisning kan den nye inklusionslov
frigive 1,4 milliarder kroner på kommunernes
budgetter – som omtalt i artiklen om den nye
inklusionslov på side 6-8 her i bladet.
Alle politikerne understreger, at frigivne
penge skal blive i folkeskolen, men de ønsker

ikke at forsøge at lægge bindinger på kommunerne. I lovteksten står, at politikerne
forventer, at de mulige besparelser på specialundervisningen i stedet anvendes på normalundervisningen. Der er dog kun tale om en
forventning.
Mai Henriksen fra Konservative kalder det
blandt andet en »tillidsøvelse« i forhold til
kommunerne og understreger, at hun går ind
for det kommunale selvstyre.
Samme holdning har Venstres Karen Ellemann. Det er ikke en spareøvelse, fastslår
hun. Lotte Rod fra Radikale pointerer, at loven
er arvet fra den tidligere regering, og at det
derfor ikke kan lade sig gøre at binde kommunerne – selv om hun personligt gerne ville.
Hun bebuder, at hun vil holde kommunerne
op på, at der skal ske en løbende evaluering af
inklusionen.
Fra Socialistisk Folkeparti understreger
Annette Wilhelmsen, at pengene skal følge
med de børn, der flyttes over i normalområdet. Heller ikke hun ønsker dog bindinger på
midlerne.
Dansk Folkepartis folkeskoleordfører, Alex
Ahrendtsen, tror ikke, at pengene forsvinder
til andre kommunale opgaver. Han glæder

sig over, at der potentielt kan frigøres 1,4 milliarder til inklusionsopgaven, og kalder det
»endelig en positiv historie«, som bør kunne
berolige skolerne.

Fugle på taget
Enhedslistens folkeskoleordfører Lars Dohn,
som ikke er med i forligskredsen, udtrykker
som den eneste politiker frygt for, at pengene
ikke bliver brugt på støtte til inklusionen i
normalklassen – på trods af alle gode hensigter.
»Både Socialdemokraterne, Socialistisk
Folkeparti og Radikale gav under inklusionsdebatten udtryk for, at skolerne har de penge til
rådighed, som bliver fri. Det er værd at holde
fast i, at det er fugle på taget. Man har ingen
garanti for det«, siger Lars Dohn.
»Det kan godt være, at der er kommuner,
hvor det udmønter sig sådan, at pengene bliver der, men jeg synes, det er et letsindigt løfte
at give for regeringspartierne, når der er blevet
sparet otte procent på skoleområdet i kommunerne«, understreger han. Lars Dohn tror
på, at man skal gøre en national indsats, hvis
inklusionen skal lykkes.
lif@dlf.org og ksa@dlf.org

Kom hele vejen
rundt om en
virkelig ulykke
360°
En interaktiv dokumentarfilm, der
fordrer til refleksion og dialog
Digitalt materiale, der kan afvikles på
to lektioner
Dækker fælles mål i dansk og samfundsfag
Se materiale og lærervejledning på

www.sikkertrafik.dk/360

Nyt gratis
forløb til
n
udskolinge

Se også

www.sikkertrafik.dk/udskoling/lærere
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MØD TRINE

Trine er 28 år gammel og bliver færdiguddannet som lærer i
juni 2012. Hun er medlem af DLF, ugift og har ingen børn.

Trines vej gennem
»Bondo-modellen«

Trines vej gennem det
nuværende dagpengesystem
1/7/2012

Trine melder sig ind i sin a-kasse som ledig nyuddannet.

Efter cirka 8 uger:

Trine modtager sin første dagpengecheck. Dimittendsatsen er på
13.996 kroner om måneden.

Efter 13 uger:

Da Trine er under 30 år gammel, starter hendes aktiveringsperiode
efter 13 uger. Trine skal som udgangspunkt aktiveres på fuld tid (31
timer om ugen for dimittender). Desuden skal hun skrive minimum to
jobansøgninger hver uge.

Trines primære muligheder under aktivering:
6 1) Seks ugers efteruddannelse, som godkendes af jobcenteret.
2) Virksomhedspraktik i en skole eller anden sektor,
som udvælges eller godkendes af jobcenteret.
3) Løntilskudsjob, som udvælges eller godkendes af jobcenteret.
Fælles for alle former for aktivering er, at Trine bruger af sin
dagpengeperiode (to år).

Efter 40 uger:

Aktiveringsperiode slutter. Har Trine ikke fundet beskæftigelse eller
løntilskudsjob, kan jobcenteret tvinge hende i løntilskudsjob − uddannelsesrelevant job eller ej. Siger hun nej, mister hun dagpengeretten.

1/7/2014:

Trines ret til dagpenge udløber. Har hun ikke job, må hun i stedet leve
af sin eventuelle formue. Først når hele hendes personlige formue er
brugt op, vil hun have ret til kontanthjælp, godt 10.335 kroner om
måneden.

10 /

Når Trine har meldt sig ledig, vil hendes hjemkommune, efter
aftale med den lokale DLF-kreds, kunne tilbyde hende et
deltidsjob i en af kommunens skoler.
Hun vil blive ansat som led i en forsøgsordning, og ansættelsen må
ikke erstatte arbejde, som hidtil er blevet udført af andre. Dette skal
godkendes af Danmarks Lærerforening.
Det beløb, 13.996 kroner om måneden, Trine fik i dagpenge, får hun
nu i stedet udbetalt som overenskomstmæssig løn svarende til godt
15 timers arbejde om ugen. Pension og diverse tillæg indgår i lønnen.

Siger Trine nej

til at deltage i forsøgsordningen, vil hun fortsætte i
dagpengesystemet.

Siger hun ja,

tæller de timer, Trine arbejder,
som beskæftigelse. Dermed
kan de medvirke til optjening
af ny dagpengeret, og Trine
vil desuden få sin dagpengeperiode forlænget. Dette er en
væsentlig ændring i forhold til
ansættelse i løntilskudsjob.

Samtidig vil den lavere arbejdstid (15 timer mod 31 timer i løntilskudsjob) give Trine bedre muligheder for samtidig at varetage
ordinært arbejde, eksempelvis som lærervikar.
Ansættelsen vil ske som et led i en forsøgsordning og vil som
udgangspunkt være i en tidsbegrænset periode, hvis længde
endnu ikke er fastlagt.

For at DLF's forslag kan blive virkelighed, kræver det en del forhandling, blandt andet
med Beskæftigelsesministeriet. DLF's støtte til et endeligt forslag afhænger af
resultaterne af disse forhandlinger.
RESEARCH: Jesper Nørby DESIGN: Peter Yde Jensen
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»Situationen er ganske dramatisk«
anders Bondo Christensens forslag om en forsøgsordning, hvor arbejdsløse lærere kan arbejde på
deltid for overenskomstmæssig løn svarende til deres dagpenge, har medført stor debat. DLF-formanden
understreger, at lærerne står i en ekstrem situation.
JesperNørBy Spørger

ANDersBONDOCHristeNseN svarer:

 ritikernesiger,atdusælgerudaffagbevæK
gelsensarvesølv.Hvadmenerduomdet?
»Mangeafkritikernegørvoresforslagidentiskmeddeordninger,someriøjeblikket.
Mendererheltafgørendeforskellepåvores
forslagogdesåkaldtetilbud,somledigelærerebliversendtudi.Vilæggeroptil,atlærerneskalhaveoverenskomstmæssiglønfor
detimer,dearbejder.Dererikketaleom
dumpingafprisenpåarbejde,ellerhvadkritikkenellerslyderpå«.
 vordanvilIsikre,atkommunerneikke
H
udnytterordningen?
»Deterenheltafgørendeforudsætning,atvi
harenformforvetoret,ogatvikansikre,at
derertaleomekstraordinærbeskæftigelse.
Detskaldenlokalelærerkredstagestillingtil,
såtillidsmændeneikkekommerietdilemma.
Derertaleomenforsøgsordning,somviskal
kunnelukkeigen,hvisvifracentralthold
konstaterer,atordningenblivermisbrugttilat
skubbealleredeansatteudellertilatforhindrejobiatbliveetableret«.
 vordanvilIheltkonkretsikre,atderer
H
taleom»ekstraordinærbeskæftigelse«?
»Nårskoleåretogbudgetteterlagtikommunerne,vilvikunnese,omderertaleomekstraordinærbeskæftigelse.HvisforsøgsordningenfårgrøntlysfraBeskæftigelsesministeriet,vilviselvfølgeliginformerekredsene
om,hvordandesikrerdette«.
 vorlængeforestillerdudig,atenlærer
H
skalkunneværeansatpådehervilkår?

»Deternogetafdet,viskaldrøftemedbeskæftigelsesministeren.Jegsådagerne,atordningerneforeksempelhavdeethalvtårsvarighed.
Dervedfårdepågældendelærereenreelbeskæftigelsessituationogtilknytningtilderesskole«.
 vordanundgårI,atordningenfjerner
H
kommunernesincitamenttilatskabe
ordinærejob?
»Deterklart,athvisenkommuneikkeopslår
deordinærejob,dererbehovogmulighedfor,
såvilkredsenhellerikkegodkendeellerfortsætteordningen.Hvisvikankonstatere,at
ordningenbliverbrugtpåenuholdbarmåde,
jamensåmåvilukkedenigen.Netopderfor
erdetvigtigt,atdeterenforsøgsordning,
somogsåskalevaluerescentraltiDLF«.
 vordanserdumulighedernefor,atforslaH
getrentfaktiskslipperigennemforhandlingerne?
»Hvorvidtdetendermedetforslag,somDLF
støtteropom,kommeranpådedrøftelser,vi
skaligangmed.Deteretheltufravigeligtkrav,
atderertaleomekstraordinærbeskæftigelse
ogoverenskomstmæssigløn.Hvisdetikkeslipperigennemforhandlingerne,jamensåharordningenjoikkelængerevoresinteresse.Deting,
jegselvharkritiseretpåkongressenvedrørende
dagpengecirkusset,viljegikkeselvværemedtil
atlegitimerevedatgåpåkompromis«.
 vorforsatserIikkehårderepåatskabefleH
reordinærejob,somlærerneefterspørger?
»Forslagetbetyderikke,atviikkegør,althvad
vikanforatskabeordinærejob.Menvikanikke

Vi står med flere
tusinde arbejdsløse
lærere, hvoraf flere
hundrede falder ud af
dagpengesystemet
til januar.
anders Bondo Christensen

tryllearbejdsløshedenforhelevoresområde
vækpåethalvtår.Alternativettilvoresforslag
er,atdetnuværendecirkus,somviharkritiseret,vilfortsætte,ogatlærernekankommetil
atarbejdestortsetfuldtidfordagpengene.Vi
stårmedfleretusindearbejdsløselærere,hvorafflerehundredefalderudafdagpengesystemettiljanuar.Densituationerganskedramatisk.Kontanthjælpfårduførst,dendagduikke
harenklejnemereatlevefor.Ogkunhvisdu
ikkeharenægtefælle,somtjenerpenge«. 
jnb@dlf.org

Læs også kvantificeret om »Bondo-modellen«
på modsatte side.
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Lærere bliver følelsesmæssigt udmattede
af jobbet

foto: Thomas Tolstrup

Når bare eleverne følges med deres klasse halvdelen af ugen, må de gerne være niveaudelt i hele fag, lyder
ministerens tolkning.

Antorini:

Skoler må dele eleverne
efter niveau i fagene
Ministeren slår fast, at skoler må dele eleverne efter fagligt
niveau i hele fag. DLF fraråder det på det kraftigste.
Socialdemokratisk Skoleforum – der er en
forening af socialdemokratiske skolefolk –
har på folkeskolen.dk spurgt børne- og undervisningsministeren: Er det lovligt at dele
eleverne efter fagligt niveau i et helt fag, sådan som nogle skoler gør? Ja eller nej.
Svaret er ja, siger Christine Antorini. Det
er lovligt at dele eleverne efter fagligt niveau
i hele fag. Det kan for eksempel være matematik, engelsk og tysk. Eleverne skal bare gå
i en udelt klasse i andre fag, der tilsammen
udgør halvdelen af den samlede undervisningstid. Sådan som det eksempelvis sker
på Dueholmskolen i Morsø Kommune.
»Dueholmskolens brug af holddannelse er
i overensstemmelse med reglerne, herunder
bestemmelsen om, at eleverne skal undervises
samlet i deres klasse i den overvejende del af
undervisningstiden«, siger Christine Antorini.

Den delte skole er tilbage
Socialdemokratisk Skoleforum har efterspurgt en ministeriel fortolkning, fordi loven
er uklar. De mener, at 50-procents-reglen
bør gælde hvert enkelt fag, så eleverne kun
kan være delt efter fagligt niveau i halvdelen
af for eksempel matematiktimerne.
12 /

Danmarks Lærerforening fraråder da
også på det kraftigste, at skolerne begynder
at dele eleverne efter fagligt standpunkt,
og anbefaler, at skolerne holder fast i den
udelte enhedsskole, som forskning viser er
den bedste skoleform.
Næstformand i DLF Dorte Lange – der i
disse uger jævnligt er til møde med børneog undervisningsministeren i »Folkeskolens
Partnerskab« og »Ny Nordisk Skole« – tror
ikke på, at Christine Antorini faktisk mener,
at det er en god idé at niveaudele i fagene.
»Hun er blevet spurgt om en fortolkning
af loven, og det er den, hun har givet. Men
én ting er ministerens fortolkning af loven,
noget andet er, hvad hun mener, og vi er i
partnerskabet enige om at styrke fællesskabet i skolen, og vi er enige om, at eleverne
skal lære af hinandens kompetencer, uanset hvilke forudsætninger de har«, fortæller
Dorte Lange.
jvo@dlf.org

Læs også på folkeskolen.dk
DLF til skolerne: Lad være med at
niveaudele i fagene.
Socialdemokratiske lærere presser
Antorini for svar om niveaudeling.

29 procent af lærerne oplever, at
deres arbejde i høj grad udmatter
dem følelsesmæssigt. 11 procent svarer, at de føler sig meget
stressede på grund af arbejdet.
Det viser en ny FTF-undersøgelse
om arbejdsmiljø. Undersøgelsen
påpeger, at man risikerer at blive
stresset, hvis der ikke er klare ansvarsområder og forventninger, og
hvis der bliver stillet uforenelige
krav i arbejdet. Lærerne risikerer
stress, hvis de for eksempel ikke
får hjælp og anerkendelse fra deres leder, og hvis de ofte oplever,
at de ikke kan nå alle deres arbejdsopgaver. En årsag til stress
kan også være, hvis man ofte skal
gøre nogle ting i sit arbejde, som
man føler burde gøres anderledes.

Halsnæs-lærerne
stemte for
Langt de fleste lærere i Halsnæs er glade for, at de får en ny
arbejdstidsaftale næste skoleår
og ikke ender på mødeplan, som
de ellers var stillet i udsigt. Med
stemmerne: 121 ja, 23 nej og 1
blank blev den nye lokalaftale
godkendt på ekstraordinær generalforsamling.
»Stemningen var meget blandet. Mange var lettede over at få
en aftale. Nogle var nysgerrige og
vidste ikke, om de skulle stemme
ja eller nej, og så var der også en
gruppe af kritiske medlemmer«,
siger formand for Halsnæskredsen
Henrik Lakner.
Det var især skolebibliotekarerne, som mente, at den ny aftale
forringer deres vilkår. Skolebibliotekarerne skal i åbningstiden løse flere opgaver end tidligere. Og de får
mindre individuel forberedelsestid.
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Bondo efter sidste
møde i partnerskabet:
Nu til konkrete projekter

Ministeren:
Sådan bliver de nye
gruppeafgangsprøver

Alle elever i den danske folkeskole skal blive fagligt stærkere. Så
vidt er undervisningsministeren,
Danmarks Lærerforening, KL og
de øvrige parter enige efter det
sidste møde i partnerskabet.
Men nu skal de gode intentioner
konkretiseres, mener Anders
Bondo Christensen.
»Jeg har slået til lyd for, at
det ikke er gennem lovgivning,
man når målet, men gennem en
række konkrete initiativer. Her
har jeg brugt vores læseprojekt
som eksempel på noget, der
bakker lærerne op i at kunne
løfte opgaven. Jeg er sikker på,
at det er den måde, vi løfter
fagligheden for alle på«, siger
Anders Bondo til folkeskolen.dk

Nu løfter ministeriet sløret for,
hvordan og hvornår gruppeprøverne genindføres i folkeskolen.
Allerede næste skoleår kommer
en mundtlig prøve i matematik til
at indgå i de prøver, 9.-klasserne
kan komme op til. Det bliver en
prøve helt i tråd med den mundtlige gruppeprøve i matematik,
som senest blev afholdt i 2005.
Det bliver udtrukket, om de enkelte 9.-klasser skal til prøve i
mundtlig matematik, til it-baseret skriftlig prøve i geografi eller
it-baseret skriftlig prøve i biologi.
For at give skolerne tid til at
forberede sig på helt nye prøveformer bliver der først indført en
ny, tværfaglig naturfagsprøve i
2013-14.

Humor hjalp stresset
lærer
Lærer Rikke Elster gik ned med
stress for halvandet år siden og
blev afskediget fra sit speciallærerjob. Nu er hun klar med
stand-up og et humoristisk
foredrag om et alvorligt emne:
Jeg vil hellere dø af grin end
af stress. »Jeg har været helt
nede at vende, men jeg er kommet op ved hjælp af humor«,
fortæller hun.

KMD udfordrer forlagene med
ny portal for lærere
KMD er lige nu ved at udvikle en læringsplatform i stil med iTunes.
Det vækker bekymring blandt forlagene.
Det skal være nemmere at finde rundt i den digitale
jungle af læremidler. Derfor har KMD udviklet KMD
Education, hvor skoler og kommuner skal kunne
købe digitale læremidler i små bidder.
Det vækker bekymring i forlagsbranchen.
»Problemet med KMD Education er, at man ikke får adgang til de
digitale læremidler. Det, man får, er
adgang til at købe digitale læremidler.
Det er et fordyrende mellemled, der
i sagens natur giver færre penge at
købe ind for«, siger Anders Hyldig,
redaktionschef hos det digitale forlag
Clio Online.
KMD afviser kritikken.

»Jeg kan endnu ikke sige noget om, hvordan
kommunerne kommer til at betale for vores produkt,
jeg kan kun sige, at de kommuner, vi har talt med,
siger, at det ikke er læremiddelkontoen, det skal
gå fra. Vores løsning er ikke
kun rettet mod distribution og
adgang til digitale læremidler,
men mod at understøtte det
faglige fællesskab lærer og elev
imellem med elevens læring for
øje«, siger chefkonsulent Bettina Lundgaard.
freelance@dlf.org

Professor:
Ny lov betyder flere
umodne skolestartere
Da børnehaveklassen blev obligatorisk i 2009, betød det
også, at børn skal begynde i
skole, det kalenderår de fylder
seks. Tidligere kunne udsættelse klares ved et simpelt
telefonopkald til skolens sekretær, men nu skal forældre søge
skriftligt og begrunde. Det kan
få forældre til helt at afholde
sig fra at søge, mener professor
Stig Broström. »Forældrene er
bange for, at deres barn bliver
stemplet, og at vurderingen
kommer til at følge dem resten
af skolegangen. Men en for tidlig skolestart kan have vidtrækkende konsekvenser for barnets
selvværd og videre skolegang
og uddannelsesliv«.

læs flere
nyheder på:

• Kommunerne kan
bruge fem milliarder
kroner mere i år
• 21 procent flere
klasser med diagnosebørn siden 2010
• Gammelt fjernsyn var
årsag til skolebrand
• Skoler laver forsøg
med afgangsprøver
i idræt
• Ældre hænder hjælper
skolerne i LyngbyTaarbæk Kommune
• Flertal: Lad bare eleverne tage computer
med i skole
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Små skoler kæmper for
at overleve. Stauning
Skole trækker byens
børn på landet. IPads
til alle. Vejledende timetal. Markant markedsføringskampagne
og skolens støtteforenings investering i en
privat skolebus har allerede trukket 17 elever til
landsbyen.
tekst: maria Becher trier / foto: palle peter skov

Først Flyttede én Familie.

Så én mere. Selv om den lille by Stauning
ved Ringkøbing Fjord har Dagli’Brugs med
apotekssalg og posthus, en lufthavn og en
havnerestaurant, der serverer rødtunge med
cremet citron og asparges på mors dag, kom
flere og flere forældre forbi skoleleder Jakob
Agerbos kontor med budskabet om, at de
flyttede fra byen. Jakob Agerbo tænkte, at det
tegnede skidt. Han tog telefonen i det lyse
kontor på første sal af skolens nyrenoverede
bygninger og ringede til den daglige leder af
børnehaven. Han gik hen over skolegården og
ind ad lågen til børnehavens lave bygninger.
De to ledere konstaterede sammen, at antallet
af børn på stuerne de kommende år ville falde,

en fokusgruppe blandt forældre i skjern pegede på, at
transport var en vigtig faktor, hvis byens børn skulle vælge landsbyskolen. skolens støtteforening købte en bus.
Nu er der så mange børn, at bussen må køre flere gange.
»Måske må vi købe en større bus. Men så skal vores frivillige chauffører også have et større kørekort«, siger kasserer i støtteforeningen og pedel på skolen Ivan Holm.

og med ét stod det lysende klart, at om få år
risikerede byen at stå uden skole og Jakob
Agerbo uden et job. Medmindre han gjorde en
ekstraordinær indsats.
»Umiddelbart var det helt umuligt at få
elever fra Skjern til at vælge vores skole. Der
er så kort fra Stauning til Skjern, men så
langt fra Skjern til Stauning. Vi måtte komme
med et eller andet helt specielt tilbud, hvis vi
skulle have nogle elever til at rejse den vej«,
sagde han til formanden for skolebestyrelsen.
Men hun mente ikke, at skolen stod med et
alarmerende problem.

trim økonomien
Jakob Agerbo havde været to år på skolen i
2010, og med en baggrund som både lærer og
kontoruddannet og med to års erfaring som
daglig leder på et stållager var han i fuld gang
med at trimme skolens budget. Han opsagde
alle skolens leasingaftaler. Han installerede
IP-telefoni og skrottede faxmaskinerne. »Der
trængte virkelig til at blive ryddet op«.
Han sørgede for, at det ikke længere var
ansatte lærere, der var støtte på elever, men

ansatte i stedet en lærer i fleksjob eller en
pædagog.
»Når jeg ansætter en fleksjobber, er det
til en tredjedel af lønnen. Vi har ikke en
skole, fordi der er nogle lærere, der skal
have et arbejde. Vi har en skole, fordi vi skal
skabe det bedste tilbud for børn og borgere.
Jeg tror, der nogle steder er lærere, der får
lukrative ordninger, fordi de er kørt trætte
og har været længe på skolen. I stedet burde
de måske gå ned i tid og ikke få så meget i
løn. Vi laver ikke skole for lærernes skyld«,
insisterer han.
Stauning Skole havde to gange i træk været placeret på førstepladsen i kommunens
forældretilfredshedsundersøgelse. Skolen var
i langt bedre stand end byskolerne i Skjern,
og Jakob Agerbo havde de ti lærere, han allerhelst ville have, han havde et overskud på 1,5
millioner og kampgejst. Skolen var for god til
at lukke, tænkte han.
Formand for den lokale lærerkreds, Fjordkredsen, Inger Hjort mener, at mange små
skoler ligesom Stauning Skole er truet.
»Vilkårene er, at man skal ud og profilere
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JakoB agerBo,
skoleleder,
s ta u n i n g s ko l e :

»Når jeg får ti elever fra
eN skole, så svarer det til
350.000 kroNer – og er altså
eN hel lærerstilliNg«.

sig på den måde og hive elever fra andre
steder. Det burde ikke være det vilkår, som er
i folkeskolen«, siger Inger Hjort.

skolen skal være attraktiv
IPads, lektiecafé, frugtordning, idræt og vejledende timetal som et minimum. Ideerne
væltede frem, da Jakob Agerbo indkaldte
16 /

lærerne og bestyrelsen til møde om, hvordan Stauning Skole skulle gøres mere attraktiv. Sammen med ledelseskollegerne
fra børnehaven og skolen begyndte
visioner at blive til mål på papir. Forældrene i Skjern skulle gøres opmærksomme på, hvilken fremragende skole
deres børn kunne få i Stauning. Skolen
skulle råbe højt for at få flere elever på
de høje stole i de nymalede klasseværelser, og flere elever skulle tilføre flere
penge og give mulighed for et endnu
bedre skoletilbud, som også gavnede
landsbyens egne børn.
Når Jakob Agerbo sad på kontoret og i
det fjerne kunne skimte vandet i Ringkøbing
Fjord, tænkte han, at det i grunden også
var for dårligt, at den skønne havudsigt ikke
skulle bruges til andet end braklagt landbrugsjord. Hvorfor ikke bygge boliger, hvor
der kunne bo børn, der skulle i skole?
De to ledere fra børnehaven samarbejdede
med skolens to ledere, men så skete det, der
ikke må ske, når ideer skal blive til virkelighed.
Lederen af børnehaven blev langtidssygemeldt med stress. Viceskolelederen blev deltidssygemeldt. Forældresamtaler og årsplaner

tog tiden, og kun sjældent blev de visionære
planer for skolens udvikling klikket frem på
den stationære computer.
»Der er så mange gode tanker, men det
er svært at få sat dem i værk«, sukker Jakob
Agerbo.

35.000 for en elev
Sirenen på skolen hyler. Ikke for at advare om
brand, luftangreb eller skolelukning, men for
at markere, at frikvarteret er slut. Timen skal
begynde. Klokke og alarmsystem er det samme,
og det er simpelthen for dyrt at investere i blidere toner, forklarer Jakob Agerbo beklagende.
Barnefødder tramper ind over skolegården. Mod dobbeltdøren med skolens nye logo
på. Hvert par fødder er menneskelig kapital.
35.000 årlige kroner udløses, når fødderne
vælger Stauning Skole frem for andre.
Ringkøbing-Skjern Kommune har skruet
bissen på. Kommer de små skoler under 75
elever, må de lukke. Og hvor det tidligere var
antallet af klasser, der udløste skolekroner, er
det nu antallet af elever.
Pludselig tager skolebestyrelsesformanden
Jakob Agerbos bekymring alvorligt.
Planerne om at få elever fra andre skolers
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Da skoleåret begyndte, var der 12 elever i den sammenlagte 0. og 1. klasse på stauning skole. Nu er de 22.
skoleleder Jakob Agerbo har fået eleverne til at tage
turen fra skjern til stauning.

Frit skolevalg bliver
permanent


Det frie skolevalg blev indført i en forsøgsperiode i 2005. I 2007 bestemte
politikerne at lade forsøget løbe yderligere nogle år. En evaluering i 2011 viste,
at forældrene er begejstrede for det frie
valg. Partierne bag folkeskoleforliget besluttede i foråret at gøre det frie skolevalg
til en permanent ordning, dog med nogle
ændringer. Blandt andet kan skolelederen
sige nej til nye elever i sårbare klasser,
og kommunalbestyrelsen kan i enkelte
tilfælde suspendere det frie skolevalg. De
ændrede regler for frit skolevalg træder i
kraft august 2012.

distrikter til at vælge Stauning Skole bliver
taget frem på skrivebordet igen.
»Problemstillingen var lysende klar. Indtil
nu vidste vi ikke, om vi skulle fortælle folk,
hvor langt vi var nede, og at vi måske lukkede. Vi valgte, at vi lige så godt kunne spille
med åbne kort. Nogle af de ting, vi skulle
gøre, kunne vi ikke gøre selv. Det krævede, at
forældrene tog over. Det gjaldt om at få flyttet
det ud fra skolen og bestyrelsen. Det eneste,
jeg ville være involveret i, var at komme med
et godt skoletilbud«.
Derfor kontaktede han forældre på skolen
og mennesker i lokalsamfundet, som han
mente ville gøre en forskel.
»Stauning er en lille by. Jeg ved godt, hvem
man skal hive fat i. Forældrene skulle engageres«, siger Jakob Agerbo.
Han holdt talen, da støtteforeningen blev
oprettet af syv forældre. Skolen betalte et reklamebureau for at udforme en ny visuel profil.
Men det var forældreforeningen, der betalte
reklamebureauet for at lave annoncer med det
nye logo og for at interviewe en gruppe forældre fra Skjerns skoler om, hvad der skulle til,
for at de skulle flytte deres børn til Stauning.
»Jeg lyttede med. Og det var klart pædagogikken, det faglige og ikke mindst muligheden for,
at børnene kunne komme frem og tilbage, der
betød noget for forældrene«, siger Jakob Agerbo

kaprer elever i skolebus
»Jeg bruger iPad i undervisningen«, »Vi kan
komme i lektiecafe«. Store, farverige talebobler er trykt på den lille grønne skolebus, der
holder i skolegården. Stauning Skoles logo
pryder siden af minibussen, som støtteforeningen har investeret i.

IPads, fri frugtordning og vejledende timetal er noget af
det, stauning skole har indført for at tiltrække elever fra
større skoler.

Pedellen har nøglen til bussen, men
han er også kasserer i støtteforeningen.
Efterlønnere og forældre er buschauffører.
Forældrene finder sponsorer og indrykker
annoncer i de lokale aviser for at fortælle
om frugtordningen, iPads og anerkendende
pædagogik. Jakob Agerbo er ikke direkte
involveret, men han læser teksterne igennem og retter til.
»Det hjælper jo ikke, hvis de pludselig
lover, at vi har franskundervisning – for det
har vi ikke«. Skolen og støtteforeningen deler
udgiften til elevernes frugt.
Da det hele gik i gang, var der røster i
byen, der spurgte, hvorfor man skulle bruge
så meget energi og så mange penge på at tiltrække elever fra andre skoler.
»Men det kommer jo alle eleverne til gode.
Vi laver bedre skole. Og hvis vi ikke tiltrækker
elever, får byens børn alligevel meget ud af
det«, siger Jakob Agerbo.
I boghandlen og i idrætshallen i Skjern
hænger plakater, og under dem kan man tage
en pjece og læse om, hvordan eleverne på
Stauning Skole får en iPad, når de begynder,
at de får frugt to gange hver dag, at de som
minimum får det vejledende timetal, og at
der hver dag ud over undervisningen er indlagt tid til en ekstra aktivitet, som kan være
motion eller læsning. Pjecens afsendere er
både støtteforeningen og skolen, men Jakob
Agerbo siger, at han ikke står bag den.
»Det er meget vigtigt, at vi ikke bruger skolens penge på kampagnen. Skolen skal betale
folkeskolen / 11 / 2012 /
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Flemming liBner,
kirkeskolen,
skJern:

portrætteret
for driften, og det er den, som jeg skal tage
mig af«, siger Jakob Agerbo.
Men alt går ikke glat. For andre skoler begynder at lægge mærke til kampagnen.
En dag får Jakob Agerbo et opkald fra skoleleder Katja Uth fra Amagerskolen i Skjern.
Samme skole, som Jakob Agerbo tidligere
har været lærer på i fem år. Katja Uth er ikke
tilfreds med, at forældre fra støtteforeningen
fra Stauning Skole stemmer dørklokker i
hendes skoledistrikt. Og at forældrene slår
på, at hendes skole ikke gør det godt nok, og
Stauning Skole kunne være et alternativ.

rå konkurrence
»Vi har frit skolevalg, og man må gerne
annoncere. Vi er på vej mod et amerikansk
system med rå konkurrence. Vi kan ikke
konkurrere på prisen, så vi må konkurrere på
kvaliteten. Da jeg kom til som skoleleder på
skolen for to år siden, skyldte Amagerskolen
en million kroner. Vi kan endnu ikke give det
vejledende timetal, og iPads er udelukket.
Det er et helt andet udgangspunkt end en
skole, der har sparet penge op. Det er ulige
vilkår«, siger Katja Uth, der generelt støtter
Jakob Agerbos kamp for skolens overlevelse.
Jakob Agerbo reagerer med det samme på
opkaldet.
»Jeg blev nødt til at kalde støtteforeningen
til møde. Jeg synes ikke, det er etisk forsvar-

»det er eN måde at gå på rovdrift i aNdres distrikter på.
meN det betyder jo bare,
at peNgeNe forsviNder fra
vores skole«.

ligt, at man går
rundt på den
måde. Så det har
jeg bedt dem lade
være med«, siger
Jakob Agerbo.
»Men jeg kan ikke styre,
hvad alle forældrene siger. De
forældre, der har skiftet, har haft dårlige oplevelser på de skoler, de er kommet fra«.

mangler plads i bussen
To gange om morgenen og to gange om eftermiddagen kører skolens minibus mod Skjern.
Foreløbig har kampagnen betydet, at ti elever
har valgt skolen i byen fra og i stedet søgt ud
til landsbyskolen. Der kan ikke være ti elever
i bussen, og derfor må den køre to gange. Til
sommer har seks elever, der hører til andre
skoler, meldt sig ind i børnehaveklassen.
»Vi har hentet 16 elever på et år. Det er
gået over al forventning. Målet har været at få
nogle fra Skjern til at sende børn herud. Vi har
hentet børn fra alle tre skoler i Skjern. Vi har
bevist, at vi kan noget, i kraft af de fortællinger
som forældre kommer med. Vi behøver ikke
annoncere mere. Nu kommer forældrene tilbage og fortæller, hvordan det er. Det virker«.
Flemming Libner er skoleleder på Kirkeskolen i Skjern. Indtil nu er én elev flyttet til
Stauning Skole. Han synes, at støtteforenin-

Om Agerbo og Stauning Skole

Jakob Agerbo er 39 år. Han blev skoleleder på stauning skole i 2008.
skolen har nu 101 elever og går til og med 6. klasse. før Jakob Agerbo
blev leder, arbejdede han fem år som lærer på Amagerskolen i skjern. en
handelsuddannelse fra Vestjydsk Handelsskole betød, at han fra 1992
og fem år frem arbejdede på kontor og siden hen blev leder på et stållager i skjern. et vikariat på stauning skole fik ham til at tage en læreruddannelse på Ribe seminarium.

gens kampagne går
langt over
hans etiske
grænse for en
skoles markedsføring.
»Vi har altid været i konkurrence med hinanden, men vi
har altid været det på en ordentlig måde. Man
har ikke gået på hugst i hinandens område«,
siger Flemming Libner.
»Det er en måde at gå på rovdrift i andres
distrikter på. Men det betyder jo bare, at pengene forsvinder fra vores skole. Det er jo ikke
til gavn for skolevæsenet i sin helhed«.

konkurrence skaber bedre skole
Jakob Agerbo håber på, at konkurrencen vil
gavne hele kommunens skolevæsen. Hans
egen søn går i 1. klasse på en af de skoler, som
han forsøger at lokke elever fra. Og hans yngste søn starter i børnehaveklasse til sommer.
Han synes ikke, de andre skoler gør nok for at
skabe god skole.
»Jeg håber, det her får en betydning for
hele skolevæsenet. De kan se, at det her er
dyrt for dem. Når jeg får ti elever fra en skole,
så svarer det til 350.000 kroner – og er altså
en hel lærerstilling. Jeg håber, det får dem til
at stramme op, så hvis de har en lærer, der
ikke magter opgaven, så skal der gribes ind.
Nogle skoler er ikke ret langt pædagogisk. Der
bliver kørt sort skole, og jeg kan slet ikke forstå, at det er sådan i 2012. Jeg håber, det her
kan være med til at ændre på hele skolevæsenet. Og jeg føler, at min administrative chef
og politikerne bakker mig op«.
Og det gør de. Formand for børne- og
familieudvalget i Skjern Lennart Qvist fra
Venstre mener, at Jakob Agerbo gør en stor
indsats, og at etikken i kampagnen er i orden.
»Stauning Skole har taget sagen i egen
hånd. Og det synes jeg er godt. Der er to parametre, der skal overholdes, for at konkurrencen er etisk forsvarlig – det må ikke være
kommunens kroner, der bruges på det, og
man skal i kampagnerne fokusere på egne
kvaliteter frem for andres mangler«.
Men Jakob Agerbo ved også, at skolelederne på de store skoler har en større opgave
end han selv, når der skal ske skoleudvikling.
»Det er lettere at få ti lærere til at gå i samme retning. Det er meget sværere, hvis man
har 70. Men kom ind i kampen«.
mbt@dlf.org
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24. oktober 2012 i odense

Praksisnær
kursusdag

digitale medier
i undervisningen
sammensæt selv din dag og få...
•

Inspiration og konkrete ideer

•

Digitale mediers betydning for praksis

•

Afprøv forskellige digitale medier

•

Dialog og vidensdeling

•

Ideer til udvikling på din skole

Vælg mellem workshopper som...
Faglig læsning med iPad
Digitale medier i sprogundervisningen
Inkluderende undervisning med IT
Sms-noveller
”Bring your Browser” – matematik
... og flere andre.
Se mere på alineaakademi.dk

Praktisk info:
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Odense Congress Center
Ørbækvej 350
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fotograferet
M e l l e M g a M M e lt
og nyt

fra terrasserne er der udsigt
ud over det gamle Amager,
kolonihaverne og vandtårnet.
På skolens anden side tårner
urbane højhusbyggerier sig op.

Ingen store
elever endnu

De ældste elever går kun i 3.
klasse. Meningen er, at netop
de skal blive ved med at være
de ældste. Der vil altså gå
nogle år, før der er store elever
på skolen.

Ny skole med æstetisk profil
Ørestad skole på Amager er bygget med tanke på at udvikle elevernes
kreative evner og omtanke for miljøet. efter italiensk, middelalderligt
forbillede er der på 4. til 7. plan anlagt store åbne terrasser. eleverne, der
har gået på Islands Brygge skole, er først lige flyttet ind på den nye skole.
Her er de opdelt i hold, alt efter hvem de lærer bedst sammen med. Alle
elever er med til at måle den energi, skolen bruger. skolen har sin egen
vindmølle og solfanger.
foto steeN Wrem / tekst lise fraNk
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KøKKen Med udsIgt

Rundt omkring på terrasserne
gror krydderurter i stort omfang. og i skolens køkken, der
både har indendørs- og udendørsstationer, lærer eleverne
om bæredygtig mad.

Kunstnernes atelIer

På Ørestad skole hedder billedkunstlokalet atelieret. skolen
vil gerne skabe innovative elever
og vægter derfor de kreative fag
lige så højt som de traditionelle
læringsfag.

IndraMMet I grønt

skolens arkitekt Mikkel Beedholm fra kHR-Akitekter fortæller, at den hvide afskærmning
mimer et klassisk havehegn. På
sigt vil der gro efeu og klematis
op og ind mellem tremmerne.
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Uklare regler om
it-sikkerhed i folkeskolen
Folketinget har afsat 500 millioner kroner til at opgradere it i folkeskolen.
Men flere centrale spørgsmål omkring it-sikkerhed er uafklarede.

KroniK
Mads nørgaard Madsen
direktør i firMaet it Quality a/s

Uafklarede spørgsmål om it-sikkerheden gør
det sværere for skolerne at vælge, hvordan
de får mest it for pengene uden at komme på
kant med loven. Dilemmaet er, at det er dyrt
at investere i it-sikkerhed, og at det er endnu
dyrere at investere for lidt eller forkert.
Derfor skal politikerne se at komme i gang
med at sætte nogle rammer og stille klare og
konkrete krav til, hvor sikre folkeskoler skal
være på it-fronten. For så ved skolerne også,
hvor mange penge de kan bruge på computere, undervisningsmaterialer, netværk og
administration.
En af de væsentlige, aktuelle sikkerhedstrusler er identitetstyveri, hvor kriminelle
opsnapper brugernavn og adgangskode gennem eksempelvis key logging, som er et lille
program, der registrerer, hvilke taster man
har trykket på. Er man først inde på en lærers
pc, kan man hurtigt få adgang til adresselister, karakteroversigter og adgangskoder til
Facebook, intranet og netbank.
Nogle af de uafklarede spørgsmål er således, om lærere og elever må bruge en skolecomputer uden at være logget ind? Må man
gå på nettet uden at være logget ind? Skal
skolen have firewall og antivirus? Må der ligge
personfølsomme data på en skolecomputer?
Hvordan undgås identitetstyverier? Hvor går
grænsen – hvor sikkert skal det være?

I England skal harddisken krypteres
Er det eleven, læreren eller skolen, der bliver
stillet til ansvar, hvis der findes kopibeskyttet
materiale såsom sange, videoer og program22 /

mer på en skole-pc? Hvad er logningskravet,
og hvem har ansvaret, hvis brugernavne og
adgangskoder bliver afluret, eller hele kommunens netværk bliver lagt ned på grund af
uregelmæssigheder?

I England er det besluttet
ved lov, at harddiske skal være
krypterede. Så hvis en skole-pc
bliver stjålet, kan tyven ikke få
adgang til hverken at se billeder
fra venindefnis på ungdomsværelset, adgangskoder til Facebook og netbank eller læse den
danske stil, hvor lille Maria eller
Pelle fortæller om deres voldelige far og drikfældige mor.
Skole-pc’er bliver brugt til alt muligt af
elever og lærere – lige fra kærestebreve og
klagebreve til karakteroversigter og klasserejser. Derfor skal der være klare retningslinjer
for, hvordan computere i skolen skal beskyttes.
Skrækscenariet er, at hvis vi ikke gør noget
nu, skal vi om to-tre år tilføre en masse penge
for at lukke sikkerhedshuller, som vi for en
billig penge kunne have fået styr på allerede
i dag. Og hvis pengene til den tid ikke er der,
må man indføre store begrænsninger i, hvad
skolens it-udstyr må bruges til, hvilket heller ikke er sjovt. Derfor skal politikerne og
Ministeriet for Børn og Undervisning udstikke
retningslinjer nu, så skolerne kan ramme det
rette sikkerhedsniveau i første hug.
Sjovt nok angiver EU-forordninger, hvor
sikre computere på biblioteker, hoteller og
andre steder i det offentlige rum skal være.
Men lovgiverne har komplet overset skolecomputere. Derfor er folkeskolen de facto
den nemmeste platform at udføre for eksempel et hackerangreb fra.
Hvis hver af Danmarks 98 kommuner i
snit stiller et par tusinde pc’er til rådighed

for elever og lærere, så er der tale om et par
hundrede tusinde usikre computere. Det er
relativt mange.

Ingen regler i folkeskolen
Et spørgsmål, jeg har fået fra flere skoler, er,
om det er lovligt, at eleverne lader være med
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INVITATION TIL ALLE 6. - 10. KLASSER

MEDIEKONKURRENCE
FOR SKOLER 2013
VÆLG MELLEM UGE 9, 10, 11 ELLER 12

eller elever misbruger hinandens private data
uden at være logget på?
Og gælder der de samme sikkerhedsregler
for elever, der bruger skolens computere, i
forhold til elever, der tager deres egen computer med i skole?

Illustration: Mai-Britt Bernt Jensen

at logge på ved timens begyndelse, fordi man
så slipper for at bruge de første fem-ti minutter af hver time på login-bøvl og får mere tid
til reel undervisning.
Men kan skolen overhovedet tillade, at
skolens netværk bliver benyttet, uden at
brugeren først logger på? Hvem bliver gjort
ansvarlig, hvis en hacker eller terrorist bruger skolens netværk, eller hvis en person
installerer piratsoftware på skolens maskiner,
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Flere skoler er i vildrede om disse spørgsmål,
som jeg derfor sendte videre til en kontorchef
fra Kontor for styring af folkeskolen i Uddannelsesstyrelsen.
Svaret herfra var, dels at folkeskoleloven
ikke indeholder regler om edb-sikkerhed eller lignende, dels at regler for behandling af
personoplysninger fremgår af de generelle
regler i Persondataloven, som hører under
Datatilsynet.
Kontorchefen tilføjede, at edb-sikkerhedsforanstaltninger skal træffes lokalt. Han
anbefalede mig derfor at kontakte skolens
ledelse eller kommunens skoleforvaltning
for at få oplysninger om de lokale sikkerhedsregler. Det er jo absurd, al den stund at
det var skoleledernes usikkerhed, der havde
startet debatten!

Bedømt ud fra myndighedernes svar er der et hul i lovgivningen eller i forvaltningen
af den, som bør afklares, så
folkeskolerne kan finde det
rette niveau for sikkerhedsinvesteringer.

Jeg kan kun opfordre til, at skoleledere,
lærere og forældre stiller krav til deres politikere om at komme med konkrete svar om
krav til it-sikkerhed i folkeskolen. Og for min
skyld kunne et løsningsforslag sagtens komme
fra et udvalg, som udarbejdede nationale retningslinjer for hele landet, for udfordringerne
må formodes at være nogenlunde ens over
hele landet.

FOTO: TINE HARDEN

Skoler i vildrede

Børnearbejde koster hvert år liv verden over,
skader børns helbred og forhindrer millioner af børn
i at få en uddannelse. Deltag i mediekonkurrencen
og sæt børnearbejde på dagsordenen!

Lav et nyhedssite eller en rigtig
avis trykt i 1.000 eksemplarer.
Inkludér også tv-klip, blogs, sociale
medier m.m. I bestemmer helt selv!
Læs mere og tilmeld klassen på
ekstrabladet.dk/skole
eller politiken.dk/skole
FANTASTISKE
PRÆMIER
Støttet af Danidas Oplysningsbevilling
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Flere arbejdsløse

– nej tak!
DLF mener
AF AnDERS bonDo ChRISTEnSEn
FoRMAnD FoR DLF

»Vi skal stå sammen om at skabe øget arbejdsløshed«. Sådan lyder budskabet fra Dansk
Arbejdsgiverforening forud for trepartsforhandlingerne.
Tidligere stod vi sammen om målet om
fuld beskæftigelse. Nu skal vi øjensynligt stå
sammen om målet at øge ledigheden, fordi
det vil trykke lønnen og dermed forbedre
konkurrenceevnen!
Selvfølgelig skal vi i fagbevægelsen vedstå
os vores samfundsøkonomiske ansvar. Det
har vi i høj grad også gjort med de seneste
overenskomster på såvel det offentlige som
det private område, men vi skal gøre det på
en anden måde end ved at skubbe endnu
flere medlemmer ud i ledighed.

Jeg tror, at alle
kan se, at samfundsøkonomien bliver
styrket, hvis flere
arbejder mere.
Danmarks Lærerforenings dagsorden er
at styrke kvaliteten i opgavevaretagelsen.
Det vil vi som faglig organisation gerne tage
et medansvar for. Vi har mange forslag til,
hvordan vi i samarbejde kan styrke kvaliteten
i folkeskolen. Helt konkret har vi iværksat
det store læseprojekt »Vi læser for livet« med
fokus på begrebet faglig læsning. Det styrker
såvel elevernes læsekompetencer som deres
faglige udbytte i faget. Vi har foreslået, at vi i
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fællesskab med ministeriet, KL og andre faglige organisationer skal tage ansvar for at tage
langt bedre hånd om socialt udsatte børn.
Vi har også foreslået at tage et fælles initiativ
for at sikre, at inklusionsopgaven lykkes. Ved
at styrke kvaliteten, og dermed resultatet af
vores arbejde, bidrager vi med markant styrkelse af effektiviteten.
Hvorfor tager regeringen ikke mod denne
fremstrakte hånd? Formentlig fordi den slags
ikke kan proppes ind i Finansministeriets
store regnemaskine.
Regnemaskinen fortæller imidlertid, at
øget arbejdsudbud vil styrke samfundsøkonomien uanset den aktuelle beskæftigelsessituation. Jeg tror, at alle kan se, at samfundsøkonomien bliver styrket, hvis flere arbejder
mere. Det er straks vanskeligere at forstå, at
samfundsøkonomien styrkes ved, at flere arbejder mere, for at andre bliver arbejdsløse.
Forklaringen er som sagt, at lønnen bliver
trykket, og dermed øges konkurrenceevnen.
Sagen er imidlertid, at den megen tale om
tabt konkurrenceevne i høj grad dækker over
en efterspørgselskrise. På grund af den globale økonomiske krise efterspørges der ganske enkelt færre produkter globalt, og derfor
afsætter danske såvel som udenlandske virksomheder færre produkter. Hvis alle lande
forsøger at styrke konkurrenceevnen gennem
lønpres som følge af øget ledighed, forstærker
vi blot efterspørgselskrisen.
Når Danmark er hårdere ramt af krisen
end Tyskland og Sverige, skyldes det blandt
andet, at den indenlandske efterspørgsel er
gået i stå. Al erfaring viser, at udsigten til øget
ledighed medfører nedgang i forbruget. Ud
over at det aldrig kan være fagbevægelsens
mål at øge arbejdsløsheden, er der også gode
samfundsøkonomiske grunde til, at fagbevægelsen afviser at øge arbejdstiden i en situation med høj ledighed. Når der er skabt vækst,
og konjunkturerne tilsiger det, er det en helt
anden snak.

Deltag i netdebatten.
folkeskolen.dk holder
åbent hele døgnet.
Arne Krogsgaard:

»R.I.P. enhedsskole ...
Da far (undertegnede) var
dreng, der var der niveauopdelt undervisning i matematik
og sprogfagene på den skole,
hvor han gik. Senere blev man
klogere, og alle undersøgelser viser, at enhedsskolen er
den bedst mulige løsning, når
man vil løfte alle eleverne. Alle
eleverne profiterer af denne
undervisning, så hvorfor denne fokus på at niveauopdele
eleverne?
For få år siden fik jeg en AKTuddannelse, hvor jeg skulle
være ’rummelighedsagent’ på
min skole. I år har jeg så fået
en ny titel: inklusionsvejleder.
I folkeskolen kæmpes en hård
kamp for at rumme/inkludere
så mange elever som muligt
– ud fra en overbevisning om,
at alle elever har bedst af at
være en del af et fællesskab i
folkeskolen (se enhedsskolen).
Derudover kan der også spares penge, hvis flere elever
bliver inkluderet. Men kommunerne fattes penge, og der
er mange tusinde arbejdsløse
lærere, der ikke får lov til at
hjælpe til. Inklusionen er en
gigantopgave i disse krisetider, men kære Christine Antorini – løsningen må ikke være
genindførelsen af niveauopdelingen i folkeskolen og dermed
afskaffelsen af enhedsskolen.
I må turde have ambitioner på
de kommende generationers
vegne og satse penge på dem.
Det er en god investering. Enhedsskolen er muligheden for
at løfte opgaven ...«.

} Kommentar til nyheden
»Antorini: Skoler må dele eleverne efter niveau i fagene«
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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 13 skal være redaktionen i hænde senest
onsdag den 13. juni klokken 9.00.

Skovly

- landets bedste lejrskole
Skovly er med sine dyr helt unik blandt lejrskoler.
Ingen andre steder kan du komme så tæt på dyrene.
På Skovly kan du gå på opdagelse i stalden og møde
kaniner, får, geder og heste.
Besøget på Skovly kan skræddersyes specifikt til dig
og din skoleklasses behov.

Jeanette Christiansen, Gladsaxe Lærerforening

På Skovly er
le
der plads til al

Glemmer du, Så huSKer vi
Jeg føler behov for at minde om, hvad
økonomi- og indenrigsminister Margrethe
Vestager sagde på DLF’s kongres dagen før
folketingsvalget. Det kan hun tage med til
økonomiforhandlingerne med KL.
»Vi har ikke 15 milliarder at gøre godt med.
Vi har i virkeligheden meget få penge at gøre
godt med. Hvad vil vi prioritere allerhøjest,
for at en god skole bliver bedre?« …
»De midler, vi har til rådighed, der satser
vi de allerfleste på, at alle lærere skal kunne
få, hvad der svarer til linjefagskompetence i
de fag, de underviser i. For vi tror, at det er
hos læreren, at nøglen til at gøre en god skole
bedre findes«.
»… Der er et samvirke mellem Christiansborg og den enkelte kommunalbestyrelse.
Man kan ikke bare sige, at grunden til, at
kommunerne skærer i skolen, det er kommunernes egen skyld, og det har vi ikke noget at
gøre med på Christiansborg. Det har vi noget
at gøre med på Christiansborg!«

Som svar til Rasmus Jarlov, Konservative:
»Vi kan ikke finde plads til en voldsom
vækst, det kan vi ikke. Men vi kan via et
reformprogram finde plads til, at der er en
meget, meget begrænset vækst på mellem
0,4 og 0,8. Men grunden til, at vi er meget
skeptiske over for jeres nulvækstprojekt,
det er, at nulvækst i realiteten kommer til
at betyde, at man skærer ned. Og de ambitioner, vi har, de svarer ikke til, at man skal
skære ned i det kommunale system, fordi
det er et prioriteringsspørgsmål. Hvad vil vi
for skolen? Og som sagt så tror jeg, det er
vigtigt, at der er plads til en lille realvækst
også i kommunerne, fordi de ting, vi alle
sammen vil, de forudsætter, at vi kan investere i vores skoler. Det bliver ikke store
summer, men det bliver nogle ting, vi godt
kan gøre, hvis vi er villige til at prioritere
det«.

Vi hjælper gerne til med til at planlægge oplevelser
på lejrskolen.
Faciliteterne er helt i top. Der er bl.a. bålhytte,
beachvolley og fodboldbaner, smedje og naturlegeplads.

»

Der er totalt fedt i hytterne.
Det bedste er den hyggelig
hems, hvor man kan sove flere
sammen. Allan, 12 år.
For yderligere oplysninger
og tilbud, kontakt

Jakob Hansen, Bakkevej 54, Ribe
Telefon 75 44 16 61 | 24 27 48 57
JHA@vfl.dk | www.skovly.nu

Deltag i netdebatten
folkeskolen.dk holder
åbent hele døgnet

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

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

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

Gauss Foto - Møllergade 61 - 5700 Svendborg - www.gaussfoto.dk - jette@gaussfoto.dk - tlf. 62 22 90 57
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LAV EN
RIGTIG AVIS

debatteret
Christine Antorini, børne- og undervisningsminister

Trykke
s
i 500
eksem
plare
- gratis r

Deltag i netdebatten.
folkeskolen.dk holder
åbent hele døgnet.
Mette Rasmussen:

LAV AVIS
ONLINE

Politiken Skole, april 2011

indland

Forældre vil bestemme
børns

Flekstid for skoleelev
er
og valgfrie ferier bør være
frem-tiden
for
danske

! Side 2

»Vi blev lovet jobgaranti, nu står
vi snart nyudklækkede som lærere, og for mange af os venter
mødet med a-kasse, dagpenSkoleelever mister indfly
geland og frustrationen over, at
delse
jobbene ikke er der, fordi de er
! Side 5
sparet væk ...
Skole Ærligt talt er jeg oprigtigt bekymret for at blive presset ud i
en situation, hvor jeg er en form
for skruebrækker uden lige retRedaktigheder, men med et job, som
tionen
mest af alt er som klassepætil skoleelever
dagog. Derved presser jeg poLav jeres egen
avis i det profestentielt både lønnen i mit eget
sionelle avisværktøj ‘Redaktionen’ fag og den for de pædagoguddannede«.

uddannelse

ferier

skolebørn. Forældre vil
i
højere grad selv bestemm
e,
hvornår børnene holder
fri.

Øget fokus på resultater
giver eleverne mindre
med-bestemmelse. Det
går

ud over lysten til at tage
en
ungdomsuddannelse, siger
elevformand.

leder

Politiken

Gladere
og klogere
børn

Meget tyder på, at ekstra
idræt i skolen
har en særdeles positiv indv
Gladere og klogere børn irkning på eleverne.
–
flere idrætstimer på skem det er resultatet af
aet.

Kære lærer!
Giv dine elever muligheden for
gratis at producere deres egen
avis med det professionelle
avisværktøj ‘Redaktionen’.
Start allerede nu
på vores sites:

ekstrabladet.dk/skole
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Med ‘Redaktionen’ kan
I
lave jeres egen avis
i en
professionel layout-skabelon
- og få den trykt på papir
og
leveret til skolen.
I får trykt avisen i 1.000
eksemplarer helt gratis.
Interaktive assistenter hjælper
jer med det avisfagli
ge
undervejs.
Avisen produceres på 4
eller
8 tabloid-sider og programmet fordeler ansvaret
og
sikrer undervejs i processen
at alle opgaver bliver
løst.
Avisen kan handle om skolerejser, udflugter, temaer
eller
være decideret avisprod
uktion i projekt-forløb.
Den
færdige avis kan fordeles
på
skolen eller i lokalområdet,
og på den måde kan klassen være med til at sætte
dagsordenen.
I ‘Redaktionen’ arbejder
eleverne med autentisk
e
mål i en autentisk situation:
De skal gennem processe
n
fra idé til den bedst mulige,
færdige avis. Specifikk
e
danskfaglige og samfund
sfaglige discipliner og begreber indlæres i en funktione
l
sammenhæng:
Eleverne
skriver i forskellige journalistiske genrer med en
klar
hensigt og konkrete modtagere. Herigennem opnår
eleverne kendskab til livet
på
en avisredaktion. ‘Redaktio
nen’ kan med fordel anvendes
i en uges emnearbejde
eller
i et længerevarende forløb
i
den almindelige undervis
ning. Der kræves mindst
fem
dage afsat, før avisen
kan
sendes til tryk Så det er
bare
med at komme i gang.
God
fornøjelse!

Maja Grøndal Kvist:

»Din omtanke og solidaritetsfølelse gør dig ære!
Derudover har du fuldstændig
ret. Jeg håber, Anders læser dit
brev mange gange og lægger
det på sit natbord til evig påmindelse«.
Anders Bondo Christensen:

»Kære Mette
Tak for dit brev. Dine og andres
bekymringer i forhold til vores
forslag er værdifuld viden, så vi i
det kommende arbejde kan forsøge at tage højde for så mange
af bekymringerne som muligt.
… Du vil ikke blive betragtet som
skruebrækker, hvis du arbejder
i et job, der er aftalt med den
faglige organisation, og disse
job vil netop ikke presse lønnen,
da jobbene aflønnes i overensstemmelse med overenskomsten. Jeg er helt sikker på, at
der kan skabes job, hvor dine
kvalifikationer fra læreruddannelsen bliver sat i spil«.

}Ovenstående er korte glimt af
i alt 50 indlæg på folkeskolen.
dk om dlF’s udspil til en model,
hvor nyuddannede lærere kan
undervise for et beløb svarende
til deres dagpenge

Vi skal turde
eksperimentere
Med frikommuneforsøgene tillader vi udvalgte frikommuner at gøre tingene på nye måder for at udvikle en
fagligt stærk folkeskole for alle. Det betyder for eksempel forsøg med at lade andre faggrupper end læreruddannede, for eksempel erhvervsskolelærere, undervise
i folkeskolen.
Folkeskolen skal ligesom resten af samfundet være
åben over for, hvad andre faggrupper kan bidrage med.
Det er mit mål, at lærere, pædagoger og andre faggrupper kan supplere hinanden med deres forskellige fagligheder. For eksempel gennem styrket klasseledelse, relationen til forældrene, gruppeprocessen samt omsorg og
støtte til den enkelte elev i undervisningen.
I fagbladet Folkeskolen har DLF-formand Anders
Bondo Christensen svært ved at se fordelene ved eksempelvis at lade en erhvervsskolelærer undervise i tre
uger i folkeskolen.
Men vi skal være åbne over for, at eksempelvis håndværksuddannede undervisere fra erhvervsskolerne kan
være gode resurser i folkeskolens praktiske fag og på
den måde aktivere eksempelvis skoletrætte elever, især
drenge, i udskolingen. Det handler ikke om, at vi skal
erstatte den uddannede lærer – det er et supplement.
Selv inden for frikommuneforsøgene er det i øvrigt
stadig kommunernes ansvar at sikre, at de, der underviser, har de faglige og pædagogiske kvalifikationer,
der er nødvendige for at løse opgaven. Når frikommuneforsøgene er afsluttet med udgangen af 2015, skal de
evalueres, og regeringen vil se på, om erfaringerne fra
forsøgene er gode eller dårlige. Vi skal turde eksperimentere. Jeg håber derfor, at DLF og lærerne tager godt
imod de nye kolleger, når de kommer ud på skolerne.
Claus Seb, Haderslev

AnSættelSe
AF lærere til
underpriS?
Jeg er harm.
Foreningen prøver at få de nye lærere til at arbejde
for deres understøttelse.
Måske fint for de nyuddannede. Men tænk lige på
alle dem, vi har sagt farvel til. Alle, der havde opgaver,
som eventuelt blev skåret væk ved fyringerne. Skal de
opgaver nu varetages af de nye »frivillige« arbejdsløse?
Er det sådan, at foreningen mener, at det er en
win-win-situation, at der ansættes lærere til underpris?
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Berit Anja Dannebrog Hansen, folkeskolelærer, Vig

Kæmp FOr lærerneS rettiGheder
– Gør dem iKKe rinGere
Til Anders Bondo Christensen
Der er noget galt i Danmark, når en fagforeningsmand kan fremhæve, at nyuddannede
lærere skal arbejde for deres dagpenge. Kassetænkning er, hvad du har gang i, og det kan
ikke være rigtigt.
Jeg forstår din bekymring for de nyuddannede lærere, for som situationen er nu, ser
det sort ud, og det gør det også for uddannede
lærere, der har været i job i mange år, men er
afskediget på grund af nedskæringer – og flere
vil komme.
Det, du gør, er at underminere reelle stillinger – for hvilken som helst virksomhed kan da
kun se fordele i at have folk i »praktik«, så sparer de en reel stilling. Derudover forlænger man
jo ikke dagpengeperioden, mens de unge er i
»praktik«, så efter to år er de lige vidt stillet.
Du bør arbejde for, at dagpengeperioden
kan forlænges, så folk ikke kommer til at stå
i ruin. Kæmp dog for lærernes rettigheder og
forhold, gør dem ikke ringere.

Det er en amatørforklaring, hvis du mener
dit forslag alvorligt. I stedet bør du sørge for, at
de unge bliver opkvalificeret, og kæmpe for, at
der bliver mere behov for lærere i samfundet.
Jeg er meget frustreret over, at en fagforening, som jeg som medlem betaler til, kommer med så usolidariske og samfundsforvridende forslag. I bør kæmpe for, at der bliver
brug for højt kvalificerede lærere.
Det, du foreslår, er ikke i den ånd, fagforeningen er skabt.
Har du været på ferie? For du følger da
ikke med i, hvad alle andre lønmodtagere i
andre faggrupper går og er frustrerede over.
Frustrerede over at komme i »praktik«, blive
udnyttet for en dagpengesats for derefter at
blive kasseret, når »praktikperioden er slut«.
Derefter tager arbejdsgiveren bare en ny
»praktikant« i stedet for at ansætte en medarbejder på overenskomstmæssige forhold.
Alle lønmodtagere, det er nu, vi skal kæmpe for vores rettigheder.

SvAr til Claus Seb og Berit Anja Dannebrog Hansen
En del forholder sig kritisk til forslaget om, at
arbejdsløse lærere får mulighed for at arbejde
til fuld løn i et timetal, der svarer til dagpengene, fordi de opfatter forslaget som værende
identisk med de nuværende ordninger. Det er
ikke tilfældet:
– I den ordning, vi foreslår, får læreren fuldt
overenskomstmæssig løn for de timer, vedkommende arbejder.
– Den lokale kreds skal godkende den enkelte
ordning for at sikre, at der er tale om reelt
merarbejde.
– Ordningen er frivillig for den enkelte.
– Læreren har mulighed for at supplere med
yderligere arbejdstimer til overenskomstmæssig løn.
– Hvis vi konstaterer, at ordningen bliver misbrugt, skal den kunne nedlægges.
Vi står med medlemmer, der risikerer at falde
for dagpengegrænsen. Vi står med nyuddannede
medlemmer, der ikke har mulighed for at bruge
deres uddannelse. Da vi stod i samme situation
for 30 år siden, betød det, at nogle af vores medlemmer reelt faldt helt ud af arbejdsmarkedet.

Vores forslag står og falder med, at der
er tale om reelt merarbejde. Det kan vi ikke
overlade til andre at vurdere. Derfor har jeg
også understreget, at det er os som forhandlingsberettiget organisation, der skal have den
afgørelse.
Naturligvis skal vi gøre alt, hvad vi kan for at
skabe ordinære job, men det er ikke i modsætning til her og nu at hjælpe de medlemmer, der
ganske uforskyldt er endt i arbejdsløshedskøen.
Jeg er helt enig i, at der er store problemer
i de nuværende ordninger. Jeg beskrev selv
problemerne i min mundtlige beretning på
kongressen i efteråret. Derfor er der også brug
for et alternativ, hvor der er sikkerhed for,
at der er tale om merbeskæftigelse, og hvor
læreren er sikret den timeløn, der er aftalt i
overenskomsten, så vi dermed undgår, at vedkommende arbejder til underpris.
I et svar til Mette Rasmussen på folkeskolen.dk kommer jeg med en mere uddybende
beskrivelse af vores overvejelser.

USA skal snart
vælge præsident
vi har et tilbud!
Ved bestilling inden den 30. juni
2012 kan I få tre klassesæt (75
bøger) for kun 1200 kroner plus
forsendelse. Bestiller I 90 bøger,
er prisen 1400 kroner plus
forsendelse. Priserne er uden
moms.
USA 1. Geografi og befolkning
Sven Skovmand skriver om det vældige
land med jordskælv, tornadoer og
snestorme, men også noget af verdens
bedste jord og et førerskab inden for al
IT-teknologi. Men landet er i forandring. Indvandringen er stor, og stadig
flere søger mod syd og vest.

USA 2. Den amerikanske hverdag
Anne Weimar fortæller om en tilværelse, der på mange måder er anderledes.
På skolerne opfører forældre og elever
sig på en måde, som danske lærere må
misunde dem. Men det giver bøde at
hænge vasketøj op i haven, og serverer
man øl til unge, risikerer man besøg af
politiet!

USA 3. Historie og politik
Sven Skovmand skriver om, hvordan
indvandrere fra England for lidt over
200 år siden gjorde oprør mod den
engelske konge og grundlagde en stat,
hvor man på alle måder havde sikret
sig imod misbrug af magt. Derfor er
USA så svært at regere!

Bøgerne, der er indbundne og rigt illustrerede, vil ligge trykt den 10. august,
men den lave pris er kun mulig, hvis vi
på forhånd ved, hvor mange eksemplarer, der skal trykkes. Derfor må I
bestille inden sommerferien.
Bestilling sendes til forlaget Hedeskov,
Stendyssevej 56, Stenvad, 8586 Ørum
Djurs, på sven@samtid.dk eller på
telefon 86 38 16 88

Anders Bondo Christensen, formand for DLF
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debatteret
Henrik Poulsen, medlem af DLF’s hovedstyrelse

Pia Hansen, lærer og psykoterapeut, Holbæk

Ministre slår
SynSpunkt omkring
inkluSion og ekSkluSion kolbøtter
Vi har alle brug for inklusion
i sammenhænge, hvor vi kan
spejles, være ligeværdige, har
tryghed, samhørighed og følelsen af, at der er brug for os,
så vi kan bidrage med noget.
Lugten i bageriet skal passe
til os – ellers er vi (voksne) i
princippet frie til at gå (eller
vi kan blive i en slags pseudoinklusion, men med følelsen af
at være ekskluderet).
Sådan er det også for børn,
der mistrives i en klasse eller
har faglige problemer, som vi
skal tage os af. Vi skal sikre børnene et optimalt læringsmiljø.
Og hvis ikke barnet indlærer
nok i klassen, må vi tilbyde
læring og inklusion i en anden
sammenhæng.
Har barnet sværere ved
at lære end kammeraterne,
mobbes det, har psykosociale
problemer, er tungt begavet, er
lydfølsomt og sensitivt, ensomt,
har brug for voksenkontakt
eller har huller i sin begrebsverden og faglige kunnen,

er det på sin plads at tilbyde
specialundervisning uden for
klassen. At inkludere barnet i
sammenhænge, hvor dets tarv
sikres. Inklusion i en mere befordrende sammenhæng, end
der måske kan tilbydes i klassen
med mange elever. Og det er
absolut ikke eksklusion i min
optik.
Det gælder også for de børn,
der kommer i specialklasser
og i specialpædagogiske tilbud
med videre. Når disse børn
spejles, ses og anerkendes, så
lærer de mere og trives bedre
og får generobret tabt værdighed. De børn er inkluderede.
Ordet eksklusion kan stryges af
skolens ordbog.
Gladere og dygtigere børn
og bedre samarbejde med forældre er, hvad der kommer ud
af det.
Nok skal vi spare. Men så
kald det for spareplaner.
Inklusion for enhver pris
giver eksklusion og er totalt
misforstået.

Dagen før folketingsvalget afholdtes et valgmøde på DLF’s kongres. På valgmødet deltog blandt
andre Christine Antorini og
Margrethe Vestager. De fik megen
medvind på kongressen, hvor de
med udsagn og løfter støttede op
om folkeskolen og lærerne.
Efter valget blev de begge
ministre. Det, der bringer mig
til pennen, er de meget præcise
udmeldinger, som Antorini og
Vestager gav udtryk for om lærerprofessionen på valgmødet,
og så den politik, de nu lægger
navn til.
På valgmødet var der ingen
slinger i valsen. Forespurgt om
hvem der skulle undervise i folkeskolen, sagde Antorini, at det
var de læreruddannede, der havde ansvaret for undervisningen,
og det handler om pædagogik og
didaktik. Margrethe Vestager skar
det ud i pap: Når det var en lærer, der skulle undervise i sløjd,
og ikke en tømrer, så var det
netop, fordi der skulle undervises.
Adspurgt om frikommune-

forsøg om fritagelse fra uddannelsesparagraffen fnøs Christine
Antorini over frikommuneforsøgene, som var sat i verden af
den borgerlige regering, og ikke
én i salen kunne være i tvivl om,
hvad hun mente. Og Margrethe
Vestager præciserede, at for
hende og Radikale hang ønsket
om, at lærerne skulle have linjefagskompetence, jo overhovedet
ikke sammen med, at ikke-læreruddannede skulle ansættes som
lærere.
Men hvad er det så, ministrene Margrethe Vestager og
Christine Antorini har gang i? Jo,
Margrethe Vestager har fremsat
lovforslag om frikommuneforsøg,
der bemyndiger hendes ministerkollega Christine Antorini til at
godkende forsøg, hvor frikommunerne kan ansætte ikke-læreruddannede til at varetage undervisningen i folkeskolen. Hvor er
troværdigheden henne? Her kan
de to ministre jo ikke beskylde
den økonomiske krise for deres
manglende formåen.

MatematiKan

Kom godt i gang med version 8.0

MatematiKan til brug i hverdagen
og ved afgangsprøverne
“Kom godt i gang“ bøgerne for henholdsvis begyndertrin, mellemtrin og ældste trin giver eksempler på, hvordan MatematiKan virker
og giver forslag til, hvordan eleven kan arbejde med MatematiKan.
Ønsker I en særlig introduktion på jeres skole eller i jeres
kommune, kommer vi gerne, hvis I er mindst 10 lærere samlet.

Få en kommuneaftale

i gang
Kom negtodt
rin
mt
Melle
Kom godt i gang
Kom Mel
golemdtrint neti g
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Læs mere og tilmeld dig på www.matematikan.dk
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debatteret

Konference
26. september 2012
i fredericia

Positiv
psykologi
og læring
Hvad sker der, når positiv psykologi
rykker ind i uddannelsesverdenen?
Den nyeste forskning peger på, at erfaringerne
fra positiv psykologi indeholder relevant viden i
forhold til pædagogik og læring.
På konferencen kan du gennem oplæg, praktiske
erfaringer og workshopper få viden, konkrete
ideer og inspiration til, hvordan positiv psykologi
kan anvendes til at udvikle et motiverende læringsmiljø. Hør fx. Hans Henrik Knoop fortælle
om, hvordan positiv psykologi kan bruges i pædagogikken, og Knud Illeris diskutere, hvornår og
hvordan læring bliver noget positivt.

praktisk info:
tid:

26. september 2012

sted:

Trinity Hotel og
Konference Center
Fredericia

deltagergebyr:

1950,- kr. ex. moms

tilmelding
senest:

14. august 2012

Se hele programmet og tilmeld dig på
www.alineaakademi.dk
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»Tidligere dunkede hjertet, hvis man skulle sige noget i klassen. Nu er stemningen bedre«, siger Emma, der læser sin monolog om trivselsarbejdet op.

Verdens bedste 8.b
– på Stilling Skole

sammenholdet i klassen var
ikke godt. Det var ikke cool at
være fagligt dygtig, og lærerne var
trætte af stemningen. Forældre
og skole betalte privat konsulent
for at arbejde med klassens trivsel.

30 /

TeksT

Helle lauritsen

foTo

simon Jeppesen

De siger hej og godmorgen, når de møder
i klassen. Og farvel når de går hjem. På et
tidspunkt gav de også hinanden hånd, når
de mødtes om morgenen. Fordi de skulle
lære at blive verdens bedste 8.b. Og de kan

lide det, eleverne i 8.b på Stilling Skole i
Skanderborg.
For et halvt år siden var det ikke sagen at
række hånden op i 8.b. Så var man en nørd,
og det var ikke velset blandt en del af klassekammeraterne. Man skulle helst ikke være
fagligt dygtig. Stemningen i klassen var ikke
optimal, men så klagede lærerne deres nød
på et forældremøde. Her besluttede man at
hidkalde en privat konsulent, der skulle ar-
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bejde med klassen for at skabe et bedre sammenhold og en bedre stemning generelt.
Klassekassen har betalt 8.000 kroner til
projektet, og det var halvdelen af prisen.
Resten er betalt af skolens trivselspulje. For
Stilling Skole har afsat penge til at arbejde
med trivsel – også blandt lærerne. Skolen har
været igennem besparelser, afskedigelser,
ombygning og omstrukturering, så derfor er
der afsat penge til at definere skolen på ny.

Respekt for hinanden
»I vores klasse har vi været delt op i grupper.
Der var ikke mange, der sagde noget. Stemningen var, at det ikke var fedt at lave noget«,
fortæller Emma fra 8.b.
Hun savnede, at alle deltog i undervisningen. Men nu er der mere sammenhold.
»Man kan ikke sige, at vi er verdens bedste
8.b, men der er tydelig forskel. Det er blevet
lettere at sige noget i klassen. Tidligere dunkede hjertet, hvis man skulle sige noget. Vi er
også blevet mere modne og kan bruge det, vi
har lært, i fremtiden«.
Emma kan dog ærgre sig over, at det har
kostet klassekassen 8.000 kroner.
»Det giver en god start på dagen at sige
hej til hinanden om morgenen«, mener Emil.
Han havde det okay i klassen tidligere, men
synes, at der er en bedre stemning nu.

At hilse og have øjenkontakt
8.b’s lærere talte i efteråret om, at klassen
nærmest var gået i stå fagligt. De havde
prøvet meget forskelligt og tænkte, at det var
vigtigt at gribe ind hurtigt.
»Når vi ser tilbage, kan vi bestemt se
en ændring. Eleverne har virkelig grebet
ideen med at se hinanden i øjnene, når de
siger hej. Vi lærere har opdaget, at der har
været elever, der ikke er blevet set tidligere,
og det er ubehageligt«, siger lærer Pernille
Weilert.
»Jeg arbejdede engang i et firma, hvor
jeg havde en tysk chef. Han gik rundt og gav
hånd og sagde godmorgen hver dag. Han ønskede at fortælle, at han havde set hver enkelt
– at de eksisterede. Og det er netop dét at sige
godmorgen og farvel, der har betydet mest
for eleverne. Vi har haft samtaler om pli, respekt og ansvarlighed. Vi opdagede, at mange
unge ikke ser hinanden i øjnene. Berøring og
øjenkontakt kan være svært«, fortæller hun.
Tidligere var der en del uro i klassen, og
hvis læreren gik, blev der ballade. I dag kan
lærerne sætte klassen i gang med at arbejde,

Vi lærere har
opdaget, at der har
været elever, der
ikke er blevet set
tidligere, og det er
ubehageligt.
Pernille Weilert,
lærer på Stilling Skole

og så kan de gå. Eleverne er stille, og langt de
fleste arbejder.
»Succeskriteriet er selvfølgelig ikke hundrede procent, men jo mere man taler om
noget, jo mere rodfæster det sig. Det er også
mere blevet en trend, at man siger noget i
timerne«, siger Pernille Weilert.
Da eleverne fik deres første karakterark,
talte lærerne med dem om deres fremtidsønsker. Hvis man nu har tre erhvervsmål,
hvordan passer de så med de karakterer, man
har? Hvad skal forbedres, og hvad er målet?

Lære hinanden bedre at kende
Konsulenten på trivselsarbejdet er Morten
Seeberg. Han er uddannet ingeniør, men
arbejder nu blandt andet med
teambuilding. Et forældrepar
anbefalede ham.
»Det handler om fælles
normer og fælles mål. Vores
udgangspunkt var børn, som næsten er voksne. Alle skal kunne
se processen, og hvilken fremtid
man tegner sammen«, forklarer
Morten Seeberg, der arbejdede
med klassen en hel dag. Siden har
han været på korte besøg og har
sparret med lærerne på telefon og
over Skype.
Lærerne og han havde aftalt, at overliggeren skulle være høj. Derfor talte de om, at
klassen skulle blive verdens bedste 8.b. Men

»Det er blevet sjovere at være lærer for 8.b. Vi er ikke så ofte ’den sure lærer’ længere«, siger Pernille Weilert.
folkeskolen / 11 / 2012 /
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at det skulle være en klasse, der havde omsorg for andre.
»Da vi præsenterede ideen, var eleverne
helt stille. Flere sagde, at det ville blive svært
eller slet ikke kunne lade sig gøre. Heldigvis
var der også nogle, der kunne se noget i ideen, og så begyndte vi så småt«, siger han.
Eleverne skulle hver tage noget med, som
betød noget for dem. Det viste de frem, og
det blev en anledning til, at alle kom til at
lære hinanden bedre at kende.
Der var billeder af hunde og andre kæledyr, mobiltelefoner, et guitarplekter, et pas
– fordi én holder meget af at rejse – og et billede af familien.

Lavede film og en dans
Klassen arbejdede med rollespil, der tog
udgangspunkt i nogle svære situationer, som
eleverne selv valgte, og de lavede små film
om stoffer og alkohol, om mobning og om
skolens E-klasse. Det sidste blev en film om
sammenhold.
De talte om, hvad de hver især kunne
byde ind med.
Rundt i klasselokalet hænger sedler med
grønne og røde streger. De grønne er de
dage, hvor det gik godt. De røde er dage, der
ikke gik så godt. Elevernes lister med positive og negative forventninger hænger også
fremme. De negative forventninger fylder
mest.
Hver uge har klassen arbejdet med et nyt
mål. Det hele sluttede af med en gallafest for
elever, forældre og lærere. Her så de filmene,

Da vi præsenterede
ideen, var eleverne
helt stille.
Flere sagde, at det
ville blive svært eller
slet ikke kunne lade
sig gøre.

eleverne stod for maden sammen med et par
forældre, og klassen dansede en hjemmelavet
dans.
»Pigerne fik drengene til at stille op i sorte
afklippede affaldsposer og danse, og bagefter
syntes de alle, at det havde været lidt fedt.
Det er også blevet sjovere at være lærer for
klassen. Vi er ikke så ofte ’den sure lærer’
længere«, fortæller Pernille Weilert.
Arbejdet sluttede med, at eleverne skrev
monologer om verdens bedste 8.b. Nogle er
diskuterende og fortæller om, hvor urealistisk
de mente opgaven var, men at det i hvert fald
er blevet bedre.
»Jeg håber inderligt, det lykkes. Jeg har
det ikke dårligt i klassen, men jeg synes selv,
at jeg har mere at byde på. Vi skal respektere
alle for det, de er«, har Katrine skrevet.

h

Morten Seeberg,
konsulent

Matematik på spil

- temaet til Matematikkens Dag 15. november 2012

Tilmeldingen er startet på www.dkmat.dk
Tilmeld dig til konferencen nu og få rabat
Tilmeld dig til konferencen om Matematikkens Dag 21. september i Odense
Tidlig tilmelding giver blandt andet en rabat på 20 %
Bestil materialet ‘Matematik på spil’ inden 23. juni og
få 10 % på bogen, medlemmer i alt 20 %
Tilmeld din klasse til de gratis konkurrencer på
Matematikkens Dag 15. november og få samtidig fri
adgang til Matematikkens Univers i hele 4. kvartal
Læs mere hos Danmarks Matematiklærerforening på

32 /

www.dkmat.dk

folkeskolen / 11 / 2012

136670 p30-33_FS1112_fri leg.indd 32

25/05/12 13.25

Bakken

a
b
c
_____
= _____ = _____ = 2R
sin(C) sin(A) sin(B)

N 55o 46’32, 75
Ø 12o 34’29, 13

s = 1/2g · t2
Epot

h = l/t

A = r2 · π

h = tan v · a
a2+b2 = c2

g = 9,8 m/s2

m·g·h

6 CO2 + 6 H2O –›
C6H12O6 + 6O2

F=m·g

c

Ekin

h = tan v · a

V = 65o
___
T = 2 √l/g

1
__
· m · v2
2

o = 2 · π·r

l
v = __ · 3,6
t

Undervisning i Danmarks smukkeste,
grønneste og sjoveste klasselokale
Velkommen på Bakken til en spændende og lærerig dag
med masser af fagligt indhold i naturfag
Natur & Fag på Bakken inviterer dig
og dine elever ud af klasselokalet og
ud i naturfagenes virkelige verden på
Bakken og i Dyrehaven.
Vi præsenterer et heldags undervisningsforløb i samarbejde med
Rådvad Naturskole. Opgaverne lever
op til kravene i Fælles mål og henvender sig til 7., 8. og 9. klassetrin.
Oplev naturvidenskaben på en ny
måde – velkommen til Natur & Fag
på Bakken.

Bakken_folskeskole_ann_april12_v13.indd 1
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Fag på Bakken
&
27. – 31. august 2012

Natur

Undervisningsforløbet er 3-delt, og er lavet med udgangspunkt i fagene fysik, matematik, biologi og geografi:
1. Forberedelse af forløbet hjemmefra på skolen.
2. Fakta- og dataindsamling i Dyrehaven og i Bakkens
forlystelser.
3. Efterbehandling af besøget og resultater på skolen.
Pris pr. elev: 50 kr. - inkl. turbånd.

Reservér
allerede nu

jeres dag i uge 35
til Natur & Fag
på Bakken på
www.bakken.dk/
naturogfag

Læs mere på www.bakken.dk/naturogfag

15/05/12 12.06
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ny viden
Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○

John Villy olsen / jvo@dlf.org / Jesper nørby / jnb@dlf.org

Virker ordblindeefterskolerne?
Et hold forskere fra Center for Ungdomsforskning er gået i gang med at undersøge, hvordan
det egentlig går med de unge ordblinde, som har
frekventeret en af landets 21 ordblindeefterskoler.
Har opholdet på ordblindeefterskolen givet dem
mere selvtillid? Er de kommet i gang med en ungdomsuddannelse? Omkring 1.700 unge modtager
hvert år undervisning på en ordblindeefterskole,
som er et særligt tilbud, der prøver at hjælpe de

unge med ordblindhed videre i uddannelsessystemet. Undersøgelsen forventes afsluttet i foråret
2013. Den er finansieret af Efterskoleforeningens
udviklingsmidler og efterskolernes opsparede
midler, blandt andet en arv fra 2009.
Læs artiklen »Stor forskel på om skoler og
kommuner anerkender ordblindhed«
på folkeskolen.dk

Millioner af kroner til forskning i folkeskolen
Regeringen vil i 2012 bruger 43 millioner kroner
til ph.d.-projekter, der skal studere undervisningspaksis i skolen.
»Det er et krav, at ph.d.-studerende kommer tæt på lærernes virkelighed i løbet af deres
projekt. Deres forskning skal ske med udgangs-

punkt i den danske folkeskoles hverdag«, fastslår formand for Ph.d.-rådet, professor Jens
Rasmussen, der uddeler de mange penge. Der er
ansøgningsfrist 15. juni 2012.
De 43 millioner kroner kommer oven i seks
ph.d.-projekter, som rådet allerede har sat i

ABACUS

- et nyt matematiksystem

gang, blandt andet et om klasseledelse i matematik, et om it-didaktik i dansk og et om linjer
i udskolingen.
Læs mere på au.dk/forskudd/uddforsk/

NYHED
Nu o
gså ti
1. klasse l

Med ‘ABACUS, I skole igen’ er
Abacus nu kommet til 1. klasse
ABACUS til 1. klasse er en fortsættelse af systemet fra
børnehaveklassen, ABACUS, Matematik i skolestarten.
ABACUS, I skole igen fortsætter med de gennemgående
figurer, som børnene kender fra børnehaveklassen, uglen
Abacus, børnene Karla og Kalle samt deres familie.
Alle priser er
ekskl. moms og levering.

Basisbog
78 kr.
Basisbog
78 kr.

Basishefte
44 kr.

Basishefte
44 kr.

Talkort 1-10
55 kr.

Lærervejledning
320 kr.
Net-opgaver
290 kr.

Lærervejledning
320 kr.
Opgavebog
290 kr.

Læs mere og bestil på www.dkmat.dk
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Ved Lise Frank/lif@dlf.org

Medicinstuderende
tilbyder sexforedrag

lærebog i
lærerfaget
En ny grundbog i pædagogik til lærerfaget
har just set dagens lys. Her kan den lærerstuderende såvel som den erfarne lærer bliver
klogere på pædagogiske grundsyn, dannelse,
professionalitet, folkeskolens formål og lærerrolle, herunder rollen som leder af klassen,
som forlagschef Peter Andersen, der er tidligere lærer, skriver om.
Læs interviewene
»Sådan bliver du god til at lede din klasse«
og »Ro og læring kræver dirigent« med
Peter Andersen på folkeskolen.dk

Prævention, kønssygdomme og anatomi. »Den første gang« og homoseksualitet. Ingen emner er for
tunge eller tabubelagte til Sexekspressens guider,
der tror på, at sundhed fremmes gennem oplysning,
og derfor gerne afsætter en hel dag til undervisning
af 7.-10.-klasser i hele landet. De medicinstuderende
slår også på, at de i kraft af deres egen unge alder
har en særlig god kontakt til folkeskolens ældste
elever. Det koster 600 kroner at få to sexguider ud i
klassen. Pengene går blandt andet til undervisningsmateriale, uddannelse af guider og transport rundt i
landet. Sexekspressen har eksisteret siden 1998.
Læs mere og book en dag med oplæg og
diskussion på sexekspressen.wordpress.com

»JeG miG fuck diG«

Gratis mobbe-workshop

Den anmelderroste ungdomsforestilling om
pres og præstationsangst »Jeg mig fuck
dig« er taget på turné rundt i landet på
teatre og festivaler. Forestillingen handler
om OL i svømning, om forelskelse og om at
ødelægge det for alle andre, når man ikke
selv slår til. Forestillingen rykker gerne ind i
gymnastiksale eller forsamlingshuse. Skoler og ungdomsklubber, der kan samle et
publikum på 100 personer, kan derfor købe
forestillingen. Skoler vil få refusion fra staten, da forestillingen er refusionsgodkendt.

Uddannede antimobbeinstruktører fra Red Barnet
Ungdom besøger uden beregning 4.-6.-klasser i
hele landet for at tale mobning med eleverne. Projekt
MobSQUAD har til formål at ruste de 10-12-årige til
at undgå og løse mobbesituationer. Antimobbeholdet
er fleksibelt i forhold til den enkelte lærers planlægning, men det optimale forløb kræver en kort samtale
med læreren forud for besøget, et trelektionersbesøg
og et opfølgningsbesøg i en enkelt lektion cirka en
måned efter MobSQUAD’s første besøg.

Læs anmeldelsen »Grundbog i pædagogik
til lærerfaget« på folkeskolen.dk
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For mere information kontakt:
bolette@redbarnetungdom.dk

Læs mere på www.teatretsttv.dk

Se Red Barnets

undervisningskatalog
Materialer og inspiration til dine undervisningsforløb!
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Farvel til Antboy
Sjette bind i Kenneth Bøgh Andersens
serie om Antboy bliver det sidste. »Helte
og skurke« er titlen, og i den får Antboy
konkurrence af en ny superhelt ved navn
Heros. Men intet er,
som det ser ud, og
måske er Heros i vir
virkeligheden ikke det,
han giver sig ud for
at være. Til gengæld bliver Antboy
endelig kæreste
med den pige,
han har været vild
med siden vuggestuen.
Antboy lever
dog stadig på
internettet, hvor han har sin
egen Facebook-profil og over 600 venner. Og så går der rygter om, at der er en
film på vej. Superhelte har det jo med at
vende tilbage …
www.antboy.dk

Lærervejledning til
»Billedfortællinger«
Gyldendal har udgivet en lille lærervejledning til bøgerne »Billedfortællinger
til mellemtrinnet« og »Billedfortællinger
til overbygningen«. Den kan også bruges uafhængigt af elevbøgerne som et
didaktisk redskab til analyse af for eksempel tegneserier, grafiske romaner og
billedbøger.Lærervejledningen er på 48
sider og koster 186,25 kroner. Se mere
på forlagets hjemmeside.
www.gyldendal-uddannelse.dk

Om »Billedfortællinger til overbygningen« skrev Folkeskolens anmelder
blandt andet: »Det er min klare overbevisning, at eleverne og lærerne i folkeskolens ældste klasser vil blive meget
begejstrede for ’Billedfortællinger’.
Derfor får materialet min allerstørste
anbefaling«.
Læs hele anmeldelsen på
www.folkeskolen.dk
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Flere
anmeldelser
på nettet
På folkeskolen.dk finder
du hver uge nye anmeldelser af materialer til
undervisningen og af litteratur om pædagogik,
didaktik og lignende.
Lige nu kan du for eksempel læse anmeldelser af en ny grundbog
til pædagogik i læreruddannelsen og af »Hvem
sagde samarbejde?«
som er en undersøgelse
af skole-hjem-relationer,
der som noget nyt også
lader eleverne komme til
orde om emnet.
Som noget nyt har
du nu mulighed for at
anbefale anmeldelser
på Folkeskolens hjemmeside. Så hvis du
læser 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, så dine fagfæller
også bliver opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne
på folkeskolen.dk/anmeldelser.

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.

Lav gyserfilm med special effects
•
•
•
•
•

janus Vinther
259 kroner
80 sider
Bog med dvd
GeGe forlag

n Medier/film/tv

Gys, blod og splatter
○ AnmeLdt AF: Maja la Cour Brandt

Hvis man er til gys, blod og splatter, så er dette undervisningsmateriale
lige sagen. Materialet er gennemarbejdet og indeholder en udførlig gennemgang af, hvordan afrevne arme, flåede kinder, zombiekys og andre
lækkerier forberedes, fremstilles og filmes, så det tager sig bedst muligt
– det vil sige mest ulækkert – ud.
Dette er grundigt forklaret i både ord og billeder. Desuden indeholder
bogen en gennemgang af filmens opbygning generelt: berettermodel,
storyboard og location samt optagelsesteknikker, lys, lyd og et lidt mere
indgående kapitel om filmredigering. Bagest i bogen findes et lille, men
brugervenligt leksikon, der indeholder de mest brugte fagtermer inden
for filmsproget.
Med materialet følger også en dvd, som indeholder to versioner af
mobilfilmen »Mumiehånden« og en trailer til filmen »Opstandelsen«,
som er de to film, der refereres til i materialet. På dvd’en findes også lydeffekter og filmdokumenter til print.
Forfatteren til materialet Janus Vinther er autodidakt filmmand og
har tilsyneladende haft næsen i alle facetter af filmens tilblivelse i løbet
af sin uddannelse. Det betyder, at stilen i bogen er meget »hands on«
– så den er brugervenlig og nem at gå til, uanset om man er praktisk eller teoretisk anlagt. Blot vil jeg mene, at det kræver en vis interesse for
splattereffekter – den interesse er jeg helt sikker på, at rigtig mange
børn har, og så må man håbe på, at også voksne vil lade sig begejstre
over, hvor klamt, ulækkert og bloddryppende det kan blive.
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foto: istock

Gys!

Giga gys 1-8
• Materialet er gratis og kan findes på www.dfi.dk
• det danske filminstitut

n Medier/film/tv, dansk

• Mikkel Messer, Christina Muhs nielsen
• 50 kroner per styk
• elysion

n letlæsning

Bare jeg selv havde lært dramaturgi på denne måde

Gys for de (ikke alt for) sarte

○ AnmeLdt AF: CeCilie rosdahl

○ AnmeLdt AF: anne katrine rask

Skærmen er tåget. Så er stilen lagt. Vi indhylles i noget, der gør os nysgerrige og
får os til at krumme en lille smule tæer. »Gys!« er et interaktivt webmateriale til
undervisning på mellemtrinnet baseret på tre danske gyserfilm, som ligger på
Filmstriben.dk. Filmene, der refereres til, er kortfilmene »Buldermanden«, »Uhyret« og »Aqualorius«.
Det er oplagt at bruge materialet i dansk, og det kan også bruges til at arbejde
med problemstillinger som mobning, tab eller jalousi. »Gys!« er organiseret omkring syv delopgaver, som læreren kan følge kontinuerligt eller tage udpluk fra til
et undervisningsforløb i gysergenren.
Opgaverne handler om kamera og synsvinkel, klipning, lyd, suspense og chok,
modsætningspar og billedbeskæring. Eleverne får på denne måde redskaber til at
forstå og analysere gysere i forhold til de særlige dramaturgiske og fortælletekniske
virkemidler, som karakteriserer genren, og der lægges således op til den begyndende
analytiske forståelse, som er et af trinmålene efter 6. klasse i Fælles Mål.
Materialet er meget appetitvækkende, og man sidder og tænker: »Bare jeg selv
havde lært dramaturgi på denne måde«. Læringen bliver en leg, og begreber, som
ellers kan trække tænder ud og være svære at forstå, bliver illustreret i passende
doser lyd, billede og tekst.
Sanserne åbnes, så vi kan nærme os det egentlige: elevernes egne fortolkningsforslag. Opgaverne gør det overskueligt at forholde sig til kompleksiteten i det filmiske, idet hjemmesiden er bygget op, således at eleven både
kan afspille en filmsekvens og skrive i et tekstfelt på samme tid. Gem,
hent og print gør det muligt at arbejde med forløbet over tid.

En serie gys for sarte sjæle, skriver forlaget. Men jeg advarer: Ikke alt
for sarte. Bøgerne er for de seks-otteårige nye læsere, og nogle af
dem kommer til at sidde helt ude på kanten af stolen.
Flere af de otte historier er virkelig uhyggelige, andre er bare
spændende. Her kommer mine tre favoritter: I »Besat« samler Tilde
en uhyggelig dukke op på vej hjem fra skole og indlemmer den i dukkesamlingen. Dukken er levende og vækker alle de andre dukker til live.
I ondskab jagter de hende og bryder ind i det klædeskab, hvor hun har
søgt tilflugt.
I »Myrekryb« angriber kæmpemyrer en pige. På næstsidste side opdager vi heldigvis, at det bare er en drøm. Lettelsen forsvinder, når øjet
møder allersidste sides illustration, hvor pigens groteske myreansigt stirrer tilbage fra spejlet.
Hvis man kender filmen »Terkel i knibe« fra 2004, er forventningerne
stemt allerede fra omslaget af »Dødens tur«. Omslaget viser
næsten en kopi af den alleruhyggeligste scene fra filmen, hvor
Terkel jages af den onde, øksebevæbnede vikar Gunnar Bjerre,
der har inviteret klassen til at overnatte i en øde skov. Så læseren
er klar til at vente sig det værste for spejderne på »Dødens tur« med
den rare spejderleder.
Sproget er enkelt og letlæseligt, illustrationerne dragende, og
de gyselige handlinger skal nok få mange hænder til at gribe efter
bøgerne.
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Tværfagligt kursus i
Kognitiv
Adfærdsterapi
Børn og unge 2012-13
Voksne 2012-13
Mf.

se www.kognitiv.dk
under ”kurser for professionelle”
for datoer og pris.

KONFERENCE 21. juni 2012:

KONFERENCE 28. august 2012:

Den gode
overgang
- fra grundskole
til ungdomsuddannelser

Den gode skole og
gode relationer

med uddannelserne og vejledningen
som nødvendige medspillere!

har 182.000 læsere

Oplægsholdere:
Niels Egelund · Per Fibæk Laursen
Torben Pilegaard Jensen · Rita Buhl
Per Christensen · Signe Mette Jensen

Oplægsholdere:
Thomas Nordahl · Niels Egelund
Per Fibæk Laursen · Jannie Moon
Lindskov · Ulla Nedergaard · Ole Juhl
Odense Congress Center
Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Tilmeld dig på

www.phmetropol.dk/nce

Café nyt, Krimi-let og Greyline
Spejlet – en gribende
historie om anoreksi og
livskvalitet.
På fire hjul – spændende
krimi med unge i hovedrollen.
Fire – Bob tænder bål,
men ilden tager magten.
A Hero – Mia finder en
kasse. Der kommer lyde
fra den……

Den første bog i den helt nye
Greyline serie handler om den
danske forfatning, præsenteret
på en ligetil, utraditionel og
underholdene måde.
Hvad fatter fatter kr 98,-

En minister bliver bortført.
Sporet fører direkte til katakomberne uden for Rom.
Mord i katakomberne kr 98,-

Kr 46,- pr bog
Du kan læse meget mere om materialerne på www.spf-herning.Dk · Vi senDer gerne til gennemsyn · priser excl moms

Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · Tlf 97 12 84 33 · forlag@spf-herning.dk · www.spf-herning.dk
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Natur/teknik

terrængående n/t-system
”Natur/teknik for …” lægger op til en faglig velfunderet og spændende undervisning med udgangspunkt i elevernes hverdag. Gennem arbejdet med
systemet indføres eleverne i en naturvidenskabelig
tankegang samt introduceres til naturvidenskabelige
forklaringer på hverdagsfænomener.
”Natur/teknik for …” er det nye solide system til
faget natur/teknik, der udfordrer både elever og
lærere i folkeskolens begynderundervisning og
senere på mellemtrinnet. Serien sammentænker en
række nye læremidler og teknologier som fx Smart
Boards og netbaserede materialer som fx web-TV og
spil.
”Natur/teknik for ...” og vores øvrige materialer er
skrevet og bearbejdet af erfarne undervisere med
afsæt i deres egne gennemprøvede undervisningsforløb.
Læs mere og se bøgerne på meloni.dk

Klassesæt bestående af
25 elevbøger plus Lærerens håndbog

Kun 2.000 kr.
Pris er eksklusiv moms og forsendelse

www.meloni.dk

gode solide lærebøger til den rigtige pris
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læserrejser
Kør selv-tilbud fra Folkeskolen og Happydays
Landhaus Bondzio

BonusgaVe
Få gratis vin, når du booker ferie
(voucherværdi ca. 120,-).

Se mere på:

www.happydays.nu

Hotel Montemezzi

Idyl i slottenes land

Verona og vinlandet

4 dage på 3-stjernet hotel
i Tyskland

6 dages ferie på 4-stjernet
hotel i Norditalien

Landhaus Bondzio HHH
Det 3-stjernede hotel ligger i rolige,
naturskønne omgivelser nær Schwerin
(15 km) på østsiden af den store, smukke Schwerinersø og ikke langt fra søen
Cambser, hvor man kan bade om sommeren. Her har I mulighed for nogle afslap- Læserpris per person:
pende feriedage i hyggelige omgivelser 999,- i dobbeltværelse
med mange gode udflugtsmål.
(normalpris 1.149,-).

Opholdet inkluderer:
• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag
Hotel Montemezzi HHHH
Jeres hotel ligger i udkanten af den lille • 1 velkomstdrink
by Vigasio små 30 km sydøst for GarLæserpris per person:
dasøen og på selve Via Verona – vejen
2.699,- i dobbeltværelse
til Norditaliens helt store kulturklassiker
(normalpris 2.999,-).
Verona. Herfra har I blot et kvarters kørsel til Julies berømte hjemby, hvor Romeo 3 overnatninger kun 1.199,ifølge Shakespeare stod under balkonen 5 overnatninger kun 1.949,og erklærede sin evige kærlighed.
OBS: Kurafgift EUR 1-5,- pr.

Ankomst: Valgfri frem til 21.12.2012. 4 overnatninger kun 1.349,-

Ankomst: Valgfri frem til 25.10.2012.

Opholdet inkluderer:
• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• 1 velkomstdrink
• 1 entré til Waldglasmuseum
• 20 % rabat på greenfee

Info og bestilling: Ring til Happydays på tlf. 70 20 34 48
åbent hverdage kl. 8.00-15.30 samt weekend kl.10.00-15.00 eller tjek folkeskolen.dk
Børnerabat ved to betalende voksne. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.

40 /

2 børn
6-14 år
½ pris!

person/nat afregnes direkte
med hotellet.

Husk at oplyse rejsekoden”FOLKESKOLEN”
for at få opholdet til læserprisen.
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se dag til dag-programmet på:
à

folkeskolen.dk

Himalayas
horisonter
i efterårsferien
12.-21. oktober 2012.
Svimlende bjerglandskaber,
religiøs mystik og stemningsfulde
templer i Nepal. Vi kommer tæt på
den nepalesiske kultur og får
indblik i landets skolesystem.
Hellige mænd, hippier og smarte cafeer. oplev
nepals hovedstad, katmandu, hvor ældgamle
traditioner brydes med moderne livsstil og spirituel søgen. Gå på opdagelse i de smukke templer i Bhaktapurs gamle kongeby, hvor der stadig
tærskes halm på byens torve. nyd udsigten til
bjergtinderne, når vi sejler på Phewasøen ved
foden af Himalayabjergene. Vi besøger skoler og
en sos-børneby og møder idealistiske lærere og
de børn, som skal tegne nepals fremtid.
Rejsen er skræddersyet til folkeskolens læsere og giver et sjældent indblik i skolesystemet

Med nepal-ekspert Rikke former, arkæolog og cand.mag. i sydasienstudier, på specialrejse kun for folkeskolens læsere.

i et af verdens fattigste lande, hvor hele 40 procent af befolkningen er under 15 år.
Undervejs bor vi på gode hoteller, nyder de
smukke landskaber, går på eventyr på de farverige
markeder og møder den venlige lokalbefolkning.
■

Pris per person: 14.490 kroner. Prisen indbefatter alle måltider, al transport, alle udflugter og entreer ifølge program.

■
■

Lille gruppe - maksimalt 22 deltagere.
Tilmelding: karavane Rejser: karavanerejser.dk eller mail: info@karavanerejser.dk
eller telefon 40 62 83 47.
Folkeskolen og Karavane Rejser tilrettelægger gerne lignende eller andre rejser til Indien
og Nepal for kollegagrupper eller DLF's lokalkredse. Henvendelse: info@karavanerejser.dk

Fremmedsprog · 9.-10. klasse

NYHED

Onlineprøver
engelsk, tysk og fransk
(16862 · BureauLIST.dk) FS11-2012

Med Alineas onlineprøver vænner eleverne sig til prøvesituationen og lærer egne styrker og svagheder at kende
– mens du som lærer sparer tid på rettearbejdet.
Alle elementer svarer til Undervisningsministeriets afgangsprøver. Der gives respons i form af korrekte løsninger, antal
rigtige svar, en karakter inden for hver færdighed samt en
endelig samlet karakter.

Læs mere på onlineprøver.dk
alinea.dk · tlf.: 3369 4666

folkeskolen / 11 / 2012 /

136670 p40-41_FS1112_læserrejser.indd 41

41

25/05/12 09.14

13913

Engelsk 6.-9. klasse
Kombinerer
det boglige
og det digitale

Reader
Workbook
Teacher‘s Book
Teacher‘s CD
Website

Bestil gratis prøvelogin på
routes.gyldendal.dk

Routes

Se uddrag af
bøgerne online

Af WEnDy A. Scott og LArS SkovhuS

Routes for 6.-9. kl. er udviklet på baggrund
af Fælles Mål samt de nyeste principper for
engelskundervisning.
Routes består af bøger, cd’er og et website, der
bl.a. indeholder webopgaver, aktiviteter til den
interaktive tavle, grammatik med opgaver,
word list og copy sheets.
Et stort antal testlærere over hele Danmark underviste i skoleåret 2010-11 deres 6. kl. i engelsk ved
hjælp af Route 6 og udfyldte efterfølgende nogle
spørgeskemaer. Her er et lille udpluk af svarene:

ntlig
”Det er væsesystemer,
dre
bedre end an
jdet med!”
jeg har arbe

”Mine elever
er gået
flot frem og
har fået
mere selvtil
lid.”

”Et sup

er
på et n eksempel
ytæ
og insp nkende
irerend
e
materi
ale.”

Route 6 - 9
Reader inkl. elev-cd: 120-144 sider Kr. 179,- / 189,Workbook: 96-136 sider
Kr. 69,- / 79,Website: pr. år pr. klasse
Kr.
499,Teacher’s Book: 96-112 sider
Kr.
549,Teacher’s CDs
Kr.
499,-

Priser er ex moms

- veje til viden
gyldendal-uddannelse.dk • tlf. 33 75 55 60

13913 GYL_Ann_Folkeskolen nr 11_Routes_210x285.indd 1
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korte meddelelser
Lederstillinger

Læg selv arrangementer
ind på folkeskolen.dk
folkeskolen har flyttet sin kalender fra det trykte blad til folkeskolen.dk.
Alle meddelelser om arrangementer, legater og lignende skal derfor
lægges ind på folkeskolen.dk under arrangementer eller i bazar. Indtil
31. marts 2012 har vi haft en overgangsordning, hvor indkaldelser
til generalforsamlinger har været bragt i bladet. Denne ordning er nu
slut, så meddelelser om generalforsamlinger også fremover henvises
til arrangementskalenderen på folkeskolen.dk.
Mindeord på maksimalt 1.000 enheder optages stadig i det trykte
blad. kontakt eventuelt folkeskolens redaktion, hvis du er i tvivl.

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

skoleleder

Vil du være skoleleder på
Gadehaveskolen?
Byrådet har vedtaget en
ny skolestruktur, der betyder at Institutions- og
Skolecentret i samarbejde
med skolerne og deres
ledelse arbejder med
implementering af den
nye struktur for at sikre
helhedssyn i morgendagens skole.

Brug for
økonomisk
støtte?

Brug for økonomisk støtte?

Danmarks Lærerforenings Understøttelseskasse
yder økonomisk støtte til medlemmer, der er i en
vanskelig situation.
Støtten kan fås enten som kontant tilskud til behandling
eller som delvis frit ophold på et af foreningens hoteller
iDanmarks
forbindelseLærerforenings
med rekreation. Understøttelseskasse yder økonomisk støtte

til medlemmer, der er i en vanskelig situation.

Følgende medlemsgrupper kan søge om støtte
fra Understøttelseskassen:

Støtten kan fås enten som kontant tilskud til behandling eller som del-

•
børnehaveklasseledere
og ledere
visLærere,
frit ophold
på et af foreningens
hoteller i forbindelse med rekreation.
• Pensionerede medlemmer
• Forældre til hjemmeboende lærerbørn under 18 år

Følgende medlemsgrupper kan søge om støtte fra Understøttelseskassen:

• Lærere,
børnehaveklasseledere
og ledere
Læs
mere om
reglerne for tildeling af støtte
på
www.dlf.org/medlem/medlemsfordele
eller kontakt Danmarks Lærerforening,
• Pensionerede medlemmer
Økonomiafdelingen – tlf. 33 69 63 00.
• Forældre til hjemmeboende lærerbørn under 18 år

Læs mere om reglerne for tildeling af støtte på www.dlf.org/medlem/
medlemsfordele eller kontakt Danmarks Lærerforening, Økonomiafdelingen – tlf. 33 69 63 00.

SkolelederStillingen
Som skoleleder varetager du, med reference
til centerchefen i Institutions- og Skolecentret,
den overordnede ledelse
af skolen, herunder ledelse af lærere, pædagogisk
personale, teknisk service
og administration og er
ansvarlig for skolens
økonomi i undervisningsog fritidsdelen.
Derudover indgår du i et
professionelt ledelsesteam med en viceskoleleder og en SFO-leder.
gadehaveSkolen
Gadehaveskolen er én ud
af 10 folkeskoler i kommunen, og ligger centralt
placeret i Høje-Taastrup
få minutters gang fra
Høje-Taastrup Station.
Skolen blev naturfaglig
profilskole i forbindelse
med den nye skolestruktur, og har nye moderne
sciencelokaler og ligger
tæt på Økobasen ved

Hakkemosen. En stor del
af skolens ca. 500 elever
er to-sprogede fra lokalområdet og fordelt på
0. – 9. klassetrin.
Yderligere oplysninger
Du kan se det fulde
stillingsopslag på kommunens hjemmeside
www.htk.dk
Du kan læse mere om
Gadehaveskolen på
skolens hjemmeside
www.gadehaveskolen.dk
eller kontakte centerchef
Henrik Torry Rasmussen
på telefon 43 59 19 25 for
yderligere oplysninger.
ansøgningsfrist
Der er ansøgningsfrist
torsdag den 14. juni
2012, kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler
forventes afholdt mandag
den 25. juni 2012.
ansøgningen sendes
til:
Høje-Taastrup Kommune
Institutions- og
Skolecenter
Teamchef Winnie Skjoldbøl
Bygaden 2
2630 Taastrup
eller pr. mail til
WinnieSk@htk.dk
du gør en forskel for kommunens borgere. Vi gør en forskel
for dig!
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Lederstillinger

Allerød Kommune

Skoleleder til Maglebjergskolen
Maglebjergskolen søger ny skoleleder med tiltrædelse den 1. august 2012.
Har du ledelseserfaring og ønsker du et spændende og udfordrende job, så er du måske
Maglebjergskolens nye skoleleder ?
Maglebjergskolen er en specialskole for elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen er funktionsopdelt i 3 afdelinger: elever med autismespektrumforstyrrelser, elever med generelle indlæringsvanskeligheder og elever med manglende sprog
og omfattende fysiske funktionsnedsættelser og stort behov for pleje og hjælpemidler.
Skolen har i øjeblikket 75 børn fra 6 til 16 år og en SFO med 70 elever.
Personalegruppen består af et ledelsesteam med viceskoleleder, afdelingsleder og
SFO-leder, lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, sekretær samt terapeuter.
Skolen er opdelt i skole og SFO, og der er et tæt samarbejde mellem disse i hverdagen.
Maglebjergskolen er organisatorisk placeret under Skole og Kultur.
Skolen ligger i naturskønne omgivelser i Lynge.
Vi forventer, at du har følgende kompetencer
• Relevant lederuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring, herunder gerne specialpædagogisk erfaring/uddannelse og interesse
• Strategiske og visionære kompetencer som kan fremme skolens interne såvel som
eksterne udvikling
• Sans for det helhedsorienterede med et tværfagligt fokus
• Lyst til at indgå aktivt i strukturændringer af de specialiserede skoletilbud i Allerød
kommune
• Administrative evner og økonomisk sans
Derudover lægger vi vægt på følgende personlige egenskaber
• Gode analytiske evner og god til at skabe overblik
• Fornemmelse for hvornår der skal medinddrages, lyttes, udfordres, delegeres og
følges op
• Gå-på-mod og robusthed til at træffe de nødvendige beslutninger
• Er en god kommunikator, som kan profilere skolens kvaliteter
• Gode samarbejdsevner i forhold til skolens lederteam, personalet og eksterne parter
• Kan være faglig inspirator, give sparring og feedback
Maglebjergskolen er en skole med
• En dejlig elevgruppe som giver mange varierede og spændende udfordringer
• En mangfoldighed af pædagogiske udfordringer og udviklingsmuligheder
• En dygtig og erfaren medarbejderstab
• Positive og engagerede forældre, der tager aktivt del i skolens liv.
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til overenskomst og forhåndsaftale
med Skolelederforeningen.
Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte viceskoleleder Dorthe Kirkegaard på telefon 48 12
79 00 eller skolechef Hanne Thygesen på telefon 48 100 341.
Du er ligeledes velkommen til at besøge skolen. Besøg kan aftales med Dorthe
Kirkegaard.
Se også skolens hjemmeside maglebjergskolen@alleroed.dk

Chef for Dagtilbud og Skoler
Centerchef der brænder for børns trivsel

Vi søger en chef til lederne af vores dagtilbud, skoler og
administrative medarbejdere i centeret, i alt 2400
medarbejdere og budget på 1 milliard. Du har høj
faglighed og brænder for børneområdet. Du kommer
ind i en velfungerende organisation, hvor stort set alle
ledere har diplomuddannelse, og hvor medarbejderne
har stort engagement og faglig ekspertise. Vi har fokus
på, inklusion, sundhed, tidlig indsats og de unge.
Yderligere oplysninger Direktør Laila Kildesgaard på
2531 2200 eller konstitueret centerchef Birgitte Wittendorf på 2531 3371.

Se mere på www.helsingorkommune.dk

J o b h o s T ø nd e r Ko mmu ne
Filialleder til Øster Højst Filialskole

Løgumkloster Distriktsskole søger en filialleder til Øster Højst
Filialskole pr. 1. august 2012.
Vores nye filialleder ser ledelse ud fra et anerkendende, fagligt og innovativt
syn, har et positivt livssyn og kan engagere sig i lederjobbet.
Du har lyst til at arbejde med skoleudvikling, personaleledelse, administrative
opgaver og undervisning ved filialskolen.
Desuden kan du se dig selv som en del af det samlede ledelsesteam ved
Løgumkloster Distriktsskole.
Øster Højst Filialskole er en del af Løgumkloster Distriktsskole og har pt.
106 elever – heraf går ca. 35 i SFO (0.- 6. klasse)
Vi arbejder med samordnet indskoling og holddeling og fra kommende
skoleår med rullende skolestart. Der er et tæt samarbejde med den
øvrige del af Løgumkloster Distriktsskole, der foruden Distriktsskolen i
Løgumkloster består af Bredebro Filialskole.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til distriktsskoleleder Tanja Linnet
på tlf. 74 92 83 10 og vi aftaler gerne rundvisning på skolen for interesserede
ansøgere.

Søg stillingen online på www.toender.dk

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2012.
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 14. juni 2012.
Ansøgningsfristen er torsdag den 7. juni 2012 kl. 12.00.
Ansøgningen sender du til job7@alleroed.dk
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Lederstillinger

Administrativ/
pædagogisk leder
– Tingstrup Skole

Souschef

På Tingstrup Skole søger vi en administrativ/
pædagogisk leder 1. august 2012. Vores nye
leder skal indgå i et ledelsesteam med skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder.

til Vinding Skole
Vinding Skole
• ligger i den dynamiske landsby Sørvad i et meget naturskønt
område mellem Holstebro og Herning.
• er en 1-2 sporet afdelingsopdelt skole med 355 elever, 26
engagerede lærere og en SFO med 150 børn og 10 ansatte.
• er en FOLKEskole med meget stor forældreopbakning og aktiv
skolebestyrelse.
• vil fremme både elevernes faglige udvikling og trivsel.
• arbejder i 3 afdelingsteam, i LP-grupper og er optaget af bl.a.
entreprenørskab i undervisningen.
• Skolens værdigrundlag, udviklingsplan, principper og politikker
ﬁnder du på www.vinding-skole.dk
Du kan læse hele stillingsopslaget på www.herning.dk – job i
kommunen – ledige job.
Vi skal have modtaget din ansøgning elektronisk via hjemmesiden
senest torsdag den 14. juni kl. 12.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 26. juni. Før
samtalen indhentes lederproﬁl.

Det må påregnes, at en mindre del af arbejdstiden kan være undervisning.
Nærmere oplysninger ved henvendelse til
skoleleder Hanne Tang, tlf. 9917 3460, mobil
2240 8784 eller viceskoleleder Michael Nielsen,
tlf. 9917 3462. www.tingstrup-skole.thisted.dk
Læs mere på www.thisted.dk/job
Ansøgningsfrist: Den 13. juni 2012, kl. 12.
I Thisted Kommune arbejdes der målrettet
med ledelse med værdier. I Børne- og Familieforvaltningen er nøgleordene anerkendende,
loyalitet, troværdighed og tillid. Vi forventer
derfor, at lederne i det daglige arbejde søger
at skabe en balance mellem disse grundlæggende værdier.

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

L ÆS MER E PÅ
W W W.HER NING.DK

Folkeskolen nummer 12
udkommer torsdag den 14. juni
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Lederstillinger
ny UngDOmSSKOle i ODSHerreD

ViSiOnær UngDOmSSKOleleDer

kan du stå i spidsen for udvikling og
implementering af en helt ny ungdomskolekultur og – struktur i Odsherred Kommune?
Odsherreds nye ungdomsskole og ungdomsklubber skal etableres som to ’ungecentre’
med en masse spændende indhold og
aktiviteter. Udviklingen skal ske i nært
samarbejde mellem mange forskellige
aktører, herunder i særlig grad de unge.
• Du har et bredt og fagligt funderet
kendskab til ungdomskultur og ungdomsliv – med baggrund i skole-,
uddannelses eller kulturverdenen

• Du brænder for at udvikle gode og
inspirerende rammer for børn og unge i
alderen 13-20 år. Du er god til at skabe
kontakt til unge og arbejde på tværs af
faggrupper.
• Du har ledelseserfaring – i første færd
projekt- og udviklingsledelse, men også
gerne driftsledelse
• Du er handlekraftig og motiverende, en
skarp kommunikator og kan skabe en
positiv og innovativ atmosfære
du vil møde en organisationskultur, hvor der
er ”højt til loftet”, mulighed for at tænke nyt

og anderledes, faglig støtte, tværorganisatoriske netværk og gode udviklingsmuligheder.
Hvis dette matcher dine erfaringer, din
faglige baggrund og din lyst til at prøve nye
udfordringer hører vi gerne fra dig.
Tiltrædelse 1. august 2012.
du kan finde job– og kompetenceprofilen
på www.odsherred.dk/job.
ansøgningen modtages kun på mail og skal
mailes til lik@odsherred.dk, så den er fremme
senest mandag den 11. juni 2012, kl. 12.00.
Samtaler afholdes mandag den 18. juni 2012.

www.odsherred.dk/job

Lærerstillinger

Viceskoleleder
En visionær og engageret viceskoleleder
søges pr. 1. august 2012 til Snedsted Skole.

Dansklærer med stort D

Læs mere om skolen på www.snedsted-skole.
skoleintra.dk

Er du mere end glad for at undervise i dansk og brænder du for at se
eleverne udvikle sig – Så er du måske den nye lærer, som vi går og
venter på.

Læs hele stillingsopslaget på www.thisted.dk

Vi er en ny og spændende friskole som har været inde i en rivende udvikling. En udvikling, som vi er nået langt med, og som sker i en tæt dialog
med ledelsen, bestyrelsen og dine kollegaer.

Yderligere oplysninger hos: Skoleleder
Thomas Frost, tlf. 9917 3430 eller 2445 5192.
Du er meget velkommen til at aftale et besøg
på skolen.
Ansøgning med relevante bilag sendes til:
snedsted.skole@thisted.dk eller Snedsted
Skole, Hovedgaden 5, 7700 Thisted.
Ansøgningsfrist: 14. juni 2012 kl. 12.00.

Vi skal, den 1. august, bruge en dygtig, kreativ og engageret dansklærer,
der har lysten til at undervise vores store elever i danskfagets forunderlige verden. En lærer, der ikke blot ser undervisningen som et pensum,
der skal undervises i, men som også tænker i læringsprocesser, hvor eleverne sprogligt spræller og hvor de lærer at fordybe sig i faget.
For os er det meget vigtigt, at du brænder for friskoletanken og at du
både er god til at lytte og aktivt byder ind med dine ideer. Vi vægter
også den tværfaglige undervisning, både på tværs af klasser og fag, så
det må du også meget gerne ville.
Ja, der er så meget, vi gerne vil fortælle om os selv, så hvis du nu er blevet nysgerrig, kan du læse meget mere på vores hjemmeside
www.spjellerupfriskole.dk
Du kan her se hele vores stillingsopslag. Du kan også kontakte skoleleder Jan Glerup på Tlf: 60 40 59 00 eller bestyrelsesformand Jan
Høvsgaard på Tlf: 21 47 06 68. Ansøgning og CV med relevante bilag
mailes til skoleleder Jan Glerup – jan.glerup2@skolekom.dk. Ansøgningsfristen er søndag, den 17. juni kl. 12.00. Ansættelse sker i henhold til
overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
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Foto: Colourbox

Lærerstillinger

Musiklærer til Vestermarkskolen
Vestermarkskolen i Odder søger lærer til ansættelse fra
1.8.2012 i en fuldtids-stilling.

Stærk it- og mediemedarbejder
til skolebibliotek
– er du læreruddannet, og har du blik for it, medier og bøger?
Solvangskolen i Farum søger fra den 1. august en dynamisk, engageret og
udviklingsorienteret lærer til at indgå som en vigtig medspiller i vores
Lærings- og udviklingscenter – skolebibliotek. Stillingen indbefatter
derudover 8-10 undervisningslektioner i én af skolens tre afdelinger.
Vi påtænker at oprette en it-bande bestående af elever, som skal være
med til at vedligeholde skolens medier med dig som initiativtager,
igangsætter og tovholder.
Du er både teknisk og pædagogisk og kan …
• undervise og vejlede elever inden for bøger, it og medier – og rådgive
dine kollegaer
• stå for opdatering og vedligeholdelse af skolens kopimaskiner, pc’er
og AV-udstyr. Du har ansvar for Uni-login, og du er ansvarlig for
klargøring og test af pc’er til brug ved FSA og Terminsprøver.
Solvangskolen er en tresporet afdelingsopdelt skole med ca. 740 elever
og 66 lærere/pædagoger.
Hvis du kan lide at undervise, nørde med det tekniske og få det til at
virke, rode med bøger og tænke udvikling, læring og it, så er det dig, vi
gerne vil have med på holdet.
Læs mere, og søg stillingen på furesoe.dk/job senest den 13. juni.

Vi søger en lærer som ”brænder for musikken”, en lærer som
kan løfte den musikalske opgave at undervise børn i musik.
En lærer, som kan spille ét og gerne flere instrumenter. En
lærer som kan varetage musikledsagelse til morgensang og
som kan håndtere teknisk udstyr til daglig og til særlige lejligheder. Alt sammen i samarbejde med øvrige musiklærere.
Vestermarkskolen er en skole, hvor værdier som læring, fællesskab og helhed er i højsædet, i det pædagogiske arbejde
såvel som i personalesamarbejdet. I personalesamarbejdet
udmøntes det blandt andet i lærere og pædagogers samarbejde om børnene og i tilrettelæggelse af undervisning og
fritid.
Vestermarkskolens børnetal er pt. 400 børn fra 0-6 klasse
samt SFO med 200 børn.
Har dette opslag gjort dig nysgerrig på jobbet, er du
velkommen til at kontakte enten
Mette Lund Christoffersen/ konst. viceinspektør 87803494
Karen Møller/ Sfo-leder 87803486
Ole Simonsen/ Skoleleder 87803485
Ansøgning sendes til: Vestermarkskolen, Vennelundsvej 95,
8300 Odder/ vestermarksskolen@odder.dk.
Ansøgningsfrist er fredag den 8.6.2012.

Odder Kommune
Odder Kommune
RådhusgadeRådhusgade
3 · 8300 Odder
3 · 8300 Odder
Tel. 87 80 33Tel.
3387
· Fax
80 33
87 33
80 ·33
Fax
2087 80 33 20

Digital kontakt
Digital kontakt
mail: odder.kommune@odder.dk
mail: odder.kommune@odder.dk
web: www.oddernettet.dk
web: www.oddernettet.dk

Følg debatten på
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Lærerstillinger

Søger lærer til sportslinjen
Her får du en unik mulighed for at være med til at sætte dit præg på en ”ny” efterskole.
Næsgaard Efterskoles placering lige ned til Østersøen og nogle af Danmarks smukkeste skove gør den
til en af landets absolut smukkeste arbejdspladser. Skolen er en 1-årig skole for elever på 9. og 10. årgang.
Næsgaard Efterskole tilbyder et højt timetal på 4 linjer, og vægter boglige fag og linjefag lige.
Mulighederne er mange på vores skole, så uanset dine fagkombinationer bør du overveje at søge.
Vi vil gøre os umage med at lave et godt skema til dig.

Vi søger en ”sportsnørd” som…
-

har en synlig lyst til at arbejde med unge mennesker
brænder for og er dygtig til at undervise på vores sportslinje
kan præstere kompetent undervisning i et eller flere af vores boldspilsfag
vil føre elever til prøve i matematik på FS10 niveau
drømmer om at undervise i vores nye fysikauditorium
forestiller sig selv som en betydningsfuld person i elevernes frie rum
muligvis også kan undervise i andre boglige fag

Vi tilbyder…
-

engagerede og kompetente medarbejdere som løfter i flok
en efterskole i udvikling
ressourcestærke elever
mulighed for (videre)uddannelse
særdeles gode undervisningsfaciliteter

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem finansministeriet og LC.
Ansøgninger der skal være skolen i hænde senest mandag den 11. juni klokken 12.00 stiles til:

Næsgaard Efterskole
Sport – Natur – Kreativitet
Att. Anders Bøje Jørgensen
Bringserevej 2, 4850 Stubbekøbing
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolens forstander, Anders Bøje Jørgensen på 54 86 80 30.

Se mere på www.næsgaard.dk
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Lærerstillinger

Mejlby Efterskole

Specialstillinger
Stillinger

Vi søger 1 årsvikar og 1 barselsvikar
pr. 1. august 2012.
Begge stillinger er fuldtidsansættelser.
Du er læreruddannet og kan tilbyde at undervise i nogle af fagene;
dansk, matematik og engelsk. Desuden vil det være godt, hvis du
kan tilbyde undervisning i et af vore værkstedsfag.
Det er en fordel, hvis du har kendskab til eller interesse for specialpædagogik og måske har du erfaring med at føre op til
Folkeskolens Afgangsprøve.
Mejlby Efterskole er en ordblindeefterskole for 90 normaltbegavede
unge med specifikke indlæringsvanskeligheder – herunder ordblindhed.
Skolen ligger i landsbyen Mejlby tæt ved Rold Skov mellem Hobro og Års.
Vi underviser eleverne på mindre niveaudelte hold i de boglige fag og
tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve. Vi vægter også de musisk-kreative
fag højt og tilbyder en række værkstedsfag indenfor landbrug, hestehold, kreativt område, sundhed, adventure og friluftsliv, musik og teater
samt træ- og metalværksted.
Kan du svare ja til nedenstående spørgsmål, så har vi måske
jobbet til dig:
• Du kan undervise i nogle af de ovennævnte fag samt et eller flere af
værkstedsfagene.
• Du er engageret i dit fag og du har lyst til at undervise elever med
boglige vanskeligheder.
• Du er god til at sætte aktiviteter i gang med eleverne uden for
undervisningstiden.
• Du er indstillet på efterskoleformens skæve arbejdstider.
• Du brænder for at arbejde med unge i aldersgruppen 14 -18 år.
• Du har humoristisk sans og gode samarbejdsevner.
• Du lader dig ikke vælte omkuld af en omskiftelig hverdag.
Vi kan til gengæld tilbyde:
• En spændende arbejdsplads med 28 dygtige, engagerede og hjælpsomme kollegaer.
• Gode muligheder for medindflydelse på dine arbejdsvilkår.
• I tæt samarbejde med kollegaer og ledelse at være med til at udvikle
skolen.
• En skole hvor det boglige og det praktiske spiller sammen.
• En skole, hvor IT spiller en vigtig rolle i undervisningen.
• Sundhedsordning for de ansatte.
• Og sidst men ikke mindst; 90 elever der giver din hverdag mening.

PPR OG SPECIALPÆDAGOGIK

PSykologer
PPr og Specialpædagogik i Børn og Unge, Aarhus kommune søger
tre psykologvikarer på fuld tid.
To af stillingerne ønskes besat i perioden fra primo august 2012 til
1. juli 2013. En stilling ønskes besat i perioden fra primo august til
1. juli 2014.
PPR og Specialpædagogik varetager opgaver i forhold til 0–18 årige
børn og unge.
Se det fulde stillingsopslag på www.aarhus.dk/da/job
yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til sektionsleder Lotte Fensbo, tlf. 89 40 47 85 eller til PPR leder Poul Christian
Sørensen, tlf. 89 40 47 74.
Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Der vil blive
indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelse.
Ansøgning sendes til:
PPR og Specialpædagogik
Grøndalsvej 2
Postbox 4069
8260 Viby J
Eller pr. mail til Janne Agesen: jage@aarhus.dk
Ansøgningsfrist:
Den 11. juni 2012 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 18. juni 2012.

Ansøgningsfrist: mandag d. 11. juni 2012.
Ansættelsessamtaler foregår i uge 25
Tiltrædelse 1.august 2012.
Ansøgning sendes til: kontor@mejlbyefterskole.dk
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem
Finansministeriet og LC.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til forstander Gyrite Andersen
98 65 11 55 eller viceforstander Jørn Frank på tlf: 98 65 11 55 eller
formand Thyge Trads 98 65 12 24.
Se mere om skolen på: www.mejlbyefterskole.dk eller facebook:
mejlby efterskole (officiel)
Mejlby Efterskole, Smorupvej 1 – 3, Mejlby, 9610 Nørager

Vær med

el

k
til at gøre en fors

AARhuS.DK/JOb

folkeskolen / 11 / 2012 /

136670 p42-57_FS1112_Lukkestof.indd 49

49

25/05/12 14.01

Specialstillinger

dynamik

oplevelser

kvalitet

talehørekonsulent til ppr
Ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i
Horsens Kommune er en midlertidig stilling
som talehørekonsulent ledig til besættelse fra
1. august 2012 til 30. juni 2013.
PPR i Horsens Kommune arbejder målrettet med udvikling af inkluderende tilbud til børn og unge. Vi tager
udgangspunkt i en konsultativ tilgang og dit primære
fokus vil derfor være på rådgivning og vejledning af de
voksne, der er omkring barnet.
Du bliver en del af et team på 8 talehørekonsulenter, der
arbejder tæt sammen med de øvrige faggrupper i PPR.
Vi forventer
Du har en uddannelse som audiologopæd, pædagogisk
diplomuddannelse med speciale indenfor tale/sprog eller en speciallæreruddannelse med speciale i tale/sprog.
Dine arbejdsopgaver vil dække hele det tale-hørepædagogiske felt for både småbørn og skolebørn.

Tale/hørekonsulent med koordinerende
funktioner søges til velfungerende
og udviklingsorienteret PPR
Da vores tale/hørekonsulent gennem mange år har valgt at gå på pension,
søger PPR i Holstebro pr. 1. august 2012 eller snarest derefter en tale/hørekonsulent.
Vi søger en tale/hørekonsulent, der har mod på at bidrage til skabelsen af
et kontor i kontinuerlig udvikling og har en solid og bred faglig fundering og
praksiserfaring. Gerne med relevant masteruddannelse eller Cand. Mag.
Audiologopæd.
Tale/hørekonsulenten arbejder tæt sammen med ledelsen i PPR i koordinationen og udviklingen af fagområdet. Tale/hørekonsulenten vil have det primære faglige ansvar i den daglige drift i forhold til de øvrige tale/hørelærere.
Som udgangspunkt vil de koordinerende funktioner udgøre 50% af arbejdet
og de øvrige 50% benyttes til tale/hørelærerfunktioner.
Yderligere oplysninger om stillingen på www.holstebro.dk samt
www.lærerjob.dk

Du skal være god til at kommunikere både mundtligt
og skriftligt og du skal være god til at samarbejde med
kolleger internt i PPR og eksternt med dagtilbudsledere,
skoleledere, lærere og pædagoger.
Vi tilbyder
Et job i en spændende og dynamisk organisation. PPR
ønsker at være en markant medspiller i udviklingen af
skole- og dagtilbudsområdet i Horsens Kommune. Vi
prioriterer kompetenceudvikling og tror på, at medarbejdere der trives også leverer den bedste service til
kommunens borgere.
Horsens Kommune dækker et stort geografisk området,
så mulighed for at køre i egen bil vil være en klar fordel.
Stillingen er på 37 timer. Du bliver ansat på konsulentvilkår efter aftale med Horsens Lærerforening.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 25, 2012.
Ansøgningsfrist: 11. juni 2012.
Yderligere oplysninger
Om stillingen fås ved henvendelse til administrativ leder
Ib Holst-Langberg, tlf. 20 87 81 24 eller teamkoordinator Ivan Lund Bentzen, tlf. 29 31 21 22.

Læs mere på od

ense.dk/job

To hørekonsulenter
Odense Kommune udvikler indsatserne for børn
og unge med høretab. Derfor søger vi to fagpersoner med erfaringer i undervisning, rådgivning
og vejledning til børn og unge og deres faglige og
personlige netværk.
Du vil indgå i et team med tre andre medarbejdere.
Teamet arbejder målrettet på en helhedsorienteret
indsats for børn/unge med høretab. Du motiveres af
tæt samarbejde med teamet, og du formår at etablere konstruktivt samarbejde med forældre og de
lærerteam, som du møder på skolerne, hvor børn og
unge med høretab undervises i almene klasser.
Stillingerne er på 37 timer/uge med start den
1. august 2012.

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsenskom.dk
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Key Account Manager
Alinea er markedsledende inden for trykte og digitale læremidler til grundskolen. Vi oplever et stigende behov for god
rådgivning og nærhed til markedet. Derfor søger vi nu en Key
Account Manager til at passe det midt- og nordjyske marked.

•
•
•

Som Key Acconut Manager er din opgave at sikre en målrettet og tæt kontakt til skoler og kommuner i dit nærområde.
Redaktionerne sikrer, at vi leverer læremidler med en faglig
høj kvalitet og fokus på god læring. Du skal sikre, at lærere,
fagkonsulenter og øvrige beslutningstagere kender styrkerne
ved vores læremidler.
Højt drive og kompetent rådgiver
Vi er overbeviste om, at du kender kerneopgaverne som dygtig
Key Account Manager: Du er vant til at organisere din egen
bearbejdningsplan og kan segmentere dit marked. Du er selvkørende, vant til at arbejde selvstændigt og har det nødvendige Drive til at arbejde langt fra hovedkontoret – og alligevel
med fuld fokus på målene.
Du skal arbejde i undervisningssektoren, så det er selvfølgelig en
fordel, hvis du kender den danske skolesektor, men det er ikke et
krav. Vi sætter lige så stor pris på dit indgående lokal-kendskab
og din evne til at skabe kontakt og dialog med dine kunder.
Bag dig har du Danmarks største udgiver af undervisningsmateriale især til den danske grundskole. Vi er kendt og respekteret i markedet for den høje faglige kvalitet og vores velfungerende materialer. Den position værner vi om og går ikke på
kompromis, hverken når vi udvikler nyt – eller når vi rådgiver
vores kunder om valg af materialer. I stedet arbejder vi bevidst
på at have så bred en produktvifte, at vi kan opfylde langt de
flestes ønsker og behov.
Du er samtidig del af en stærk salgs- og marketingorganisation, som både hjælper ved at informere kunderne om vores
produkter og hjælper dig med at arbejde effektivt i marken.
Dine opgaver omfatter bl.a. at:
• Planlægge, styre og gennemføre den personlige kontakt i
dit område, blandt andet ved hjælp af et nyt CRM-system.

Have kontakt til kendte og nye kunder, influenter og nøglepersoner, brugere og undervisere.
Gennemføre salget – men holde fast, så du først slipper
opgaven, når løsningen fungerer optimalt hos kunden.
Samarbejde og erfaringsudveksle med både marketing og
redaktører.

Din arbejdsdag er præget af masser af kontakt med dit lokale
marked, rådgivning og sparring med kunder, opsøgende salg,
produktdemoer med meget mere – og du trives med det hele.
Selvstændig og lyttende
Det er afgørende, at du arbejder selvstændigt og er god til at
lytte og formidle.
Du besidder evnen til at stille de essentielle spørgsmål, der
undrer, ændrer og udfordrer dine kunder, så de bliver rustet til
at træffe den bedste beslutning. Samtidig formår du at skabe
samarbejdsrelationer til kunder, faglige eksperter i dit område
– og folkene hjemme på forlaget. Det hele sker i et samspil der
er præget af tillid, sparring og kvalificeret med- og modspil.
Et udfordrende job tæt på dine kunder
Alinea har fokus på kvalitet, kreativitet og faglighed og en
uformel omgangstone med højt til loftet og plads til humor.
Du bliver en del af en organisation med ca. 100 kolleger, som
får noget fra hånden og ikke er bange for at hjælpe hinanden
undervejs. Konkret søger vi en Key Account Manager, som har
lyst til at passe det midtjyske og en, der har lyst til at passe det
nordjyske. Vi forventer du bor – eller i hvert fald er vant til at
arbejde – i lokalområdet.
Din ansøgning skal sendes til salgs- og marketingchef Niels
Refsgaard på telefon 33 69 30 45 eller på nre@alinea.dk. Hvis
du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Niels.
Vi glæder os til at høre fra dig senest fredag den 15. juni
2012. Vi holder samtaler løbende, så skriv meget gerne før.

Alinea · Vognmagergade 11 · 1148 København K · alinea.dk
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UNDERVISER TIL AFFALDSSELSKAB
– Vil du være med til at styrke vores lokale undervisningstilbud til børn og unge?
Vi vil gerne give børn og unge adgang til at opleve
den lokale genbrugsstation.
Vi vil gerne lære dem om affald, ressourcer og miljø
– midt i deres eget lokalområde og i vores praktiske
driftsvirkelighed.
Siden 2005 har medarbejdere fra de lokale genbrugsstationer taget mod besøg af klasser fra skolerne.
Nu vil vi gerne styrke dette tilbud ved at supplere
de lokale ”formidlere” med en ”fællesformidler” – en
underviser med pædagogisk baggrund, der både kan
bistå ved besøg på genbrugsstationen og som kan
tilbyde undervisning på den lokale skole.

• Optaget af at inddrage den praktiske virkelighed i
undervisningen
• God til at koordinere og skabe samarbejde
Samt har kørekort til personbil.
Du evner, at
• Forstå andre mennesker og deres forskelligheder
• Skabe et godt og ligeværdigt samarbejde – både
med medarbejderne på genbrugsstationerne og lærerne på skolerne

Vores arbejdsplads
ØKONOMICHEF TIL LAGER
SYD
Vestforbrænding
løser

mange forskellige opgaver
omkring affald og genbrug. Bl.a. driver vi sammen
med kommunerne 24 lokale genbrugsstationer. OmVestforbrædning
od dolessi.
Dipit vi har
Tum dolum dolor si blaor peros nit, eui eugait, susto
gangstonen
er uformel,
godt humør er
ogDanmarks
mener,
at san
de bedste
resultater
gennem
åbenhed
Som
Fællesformidler,
i samarbejde
med
komortie
dolum
drem in
utpat, opnås
qui smo
digna fac skal
cumdualiqu
am alisi
største te del iuscil og
el
samarbejde.
munen
lokale genbrugsstation:
oluptat.
venim og
nulden
la auguer
ilisci ex ent alis en consequ ipismod
eraessisis num dolore mod
•nis
Markedsføre
tilbuddet
el eugue tem
aut. om besøg og undervisning
exero odip el utpat. Rit praese
Dine løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gæl• Afvikle besøg på den lokale genbrugsstation
Oborper sumsand rer
magnit pratfor
irilis
etLøn
illum velit
dende overenskomst og principperne
Ny
• Bidrage til temauger/projekter og stå for undervisLostie tate min
Ofeuis
veliquatpå estrud
nim dit ullaor irit eugiamc
ning omalissi
affald tat
og genbrug
de lokale ·skoler
magnim
magniam consequatis duip et autet · Lullumsandre
Stillingen
erquisci
tidsbegrænset on
ansættelse
til den 31.
juli
secte coreetu
msandit
dunt
lore
veniam,
volore
dolor
nis
ni.
2015.
Du kommer til at tage afsæt i et godt fundament af
volorting essi. Ecte magna aut
engagerede kolleger, gode undervisningsmaterialer
· Otie vel ut venim dunt
ipit vullaor il dolobore dolestie
På vores
samt
en organisation,
frem- senim
· Iniamet,
zzrit hjemmeside vestfor.dk kan du læse mere
Ud magnisi
ex ea der arbejder på at udnytte
feu
niatue
om stillingen og hvordan detteer
atfeumsan
arbejdeuthos
os. facil
Du
tidens
genbrugsstation,
som et
autentisk
læringsrum
augiamciamcor
Icon ulputpat.
Ut lortion
sent
iliq
delisl eugiam
corem Sylvest
iriuscipis
er også velkommen til at kontakte
Marianne
for affald, ressourcer og miljø. Det betyder også, at
uam et, vel eu faccumm od olortie · Aquatie tem iril il ent luptatem
på telefon 44 85 71 47.
du vil blive involveret i at afprøve nye undervisningsnibh eros nonsenibh eugiam
do er sectem dions.
tate min ullumsandre
alisi.
Am
materialer
og redskaberacipit
– både
på genbrugsstationen
qui tio do dolenibh. Se mere
commo
dipsforustrud
Er du interesseret?
og
på de lorerostrud
lokale skoler mo
– både
små og store elever.
på vestfor.dk
elent ipiscidui tem vulput numsan Bore do corem
Så send din ansøgning med CV via vores hjemmeside,
så vi haripit
den senest
den 5. juni 2012.
Du
er
eumsan
er iusto
eliquat. Met ipit ex erit nos Ivolorerilisi tatem
•do
Gerne
læreruddannet
og exero
har praktisk
med esectet nim iure duipis
ullum eratis
dipsum
mod duisim
core erfaring
Vi glæder
at høre
undervisning
børndolor sequis nis heniat. Tue dolorem
ing os
eu til
feuisi.
Is fra dig.
veliquam
nim af
delit

nisciduis dolesse facil duisisi ent
nulla facinci esting eugue faci tisit

atan utpat lor accummy nibh erat
dipissim zzriure feuis.
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Net-nr. 9213

jobannoncer
fra lærerjob.dk

Haahrs Skole, Svendborg kommune

Viceskoleleder til Haahrs Skole

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

Specialstillinger
Stillinger ved andre institutioner

§ ansøgningsfristen er den 12/06/12
Net-nr. 9227

kultur- og socialafdelingen, ærø kommune

Børn og unge-chef til nyoprettet stilling
§ ansøgningsfristen er den 15/06/12
Net-nr. 9224

Net-nr. 9233

damagerskolen, Greve kommune

Ministeriet for børn og Undervisning, københavns kommune

Afdelingsleder med ansvar for 10. klasse

Konsulenter til Tosprogs-Taskforcen

§ ansøgningsfristen er den 07/06/12

§ ansøgningsfristen er den 10/06/12

Net-nr. 9193

Net-nr. 9185

frederiksborg byskole, Hillerød kommune

Holbæk kommune

Afdelingsleder til mellemtrinnet

Læse- og teknologikonsulent

§ ansøgningsfristen er den 14/06/12

§ ansøgningsfristen er den 21/06/12

Net-nr. 9187

Net-nr. 9208

Ilulissat, børne- og kulturforvaltningen, Grønland

Copenhagen International School, Gentofte kommune

Ledende skoleinspektør

Primary & Middle School Danish Teachers

§ ansøgningsfristen er den 04/06/12

§ ansøgningsfristen er den 31/05/12

Net-nr. 9174

Net-nr. 9199

Nyborg kommune

Studenterkurset i Sønderjylland, Tønder kommune

Leder af PPR til Nyborg Kommune

1 lærer til overbygningen

§ ansøgningsfristen er den 01/06/12

§ ansøgningsfristen er den 04/06/12

Net-nr. 9217

Net-nr. 9231

Hellebækskolen, Helsingør kommune

forældreskolen i aarhus, aarhus kommune

Pædagogisk afdelingsleder

Forældreskolen i Aarhus søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 31/05/12

§ ansøgningsfristen er den 08/06/12

Net-nr. 9216

Net-nr. 9222

fagsekretariat Undervisning, faaborg-Midtfyn kommune

Grønvangskolen, Vejen kommune

Skoleleder til Nordagerskolen - genopslag

Matematik- og fysiklærer

§ ansøgningsfristen er den 04/06/12

§ ansøgningsfristen er den 07/06/12

Net-nr. 9230

Net-nr. 9204

jammerbugt kommune

rejsby europæiske efterskole, Tønder kommune

Skoleleder til Ørebroskolen

Musiklærer søges

§ ansøgningsfristen er den 11/06/12

§ ansøgningsfristen er den 04/06/12
Net-nr. 9202

Net-nr. 9209

Vesterbølle efterskole, Vesthimmerland kommune

Havregaarden kostkole, Gribskov kommune

Ny forstander/forstanderpar

2 lærerstillinger

§ ansøgningsfristen er den 07/06/12

§ ansøgningsfristen er den 07/06/12
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Feriebolig i Skagen

Net-nr. 9203

dagskolen Pile Mølle, Ishøj, Ishøj kommune

Dagklassen Pile Mølle søger lærer
§ ansøgningsfristen er den 12/06/12

bazar
Ikke-koMMerCIelle aNNoNCer
fra dlf-MedleMMer

fantastisk hyggelig feriebolig i skagen til leje for
max. 6 personer. Boligen
ligger perfekt med gåafstand till ...
Telefon: 22124665/40647202
www.ferieboligiskagen.dk

Net-nr. 9236

dansborgskolen, Hvidovre kommune

To dynamiske lærere
§ ansøgningsfristen er den 31/05/12
Net-nr. 9223

egholmskolen, Vallensbæk kommune

Egholmskolen søger nye medarbejdere

Hyggeligt sommerhus
ved Hejlsminde, Kolding.
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

5 pers. dejligt sommerhus
udlejes billigt i ugerne 27,
28 og 29. stor grund og
masser af terrasseplads.
Tæt på st...
Telefon: 40535571

§ ansøgningsfristen er den 07/06/12

Sommerhus i Gilleleje

Net-nr. 9221

Skole- og behandlingshjemmet Spanager, københavns kommune

Lærer til Spanager Skole
§ ansøgningsfristen er den 15/06/12

nyistandsat hus, med 6
sovepladser, stor træterrasse og ugenert have,
udlejes i uge 25, 26, 27,
31, 32 og 33. Huset ..
Telefon: 22 40 81 01

2.v, 44kvm m.10kvm
altan. soveværelse m.
db.seng og dør t.altan.
stue m. sovesofa t.2 pers.
køkken med alle forn...
Telefon: 24914233

Net-nr. 9220

Holbergskolen, københavns kommune

Lærere/AKT-lærere søges
§ ansøgningsfristen er den 05/06/12
Net-nr. 9197

Huset, avedøre Skole, Hvidovre kommune

5 stjernet sommerhus
ved Storebælt

Pris fra 1950 kr. send
mail til jfr@dkblind.dk og
modtag information.Gode
faciliteter. 100 m til rigtig
god strand.
Telefon: 58 52 54 41

Lærere til helhedstilbuddet »Huset«
§ ansøgningsfristen er den 08/06/12

Skøn sommerferie
på Islands Brygge

Sankt Pauls Skole søger lærer

136 m2 solrig 4 værelses
lejlighed for 4-5 personer
midt i københavn. Dejlig
gård for hele familien m
lege- og g...

§ ansøgningsfristen er den 08/06/12

Telefon: 30 23 37 70

Ørestad Skole, københavns kommune

København
superlækker 4. vær.
m. sydvendt ALTAN

Net-nr. 9225

Sankt Pauls Skole, Høje-Taastrup kommune

Net-nr. 9232

3 ambitiøse og innovative lærere
§ ansøgningsfristen er den 08/06/12
Net-nr. 9152

lyngå Menighedsråd, favrskov kommune

Vores moderne og supercentrale lejlighed står
tom fra 1/7 - 16/7. Her er
plads til 3-5 pers. - evt.
flere.. Cafe...
Telefon: 26273734

2 organister
§ ansøgningsfristen er den 13/06/12

Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret
og læs hele annoncen
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Sommerlejlighed ved
søerne med Altan

FUR

Øen er kommet på verdenskortet og et besøg
værd (molersklinter, fossiler, særpræget natur
mv). lej dejligt ugener...
Telefon: 51491524 el.
64422305

Charmerende byhus
udlejes i Svendborg

skønt og personligt byhus udlejes i ugerne
26+27+28+29. Huset
er beliggende i svendborgs ældste gader 5 minutters ...
Telefon: 31239545

Samsø - Nordby

stort fritidshus beliggende midt i nordby. Tæt på
gadekær, nordby bakker
og i gåafstand til dejlig
badestrand. Hu...
Telefon: 20162295

Bjælkehytte 150
m. fra badestrand
v. Sejrøbugten

Dejligt nyt sommerhus
i Veddinge Bakker, meget tæt på skøn strand.
stor ugenert have m. stor
overdækket terrasse,...
Telefon: 23731001

Langeland - Ø ferie

Vi har ledige uger fra uge
30, med ferie i fredelige
og meget rolige omgivelser. Vi har en 90 m2. pæn
og meget ve...
Telefon: 62651376

Als - nær Danfoss
Universe

feriebolig på 150m2 i
landlige omgivelser med
stor have og legeplads
ved nordborg udlejes.Der
er 4 soveværelser,...
Telefon: 74451366

Lille charmerende
sommerhytte i
Svaneke by

Mindre sommerhus på ca.
30m2 på egen 250m2
grund med sydvendt terrasse i et stille område. 2
voksne og 1-2 børn. ...
Telefon: 56497073

Sommerhus på
Orø uge 30-32

Ferie/orlov i Calabria

Lys lejlighed i
Valby udlejes

Telefon: 23320751

Telefon: 3112 0571

Telefon: 86805149

5 min fra badestrand. Ikke-ryger. Hovedhus: kombineret stue/køkken-alrum, entré, brusebadeværelse med vaskemask....

storslået panorama fra
flere altaner/have. nærhed til Middelhavets fantastiske vand og flere
pools på området og ...

Min datter udlejer lys
og dejlig 3.vær. lejlighed
(92m2) med solrig altan
i ugerne 28, 29 og 31 .
lejligheden er ...
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Vesterbro, København
uge 27, 28 + 29

Hyggelig lejlighed belliggende perfekt i roligt område på Vesterbro, få minutters gang fra Istedgade. 56 kvm med ...
Telefon: +4530263770
http://s1254.photobucket.
com/profile/MikkelSkovgaard

Stor lejlighed midt i
byen, på vesterbro,
i uge 29-30

Vi vil gerne udleje vores
dejlige, store, lyse lejlighed i to uger mens vi er
på ferie. Det drejer sig om
uge 29 ...
Telefon: 28783484

Sommerferie i
København - uge
27, 29 og 30.

Hold sommerferie i skøn
lys 2v lejlighed i københavn først på Amager - 5
min. fra Amager strandpark. 5 min. til m...
Telefon: 28767542

Gammel skole på Møn
udlejes i sommerferien
- 4000 pr. uge

Rummeligt hus på Vestmøn med 8 sovepladser
udlejes i ugerne 27, 28,
29, 31 (lørdag til lørdag).
Huset ligger fred...
Telefon: 61306665

Sommerferie på Nørrebro
100 meter fra sankt
Hans Torv med lys og luft
i hjertet af nørrebro. 3
værelses (72m2) lejlighed med altan, kabel...
Telefon: 21738576

Pr. 1. juli søger jeg bolig i
rolige omgivelser. Jeg er
lærerstuderende og læser
på Blaagaard/kDAs i søborg, hvor...

Med base i et hyggeligt byhus i Marstal med
plads til 4-6 pers. kan I
opleve og udforske Ærø.
På 1. sal 2 værelse...
Telefon: 40172661

Svendborg Sydfyns perle

Træhus på 100 m2 udlejes i ugerne 27-32 nær
Christiansminde og Thurø.
Pris 3500 kr. + forbrug.
funktionelt og all...

Telefon: 28920050

100 meter fra
Vesterhavet

Dejligt sommerhus med
6 sengepladser. Huset er
beliggende 100 meter fra
havet ved Tranum strand
nær fosdalen og s...
Telefon:
98235046/26875430

Telefon: +45 26208049

Nordlangeland

superlækkert sommerhus
i dejligt sommerhusområde 2 km. syd for lohals,
hvor der er indkøb, lystbådehavn, spiseste...
Telefon: 62551422 / 40451422

Sommerhus i Thy med
udsigt til Limfjorden

Fjellerup Strand,
Norddjursland.

nyt sommerhus i skønt
naturområde. 15 km til
Vesterhavet og nationalpark Thy. 6 senge i tre
værelser. Vaskemaskin...

sommerhus til 5 personer udlejes. Huset ligger
på dejlig lukket grund ca.
400 meter fra børnevenlig strand. På gr...

Telefon: 40104169

Telefon: 6494288/20286777

Min datter er begyndt
som dyrepasserelve i Dk
Akvarium og derfor søges,
i Hovedstdsområdet, en
lille lejlighed el...
Telefon: 51887350

En unik perle direkte
ned til Flensborg Fjord

Oplev solnedgangen
på Sjællands Odde!

Telefon: 65 34 16 00

Telefon: 26700180

fantastisk velindrettet
sommerhus - 10 sengepl., vinkelstue, panoramaudsigt over fjorden. stor
øst/sydvendt terra...

skønt sort/hvidmalet lyst
hus, med stor terrasse,
børnevenlig have, bel. på
blind vej. 60 m2. stort
køkk/alrum, ...

lejlighed søges i Århus

Ærø - Marstal

Ansvarsfuld pige
søger bolig

Lille lejlighed søges

Vi søger en lejlighed til
vores 2 fantastiske børn
fra samsø, som nu skal
uddanne sig i Århus. 3 - 4
værelser. H...

Lejlighed søges i KBH

la londe. enestående
smuk beliggenhed. Rolige omgivelser. Velfungerende bolig. Alle faciliteter nyt udendørskøkke...

Telefon: 22909524

Penthouselejlighed
på Islands Brygge

Telefon: 42452385

et, to eller treværelses lejlighed søges i københavn
pr. 1. juni til min søn, som
påbegynder studie 1. september....

Sommerferie på
Frederiksberg

Vi har en skøn 6-vær. lejlighed med altan og elevator, som udlejes i uge
27-31. Vi har metro og
lindevangsparken ...
Telefon: 27660474

I det charmerende Calabrien udlejes hus på
101m2 til 6 personer, to
badeværelser. Der er udsigt over det Ioniske...
Telefon: +45 28855777

Telefon: 55738131

Ikkerygerlejlighed med 2
altaner begge med havneudsigt samt 2 soveværelser med dobbeltsenge, udlejes i 3 uger.
fr...
Telefon: 22565504

Sommerferie Bornholm - Sandvig

Andelslejlighed

Christianshavner-idyl

nabo til Huset på Christianshavn og 10 min. gang
fra strøget! 90 m2 super
hyggelig lejlighed i gammelt bindingsvæ...

Hyggelig sommerlejlighed ca. 48 kvm for 2
personer 20 meter fra
flot strandpromenade/
sandvig strand og klipperne ...

Telefon: 51905389

Telefon: 22266304

Telefon: 20735046

66 kvm andelslejlighed i
2800 lyngby. 2V+ lækker udestue. se annonce
på www.Robinhus.dk . ID:
57030.

Ferie i Syditalien – udsigt
over det Ioniske hav

PROVENCEVILLAMIDDELHAVSUDSIGT

Kør selv-tilbud fra Folkeskolen og Happydays

Familieferie i Østrig
8 dages ferie på 3-stjernet hotel
i Flachau, Salzburgerland
Hotel Accord & Alpin HHH
Blandt blomstrende sætere og alpetoppe i Salzburgerland finder man Hotel Accord & Alpin i
feriebyen Flachau 70 km sydøst for Salzburg. I
byen er der gode muligheder for ferieaktivitet. Tag
for eksempel med svævebanen fra dalstationen
lige ved siden af hotellet op til toppen af alperne.

Opholdet inkluderer:
• 7 overnatninger
• 7 x morgenbuffet
• 7 x 3-retters middag

2 BØRN
5-11 ÅR
½ PRIS!

I perioden 23.6.-4.8. erstattes
1 x 3-retters middag med 1 x grilbuffet

Læserpris pr. person:
fra 2.499,- i dobbeltværelse
(normalpris fra 2.799,-).

Ankomst: Valgfri 19.5.-16.6. og 11.8.-6.10.

Pristillæg: 23.6.-10.8.2012: 300,-

samt lørdage 23.6.-4.8.2012.

3 overnatninger KUN 1.099,5 overnatninger KUN 1.799,-

OBS: Kurafgift fra 1,10 EUR pr. person fra 15 år pr. døgn.

Hotel Accord & Alpin

Info og bestilling: Ring til Happydays på tlf. 70 20 34 48 eller tjek folkeskolen.dk
åbent hverdage kl. 8-17 samt weekend kl.10-15
Børnerabat ved to betalende voksne. Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr kr. 79,-.

Husk at oplyse rejsekoden”FOLKESKOLEN”
for at få opholdet til læserprisen.
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Skolerejser

rubrikannoncer

med fagligt indhold
Se de mange rejsemål og priser på

kilroygroups.com

Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.com

ITALIEN HOS HANNE
På hyggeligt familiehotel i Rimini ved
Adriaterhavets skønne sandstrand fra kr. 200/pers.

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

Med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille
have, udlejes hele året. Fra kr. 3.900/uge.
Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863

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

Marte Meo

NY MEDARBEJDER

JULIANE VAD

Studiestart
10. september 2012
www.martemeouddannelse.dk

“Vi er glade for at byde velkommen til vores nye medarbejder
Juliane Vad, som 16. april er tiltrådt i en stilling som salgskonsulent hos AlfA Travel. Juliane har de seneste 7 år beskæftiget
sig med grupperejser og har stor erfaring med at arrangere indholdsrige studierejser for folkeskoleklasser. Juliane skal primært
arbejde med rejser til Spanien, Storbrittanien, Tyrkiet, USA og
Kina. Kontakt os allerede idag for et tilbud på jeres rejse.”

20 71 97 17
Marte Meo Kommunikation
slp@mmcom.dk

www.eurotourist.dk

Se mere og bestil tilbud på smartphone:
....se også www.alfatravel.dk

Skolerejser i hele Europa
Tlf. 9812 7022

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

DeT Får Du:

OVer sTOk & sTen

eftermiddagskaffe/te & hjemmebagt kage
2-retters middag inkl. kaffe og lidt sødt
Overnatning i dobbeltværelse inkl. stor
lækker morgenbuffet
Picnickurv/pose til at tage med ud
Lån af cykler samt hjelme
kort over vandre-/cykelruter i området

natur, motion og gastronomi...

Tag kaffen eller jeres picnicpose med ud og
oplev nogle af Danmarks smukkeste
vandre-/cykelruter. Den enestående natur
alle hoteller
findes lige udenfor hotellet, da vores
kan bookes på
hoteller ligger naturskønt lige ned til
enten skov, strand eller å.
Vi sørger for at forkæle jer med
pr. pers.
velsmagende retter, når I vender hjem
igen. Og I vågner op til den lækreste
morgenbuffet/brunch...

fra

56 /

725 kr.

Hotel skarrildhus, v. Herning

Hotel Haraldskær, Vejle

Hotel sixtus, Middelfart

Book på: T/ 9719 6233

Book på: T/ 7649 6000

Book på: T/ 6441 1999

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

Hotel storebælt, nyborg

Hotel Frederiksdal, Lyngby

Book på: T/ 6373 7373

Book på: T/ 6531 4002

Book på: T/ 4585 4333
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Kompagnistræde 22, 1208 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

superpris
fra kr.

1.135,pr. person

Skolerejser til Prag
egen bus 6 dage /3 nætter
i flersengsværelse på hostel

Top 3 studiebesøg:

• Theresienstadt
• Foredrag med tidl. ansat ved den
danske ambassade
• Skoda-bilfabrikkerne
2013
Skolerejsen
bestil den
allerede nu!

Kontakt tina
på tlf: 46 91 02 49

tian@team-benns.com

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.
Kombinerer studietur og undervisning.

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

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

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

Berlin
Cesky Raj
Prag
London

746
Cesky
Raj
- Action
Cesky
Rajfra
-kr.Action
1.620 Krakow
Prag
Prag fra kr. 1.221 Warszawa
Berlin
Berlin
fra kr. 1.708
Budapest
Tyskland - naturcamp
Tyskland - naturcamp
Krakau
Krakau
Warszawa
Warszawa
Budapest
fra kr.

1.335,kr.kr. 1.335,fra kr. 1.271
1.055,kr.kr. 1.055,fra kr. 1.312
1.110,kr.kr. 1.110,fra kr. 1.398
kr. 1.110,kr. 1.110,kr. 1.110,kr. 1.110,SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!
kr. 1.125,kr. 1.125,kr. 1.110,1.110,Kontakt os:Budapest
www.vm-rejser.dk
36SKIREJSER!
98 19 39 &kr.75 16
42 15
NYT! VI TILBYDER OGSÅ
NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa

Tlf. 7020 9160 | www.sbTours.dk

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

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 medlemsadministration, 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

Formand Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden
Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere.
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, lønog arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og Skoleleder-Nyt.

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

WWW.LPPENSION.DK

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

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

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

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

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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Ved Morten Riemann

for korte NYHeDer
eDer

a l t

k o r t e

NYHEDER

lærer imod
uigennemskueligt
Dlf-forslag,
fordi kl er for
»Ja, jeg er imod«. Sådan lyder meldingen
fra lærer Henning Kristensen, 56, når man
spørger om hans holdning til det nye forslag
fra Danmarks Lærerforening, der vil give nyuddannede arbejdsløse lærere mulighed for
at undervise på nedsat tid for en løn svarende til dagpengesatsen.
»Jeg kan godt se, at der kan komme nogen i klemme med de nye dagpengeregler«,
forklarer Henning Kristensen. »Og det er
sikkert godt at give dem noget erfaring, så
de måske kan få nemmere ved at finde et
rigtigt job. Men der er også en masse problemer i forhold til vikarer og fastansatte og
lønniveau og alt muligt. Jeg ved ikke. Men
nu så jeg lige, at KL åbenbart er positivt
stemt over for forslaget, og det er nok for
mig. Så er jeg imod, helt klart«.

f o r

Klassens time-kage
vist den sædvanlige
fra Karoline-kogebogen.
Historielærer glæder
sig til, at spændende
nyhed bliver gammel
nok.

Hjemkundskabslærere:

Vi vil også have et sejt navn
I kølvandet på undervisningsministerens planer om at nedlægge fagene
sløjd og håndarbejde og i stedet
udvikle et helt nyt fag under navnet
»håndværk og design« melder hjemkundskabslærerne sig nu på banen.
»Vi vil også have sådan et nyt navn,
der er lige så sejt«, lyder det. »Vi har
længe ærgret os over vores irriterende gammeldags fagbetegnelse,
så det er da oplagt, at vi også får lidt
mere opmærksomhed, når nu plud-

selig sløjd og håndarbejde skal være
så fancy«.
Under et brainstormingsmøde
mandag aften i Hjemkundskabslærerforeningen kom flere bud på bordet, og
flest stemmer ved den efterfølgende
afstemning fik forslagene »Kost og
energi«, »Økologi og menu« og »Nyt
Nordisk Køkkenfag«, mens navnene
»Suppe, steg og is«, »Ind med skeer«
og »Kernesund ædelse« umiddelbart
blev forkastet.

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.

»Landets 1.500
folkeskoler skal gennemdigitaliseres«.
Det fremgår af en
telefax fra KL.
Nej, svømmelærer
burde nok ikke have
givet efter for lysten
til at vise eleverne,
hvordan man virkelig
laver en bombe. Men
det var det værd.
Ellers ikke særligt
sporty kollega pludselig set i komplet
cykelryttermundering sidst på dagen.

Så kan de lærer det / 16
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13917

Højt fagligt
niveau

Geografi

GEOS B
Nyhed til
juni

geos
Af Niels KjeldseN og ove PederseN
HØjT fAgligT NiveAU
GEOS er et nyt system til geografiundervisningen. GEOS
er kendetegnende ved et højt fagligt niveau. De faglige
begreber, metoder og arbejdsmåder er præsenteret
gennem eksemplariske temaer.

NYe MÅl og fAglig lÆsNiNg

Se uddrag af
bøgerne online

GEOS er skrevet med udgangspunkt i Fælles Mål 2009,
hvorfor der er lagt vægt på faglig læsning, samarbejdet
mellem naturfagene, fokus på et hensigtsmæssigt fagsprog, undersøgelser, aktiviteter og feltarbejde samt
i-bøger som en integreret del af systemet.

GEOS A og B

geos og i-Bog PlUs
Med i-bog plus får man en digital udgave af bogen som
lærer og elever kan bruge både på den interaktive tavle
og på computeren. Herudover får man adgang til bl.a.
animationer, opgaver, illustrationer, tests, videoer med mere.

Grundbog : 128/180 sider.
Kopimappe : 128 sider. B- Udk. august 2012
Lærerresurse: 196 sider. B Udk. oktober 2012
i-bog plus: pr. år pr. klasse
B i-bog udkommer sommer 2012

Kr. 189,Kr. 728,Kr. 509,Kr. 309,-

”

Ex moms

GEOS er et supergodt materiale, der
bearbejder faget geografi yderst grundigt
og tager fat i den svære overgang fra natur/
teknik og hen til faget geografi …
Folkeskolen

geos.gyldendal.dk
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- veje til viden
gyldendal-uddannelse.dk • tlf. 33 75 55 60
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Tilmeld jer
Batterikampagnen 2012
– og lær eleverne om korrekt håndtering af brugte batterier
Sæt batterier på skemaet i dansk, natur/teknik
og matematik i 3. til 6. klasse:
Kampagnen tilbyder tre undervisningsforløb,
som er lige til at gå til.
Eleverne lærer, hvad batterier indeholder,
hvordan de virker, og hvad de brugte batterier
bruges til, når de afleveres til genanvendelse.
Dansk
Opgaverne lægger op til at arbejde med
- skriftlig fremstilling
- layout
- debat og argumentation

VIN0DKR.
0
10.0 kassen -

asse
dre
til kl
ge an
n
a
og m ræmier
p
fede

Natur/teknik
Opgaverne lægger op til at arbejde med
-

kredsløb
den nære omverden
formidling af egne undersøgelser
geografisk opgave om udvinding af råstoffer

Matematik
Opgaverne lægger op til at arbejde med
- statistik
- grafisk fremstilling af data
- formidling af resultater
Kampagnen afvikles i uge 37-39.
Der er åbent for tilmelding frem til
onsdag den 5. september 2012.

Hent oplægget på
www.batterikampagnen.dk
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