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Bæredygtige IT-løsninger til skoler og
uddannelsesinstitutioner
IT er en stor del af hverdagen på danske skoler til
både skolebrug og administrationen; og genbrugt IT
er det bedre alternativ til nyt for såvel miljøet som dit
budget.
Uanset om du skal bruge PCere til administration
eller elever, har vi hos Refurb det, du skal bruge. Vi
tilbyder individuelt tilpassede løsninger – og vi vil
altid hjælpe dig på vej.
.
Refurb har mere end 10 års erfaring med køb og
salg af genbrugt IT til skoler og uddannelsesinstitutioner, og vores service omfatter blandt andet rådgivning, levering, finansiering og forsikringer til både

større tilpassede løsninger og løbende enkeltindkøb.
Garantien på vores produkter er altid minimum 12
måneders garanti og 24 måneders reklamation.
Ved at købe genbrugt IT hos Refurb bidrager du direkte til CO2-besparelse, da der ikke skal produceres
nyt. Det vigtigste er dog besparelsen på råstoffer,
materialer, transport og de afledte effekter på øget
affald.
Mere end 70% af de farlige affaldsstoffer i vores affald kommer fra IT og elektronik – og det er du med
til at mindske ved at vælge det genbrugte alternativ.

Lenovo ThinkPad T460s
Lenovo Thinkpad T460s er sjette model i Lenovos 14” ThinkPad T-serie. I denne bærbare PC, har Lenovo fokuseret på
stabilitet, mobilitet og holdbarhed. Computeren vejer kun
1,35kg og har en tykkelse på kun 19 mm.
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Intel Core™ i5-6200U
8GB RAM
256GB SSD
14” (1920 x 1080 px)
Windows 10
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Lad os gøre det nemt
Vi lytter og rådgiver dig, så vi sammen finder præcis det, der bedst kan dække jeres behov. Kontakt os gerne
på erhverv@refurb.dk, telefon 7020 3647 eller på www.refurb.dk.
®
Genbrugt it

Refurb A/S | erhverv@refurb.dk | +45 7020 3647 | Hornbjergvej 8 | 8543 Hornslet | refurb.dk
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Et lille forårsfolkeskoleideal
Den særlige coronahjælpepakke til folkeskolen kan
bruges til at prøve af, hvad
tolærertimer, kortere skoledage og mindre bureaukrati
gør ved faglighed og trivsel.

Karen Ravn,
webredaktør
KRA@FOLKESKOLEN.DK

Folkeskolereformen med dens længere skoledage og kortere
forberedelsestid gjorde ikke det for folkeskoleelevernes faglighed, som politikerne drømte om. Det bliver endnu en gang
slået fast i en ny webundersøgelse blandt lærere i dette blad.
Og der er tegn på, at erkendelsen også har bredt sig ind
på Christiansborg. Esbjerg og Holbæk har fået lov til at
tage tre år omtrent fri af centrale bånd, og nu har skoler og
uddannelsesinstitutioner fået deres egen hjælpepakke, der
ikke som sidste års model handler om komplicerede efter
skoletids-samarbejder med såkaldte civilsamfundsaktører. I
stedet er overskriften frihed, en slags “akut frihedsreform”,
som Socialistisk Folkepartis Jacob Mark kaldte det.
Der er næppe penge nok i de 600 millioner kroner, som
folkeskolen blandt andet skal dele med ungdomsuddannelserne, til at udleve drømmen om tolærertimer i mange fag.
Men netop kortere skoledage og tolærertimer er faktisk et af
politikernes forslag til, hvad skolerne kan gøre, når de skal
planlægge, hvordan de bedst støtter eleverne fagligt og trivselsmæssigt oven på en umådeligt udfordrende vinter. Det
kan faktisk kun læses cirka sådan her:
Kære fagpersoner. I ved, hvad der er bedst for jeres elever
i denne situation, og det vil vi gerne støtte jer i.
Det fremgår ovenikøbet, at det ikke er byrådet eller skoleforvaltningen, der bestemmer. Beslutningerne skal tages på
skolen. Det betyder selvfølgelig ikke, at hver eneste lærer
selv kan eller skal bestemme – men det er helt tydeligt ment
sådan, at lærere, pædagoger, skoleledelse og skolebestyrelse
skal tale sammen om, hvordan man giver eleverne den bedst
mulige skoledag med de resurser, man har, plus lidt ekstra.
Det er faktisk en chance for at droppe noget af det, der
frustrerer – tilsyneladende dog ikke nationale test – og tilrettelægge skoledagen mere frit. Så der er ikke rigtig nogen
undskyldninger for ikke at tage imod en fremstrakt hånd
og gøre foråret til et folkeskoleidealeksperimentarium. Om
corona vil.
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Merlin P. Mann
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– fantasy, fiktion og historieformidling”
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En vatpind i næsen kan blive hverdag i
skolen. På de områder, der genåbnes i
løbet af foråret, skal der nemlig ifølge
regeringen CORONATESTES meget mere.
Det gælder også i skolen, hvor der lægges op
til to test om ugen af elever over en vis alder.
Det er kommunerne selv, der skal bygge
testkapacitet op på skolerne, som mange
af dem allerede har gjort, når det kommer
til test af personale.
Skal alle elever tilbage i skole 1. marts,
som blandt andre Socialistisk Folkeparti og
flere borgerlige partier har ønsket, og som
sundhedsminister Magnus Heunicke siger,
der regnes på, vil det ifølge regeringen
være nødvendigt med ikke mindre end
160.000 test – om dagen.
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Massetest eller ej savner lærere og
elever den fysiske undervisning. En
stor undersøgelse fra Danmarks
Evalueringsinstitut viser, at tusindvis af
elever oplevede fjernundervisningen under
nedlukningen før sommerferien som
ensom, ENSFORMIG og mindre lærerig.
Lærerne vurderer, at de havde svært
ved at motivere eleverne, og at særligt
de fagligt svage elever lærte mindre
under nedlukningen.
Cirka en tredjedel af eleverne i 5. og 8.
klasse – typisk de fagligt stærke – oplevede
faktisk større motivation under
nedlukningen. Det begrunder de primært
med ro, færre forstyrrelser, og at de har
kunnet planlægge arbejdet selv.
Den politiske enighed uden om regeringen
om at oprette en ny fri, men statsfinansieret læreruddannelse i Herning var stor.
Indtil tidligere stifter og rektor for KaosPiloterne – og nuværende medlem af Frie
Grønne – Uffe Elbæk opdagede forslaget.
Han har nu stillet hele 11 SPØRGSMÅL til
Uddannelses- og Forskningsministeriet,
som han vil have svar på inden andenbehandlingen af lovforslaget. ”I takt med at
jeg har sat mig ind i grundlaget, er jeg blevet
mere og mere overbevist om, at det her kan
ende i en politisk skandale”, siger han.
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Skoleleder udgiver
coronaroman
Maike Raahauge har været produktiv, mens landet
var lukket for at begrænse smittefaren. Ikke alene
har hun været skoleleder på Nørre Fælled Skole i
København. Hun søgte – og fik – et nyt job på
Skolen på Nyelandsvej på Frederiksberg, skrev
klummer til mediet NB Nyt, og så brugte hun
klummerne som basis for romanen "NB: Vi åbner
skolerne på onsdag", som netop er udgivet på forlaget
Legimus.
Privatfoto

Kolding-skole har
massivt smitteudbrud
Munkevængets Skole nåede kun at være åben i fire
dage, hvor flere og flere elever og lærere meldte sig
syge med corona. Før vinterferien var 18 elever og 13
medarbejdere smittede. Skolen har både modtageklasser og specialklasser, som var fysisk til stede på
skolen under nedlukningen. Skoleleder Stine Kirk
Jensen mener derfor ikke, at smitteudbruddet opstod
blandt dem, som kom tilbage med genåbningen af 0.-4.
klasse. Den engelske coronavariant, B117, er konstateret
hos flere af de smittede på Munkevængets Skole.
Foto: iStock
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LÆRERLIV
Foto: Berit Jørgensen

Janne Riise Hansen
Speciallærer ved
Frejaskolen

Speciallærer
stiller op til
DLF-valg
Lærerforeningens medlemmer skal til marts
stemme om, hvem der skal have en ledig
plads i DLF’s hovedstyrelse. Speciallærer
ved Frejaskolen i Valby og medlem af Københavns Lærerforenings bestyrelse Janne
Riise Hansen går efter den ledige plads.
Får hun pladsen i Lærerforeningens hovedstyrelse, vil hun sætte et større fokus på
inklusionsopgaven i folkeskolen og det, hun
kalder ”udsultningen af specialskoleområdet”.
”Som lærer på en specialskole har jeg været
på arbejde hele tiden under coronapandemien. Mine kolleger og jeg har i den grad oplevet
at være i yderste led – at være frontpersonale
– men opmærksomheden på vores arbejdsbetingelser har været stærkt begrænset. Man
har simpelthen glemt os”, siger hun.
Se alle kandidater til valget på side 34.

Mest læste:
Ny teststrategi: Store
skoleelever skal testes to
gange om ugen på skolen

Joke
eller
digital
krænkelse?
Hvad gør man, hvis man har
fået delt et privat billede på
nettet? Måske var det bare
ment som en joke. Men det
var alligevel ubehageligt og
gav ondt i maven.
Red Barnet har udviklet
undervisningsmaterialet
‘Bare en joke?’, som giver
værktøjer til at forstå, genkende og sige fra overfor digitale krænkelser. Med materialet støtter du dine elever i,
hvordan de indgår og trives i
de fællesskaber, som opstår
på nettet.
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Skoler får penge
til at afkorte
skoledagen i år

REDIGERET AF ABR@FOLKESKOLEN.DK

Landets folkeskoler får økonomisk hjælp
til at afkorte skoledagen og for eksempel
oprette tolærerordninger, undervisning i
mindre hold og turboforløb resten af
skoleåret. Det er en del af en økonomisk
hjælpepakke, som et bredt politisk flertal
står bag, og som også giver mulighed for
at droppe elevplaner.
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Med en økonomisk hjælpepakke på i alt 600 millioner
kroner til både grundskoler og ungdomsuddannelser vil et
bredt politisk flertal i Folketinget give skolerne bedre
muligheder for at indhente elevernes faglige efterslæb og
løfte trivslen efter mange ugers coronanedlukning.
Som en del af aftalen afsættes der 390 millioner kroner i
2021 til et fagligt løft frem mod sommerferien – især til de
elever, der skal til afsluttende prøver i løbet af foråret og
sommeren. Disse initiativer omfatter både grundskolen og
ungdomsuddannelser.
Aftalen åbner derudover også for, at lærere kan mødes
kortvarigt udendørs i faste trivselsgrupper med op til
fire elever.
For samtidig at give skoler og uddannelsesinstitutioner
størst mulig frihed og fleksibilitet har regeringen fremsat et
ændringsforslag til den såkaldte nødlov.
Det giver foreløbig frem til sommeren 2021 mulighed for
at omlægge undervisningen og lave lokale løsninger, der
tager udgangspunkt i de enkelte elevers konkrete behov.
Det er hensigten, at det skal være op til den enkelte skole
og institution at vurdere, om pengene for eksempel bedst
bruges til supplerende undervisning, tolærerordninger,
co-teaching, flerfaglig undervisning, ekstra undervisning i
mindre hold eller turboforløb. I alt er der afsat en økonomisk ramme på 377 millioner kroner til dette.
”Samlet set vil en afkortning af undervisningstiden

“Jeg håber inderligt, at de initiativer, vi nu præsenterer, vil gøre
en forskel for vores børn og unge og skabe lidt luft og lys i en
svær tid”, siger børne- og undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet). Foto: Les Kaner

medføre, at der frigøres lærer- og pædagogresurser, som
skolerne kan bringe i spil for at håndtere lokale udfordringer
med fagligt efterslæb og trivsel. Det vil dog skulle ske inden
for de lokale organisatoriske og overenskomstmæssige
rammer”, fremgår det af den brede aftale.
Det fremgår også, at det skal være op til den enkelte
skole at vurdere, om en afkortning af undervisningstiden er
det bedste greb i den nuværende situation. Aftalepartierne
er samtidig enige om, at kommunerne ikke må opstille
centrale regler for udmøntning af pengene.
Partierne ønsker, at der er frihed til at prioritere lokalt på
skolerne – og det vil regeringen nu drøfte med KL. Desuden
får skolerne nu også lov til lokalt at afgøre, om de vil
suspendere elevplanerne resten af skoleåret.

“Det var en
forløsning at få en
afklaring”.

“Jeg er sikker på, at
der kommer en national
beslutning om at aflyse
de nationale test”.

Statsminister Mette Frederiksen på dagen, hvor skolerne genåbnede for 0.-4. klasse.

Sundhedsminister Magnus Heunicke om myndighedernes godkendelse af nye kviktest, som kun skal et par
centimeter ind i næsen, og som kan blive en del af testberedskabet ved yderligere genåbning af skolerne.
Albertslunds borgmester Steen Christiansen (Socialdemokratiet) om Enhedslistens forslag i byrådet om at
undersøge mulighederne for at droppe nationale test i Vestegns-kommunen. Forslaget blev vedtaget.
Lærer og næstformand for Sproglærerforeningens engelske fagudvalg Lena Smith Boysen om
beslutningen om at holde fast i, at eleverne skal til afgangsprøve i mundtlig engelsk.

“De er lige så
præcise som dem,
vi er vant til”.

“Vi kan tage de ældre elever
tilbage i skolen, når vi har en
fuldstændig epidemikontrol”.

MASTER I IDRÆT OG VELFÆRD
En forskningsbaseret videreuddannelse
Har du lyst til at bruge idræt og fysisk
aktivitet til udvikling af danskernes velfærd, så er en master i Idræt og Velfærd
sikkert noget for dig.
På studiet udvikler du kompetencer til at analysere de samfundsmæssige problemstillinger,
der er knyttet til idræt, fysisk aktivitet og sundhed. Målet er at bruge din viden i udviklingen
af befolkningens velfærd. Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstudium over to år.

Undervisningen bliver tilrettelagt på hele
dage (fredage) suppleret med internater (fredag-lørdag). Uddannelsen omfatter 1 årsværk
opdelt i 4 moduler på hver 15 ECTS:
Modul 1 Idræt som sundhedsfremme
Modul 2 Idræt, velfærd og politik
Modul 3 Krop, bevægelsespsykologi og pædagogik i professionel praksis

LÆS MERE

www.idraet-velfaerd.science.ku.dk
ANSØGNINGSFRIST: 1. juni 2021.
INFORMATIONSMØDE: 22.4.2021 kl. 17-19.
Store Auditorium, Nørre Allé 53, 2200 Kbh.N
STUDIESTART: 1.9.2021.

Modul 4 Masterprojekt

kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t

institut for idræt og ernæring

KONTAKT: Pia Hansen
Telefon: 3532 0821
Mail: phansen@nexs.ku.dk
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Det var en fornøjet lærerformand, der sammen med Elisa Rimpler fra BUPL og resten af Forhandlingsfællesskabet sidste mandag kunne præsentere en
aftale, der sikrer de kommunalt ansatte en reallønsfremgang i en økonomisk svær tid.

Lønstigninger
til lærerne
Lærernes formand har landet sin
første aftale, der sikrer lærerne en
lønstigning over de næste tre år.
Han havde dog håbet på større
ambitioner fra KL.
ORD Sebastian Bjerril
FOTO Martin Sylvest/Scanpix
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Der er landet et overenskomstforlig for landets offentligt ansatte. For
lærerne og resten af de omkring 500.000 kommunalt ansatte tikkede
beskeden om reallønsforbedringer ind på førstedagen i mange skolers
vinterferie.
“Det er en god aftale, der sikrer reallønsforbedringer for medlemmerne, uanset hvor man er ansat. Børnehaveklasselederne får derudover lidt
ekstra, og det gør UU-vejledere (Ungdommens Uddannelsesvejledning)
og professionsbachelorer i ernæring og sundhed også. Vi havde gerne
set, at de kunne få mere, men det kunne det desværre ikke blive til”,
siger formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.
Selv om han overordnet er tilfreds med aftalen, lægger han ikke skjul
på, at det ikke lykkedes at komme igennem med alle ønsker.
“Jeg havde gerne set, at vi havde bygget oven på arbejdstidsaftalen
omkring rammerne for tillidsrepræsentanterne som en anerkendelse af,
at de står med en rigtig stor opgave. Det var KL ikke indstillet på, og
det er ærgerligt”.
DLF: VELVILJEN VAR IKKE STOR
Havde du håbet på, at I kunne have sat tid af til tillidsrepræsentantens
opgaver?
“Nej, vi vidste godt, at KL ikke ville gå med til at sætte tid på. Det
vidste vi allerede fra arbejdstidsforhandlingerne. Men vi havde håbet, at
vi kunne have skabt en mere forpligtende ramme for deres arbejde lokalt. For lige nu gælder der kun, at der skal være den fornødne tid til opgaven. Jeg havde ønsket, at vi var nået videre. Men det må vi så forsøge
at tage fat på i andre sammenhænge”, siger Gordon Ørskov Madsen,

DET SIGER AFTALEN
Generelle lønstigninger over de
næste tre år på 5,29 procent.
En forhøjelse af fritvalgstillægget fra 0,83 til 1,38 procent.
Tillægget kan lærerne vælge at få
udbetalt som en del af deres månedsløn eller indbetalt til deres
pensionsordning. Tillægget blev
også hævet ved den seneste overenskomst i 2018.
Ud over de generelle lønstigninger får børnehaveklasselederne
cirka 2.000 kroner mere om året, og
der er også en særskilt løntildeling
til UU-vejledere (Ungdommens
Uddannelsesvejledning), ikkelæreruddannede i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, professionsbachelorer i ernæring og sundhed samt
lederne.
1,5 millioner til et projekt, der
skal afdække lærernes og skolens
behov, ønsker og muligheder for
efter- og videreuddannelse.
To millioner til et projekt, der
samler viden og erfaringer om,
hvordan nyuddannede får en god
start på lærerjobbet.

som også kritiserer KL for at have været
for uambitiøs på en række områder.
“Jeg synes ikke, at KL har været ambitiøs nok på områder som arbejdsmiljø,
senior og tillidsrepræsentanter. Det er
områder, der ikke koster det helt store i en
overenskomst, men områderne er virkelig
vigtige for at skabe bedre arbejdspladser,
bedre arbejdsmiljø og muligheden for at
blive længere tid på arbejdsmarkedet”.
Der er også indgået en aftale for de
omkring 1.200 medlemmer af Danmarks
Lærerforening på det statslige område. De
kan se frem til en lidt lavere lønstigning
på 5,05 procent.
Kort før redaktionens slutning blev der
også indgået forlig i regionerne med samme lønstigninger som i kommunerne.
Aktive lærere og børnehaveklasseledere
i regioner og kommuner skal stemme om
overenskomsterne. På statens område gennemføres en vejledende afstemning. DLF
bringer op til afstemningerne en beskrivelse af forligene i fagbladet Folkeskolen.
bje@folkeskolen.dk

Peter Bugge
Lærer og tillidsrepræsentant på
Heibergskolen i indre København

Morten Korsbakke Sørensen
Lærer og matematikvejleder på
Dybkærskolen i Silkeborg

FORVENTEDE EN
MAGER AFTALE

SAVNER TID TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER

Hvad synes du om aftalen?
"Det er en lidt tyndbenet og mager
aftale, men det havde jeg egentlig også
regnet med, når vi står i denne her
coronasituation. Derfor havde jeg heller
ikke forventet det store sværdslag
mellem parterne, fordi vi godt vidste, at
vi måtte indrette os efter situationen, og
man må da nok sige, at de store medier
slet ikke har interesseret sig for forhandlingerne denne gang".

Hvad synes du om aftalen?
"Jeg er splittet. Løndelen er overraskende
flot, coronakrisen taget i betragtning, men
dér stopper min begejstring så også. Jeg
er især ærgerlig over, at der ikke er blevet
sikret ekstra timer til tillidsrepræsentanterne, for med arbejdstidsaftalen er det et
must. De fleste af os, der stemte nej til
arbejdstidsaftalen, frygter, at det bliver
lederne, der sætter grænserne, og at
arbejdsopgaverne ikke bliver ligeligt
fordelt, fordi det ikke er gennemskueligt".

Er du tilfreds med aftalen?
"Det ved jeg ikke. Det er da dejligt, at vi
umiddelbart har sikret reallønnen, men
det bliver spændende at se, hvordan
lønnen bliver i forhold til det private. For vi
må jo ikke overstige det private. Til
gengæld ser jeg nogle ret interessante
takter i de to projekter, der er sat i gang
om efter- og videreuddannelse og
forholdene for nye lærere. Jeg håber, at de
er udtryk for, at ’nu tog vi første runde’, og
så indgår vi næste gang en aftale med
reelle rammer på de vigtige områder".
Er der noget, du særligt savner i aftalen?
"Når man har slået så stort på tromme for,
at tillidsrepræsentanten skal spille en stor
rolle i arbejdstidsaftalen fra i sommer,
havde jeg håbet, at man havde sikret
tillidsrepræsentanterne noget tid – i hvert
fald for en kortere periode, så vi kan
komme godt fra land med aftalen. Det er
for nemt, at man bare skubber det ud til
en lokal prioritering. Jeg tvivler på, at der
er mange ledere, der selv går med til at
give os mere tid. For al tid skal bruges på
kerneopgaven".

Hvad frygter du, at det får af konsekvenser?
"Det er de færreste lærere, der registrerer,
hvor meget tid de bruger. De arbejder,
indtil opgaven er færdig. Derfor er det så
vigtigt, at der er nogle andre, der har styr
på, hvordan tiden bruges, og hvis tillidsrepræsentanten ikke har muligheden for at
have det overblik, så bliver det svært".
Hvad tænker du ellers om aftalen?
"Jeg tror, at der især er mange ældre
lærere, der er ærgerlige over, at der ikke er
noget på seniorområdet, og det kan jeg
godt følge dem i. Jeg synes, at det er
mærkeligt, at der ikke er blevet afsat
noget som helst i den retning. Og så
undrer det mig faktisk, at man vælger at
sætte flere penge af til fritvalgsordningen.
Det er et skridt væk fra centrale aftaler,
fordi det bliver op til den enkelte".
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Sebastian Bjerril

FOTO

Thomas Arnbo

Jeg har følt mig
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lidt glemt
Som specialskolelærer er Janne Munch Pedersen på arbejde som normalt for at undervise sine elever. Mens resten af
Skoledanmark har været tvunget hjem, har hendes arbejdsplads, CSU Egedammen i Hillerød, ikke været omfattet af
nedlukningen denne vinter. Lærerne og de unge i alderen
15-25 år er sammen hver dag.
Hvordan har du oplevet at gå på arbejde, imens
resten af landet har været hjemsendt?
“Det har været en speciel situation. Under første nedlukning var vi hjemsendte og kørte udelukkende fjernundervisning. Denne gang blev vi holdt åbne. Jeg vil ikke
vurdere, om det er den rette beslutning. Det må være en
sundhedsfaglig vurdering, hvad der skal være åbent og
lukket. Men jeg har følt mig lidt glemt.
Vi er ikke blevet nævnt i medierne, selv om vi synes,
at vi er lige så meget frontpersonale som mange andre,
man hører om. Det er ikke, fordi jeg synes, at vi skal
have særlig opmærksomhed, eller at vi er særlig udfordrede i forhold til så mange andre. Jeg har hørt nogen
sige, at lærerne på specialskolerne skal foran i vaccinekøen. Sådan har jeg det ikke. Jeg har ikke lyst til at tage
pladsen for en, der er mere sårbar end mig eller fra en
sygeplejerske eller læge, der står med coronasmittede.
Men vi vil gerne have en plads i den offentlige debat”.
Har du følt dig tryg ved at gå på arbejde?
“Det er utrygt, men et eller andet sted er det for hulen
da også utrygt at gå ned og handle. Men når du handler,
kan du holde afstand - det kan vi ikke. Hverken to eller
en meter. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så
kan vi ikke undervise. Mange elever har brug for, at vi
sidder klos op ad dem for at støtte dem. Nogle af dem
har brug for et kram. Og så har vi kørestolsbrugere, som
skal liftes, skiftes og mades. Nogle af vores elever er

Janne Munch Pedersen arbejder på et specialundervisningscenter for unge med generelle indlæringsvanskeligheder, handicap, autisme og normaltbegavede unge
med kontakt- og opmærksomhedsforstyrrelser. Lærerne
udfører både undervisning på skolen og fjernundervisning, da nogle elever holdes hjemme, fordi de er
særligt sårbare.

lige så sårbare som de ældre på plejehjemmene. Derfor
vil jeg have det rigtig dårligt, hvis jeg var ubevidst
smittebærer, og det så viste sig, at jeg var kommet til at
smitte elever.
Nu er det ikke sådan, at jeg går og er bange, når jeg
underviser. Det skyldes nok især, at smittetallene for
tiden er så langt nede. Men det vil selvfølgelig være
en anden situation, hvis det viser sig, at den engelske
variant virkelig får fat. Så står vi i en ny situation. Så vil
jeg godt nok gerne have, at de lukker sådan nogle steder
som os”.
Synes du, at det er okay, at I har den her rolle som
frontpersonale?
“Det er svært at sige. De lærere på skolen, der har med
kørestolseleverne at gøre, har det sværere end mig. Her
skal personalet iklæde sig kitler og visir, hver gang eleverne skal liftes og mades. Nogle af vores elever forstår
slet ikke, hvorfor vi ser sådan ud, og bliver forvirrede.
Omvendt har jeg det sådan, at vuggestue- og børnehavepædagogerne jo også har gået på arbejde hele vejen
igennem med den risiko, der er forbundet med det.
Jeg synes, at vi er nødt til at tage os af dem, der har
børn, for at samfundet kan køre rundt, så længe det bliver vurderet, at det er sundhedsfagligt forsvarligt”.
Er der noget, du gerne så, at man håndterede
anderledes?
“Jeg har læst, at kollegaer fra andre skoler ønsker
kortere skoledage, men vores skoledage er i forvejen
meget korte, og der er også efterhånden blevet styr på,
at det er de samme vikarer, der kommer ind i de samme
grupper af elever. Vi har også store mængder mundbind,
visirer, kitler og sprit. Der er slet ikke mangel.
Jeg synes, at de gør, hvad de kan for at passe på os.
Rengøringen kunne godt være bedre, men sådan har det
altid været hos os, selv om nogle af vores elever har
svært ved at holde en god hygiejne. Så det er generelt
ikke et særlig sterilt arbejdsmiljø, jeg arbejder i. Men
jeg ved, at der har været smitte på flere af de bosteder,
som nogle af vores elever kommer fra, og det har ikke
ført til smitte på skolen. Så vores rengøring og retningslinjer må jo virke”.
bje@folkeskolen.dk
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På Kokkedal Skole vurderer de
elevernes behov individuelt under
nedlukningen – nogle kommer på
skolen for at få ro, struktur, hjælp
med opgaverne eller for at snakke
og ikke risikere at mistrives. Trivslen
bliver vigtigere og vigtigere, i takt
med at nedlukningen fortsætter,
mærker lærerne.

NØDUNDERVISNING
ER FØRSTEHJÆLP
ORD Helle Lauritsen
FOTO Thomas Arnbo
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De yngste elever har givet lidt liv på skolen,
men nu kommer også flere og flere ældre elever til nødundervisning på Kokkedal Skole i
Fredensborg Kommune. En del af eleverne er
på skolen en til tre dage om ugen, men der er
også elever, der kommer hver dag. Fordi de
bedre kan koncentrere sig på skolen, fordi der
er struktur, eller fordi de trænger til at komme
hjemmefra. Måske er de ellers alene hjemme,
eller der er alt for mange familiemedlemmer
hjemme, når de skal arbejde med opgaver og
følge onlineundervisningen.
Lærere og ledere har lært noget fra første
nedlukning. Dengang fik nogle elever det
temmelig dårligt, så nu sker der en individuel
vurdering af den enkelte elev i samarbejde med
forældre og elever.

På 5. klassetrin kommer 15 ud af 75 elever i
skole hver dag, og flere kommer enkelte dage.
På 7. klassetrin kommer 10-12 elever jævnligt.
Berat sidder alene i klasseværelset. Han har
billedkunst online sammen med resten af klassen. De arbejder med collager.
“Det er sjovt. Vi sætter billeder af det, vi kan
lide, på et dokument. For eksempel er jeg vild
med fodbold. Jeg går til det og spiller det med
mine venner. Og så kan jeg lide pizza med shawarma”, siger han og peger på sin collage. Pizzaen er fremtrædende på billedet. Der er også et
dansk og et tyrkisk flag, ormeslik og forskellige
spil, som han spiller med vennerne.
“Jeg kan bedst koncentrere mig, når jeg er alene. Eller alene hjemme med katten. Men det er
fint at være her, når jeg har brug for at få hjælp

Charlotte kommer meget på skolen for at få støtte og hjælp til skolearbejdet. Thomas Windelin er en af hendes faste lærere.

fra lærerne. I fredags var Valdemar hjemme
hos mig, hvor vi havde matematik i to timer,
og så blev han og hyggede bagefter. Når vi
ikke er så mange på skolen, går vi rundt og
spiller Pokémon Go i frikvartererne. Når vi er
mange, spiller vi bold”, fortæller Berat.
UNDERVISER ONLINE
OG FYSISK SAMTIDIG

Thomas Windelin underviser i matematik, natur/teknologi, og så er han it-vejleder. I dag er
der kun tre elever om formiddagen, men der
kommer flere i eftermiddag på 5. klassetrin.
Han fortæller, at der også er elever, der både
følger onlineundervisningen her fra skolen
og derudover har nogle timer sammen med

en pædagog. De går tur, snakker og bager
måske en kage. Det er elever, der har brug
for at komme ud af huset, være i skolen i en
mere fast struktur og har behov for nogle at
tale med. Blandt andet i et håb om at kunne
forebygge skolevægring.
“Nogle gange har jeg svært ved at fornemme, hvor alle elever er henne rent trivselsmæssigt eller fagligt, og så kan de lige komme over på skolen, hvor jeg kan tale med dem
og se, om de har forstået den opgave, jeg har
givet. Sådan at vi kan justere hen ad vejen.
Men det er planlagt, for vi må jo ikke være
for mange ad gangen”, siger han.
Undervisningen foregår online for hele
klassen, men der kan sagtens sidde nogle elever i klasselokalet samtidig. Så lærerne skal

holde øje med alle former for håndsoprækning
– både fysisk og på Teams.
“De fleste familier er glade for nødundervisningen på skolen. For nogle elever er den
et tilbud, men andre fortæller vi, at de skal
komme på skolen. Det har opbakning fra
forældrene. De kan godt spørge om, hvorfor
eleven skal komme på skolen, men når vi har
forklaret det, så er det fint for forældrene”,
siger Thomas Windelin.
FORÆLDRE BAKKER OP
OM NØDUNDERVISNING

Alle elever arbejder som regel med det samme, når der er onlineundervisning i de forskellige fag. Det er bare forskelligt, hvor eleverne
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Berat er mødt op til nødundervisningen på Kokkedal Skole. Han sidder alene i et lokale og følger sin lærers undervisning online.

Nanna og Charlotte kommer meget på skolen for
at få støtte og hjælp til skolearbejdet af deres
lærer Thomas Windelin. Og så er det hyggeligt
at være sammen med venner.
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befinder sig. Rose går i 7. klasse og kan godt
lide at være på skolen.
“Det er hyggeligere, når vi er færre, og der
er flere lærere, så det er let at få hjælp. Men
det er også lidt nederen, at alle ikke er her”,
siger Rose.
Hun ville gerne selv i nødundervisning, og
hendes forældre var enige. Hun har været på
skolen, siden nødundervisningen begyndte,
og nu kommer hun fire dage om ugen. Forældrene arbejder hjemme, og hun har også to
brødre hjemme.
Normalt går hun til konkurrencesvømning
seks gange om ugen, men det er jo også lukket ned på grund af corona.
“Nu har vi onlinesvømning, og så går jeg
ture og cykler. Det sværeste er, at man ikke
kan se dem, man har lyst til at se. Det er det,
jeg glæder mig allermest til, når corona er

forbi. Jeg ser kun familien og så dem her i
skolen”, fortæller Rose.
BAGER FOR AT KOMME
VÆK FRA SKÆRMEN

Mikkel Klintø og Mette Kreutzfeldt er lærere
i udskolingen. De fortæller, at der kan være
nogle udfordringer med skolens internet. De
når knap at tale ud, før der står en elev, der
ikke kan logge på computeren, og en anden
kalder fra klasseværelset om, at der er internetproblemer. Mette Kreutzfeldt prøver at logge
eleven på. De lukker for det hele, og eleven
skal prøve at komme på via en anden browser.
Mette Kreutzfeldt har selv prøvet at sidde
hjemme uden at kunne komme på en hel dag:
“Jeg måtte skrive sms’er til eleverne og sende
opgaverne på den måde”, siger hun.

Den seneste måned har Mette Kreutzfeldt
haft kage med på skolen tre-fire gange.
“Det må godt være lidt hyggeligt, og så er
det anderledes, når jeg er så meget hjemme.
Jeg sidder let ved computeren hele tiden, så
jeg bager for at gøre noget andet og ikke bare
arbejde videre”, siger hun.
Begge lærere erkender, at tiden flyder noget
ud, og de glæder sig meget til, at skolen kan
lukke rigtigt op, og de kan få alle elever tilbage.
“Jeg blev ikke lærer for at lave onlineundervisning og rette opgaver. Det er svært at se,
om eleverne egentlig trives, når vi bare ses på
skærmen. Og om de alle har forstået arbejdsopgaverne”, siger Mikkel Klintø, der underviser i dansk, historie, samfundsfag og religion.
IKKE MANGE AT LEGE
MED FOR TIDEN

De to lærere arbejder med stormesteropgaver
og velværebingo. Det kan handle om at finde
så mange ting som muligt, der begynder med
bogstavet s, eller om at skrive et brev til en
ven eller lave mad til familien. Så der sker
noget, der er rart og sjovt.
“Det er specielt at undervise online i 7.a
og så samtidig skulle hjælpe elever fra 7.b
her på skolen med nogle andre opgaver. Men
alle elever er blevet bedre til at arbejde online
under nedlukningen. Vi har ikke lige så mange tekniske problemer som i begyndelsen, så
når vi kommer tilbage til noget mere normalt,
kunne jeg godt finde på at bruge onlineundervisning jævnligt”, siger Mette Kreutzfeldt.
Mikkel Klintø fortæller, at han efterhånden
holder igen med mængden af opgaver, som

“Nogle elever har brug for strukturen her, nogle har behov for at komme hjemmefra, og nogle fagligt
svage har brug for at kunne få støtte fra os lærere”, siger Mikkel Klintø.

han skal rette bagefter. I begyndelsen fik eleverne flere opgaver, men han har fundet stor
hjælp til mere kreativt arbejde i de mange lærergrupper på Facebook, hvor man udveksler
ideer til onlineundervisningen.
Nanna og Charlotte sidder sammen i et
lokale på 5. klassetrin. De er ordblinde og
bruger AppWriter til hjælp med læsningen.
“Det er bedre at være her, når der ikke er corona. Så er der flere at lege med”, siger Nanna.
Hun er alene hjemme, fordi forældrene er
på arbejde, så det er lettere at få hjælp på skolen. Hendes forældre taler engelsk i hjemmet,

så hun har også brug for hjælp til dansk og
matematik hos lærerne på skolen.
Pigerne arbejder på Teams i klasseundervisningen, og i pauserne er eleverne også
på Teams, hvor de spiller sammen. Spillet
Among Us er meget populært i klassen.
Pigerne fortæller, at de kun ses med et par
stykker af vennerne uden for skolen.
“Jeg glæder mig, til jeg kan komme på Bakken og bruge mit Bakkekort”, siger Nanna.
“Og komme til Spanien”, drømmer Charlotte.
hl@folkeskolen.dk

Kursus med

Ross Greene
• 2 x 1 dag online
• Simultantolkning
Fælles Proaktiv Problemløsning
Forfatter til ”Det eksplosive barn”

Se mere på rossgreeneidanmark.dk
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Tema/faglig fuser
Skolens fag blev ikke styrket af folkeskolereformen fra 2013. Det
viser en undersøgelse foretaget af Folkeskolen. I langt de fleste
fag har lærerne svært ved at lave den undervisning, de drømmer om.

Klaus Borgen Kronback Arildslund drømmer om at få tid nok til at
planlægge, blive inspireret og dygtiggøre sig selv. For så kunne
én lektions biologi om ugen sagtens være nok.

På Fredensborg Skole i Nordsjælland underviser Klaus Borgen Kronback
Arildslund 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. Han drømmer om at tage
ud i naturen med eleverne og fordybe sig i den undersøgende undervisning.

ORD

Camilla Jørgensen
Freja Grooss Jakobsen

FOTO

Ricky John
Molloy

“Jeg savner tid til at
dygtiggøre mig”
“De lange, lange skoledage er en
udfordring for både elever og lærere. Jeg tænker tit, om det overhovedet skaber nogen værdi at være
der så længe, når alle parter er helt
færdige klokken 14 eller 15. Forbereder vi bare eleverne på, at de skal
være vant til et 8-16-job?
Det er min drøm, at vi får
kortere skoledage og mere forberedelsestid til at skabe god og
værdifuld undervisning, hvor der
for eksempel er bedre mulighed
for at planlægge spændende ture
ud i vores smukke natur. Jeg når
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det i hvert fald ikke i lige så høj
grad, som jeg ønsker, for det kræver tid at planlægge turen.
Det er så ærgerligt, men det
kræver altså tid at undersøge
stedets dyreliv og planterige. Og
så synes jeg virkelig, at man skal
se nærmere på den administrative del af vores arbejde og alle
møderne, for det fylder virkelig
meget i hverdagen. For det meste
er det tid, jeg langt hellere ville
bruge på konkret forberedelse
eller faglig research.
I min optik vil det gøre både

mig selv, mine kolleger og mine
elever gladere, og det vil give os
mere energi og overskud til at
være nysgerrige i hverdagen. Det
er lysten, der skal drive værket,
og jeg tror, at det vil hjælpe gevaldigt, hvis vi får en mindre mekanisk skoledag. Lige nu handler
det alt for ofte om at styrte videre
til det næste undervisningslokale,
og vi glemmer helt at reflektere
over det, som vi lige har lært og
undervist i. Det er vel ikke meningen? Som lærer har jeg i hvert
fald tit fornemmelsen af, at lærin-

gen og oplevelserne i klasserne
ikke når at bundfælde sig.
Jeg drømmer om at få mere
overskud til undersøgende undervisning, og at eleverne får mere
overskud til at fordybe sig og gå
på opdagelse. Jeg behøver ikke
mere undervisningstid, for jeg kan
sagtens få den ene times biologi
om ugen til at blive megainspirerende. Men jeg mangler tid til
at planlægge, blive inspireret og
dygtiggøre mig.
fgj@folkeskolen.dk
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Tema/faglig fuser

En ny undersøgelse viser, at lærerne ikke mener, at deres fag er blevet styrket
af folkeskolereformen. I langt de fleste fag har lærerne svært ved at skabe den
undervisning, de drømmer om. Det rammer lærernes faglige stolthed og
elevernes læring.

Lærerne:

Reformen
svækkede
vores fag
ORD

Camilla Jørgensen
Freja Grooss Jakobsen

“Mange lærere tør ikke gå uden for pensum
og eksempelvis sætte tid af til tværfaglige forløb eller arbejde med hands on-projekter. Det
er simpelthen så ærgerligt, for det kommer til
at virke, som om lærerne har glemt alt det, de
kunne for 15 år siden”.
Sådan lyder det fra en af de 971 lærere,
der har deltaget i Folkeskolens undersøgelse
af, hvordan folkeskolereformen fra 2013
reelt har påvirket fagene i skolen. Og svaret
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i undersøgelsen er klart og tydeligt. Hele 96
procent af lærerne mener ikke, at deres fag er
blevet styrket af reformen. De savner tiden
til at skabe og fordybe sig i forberedelsen
af en kreativ og varieret undervisning, som
motiverer eleverne – især i skoledagens sidste
lektioner. Blot fire procent oplever, at deres
fag er blevet styrket.
Fra lærerne i undersøgelsen lyder det blandt
andet, at “børn i dag får mindre af den sjove

og anderledes undervisning end tidligere,
fordi der simpelthen ikke er tid nok til at
forberede god og inspirerende undervisning
til hver lektion”, og at et “øget lektionstal
og flere opgaver uden tidsramme (som har
medført mangel på forberedelsestid) har gjort
undervisningen mindre varieret, mindre involverende og mindre fyldt med bevægelse”.
Flere af lærerne beskriver desuden, at deres
faglige integritet er under pres som et direkte

Intet fagligt løft

OM UNDERSØGELSEN

“Er dine fag blevet styrket af længere skoledage?”
I december satte Folkeskolen en undersøgelse i gang
på folkeskolen.dk og Facebook blandt lærere i hele
landet. Den skulle give svar på, hvordan folkeskolereformen opleves ude i undervisningslokalerne på de
enkelte fag.

0 %
I høj grad

4 %

I nogen grad
Hverken-eller

18 %

971 lærere har svaret på spørgeskemaundersøgelsen i
løbet af slutningen af december 2020 og starten af
januar 2021. I undersøgelsen er alle fag, klassetrin
og 95 at landets 98 kommuner repræsenteret.

I mindre grad
Slet ikke

På folkeskolen.dk vil du de kommende uger kunne
læse mere om, hvordan reformen har påvirket fagene,
eleverne og lærerne.

60 %

18 %

Følg med på folkeskolen.dk/faglig_fuser

Ingen fag vil beskæres

Tysk og fransk lider sidst på dagen

Fordelingen af faglærere svarer til fagenes størrelse, og kun
dansklærere peger på eget fag. “Hvis der skal skæres i
skoledagens længde, så skal der skæres i undervisningstiden.
Hvilke fag mener du, at der skal skære i?”

“Hvilke af dine fag kan være udfordrende at undervise i sidst
på dagen?”

61 %

Understøttende undervisning
44 %

Lektiehjælp/lektiecafé

39 %

Alle fag skal skæres ligeligt
Dansk

17 %

Fransk

100 %

Tysk

100 %

Fysik/kemi

100 %
96 %

Biologi

Kristendomskundskab

12 %

Samfundsfag

94 %

Håndværk og design

10 %

Historie

93 %

Matematik

93 %

Matematik

9 %

Fransk

7 %

Kristendomskundskab

88 %

Tysk

7 %

Engelsk

87 %

Billedkunst

7 %

Musik

82 %

Musik

6 %

Dansk

82 %

Engelsk

5 %

Natur/teknologi

Madkundskab

5 %

Geografi

Historie

4 %

Håndværk og design

Idræt

4 %

Billedkunst

Naturfag
Samfundsfag

3 %
1 %

75 %
68 %
55 %
51 %
41 %

Madkundskab
Idræt

21 %

Kilde: Fagbladet Folkeskolen. Se boks om undersøgelsen.
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“Børn i dag får mindre af den sjove og
anderledes undervisning end tidligere”.

resultat af den manglende forberedelsestid og
de mange faglige mål.
Folkeskolereformen har nemlig ikke alene
haft konsekvenser for undervisningen i de forskellige fag, men også for lærernes arbejdsliv.
En lærer beskriver således, hvordan reformen
direkte har resulteret i “mere stress, en dårligere følelse af at slå til og forringet faglig stolthed”, mens en anden lærer tilføjer, at “ildsjælene er blevet drevet væk, andre er knækkede, og
så er det svært at bevare en faglig stolthed, når
man ved, at man ikke leverer kvalitet”.
Ind imellem de mange kritikere af reformen
findes dog også lærere, som mener, at der er
positive elementer at hente fra reformen.
“Jeg føler, at jeg er blevet mere målrettet
i min undervisning. Så på den måde er mine
fag blevet styrket”, forklarer en lærer.
Og fra flere lærere i undersøgelsen lyder
det, at erfaringerne fra tiden før reformen har
været med til at få den nye reform til at fungere på fagene i praksis.

“Jeg tror, at min erfaring har været min redning”, lyder det blandt andet fra en af lærerne i
undersøgelsen.
NOGLE FAG LIDER
MERE END ANDRE

Ni ud af ti lærere mener, at ændringen i
forberedelsestiden som konsekvens af lov
indgrebet i 2013 og folkeskolereformen
sammenlagt har haft direkte negative konsekvenser for deres fag. En lærer konkluderer
i undersøgelsen: “Mine fag ville være blevet
styrket af reformen, hvis jeg havde tid til
forberedelse”.
Langt størstedelen af de adspurgte lærere
mener, at manglende forberedelsestid er et
problem i deres fag, men alligevel mener
nogle af lærerne, at deres fag lider mere end
andre. Særligt fransk-, samfundsfags- og
dansklærerne oplever, at deres fag er forrin
get efter ændringen i forberedelsestiden. Det

samme gør idræts-, håndværk og design- og
madkundskabslærerne, dog i mindre grad.
Særligt rettearbejdet i de boglige fag er
forklaringen på, hvorfor nogle fag er mere
påvirket af ændringen i forberedelsestiden end
andre, lyder det fra lærerne.
“Evaluering af skriftligt arbejde udskydes
og presses, fordi der ikke er tid. Dette kræver
ofte et flow, som kan være svært at finde tid
til inden for 37 timer”, skriver en lærer i undersøgelsen.
Lærerne er særligt utilfredse med de lange
skoledage. Hele 63 procent af lærerne i undersøgelsen mener, at det er vanskeligt at undervise
i alle deres fag i slutningen af skoledagen, og
fra en af lærerne lyder det, at “hvis man er
‘uheldig’, og ens timer i et fag alle ligger over
middag, så går det direkte ud over fagligheden”.
Særligt fransk-, tysk- og fysik/kemi-lærerne
oplever, at det er svært at undervise i deres
fag sidst på dagen, mens idræts-, madkundskabs- og billedkunstlærerne finder undervisningen sidst på dagen mindre vanskelig. Fra
en tysklærer i undersøgelsen lyder det:
“Det kan godt være, at eleverne nu starter
tidligere med tyskfaget, men når timerne så
ligger i de sidste timer, hvor eleverne er dødtrætte, så mærkes det tydeligt, at indlæringen
er langsom, og energien til at yde og træne er
begrænset. Det gælder på alle klassetrin”.
Mens en anden lærer fortæller:
“Vi sørger for, at idræt ligger sidst på
dagen, og forsøger derudover at have ho-

Bruger du tv og film i
undervisningen?
Dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag, naturfag, billedkunst og kristendom.
Uanset hvad du underviser i, og på hvilke klassetrin, kan
du kigge forbi og få nyt materiale med inspiration til at
bruge tv og film.

copydan-avumedier.dk/laeringsfestival
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vedlærere på, så det ikke er de små fag med
faglærere med mindre relation til eleverne, der
underviser sidst på dagen”.
60 procent af lærerne konkluderer desuden,
at deres fag slet ikke er blevet styrket af længere skoledage. 18 procent mener, at deres
fag er blevet styrket i mindre grad, og kun fire
procent mener, at deres fag i nogen grad er
blevet styrket.
HVOR KAN KNIVEN
SÆTTES IND?

97 procent af lærerne mener derfor også, at
skoledagene skal gøres kortere. Men spørger
man lærerne, hvilke fag der skal skæres i, er
svaret straks mere broget. Det er nemlig de
færreste af lærerne, som mener, at man kan
skære i timetallet i deres egne fag.
Langt størstedelen af lærerne mener, at det
er den understøttende undervisning og lektiehjælpen, som skal fylde mindre på skemaet,
og mere end en tredjedel af lærerne er af
den holdning, at der bør skæres ligeligt i alle
folkeskolens fag. Men der er også flere, som
mener, at det enten er dansk, kristendomskundskab eller engelsk, der må undvære lidt
af fagenes undervisningstid.
Flest peger dog på dansk som det fag, der
bør skæres i for at gøre skoledagen kortere.
Og hele 16 procent af dansklærerne mener da
også selv, at deres fag godt kan spare lidt på
undervisningstiden.

“Man kunne skære lidt i den reelle danskundervisning og sørge for at implementere læsning og skrivning i nogle af de praktiske fag”,
foreslår en af dansklærerne i undersøgelsen,
mens en anden dansklærer konkluderer, at
“de ekstra dansktimer og skoledagens længde
gør timerne mindre effektive. Der er grænser
for, hvor længe og hvor meget eleverne kan
koncentrere sig. Fire daglige dansklektioner
i indskolingen er umuligt at udfylde med
læringsrelevante aktiviteter med den forberedelsestid, som vi har lige nu”.
Kristendomskundskab, matematik, tysk,
fransk og håndværk og design står også for
skud, og fra en af lærerne i undersøgelsen
lyder det, at man bør “skære i kristendomskundskab. Det er ikke nødvendigt for en 1.
klasse at have to timers kristendomskundskab
om ugen”.
Selv om lærerne ikke er helt enige om,
hvordan og hvor der skal skæres, så er de til
gengæld enige om, hvilke fag der ikke kan
tåle at få skåret i timetallet. Samfundsfag,
historie, naturfag og idræt bliver nemlig alle
fredet af lærerne.
“Det er svært at skære mere i de små fag,
hvis eleverne stadig skal have noget ud af det.
Det bliver vanskeligt at opnå rimelig viden
og kompetencer inden for fagene”, beskriver
en lærer.
fgj@folkeskolen.dk
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“Evaluering af
skriftligt arbejde
udskydes og
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Med MiLife nye læringsplatform har det aldrig
været nemmere, mere fleksibelt og tilgængeligt at
undervise i personlige og sociale kompetencer.
Med dit UniLogin har du direkte adgang. Log gratis
ind i Basis abonnementet, og find inspiration til din
undervisning. Der er også udvalgte materialer fra
abonnementerne. Log ind fra milife.dk.
Vi ses på Læringsfestivalen 1-4. marts 2021
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Tema/faglig fuser
Skolens fag blev ikke styrket af folkeskolereformen fra 2013. Det
viser en undersøgelse foretaget af Folkeskolen. I langt de fleste
fag har lærerne svært ved at lave den undervisning, de drømmer om.

Peter Vinther Rasmussen vil gerne gøre abstrakte begreber som
økonomi og politik konkrete for eleverne. Derfor drømmer
samfundsfagslæreren om længere forløb uden for klasseværelset.

“Samfundsfag skal læres
i virkeligheden”
ORD

Camilla Jørgensen
Freja Grooss Jakobsen

FOTO

Ricky John
Molloy

På Østervangsskolen i Roskilde underviser Peter Vinther Rasmussen 7. og 8.
klasse i dansk, geografi, historie og samfundsfag. Han vil gerne bryde med de
fastlagte timer på skemaet og sende eleverne ud i samfundet.
“Samfundsfag kan være et meget
abstrakt fag for eleverne at forstå
og forholde sig til. Økonomi,
politik og forskellige systemer kan
nogle gange være svære at greje
for eleverne. Derfor føler jeg også,
at vi bør gøre det så virkelighedsnært, som vi overhovedet kan.
Jeg drømmer om, at eleverne
kan komme i en form for praktik.
De trænger til at komme ud i
samfundet og opleve, hvordan det
fungerer i forskellige virksomheder, institutioner og erhverv. Vi
kunne besøge Christiansborg eller
den nærliggende kommune og
på den måde gøre stoffet mindre
abstrakt for eleverne.
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Reformen fortalte os, at vi
skulle gøre skolen mere aktiv
i lokalsamfundet. Men det gør
vi ikke rigtigt i forhold til samfundsfag, selv om det er helt
oplagt. Men det har været svært
for skolerne, fordi dagene er
brudt op i så mange forskellige
fag. Det kunne være dejligt, hvis
vi kunne gøre op med det. Indtil
nu er der blevet kigget for meget
på resultater og test.
Jeg kunne godt tænke mig, at
der er plads i skemaet til længere
forløb, hvor vi kan være der,
hvor det sker. Men det er svært,
sådan som skolen fungerer lige
nu. Jeg har ellers indtrykket af,

at mange virksomheder er interesserede i at få elever på besøg
eller i praktik, så det ville være
fantastisk med den mulighed.
En dag viste jeg en dokumentarfilm i min samfundsfagstime,
som handlede om drab mellem
to venner. Vi fulgte retssagen
og så, hvordan alt det juridiske
og selve systemet fungerer. De
opdagede, at det slet ikke fungerer som i amerikanske film,
og det gjorde enormt indtryk på
dem. Tænk hvad det kunne give
eleverne, hvis de kunne opleve
realiteterne i virkeligheden. Det
ville være en drøm for min samfundsfagsundervisning.

Vi kunne snakke med mennesker, som vi normalt kun læser
om i bøgerne, og det ville blive
en anderledes og mere virkelighedsnær skoledag og undervisning. Det ville gøre en stor
forskel for de lange skoledage,
hvis vi nogle dage kunne tage på
faglige ture ude i virkeligheden
over middag.
Jeg har håb for, at det kommer
til at ske en dag – at samfundsfag
kan blive et samfundsnært fag.
Men spørgsmålet er, hvor lang
tid der går. Det handler i sidste
ende om politisk vilje”.
fgj@folkeskolen.dk

26

Tema/faglig fuser
Skolens fag blev ikke styrket af folkeskolereformen fra 2013. Det
viser en undersøgelse foretaget af Folkeskolen. I langt de fleste
fag har lærerne svært ved at lave den undervisning, de drømmer om.

Sølvi Domsten mener, at der er gået for meget regneark i
timeplanlægningen. Hun drømmer derfor om en folkeskole uden
den begrænsende jagt på læringsmål.

Smid
skemaet
væk
Sølvi Domsten underviser i håndværk
og design, billedkunst og tysk i 5.-8.
klasse på Skolen på Islands Brygge i
København. Hun ønsker sig, at
kreativitet sættes over læringsmål, og
at fagene drager nytte af hinanden.
“Jeg drømmer om, at det behavioristiske grundlag for den nuværende folkeskolereform fjernes,
og at hysteriet omkring læringsmålene ophører. Der er simpelthen ikke noget mere kvælende
for kreativiteten, fordybelsen og
det eksperimentelle end den evige jagt efter læringsmål.
Der, hvor vi virkelig lærer

noget, er, når vi fordyber os og
eksperimenterer. Det er der, hvor
man begår fejl, som man kan
rette op på og finde løsninger på.
Jeg tror på, at man husker bedre
med kroppen, smagen, synet og
følelserne. Og det drømmer jeg
om, at der er plads til i reformen
– at der lægges vægt på de æstetiske læreprocesser.

Vi skal gå tider i møde, hvor
skoledagene er kortere, og hvor
fagene får lov til at understøtte
hinanden og arbejde sammen.
Vi skal turde satse på det tværfaglige og en projektorienteret
undervisning, for der er masser
af matematik i musik og kunst,
og der er formidlingsopgaver i
alle fag.
Det vil måske give mig mere
sved på panden, når jeg skulle
planlægge undervisningen, men
jeg ville elske det mere, når
jeg samtidig kunne samarbejde
med en kollega. Jeg savner den
projektform, som vi havde for
ti år siden, hvor der var tid og
resurser til den slags samarbejde.
Vi forsøger at tænke det ind på
skolen – men i dag er alle fag
klippet op i individuelle timer.

ORD

Camilla Jørgensen
Freja Grooss Jakobsen

FOTO

Ricky John Molloys

Det er blevet sværere at fritænke
og skabe et fleksibelt skema, fordi
vi hver især har så mange timer
og klasser. Der er gået for meget
regneark i timeplanlægningen.
Jeg drømmer om en hverdag,
hvor eleverne vil spekulere mindre over, hvad de lærer, om det
lige var tysk eller matematik. Fagene kan drage nytte af hinanden
og smitte af på hinanden. Det
ville skabe en bredere forståelse
hos eleverne.
Jeg husker selv alt det, som
jeg lærte i det kreative og anderledes hjørne, bedst. Der, hvor vi
blev udfordret på en ny måde, og
hvor vi fik lov til at tænke alle
fagene sammen. Hvad husker du
fra din skoletid?”
fgj@folkeskolen.dk
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Debat

Den danske model virker
– også ved genåbningen

Danske børn
i Syrien
AF PIA SIGMUND, ph.d., tidligere lærer

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV
MADSEN

Formand for
Danmarks
Lærerforening
Illustration:
Hayley Wells

Godt på vej gennem en runde overenskomstforhandlinger, som tegner bedre, end vi kunne
have frygtet, er der igen grund til at udtrykke
tilfredshed med den danske aftalemodel. Selv
i krisetid kan vi finde løsninger, som parterne
er klar til at tage et fælles ansvar for.
Af samme grund må vi også minde om, at
styrken i den danske model gælder for andet
og mere end overenskomster. Da samfundet
lukkede ned sidste forår, kom journalister
rejsende fra resten af Europa og verden for at
formidle historien om den danske folkeskole,
som var i stand til at gennemføre en succesfuld
genåbning i tryghed og med opbakning hele
vejen rundt. Det kunne kun lade sig gøre, fordi
rammerne for genåbningen blev skabt i fællesskab. De fleste steder havde lærerne indflydelse på, hvordan udfordringerne blev løst. Der,
hvor tingene blev besluttet hen over hovedet
på folk, gik det skidt med genåbningen.
Det er værd at huske på nu. Lige nu står
undervisningsområdet over for den anden
genåbning med alle de udfordringer, det vil
indebære. Samtidig har regeringen spillet ud
med en ekstremt ambitiøs teststrategi. Der
venter en kolossal opgave foran os, hvis vi
skal levere god undervisning, uden at det går
ud over sikkerhed og sundhed for elever og
lærere. Den opgave kan vi kun løse i tæt samarbejde og i fællesskab.
Alligevel ser vi eksempler på kommuner,
der træffer hurtige beslutninger om, hvordan
testning af lærere og elever skal finde sted
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i forbindelse med genåbningen. Helt uden
dialog med de lokale parter. Det kan vi ikke
acceptere, og det er den værst tænkelige måde
at sikre samarbejde om genåbningen på. De
gode løsninger skal findes i fællesskab og
med størst mulig opbakning hele vejen rundt!
Partierne på Christiansborg viste vejen, da
de i sidste uge indgik forlig om en coronahjælpepakke, som blandt andet skal komme
folkeskolen til gavn. Her slog de nemlig fast:
“Skolerne gives i vidt omfang frihed til at
vurdere lokalt, hvordan midlerne anvendes
bedst inden for formålet”. Tak for det! Og
det skal så følges op af et forpligtende lokalt
samarbejde. Det nytter ikke, at regeringen og
Folketinget slipper tøjlerne, hvis kommunerne
så bare overtager den overdrevne styring og
træffer beslutninger hen over hovedet på ledere og lærere på skolerne.
Vi står foran en kæmpe opgave. Lad os igen
vise, at samarbejde og den danske model er i
stand til at løfte den.

“De fleste
steder havde
lærerne
indflydelse på,
hvordan
udfordringerne
blev løst”.

Alle danske børn er omfattet af undervisningspligten. Bor de i udlandet, kan forældrene orientere sig på uvm.dk, “Vejledning
til familier bosat i udlandet”. Men hvad
med de 25 danske børn i fangelejrene alHol og al-Roj i det nordlige Syrien? Her
er der intet internet, ingen computer, ingen
bøger. Og heller ikke tøj mod vinterkulden,
ikke nok at spise, ingen lægehjælp.
Flere instanser har bedt regeringen om at
hente børnene til Danmark: De uafhængige
kurdiske styrker og selvstyret i regionen,
der vil tømme lejrene, en FN-afgørelse fra
november 2020, der fastslår, at lande som
Danmark har en forpligtelse til at hente børnene hjem ifølge FN’s Børnekonvention, og
en helt ny FN-rapport, der beder alle lande
om at hente deres borgere hjem fra lejrene.
Jeg har været lærer i folkeskolen (19631993) og ved, at børn har brug for tryghed i
hverdagen. Det får de ikke, når de er lukket
inde bag pigtråd, og alt omkring dem er
kaos. Nu er jeg i bedstemoralderen og er
blevet aktivist på disse børns vegne. Jeg er
med i netværket Bedsteforældre for Asyl og
i støttegruppen “Børnene hjem fra Syrien
NU!” Vi mener, at vi må støtte disse uskyldige børn. Hvis ikke de kommer til Danmark nu, kan man frygte, at de bliver radikaliserede, om få år måske børnesoldater og
i alt fald bitre på det land, der nægtede dem
deres retmæssige adgang.
Børnenes mødre skal til Danmark med
dem. Det drejer sig om i alt syv kvinder –
syv – som selvfølgelig skal have deres sag
undersøgt af danske myndigheder og eventuelt dømmes og afradikaliseres. Politiets
Efterretningstjeneste har udtalt, at der findes
gode programmer for den slags.
Læs mere på: repatriatethechildren.dk

Deltag i debatten. Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til
fagbladet Folkeskolen på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folkeskolen.dk og tilsendte indlæg
optages i bladet, i det omfang der er plads.

Børne- og Undervisningsudvalget
har øjnene rettet mod frihedsforsøg
AF MF ANDERS KRONBORG (Socialdemokratiet), formand for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, og MF
STÉN KNUTH (Venstre), næstformand for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

I Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, med 29 folketingsmedlemmer, er vi meget spændte på at se, hvad frihedsforsøget på
dagtilbuds- og folkeskoleområdet kan føre til.
Derfor har vi inviteret de respektive kommuner, Holbæk, Esbjerg, Helsingør og Rebild,
til dialog med Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg. Udvalget vil også besøge de
respektive kommuner og ønsker direkte dialog
med de respektive fagudvalg, for det bliver
enormt spændende at se, hvad den øgede frihed
fra snærende statslige og kommunale bindinger
konkret kommer til at betyde for kvaliteten i de
enkelte skole- og daginstitutionstilbud.
Nu har politikere på Christiansborg og de
berørte kommuner den udfordring, at man
skal rykke et skridt tilbage, følge og observere
forsøget. Beslutningerne om organiseringen af
frihedsforsøget rykkes helt tæt på de enkelte
institutioner og dermed på de enkelte ledere,
pædagoger, lærere, forældre og elever.
Vi er ikke i tvivl om, at der kommer meget

godt ud af besøget. Og vi tror, at såvel politikere som andre kommuner kan lade sig inspirere af forsøget. Vi er derfor også glade for, at
vi har fået bekræftet, at også KL’s Børne- og
Undervisningsudvalg vil følge forsøget tæt.
Inden projektet starter, vil vi i Børne- og
Undervisningsudvalget meget gerne tidligt i
processen høre, hvordan de enkelte kommuner
planlægger arbejdet med forsøgene, og vi har
derfor i marts inviteret de pågældende kommuner til at gæste Folketinget. Ligeledes agter
vi selv at komme på besøg i kommuner.
Der er mange elementer i et forsøg, som
er spændende. For eksempel hvilken proces
kommunerne allerede har haft, og hvad de enkelte kommuner forventer at sætte i søen frem
mod sommerferien for at klæde skoler og daginstitutioner bedst muligt på til forsøget.
Derudover hvordan man inddrager forældre
og elever på en ny måde, og hvordan man
skaber tryghed for medarbejdere, når faste
strukturer og skemaer måske brydes ned og

laves på en helt ny måde. Uden tvivl giver forsøget nogle reaktioner fra lærere, pædagoger,
ledere, elever og forældre.
Vores håb er, at rigtig mange vil følge forsøget med interesse, men det er også vores
håb, at politikerne husker at holde fingrene
væk fra styrepinden. Friheden skal ikke stoppe ved borgmesterkontoret! Den politiske
opgave bliver i stedet at suge til os af indtryk
og inspiration.
Vi tror på, at forsøget i kommunerne vil tilføre både folkeskolen og børnepasningen nye
kvaliteter. For eksempel vise os, hvordan lokal
iderigdom kan medvirke til, at vi i folkeskolen
giver eleverne en hverdag med bevægelse
og mulighed for at bruge kroppen – en af de
udfordringer, vi ikke har været dygtige nok til
at løfte endnu.
Vi ønsker medarbejdere i Holbæk, Esbjerg,
Helsingør og Rebild Kommune et stort held og
lykke med forsøget. Vi glæder os til at følge
jeres arbejde.  

Sæt dit X på Pia Jessen
AF KIM JØRGENSEN på vegne af kredsstyrelsen i Varde Lærerkreds og
MARIANNE GIANNINI på vegne af hovedstyrelsen i Børnehaveklasseforeningen

Pia Jessen er en dedikeret, ansvarsfuld og
fagpolitisk kompetent kandidat til en plads i
Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse.
Pia har med sin store interesse i folkeskolen vist sine kompetencer på mange scener.
Hun har været medskriver på Fælles Mål og
fungeret som sparringpartner i forbindelse
med udarbejdelse af sprogtest for Undervisningsministeriet. Pia har skrevet artikler, holdt

faglige oplæg og kurser samt bidraget til diverse rapporter om skolestart og har deltaget i
Altingets netværksgruppe for børn og unge.
Siden 2007 har Pia været formand for Børnehaveklasseforeningen, hvor hun ud over det
almindelige foreningsarbejde arrangerer årlige
skolestartskonferencer med relevante oplæg
for 110 aktive undervisere i indskolingen.
Lokalt er Pia Jessen tillidsrepræsentant og

kredsstyrelsesmedlem i Varde Lærerkreds.
Varde Lærerkreds sender Pia til valg med de
bedste anbefalinger og beskriver Pia som et
positivt og konstruktivt bidragende kredsstyrelsesmedlem, der i alle sammenhænge
formår at stå fast på solidariske løsninger til
gavn for alle medlemmer, deres trivsel og
arbejdsmiljø. Pia har siden 2007 været kongresdelegeret i Danmarks Lærerforening.
Folkeskolen
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Skolen
skal lære
dig at vælge
ORD

Andreas Brøns Riise

ILLUSTRATION

Peter Berke

Eleverne skal lære så lidt som muligt af det, de ikke er
interesserede i. Til gengæld skal de opleve at forstå et
område i dybden. Sådan lyder det fra Étienne Wenger, der
er en af hovedtalerne ved årets Læringsfestival.
Læring er noget, der opstår mellem mennesker, ikke inden i
et menneske, mener den schweiziske sociolog og læringsteoretiker Étienne Wenger. Det er det læringssyn, som ligger
til grund for hans teorier, der bliver brugt vidt og bredt i
arbejdet med praksisfællesskaber på blandt andet skoler i
hele verden. Det er også sådan, han mener, man bør se på
undervisning i grundskolen.

Derfor glider han også hurtigt af på det klassiske journalistiske spørgsmål om, hvad der bliver de vigtigste pointer,
som lærerne skal tage med sig fra det oplæg, han skal holde på årets Læringsfestival om en uge.
For sådan foregår det ikke, når man skal lære nogen
noget, pointerer han. Det starter med en samtale mellem
mennesker.
Folkeskolen
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Foto: Pedersen Peer/Ritzau Scanpix

En livline
i opgaveskrivningen
Forfatterweb giver
overblik over:
•
•
•
•

Forfattere
Genrer
Perioder
Spændende temaer

Forfatterweb.dk
– et uundværligt værktøj
danskundervisningen.

Mød forfatterweb
på Læringsfestival
online 2021
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“Jeg er ikke lærer. Jeg er læringsteoretiker.
Derfor er det også svært for mig at fortælle
lærere, hvad de skal gøre. Jeg præsenterer dem
for en teori, og så kan vi sammen diskutere og
have en samtale om, hvordan den er relevant
for dem”, lyder det over Skype-forbindelsen fra
Schweiz.
“Men helt grundlæggende vil jeg sige, at vi er
sociale væsner, og derfor er læring ikke bare en
simpel, kognitiv proces, der putter information
i vores hoved eller færdigheder i vores hænder.
Undervisning handler også om at blive et menneske i verden i relation til andre mennesker”.
Så er scenen ligesom sat. Og på det bagtæppe
vil Étienne Wenger alligevel gerne komme med
nogle bud på, hvad hans syn på undervisning
som socialt fænomen betyder for lærerrollen i
praksis i folkeskolen.
“Læreren bør tænke mere på, hvem eleverne
er på vej til at blive, og mindre på det pensum,
de skal have ind i hovedet. Og i den proces skal
man bruge både sig selv og verden”, siger den
68-årige læringsteoretiker og tilføjer med et
stort smil: “Hvis jeg kan formidle det til lærerne
på fem kvarter, så vil jeg være meget glad”.

EN FØLELSE
AF AT MESTRE
Mængden af viden eksploderer i disse år, påpeger Étienne Wenger. Men i stedet for at udvide
pensum i skolen bør man gå den anden vej,
mener han. Fokusere på færre ting, der tager
udgangspunkt i elevernes interesser.
Til gengæld skal de opnå en følelse af at
mestre det stof, der bliver fokuseret på. Så vil
de nemlig senere i livet have lettere ved at lære
nye ting.
“Jeg siger ikke, at man nødvendigvis skal
afskaffe pensum. Men der er så mange steder at
rette sin opmærksomhed hen i verden i dag. Der
er så mange tilbud, at det bliver yderst vigtigt at
lære at navigere i det. At lære at vælge, hvor man
skal rette sin opmærksomhed hen”, siger han.
“Nogle gange bliver skolens problem, at den
vælger for eleverne. Hvad man skal lære, er
allerede tilrettelagt for en. Og så øver man ikke
at være voksen, for det at være voksen handler
om at foretage valg om, hvilke informationer
man skal give produktiv opmærksomhed ud fra,
hvem man er, og hvem man ønsker at blive”.
Kan eleverne i grundskolen overskue konsekvenserne af de valg, de tager, hvis de selv må
vælge, hvad de vil lære?
“Man skal naturligvis ikke helt åbent spørge
eleverne: ‘Hvad har du så lyst til at lære i dag,
lille elev?’ Men vi skal bruge deres interesse til

CORONA SENDER
LÆRINGSFESTIVAL
ONLINE
I år er Skolemessen og Danmarks
Læringsfestival gået sammen om et fælles
digitalt arrangement med fokus på faglig
kvalitet, trivsel og erfaringerne med
fjernundervisning.
Udstillingsdelen med oplæg fra
pædagogiske undervisningskonsulenter
samt præsentationer fra udstillerne af
læremidler og læringsresurser er gratis
at klikke sig ind på online, mens den mere
faglige del af konferencen kræver billet.
Læringsfestival online 2021 finder
sted den 1.-4. marts.

Læs mere på
laeringsfestivalonline.dk

at lære dem den disciplin, det kræver at fokusere
længe nok på noget til at mestre det”, siger
Étienne Wenger.
Børn skal selvfølgelig ikke vide, hvad de vil
være, når de bliver voksne, understreger han. Så
de skal ikke specialisere sig i den forstand.
“Men skolen skal udfordre eleverne til at blive
virkelig gode til noget, de interesserer sig for.
Det er mindre vigtigt, om det er skak, guitar,
fodbold eller kvantefysik. Det vigtige er, at man
lærer, hvad der skal til for at mestre noget”.
“At mestre noget transformerer en som menneske. Og lige præcis det skal man opleve i skolen.
Det er et helt andet pensum. Det er et pensum,
der handler om identitet i stedet for information”.

PENSUM FYLDER
HELE SKOLEDAGEN
Vil det ikke skabe enorm ulighed, hvis man ikke
sikrer sig, at alle forlader skolen med nogle basale færdigheder?
“Der er helt klart et ulighedsproblem i verden
i dag, som et nationalt curriculum kan være en
vej til at udjævne. Især fordi man er nødt til at
kompensere for, at elevernes meget ulige forhold
på hjemmefronten har meget stor betydning for
læringen. Det anerkender jeg”, siger Étienne
Wenger.
Han understreger dog, at han savner skarphed
i afgrænsningen af, hvad det så er for basale
færdigheder, alle skal have. I de fleste lande, læringsteoretikeren har besøgt, udfylder indlæring af
pensum stort set hele skoledagen, fortæller han.
“Lige nu koncentrerer man sig om, hvor meget
eleverne maksimalt kan nå at lære i løbet af skoletiden. Man bør i stedet koncentrere sig om, hvad
minimumskravene er for at kunne begå sig som
voksen i verden i dag”, siger Étienne Wenger.
“Kort sagt: Hvordan kan man minimere
mængden af ting, som alle elever skal lære, uanset om de er interesserede i det eller ej. Det er vi
nødt til at være meget skarpe på. Og så kan vi
bruge mere tid på at lære eleverne at blive mennesker, der kan foretage valg i verden. Der er i
stand til at fokusere på det, de skal, hvis de skal
blive de mennesker, de gerne vil være”.
Hvordan måler man som politiker med ansvar
for kvaliteten i skolen, om den lever op til det?
“Jeg er ikke imod målinger i sig selv. Vi skal
selvfølgelig måle, om eleverne opnår helt basale
færdigheder inden for førnævnte minimumspensum. Skolen er blevet rigtig god til at måle for
eksempel med Pisa, og det er fint med mig”,
siger Étienne Wenger.
“Men omvendt synes jeg heller ikke, vi i
skolen skal fokusere på de ting, der er lette at

måle, bare fordi de er lette at måle. Jeg er ikke
i tvivl om, at hvis man virkelig fokuserede på
det, så ville man også kunne finde måder at
evaluere – ikke nødvendigvis måle – om man
har formået at dygtiggøre sig nok i et felt til, at
man mestrer det”.
For den schweiziske teoretiker er det vigtigere
at diskutere, om undervisningen giver mening,
og hvilket grundsyn man i skolen har på læring.
“Har man en kognitiv teori, interesserer man
sig udelukkende for, hvad der er inde i hovedet
på en person. Det betyder måske i virkeligheden
ikke så meget, slet ikke i det 21. århundrede,
hvor man kan slå alverdens informationer op
med et par klik på internettet”, siger Étienne
Wenger.
“Så hvilke læringsteorier skal vi i stedet bruge
i skolen, hvis vi skal skabe mennesker, der kan
begå sig i verden i det 21. århundrede? Dét er
det vigtige. Derfor vil jeg gerne skubbe til selve
tænkningen. I retning af hvad der opleves som
meningsfuldt”.

DET KRÆVER
POLITISK MOD
Hvad det mere konkret betyder for en lærer i
et klasselokale, understreger Étienne Wenger
igen, at han ikke ved. Til gengæld er han helt
klar over, at det er en stor opgave, han opfordrer
skolen til at tage op.
“Mine teorier er blevet brugt til praksisfællesskaber for lærere over hele verden. Men ikke
så meget i selve undervisningen. Og for at være
fair: Det er virkelig svært for uddannelsesverdenen at ændre det grundlæggende syn på læring.
For det kræver en fuldstændig omlægning af
uddannelse, metoder og den politiske diskurs.
It’s a very big deal. Og meget svært at gøre”,
siger han.
Han anerkender derfor også, at det ikke er så
let for en lærer at læse hans teorier og beslutte
sig for at følge dem. Der er pres fra forældre,
politikere og alle mulige andre. Alle har en holdning til skolen, og hvad og hvordan vores børn
skal lære, som han siger.
“Der skal en gentænkning af skolen til, som
vil kræve politisk mod at prøve af. Lærerne er
ikke særlig fri. Det er for mig at se vigtigt, at
man går i dialog med dem. Det er også derfor,
jeg synes, at Læringsfestivalen lyder som et
fantastisk sted at holde oplæg. Et sted, hvor folk
kan tage en pause og reflektere over, hvad vi
egentlig gør i skolen – sammen. Det ville være
en fantastisk start”.
abr@folkeskolen.dk

11 piger.
10 drenge.
1 klasse.
Alf

Carla

“Første dag i sjette”
er en letlæst serie til
mellemtrinnet. Hver bog
følger én af de i alt 21
elever, som starter i 6.B
efter sommerferien.
Serien kan købes som en
samlet bogkasse med
tilhørende undervisningsmateriale.

Birk

Alice

Til Læringsfestival Online
1.-4. marts er der nedsatte priser
på alle vores bogkasser. Jo flere
kasser du køber, jo lavere er
stykprisen:
1 bogkasse: 1.800 kr.
2 bogkasser: 1.700 kr./stk.
3 bogkasser el. flere: 1.600 kr./stk.

Bjørk

Elmer

straarupogco.dk

Folkeskolen

04

2021

33

VA LG
2021

Suppleringsvalg
til Danmarks
Lærerforenings
hovedstyrelse
for perioden frem til 31. december 2023

Der afholdes suppleringsvalg til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse, jf. vedtægternes § 29, stk. 5.
Suppleringsvalget gælder for indeværende valgperiode, som løber frem til og med den 31. december
2023.
Valggruppe I skal vælge ét hovedstyrelsesmedlem.

Hvem kan opstille og stemme

Valgbare er medlemmer omfattet af valggruppe I.
1.- og 2.-suppleanter for kandidaten og stillere skal
ligeledes være omfattet af valggruppe I.

Sådan stemmer du

Der åbnes for afstemningen den 1. marts kl. 9.00.
Der kan stemmes i perioden 1.-10. marts 2021.
Afstemningen afsluttes i henhold til vedtægternes §
28, stk. 3, den 10. marts kl. 16.00.
Som stemmeberettiget vil du modtage en mail,
umiddelbart inden valget går i gang, med link til
stemmesedlen.
Stemmeberettigede medlemmer råder over én
stemme ved valget.

Valggruppe I består af:

Fraktion 1

• Lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner m.fl.

Fraktion 2

• Børnehaveklasseledere

Fraktion 3

• De ledere, der ikke er medlemmer af Skolelederforeningen

34

SPØRGSMÅL OM VALGET
Har du spørgsmål til valghandlingen, kan du
sende en mail til valg@dlf.org eller kontakte
foreningen på telefon 33 69 63 00. Telefonen
er åben mandag-torsdag kl. 9.00-15.30 og
fredag kl. 9.00-14.30.

JANNE RIISE
HANSEN

1.-suppleant:
Inge Margrethe Thomsen
1422 København K
Kreds 011

2.-suppleant:
Jeppe Dehli
2880 Bagsværd
Kreds 019

Københavns Lærerforening,
kreds 011

Når lærerne får indflydelse, får vi den bedste folkeskole
Jeg har igennem mit lærerliv og fagpolitiske arbejde haft
det som et klart mål at kæmpe for den bedste folkeskole, hvor lærerne kan gå glade på arbejde og føle, at de
lykkes med opgaven. Dette fokus vil jeg gerne bringe ind
i DLF’s hovedstyrelse.
Jeg er målrettet, stædig og resultatorienteret – egenskaber, som vil være til gavn for det enkelte medlem,
hvis jeg bliver valgt ind i hovedstyrelsen.
Inklusions- og specialundervisningsområdet skal
prioriteres til gavn for hele skoleområdet. Siden
inklusionsdagsordenen slog igennem, er disse områder
desværre blevet en platform for besparelser. Det har
store konsekvenser for lærernes arbejdsvilkår med
blandt andet stigning i vold og trusler til følge. Jeg vil
arbejde for, at de nødvendige resurser bliver afsat til
blandt andet flere lærere, mere uddannelse og selvfølgelig en kortere skoledag.

Arbejdstidsaftalen skal have værdi for alle lærere. Jeg
ser gode muligheder i samarbejdssporet. A20 skal blive
et redskab til at få lærernes professionalisme endnu
mere i spil, når der træffes beslutninger om skolens
prioriteringer og lærernes arbejdsvilkår både centralt og
lokalt. Det kræver blandt andet uddannelse af tillidsrepræsentanterne og et systematisk og målrettet
samarbejde på alle niveauer. Jeg vil kæmpe for, at vi i
kommende overenskomster kommer tættere på flere
centrale løsninger som for eksempel bedre forhold for
nyuddannede og en bedre seniorordning.
Jeg vil i DLF bidrage til at styrke samarbejdet med alle
vores politiske interessenter. Vi har mange af de samme
bekymringer og tanker. Derfor er det vigtigt, at vi får det
politiske samarbejde til at fungere endnu bedre – sammen står vi stærkere.

LARS SØLTOFT
BUUR
HOLMBOE

1.-suppleant:
Ravi Willesen
6580 Vamdrup
Kreds 111

Pernille Gaarde Bendix 011 • Nina
Bøjen Larsen 011 • Anne Weis
Kjeldgaard 011 • Morten Juncker
Eriksen 011 • Stinne Hoelgaard
Lorenz 011 • Pia Robinson 011 •
Kasper Gudmand Jakobsen 011 •
Lisbeth Bandholm Svendsen 011 •
Allan Severin 011 • Niels WesterAndersen 011 • Kurt Conrad 012 •
Signe Ballegaard Schmidt 071 •
Louise Viskum 011 • Tine Munch 011
• Ulla Erlandsen 013 • Nikolaj
Brøchner 011 • Helle Bille Nattestad
011 • Dorte Hellegaard 012 • Lars
Sten Sørensen 011 • Claus Brandt
Jakobsen 011 • Hanne Vyff 011 •
Nynne Isager Thomsen 011 • Morten
Brandt Risager Pedersen 018 •
Pernille Tofte Petersen 012 • Lars
Bechager 011

2.-suppleant:
Henrik Bitsch Jakobsen
6520 Toftlund
Kreds 95

Vejle Lærerkreds, kreds 113

Hvorfor stille op til valg? For mig er det egentlig ret
enkelt. Man må simpelthen være en smule vred over
åbenlyse uretfærdigheder, som nogen burde gøre noget
ved. Derfor er jeg i dag kandidat til hovedstyrelsen i
Danmarks Lærerforening.
Jeg har set masser af konsekvenser af disse åbenlyse
uretfærdigheder gennem mange år som tillidsrepræsentant og kredsstyrelsesmedlem. Billeder i mit sind af
elever, som systemet har svigtet, og kolleger, der
knækker under urimelige byrder og arbejdsforhold,
minder mig om, hvorfor den ”nogen”, som burde gøre
noget, bør være mig.
Men et varmt hjerte skal gå hånd i hånd med et køligt
hoved.
Et køligt hoved, der reflekterer kritisk over, hvilke veje
Danmarks Lærerforening fremover skal vælge, er
afgørende, så vores fag ikke skal lade sig føre ved

snuden af de forskellige vinde, der blæser omkring os. I
øjeblikket er det de nemme løsningers vinde, der
blæser. De viser sig som forslag om resultatløn, så
”dovne” lærere kan straffes, som apps, hvor man kan
give sin lærer stjerner efter, hvor god man synes, hun
er, eller som løfter om enkle veje til bedre tider.
Mange udfordringer venter. Arbejdstidsaftalen skal
forbedres, og arbejdsmiljøet må ikke ofres på pandemiens alter. Vi er blevet et samfund, hvor al viden er til
debat, og det kræver en styrket lærerprofession på alle
niveauer fra studiestart til seniortilværelse. Foreningen
har brug for et øje på hver finger for fremadrettet at
fremstå som en enhed, hvor lærere i alle fraktioner og i
alle dele af foreningen føler sig set og hørt. DLF må ikke
fjerne sig fra sine medlemmer der, hvor de er.
Hvis disse ting betyder noget for dig, så sæt din
stemme på mig ved hovedstyrelsesvalget 1.-10. marts.

Lars Hildebrandt 092 • Elisa
Bagger Sørensen 092 • Karen
Vestergaard 111 • Sten Otterstrøm
091 • Lone Heldt 111 • Anne Hartig
Weber 091 • Camilla Nielsen 092 •
Thomas Steen Rasmussen 113 • Pia
Kok Vestergaard 113 • Jesper
Skovsbøl Rassmussen 093 • Rasmus
Schrøder 092 • Henrik Skotte
Jensen 113 • Kasper B. Jensen 110
• Peter Lyck-Damgaard 091 •
Johannes Vestergaard Melchiorsen
113 • Lars Pedersen 093 • Trine
Fyn Rafaelsen 113 • Mads Museth
Lund 092 • Jess Skjødt Pedersen
113 • Hanne Mols Pedersen 113 •
Peter Birger Jensen 092 • Lars
Kristian Andersen 113 • Anders
Grubach 111 • Dea Gram Frandsen
113 • Nanna Birgitte StryhnJohnsen 091 • Rikke Marie
Vagn-Hansen 113
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PIA
HENRIKSEN
Albertslund Lærerkreds, kreds 25

Vi har brug for en stemme i hovedstyrelsen, som er tæt
på skolehverdagen, kan bidrage med kritisk refleksion
og vil arbejde for et stærkt fagligt fællesskab på tværs af
alle medlemmer.
Vi skal have en overenskomst, der sikrer alle
medlemmer rettigheder. Samarbejde på KL’s præmisser
kan ikke tage os hele vejen, og A20 bliver forhåbentlig
en parentes i foreningens historie. Vi skal styrke vores
kollektive kræfter og arbejde for en fælles sag, som er
en skole, hvor både børn og voksne blomstrer frem for
at visne. En skole, hvor der er tid og ro, og hvor ingen
overbebyrdes med endeløse opgaver. Lærere befinder
sig mange steder i en permanent stresstilstand, hvilket
er helt uacceptabelt. Det er ikke den enkelte lærers
opgave at skabe sammenhæng i ubalancen mellem krav
og resurser. Hovedstyrelsen er nødt til at påtage sig den
kamp, så hver enkelt lærer ikke bare løber lidt stærkere

1.-suppleant:
Kjell Nilsson
1363 København K
Kreds 11

2.-suppleant:
Henrik Steffens
8600 Silkeborg
Kreds 132

for at få det hele til at fungere. Vi skal bære den faglige
ånd helt ind på lærerværelserne med aftaler, der tager
første skridt fremad.
Alle skal kunne holde til et langt arbejdsliv. Det skal vi
insistere på. Det gør vi bedst, når vi kobler håb og
indignation og stiller os skulder ved skulder med et helt
nyt fokus på medlemsdemokratiet. Det kræver
selvfølgelig i første omgang, at alle medlemmer kan
spejle deres værdier i hovedstyrelsen. Det vil styrke hele
foreningen.
Om mig: Pia Henriksen: 44 år. Lærer siden 2002.
Kredsstyrelsesmedlem i Albertslund Lærerkreds og
aktiv skoledebattør. Blandt andet som skribent på
Politiken Skoleliv og avisen.dk samt fast gæst på forskellige tv- og radioprogrammer med fagpolitisk fokus.
Tidligere medlem af medarbejderkommissionen og
underviser på DLF's meningsdanneruddannelser.

PIA
JESSEN

1.-suppleant:
Marianne Giannini
2200 København N
Kreds 11

Lene Selling Hansen 068 • Katrine
Vinther Nielsen 133 • Stina
Egedius Miller 030 • Jan
Christian Hansen 121 • Therese
Rotbøl Ørum 019 • Linda
Christensen 068 • Randi Piledal
Pedersen 068 • Malene Avlund
Hansen 011 • Kirsten Margrete
Hansen 068 • Mai-Britt Holmgaard
Bak 132 • Alice Falk Sidelmann
016 • Tine Holst 068 • Michael
Amstrup Nielsen 010 • Lisbeth
Sanggaard Sonne 132 • Birgitte
Lejre Roetnik 068 • Stine Falk
Nielsen 030 • Anne Bremer 068 •
Anders Thorsen 020 • Susanne
Strømgaard 132 • Lise Dall 132 •
Thomas Anderson 110 • Mads
Jørgensen Alnor 087 • Heidi Yoma
Rasmussen 016 • Thomas Roy
Larsen 011 • David Qvist 016 •
Casper Christiansen 016 • Thomas
Norvang Dagnoli 025 • Betina
Hollen Tofting 150 • Maiken Bryde
Amisse 025 • Rikke Dencker
Zankel 019 • Jørgen Stig
Rasmussen 025 • Anne Dræby
Lünell 030 • Sarah Urgaard 061 •
Nicklas C.J. Bach 025 • Jakob Kyu
Schønemann 025 • Nikolaj
Gunnarson 025 • Stine Jo Helmark
025 • Marianne Mortensen 025 •
Christina Rinaldo 011 • Klaus
Fischer 025 • Christian Olsen 025
• Lise Nørgaard Kønig 025 •
Mikkel Solberg Welch Kristensen
025 • Ditte Bernquist 012

2.-suppleant:
Jane Krøyer
2860 Søborg
Kreds 11

Varde Lærerkreds, kreds 103

Jeg har været formand for Børnehaveklasseforeningen
og kongresdelegeret for fraktion 2 i DLF’s kongres siden
2007. Derudover er jeg tilknyttet netværket for de
faglige foreninger i DLF's regi.
Jeg har været ansat i folkeskolen siden 1995, først i
Helsingør og nu som børnehaveklasseleder på Trane
Skole og Børneby, afdeling Horne, Varde.
Min fagpolitiske erfaring har jeg via mit arbejde som
tillidsrepræsentant og næstformand i MED ved Trane
Skole og Børneby samt mit virke som kredsstyrelsesmedlem i Varde Lærerkreds. I forbindelse med udarbejdelsen af Folkeskoleidealet var jeg en del af DLF's
arbejdsgruppe, og jeg har i flere omgange deltaget i
Undervisningsministeriets skrivegrupper for revidering af
”Fælles Mål”. Jeg har desuden fungeret som sparringspartner og medudvikler i forbindelse med udarbejdelsen
af sprogvurderinger, undervisningsmaterialer og flere
rapporter omhandlende skolestart og indskolingen.

For første gang i de 50 år, børnehaveklasselederne
har været organiseret i Danmarks Lærerforening, er vi
ikke repræsenteret i Danmarks Lærerforenings
hovedstyrelse. Det betyder, at hovedstyrelsen mangler
en repræsentant i fraktion 2, der er børnehaveklasseledernes fraktion. Det skal vi have lavet om på.
Ved valget i 2020 fik jeg et godt valg. Derfor griber
jeg chancen nu og håber, at alle I, der kan se vigtigheden af, at Danmarks Lærerforening har en hovedstyrelse med repræsentanter, der kan varetage alle medlemsfraktioners interesser, vil stemme på mig ved
suppleringsvalget.
Jeg ser ikke mine interesser i det fagpolitiske isoleret
fra mit eget felt som børnehaveklasseleder. De vil
naturligt indgå som en del af helheden i hovedstyrelsesarbejdet, hvor det gælder den samlede folkeskole.

Pia Schmehl Nielsen 010 • Lilian
Hvas 159 • Angelica Larsen 060 •
Line Villumsen 061 • Johan Randrup
133 • Heidi Madelung 060 • Ann
Baier 080 • Heidi Martensen 095 •
Jette Rigglesen 092 • Lene Rask
Lybæk 092 • Anna Mette
Frederiksen 023 • Lotte Landgaard
153 • Laila Pontoppidan 080 •
Helle Hejlskov 060 • Susanne Kold
061 • Lone Nyholm Sørensen 133 •
Helle Verdier 021 • Marlene
Engelbrechtsen 061 • Jørgen Ebsen
080 • Ann Straarup 103 • Britta
Amdi 153 • Marianne Frost
Sørensen 011 • Maria Kristensen
011 • Gitte Eghøj 080

Anbefalinger
Fortalt til Mona Samir Sørensen

Faglige hjemmesider
Vær nysgerrig og
søg ud i verden

Ud af huset Deltag i
mange fagfestivaler
og konferencer

Sociale medier Nemt
og hurtigt at finde
ny viden om sit fag

Lis Zacho, lærer på Lindevangskolen på
Frederiksberg og faglig rådgiver for
matematiknetværket på folkeskolen.dk
Foto: Lars Just

Der findes rigtig mange udenlandske
hjemmesider, for eksempel den engelske
nrich.maths.org, som har mange gode
matematikopgaver. Jeg bruger også
YouTube til at finde inspiration til forskellige måder at løse opgaver på, specielt for
tiden med hjemmeundervisning. Jeg finder
for eksempel en rigtig god video, der viser
forskellige måder at løse to ligninger med
to ubekendte på, sender den til mine elever
og beder dem vælge den metode, de bedst

kan lide. Arbejdet kan fastholdes, ved at
eleverne kan se videoen igen og igen.
Ncetm.org.uk er også en engelsk matematikside med gode opgaver og solide artikler
om matematikundervisning. Man kan bruge
mange timer på at kigge rundt. Jeg kender
jo de danske sites – som piratskibet.dk – så
jeg elsker at søge rundt ude i verden og se,
hvad jeg kan hive ind i min undervisning.

Forestil dig hele Bella Center fyldt op med
skole. Det er skolehimmel. Læringsfestivalen
er virkelig fantastisk. Man går rundt og
fodrer sine sanser og sit hoved, og man
møder folk fra hele landet og kan debattere
alt på skoleområdet. Festivalen giver mig
mulighed for at høre kloge folk tale om
skolen og mulighed for at blive inspireret af
undervisningsmaterialer – alle forlag er der.
Det er totalt fedt. Det er jo en kæmpe
Roskilde Festival for lærere og for læring.

Der er så meget at kigge på, så meget at
opleve og så meget at tage med hjem. I år
bliver det virtuelt, og jeg er spændt på,
hvordan det bliver. Hvis bare man får halvt
så meget ud af det, er det fint for mig. Jeg
kan også virkelig godt lide Big Bang med
naturfag og matematiklærerforeningens
konferencer.

Jeg henter rigtig meget inspiration på
Twitter, hvor jeg følger nogle personer, som
er interessante på mit felt, såsom professor
Ole Sejer Iversen fra Aarhus Universitet. Han
arbejder med teknologiforståelse, som
interesserer mig meget, og det giver mig
hurtig inspiration at følge ham. Sidst var da
han twittede om, at der kommer en
GAP-analyse af teknologiforståelsen i det
danske uddannelsessystem. Så går jeg ind
og læser om det.
Jeg følger også Undervisningsministeriet,

It-vejlederforeningen og forskellige Facebook-grupper om matematik, også udenlandske. Der er så meget inspiration at
hente. Jeg twitter også selv, når jeg tænker
over noget, som jeg ønsker at debattere og
få respons på, så det bliver et læringsfællesskab hele vejen rundt. Kan kun anbefale at
være nysgerrig på sociale medier og følge
aktørerne på uddannelsesområdet.

nrich.maths.org

laeringsfestivalonline.dk

#skolechat #uvm #lis_zacho_mat
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ALLEREDE I BØRNEHAVEN SAGDE CASPER, AT DET VAR BEDRE,
HVIS HAN IKKE LEVEDE. I UDSKOLINGEN FIK HAN DIAGNOSEN
PARANOID SKIZOFRENI. I DAG BOR HAN PÅ ET BOSTED. MEN DET
HAR TAGET ALT, ALT FOR LANG TID, SIGER HANS FORÆLDRE.

Casper hører stemmer. De fortæller, at han er grim, dum og umulig.
Nogle gange er det hans mors stemme, han hører, men det kan være
alle mulige forskellige stemmer. De siger det samme – og de gør det
konstant. Casper sagde første gang i børnehaven, at det var bedre, hvis
han ikke levede. Han har sagt det mange gange gennem årene, og nu
er han 15 år. Han har også prøvet at stramme T-shirts og tørklæder om
halsen for at hænge sig. Mange gange.
Som 13-årig fik han diagnosen paranoid skizofreni. Den giver man
normalt først i 15-25-årsalderen. I dag bor han på et bosted, og han får
medicin for sygdommen. Men han har været hele vejen igennem børnehave og folkeskole, hvor han jævnligt talte om at tage livet af sig.
Først senere har han fortalt sine forældre om sine hallucinationer.
Han ser blå ild, ansigterne omkring ham smelter, og der lugter ofte
brændt. Hans forældre og lærere kunne godt se, at han ikke havde det
godt, men de vidste ikke, hvor dårligt han egentlig havde det. Og de
vidste slet ikke, hvad de kunne gøre for at hjælpe ham.
Eksperterne understreger, at man altid skal tage det alvorligt, hvis
et barn udtrykker ønske om at dø. Casper gjorde det i børnehaven og
skolen. Hjemme gjorde han det senere, og netop risikoen for selvmord er
årsag til, at han nu bor på et bosted. Det blev for hårdt for hans forældre
døgnet rundt at tjekke, at han ikke var ved at skade sig selv ved kvælning
ET SÆRLIGT
SENSITIVT BARN

Illustrationerne i denne artikel er fra digtsamlingen “80 procent patient”
skrevet og tegnet af digteren og billedkunstneren Nikolaj Brie Petersen.
Han lever med en psykisk diagnose som drengen Casper i artiklen.

Egentlig klarer Casper sig fint i skolen lige fra skolestart. Han kan tale
med alle i klassen i den nordjyske skole og har venner. Som lille er
han beskytter for en pige, der er meget forsigtig og usikker. Han holder
hende i hånden, når der er noget, der gør hende utryg. Men han har ofte
brug for at være alene, fordi han bliver træt af alle de indtryk, han får i
løbet af dagen.
“Han har brug for at trække sig. Han har ikke et filter, der sorterer
noget fra, han ser alle detaljer – det kan være helt ned til farven på
folks sokker. Og det bliver en belastning for ham”, forklarer hans forældre Chanitta og Kim Kreutzmann.
“Vi oplever tidligt, at han er meget sensitiv. Hvis en dag har budt
meget på en aktivitet, så har han brug for en pause dagen efter”.
De første år ved forældrene ikke, at deres søn ofte tænker, at selvmord
er en mulighed for at komme ud af de hallucinationer og de stemmer,
han oplever.
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HVAD ER SKIZOFRENI
Skizofrene sindslidelser påvirker
tanker, følelser og sanser.
Sygdommen kan optræde meget
forskelligt. Der kan være
vrangforestillinger, hallucinationer
og apati. Personen kan indimellem
ikke skelne mellem virkelighed og
andre forestillinger.
I Danmark lever cirka 40.000 med
skizofreni. Det svarer til cirka 0,8
procent af befolkningen.

“Det er først, da han har et voldsomt
a ngstanfald og kommer til udredning omkring
5. klasse, at han åbner op og fortæller, hvordan han tænker. At når han ser et åbent vindue, tænker han på at springe ud, og når han
ser et reb eller et sjippetov, så overvejer han
muligheden for kvælning”, fortæller Chanitta
Kreutzmann.
SKIFTER SKOLE
MANGE GANGE

Forældrene er åbne om, at deres søn har nogle
problemer. De taler med lærere, psykolog
og forældre til Caspers klassekammerater. I
slutningen af 5. klasse skifter Casper skole
for at komme i en mere rolig klasse. Men det
løser ikke Caspers problemer. På et tidspunkt
prøver skolen med hjemmeundervisning en
time om dagen. I forbindelse med udredning
for psykisk sygdom på hospitalet går han i en
periode på hospitalsskole en time om dagen.
“Han magter ikke mere, fordi han har det ad
helvede til”, siger forældrene.
På et tidspunkt får Casper et skoletilbud
i Agernhuset, der egentlig er til elever med
autismespektrumforstyrrelser. Der går blot
otte elever i en klasse, og derfor kunne det
være en mulighed for ham, fordi der måske er
mere ro og struktur. Casper har ikke selv en
diagnose i autismespektret.
“Han gik der i nogle måneder, men han var
sjældent i skole en hel uge. Han begyndte på
nedsat tid og skulle så gå op i tid efterhånden.
Det ville han også meget gerne, for han er
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meget pligtopfyldende. Men han magtede det
ikke”, siger Chanitta Kreutzmann.
Caspers forældre fortæller, at deres søn flere
gange bliver indlagt på psykiatrisk børneafdeling, efter at han som 13-årig får diagnosen
paranoid skizofreni.
“Han oplevede at være tryggere, hvis der
var en læge i nærheden. Men han har ikke
villet indlægges, siden han hørte høje skrig
fra den lukkede afdeling, der ligger under
børneafdelingen, og fordi personalet jævnligt
kom løbende til en indlagt på naboværelset.
Det blev for voldsomt for ham”, fortæller
forældrene.
Selv er Casper glad for diagnosen, for den
fortæller, at han ikke er bindegal, siger han.
Nu ved han, at han har en reel sygdom, og så
er der håb om at kunne få noget hjælp. Casper
begynder at få medicin og har de seneste to år
afprøvet flere præparater – ingen af dem tager
hallucinationerne. Socialt hjælper medicinen
ham, ifølge forældrene, til at have lidt mere
overskud.
”SYSTEMET HÆNGER
IKKE SAMMEN”

Første gang Casper siger, at det var bedst, at
han ikke levede, er i børnehaven.
“I børnehaveklassen fortalte de på skolen, at
han havde sagt, at han hørte stemmer. ’Må jeg
tale med skolepsykologen?’ spurgte børnehaveklasselederen os, og det sagde vi ja til.
Forældrene beder om hjælp, men der sker
ikke noget før i 4. klasse, hvor de selv kon-

Den typiske debutalder for
skizofreni er 16-24 år. Først fra
syvårsalderen kan man afgøre, om
der kan være tale om skizofreni.
Mange får først diagnosen i
20-25-årsalderen.
Børn og unge, som senere i livet
udvikler skizofreni, vil ofte have
kognitive, sproglige, motoriske og
sociale vanskeligheder tidligt i
livet.
Kilde: Psykiatrifonden

takter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR) på grund af dårlig trivsel.
“Kim tager Casper med til psykolog i Aalborg, og vi får at vide, at han er sensitiv, at en
kuglestol måske vil være godt, og at han kan
få nedsat skema i skolen. Det tager bare så
lang tid det hele”, fortæller Chanitta og Kim
Kreutzmann.
De har hentet sønnen mange gange på
skolen, fordi han havde det dårligt. De har
oplevet, at han fik angstanfald, og de har
været på psykiatrisk skadestue, fordi de ikke
turde andet.
“Vi har presset på, og vi har ringet til alle
mulige for at få hjælp. Han blev udredt på
psykiatrisk afdeling efter kontakt til psykiatrisk skadestue, egen læge og løbende kontakt
til PPR. På et tidspunkt fik vi supervision. Vi
har selv undersøgt en masse og kontaktet alle
mulige instanser. Systemet hænger ikke sammen, så man får ikke meget hjælp. Man skal
selv virkelig på banen, og så tager det alligevel
utrolig lang tid”, siger Chanitta Kreutzmann.
Det er svært at blive ved med at have overskud til at søge efter tilbud og hjælp.
“Ingen fortæller, hvilke muligheder man
har. For eksempel har vi selv måttet finde ud
af, at vi kunne få hjælp til tabt arbejdsfortjeneste. Man skal selv lære koderne, systemerne, ordene og begreberne i det her”, fortæller
Caspers mor.
Begge forældre har som led i deres uddannelse beskæftiget sig med jura, og derfor har
de vidst noget om, hvor de kunne søge oplysninger. Alligevel har det været uoverskueligt.

“Det er svært, når der er noget, der går på
tværs af systemerne, fordi systemerne ikke
tænker sammen. Ingen ved, hvad andre instanser gør, og det er svært, hvis man falder
uden for kasserne, hvad mange gør. Vi har
haft glæde af Den Uvildige Konsulentordning
på Handicapområdet (DUKH). Her kan man
læse serviceloven skrevet på en mere menneskelig og tilgængelig måde”, siger Kim
Kreutzmann.
De fortæller også, at en paragraf 50 undersøgelse – en børnefaglig undersøgelse – ofte
bliver misforstået, fordi den pressede familie
frygter, at kommunen vil lede efter fejl i fami-

lien. Derfor ses den børnefaglige undersøgelse
ofte ikke som en hjælp.
“Alle er bange for at blive anklaget, og derfor går mange i forsvarsposition. Vi tror ikke,
at lærerne har haft mulighed for at gøre mere,
end de har gjort, men vi tror, at PPR mangler
resurser, og at systemerne kunne blive bedre
til at tale sammen. Vi har hele tiden forsøgt at
være åbne om problemerne, men vi skal konstant skrive under på, at alle i systemet må dele
oplysninger. Alle taler om at holde tavshedspligten, men ingen kan jo støtte op om det, der
foregår, hvis de ikke må vide, hvad der sker”.
Casper savner et almindeligt liv. Forleden

gik han en tur med sin mor i skoven. Det sker
ellers ikke så tit, og familiebesøg og fester deltager han også sjældent i og altid kun i kort tid.
Det bliver for udmattende.
Men han er begyndt at interessere sig for,
hvad han skal beskæftige sig med i fremtiden.
Han vil være god til engelsk, fordi han rigtig
gerne vil programmere. Han har ledt efter
noget, der kunne være realistisk i forhold til
hans sygdom, og han ved meget om computere. Så programmering kunne måske være en
mulighed.
hl@folkeskolen.dk
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Lærere efterlyser
professionel hjælp

ORD Helle Lauritsen
ILLUSTRATION Nikolaj Brie Petersen

Systemet ved jo, at barnet har
brug for hjælp. Hvorfor skal der
så gå så lang tid? Sådan spørger
to af Caspers lærere i dag.
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Vil du formidle
alt det, du ved?
Bliv fagjournalist på to år

Lone Paydari møder første gang Casper på Ulsted
Skole i Aalborg Kommune, hvor hun er trivsels
pædagog.
“Han sidder ude på gangen og ser frustreret ud.
Jeg taler med ham, og han fortæller, at klassen
har håndarbejde, men at han er bange for nåle
og derfor er gået ud af klassen. Han siger også,
at han er bange for bolde, og vi taler om, at det
bestemt ikke lyder rart. Jeg kunne tydeligt se, at
han havde det dårligt, og jeg tænkte, at det ikke
var en normal adfærd for et barn i 4. klasse”,
fortæller hun.
Mette Mose Olesen er lærer på Ulsted
Skole, hvor hun bliver kontaktlærer for
Casper i 5. klasse.
“Jeg tænkte, at Casper var særligt sensitiv, og
da jeg fik ham, læste jeg op på hans papirer. Her
kunne jeg se, at indskolingslæreren fortalte, at
han i 1. klasse kunne kradse sig selv voldsomt og
blive ved. Han havde en bold, han kunne sidde
med, sådan at han ikke nev og kradsede sig selv,
når han var frustreret”, siger Mette Mose Olesen.
Hun taler hurtigt med Caspers far, fordi 5.-klassen er meget livlig, og der er en del uro. Casper
får derfor ofte lov til at gå hen og sidde i en kuglestol, som skolen har. I det hele taget bliver Casper behandlet som en elev med autisme, selv om
man godt ved, at han ikke er i autismespektret.
Struktur og ro er vigtigt for Casper, og Mette
Mose Olesen aftaler med forældrene, at han hver
dag får lov til at gå hjem tidligere. Han kan ikke
klare de mange timer på skolen, der slutter med
faglig fordybelse sidst på dagen. Mette Mose
Olesen giver ham nogle opgaver med hjem, som
han kan arbejde med i stedet.
Lærerne oplever, at Casper gemmer sig, hvis
tingene bliver for meget for ham. Så må de ud at
lede efter ham.
“Han fortalte mig engang, at hans tanker var
trælse, og at hans hoved sagde ting. En anden
gang sagde han, at den eneste tanke, han havde,
var, at han gerne ville dø. Dér satte vi os et andet sted, og jeg ringede til hans far, der kom og
hentede ham. Jeg var også nødt til at gå hjem

Din faglige viden er ikke almen viden for andre,
men det kan den blive. Hos os lærer du at formidle
journalistisk, så modtageren forstår det. Vi udstyrer
dig med den journalistiske værktøjskasse, så du
bliver professionel til at interviewe, ideudvikle,
researche, vinkle og meget mere. Uddannelsen
er målrettet dig, der allerede har en faglighed
og gerne vil lære at formidle den journalistisk.
Det er en toårig uddannelse på deltid, så du kan
kombinere den med et arbejdsliv.

Kom til online infomøde
Hør mere om uddannelsen og se,
om det er noget for dig
Den 15. marts klokken 20.00 eller den
17. marts klokken 17.00.

Se mere og tilmeld dig på
dmjx.dk/kurser-og-videreuddannelse/
diplomuddannelser/fagjournalist
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bagefter. Det var barskt at høre et barn have
det sådan”, siger Mette Mose Olesen.
ARBEJDSGANGE TAGER
FOR LANG TID

Caspers lærere mener, at skolen har et godt
samarbejde med forældrene. Casper og familien bliver også henvist til Børne- og Familieafdelingen i Aalborg Kommune.
“Forældrene får at vide, at de skal gå til
lægen med Casper. Han er også til psykolog,
men det tager lang tid med sådan en proces.
Det er svært at forholde sig til et barn, der har
det så dårligt, og så er arbejdsgangen jo, at
man skal igennem alle procedurer – alle 'kasser skal vinges af', så man kan sige, at man
har prøvet det og det. Det tager meget lang tid
at følge arbejdsgangen”, siger Lone Paydari.
De to lærere så gerne, at systemet blev bedre til at hjælpe så tidligt som muligt.
“Man kunne ønske sig, at der kom nogle
professionelle voksne ind meget tidligere i
forløbet. Det er ikke normalt for et barn at
have det sådan, som Casper har det, så syste-

met ved jo, at han har brug for noget hjælp.
Men det tager utrolig lang tid, fordi man skal
afprøve alt muligt. Han får nedsat skema, han
er hos psykolog, og forældrene tager ham med
til lægen og gør alt muligt. Men der er ingen
overleveringer. Vi får ikke at vide, hvordan vi
bedst kan hjælpe Casper, vi hører intet fra det
arbejde, der måske foregår”, fortæller Lone
Paydari og Mette Mose Olesen.
De forklarer, at Casper faktisk klarer skolen
for godt til at blive betragtet som syg.
“Han har ikke indlæringsvanskeligheder.
Han har det godt med klassekammeraterne.
Han kan læse og kan også noget matematik.
Han vil gerne deltage i timerne, han fortæller
og er aktiv i klassen, når han kan magte det.
Måske er det derfor, der går så lang tid, før
han får hjælp”.
“Man kunne ønske, at læge, psykolog og
hele systemet ville have tillid til forældre og
lærere og lytte til, hvilke vanskeligheder de
alle ser for barnet. Sådan at hjælpen kunne
komme hurtigere”.

SØG ALTID HJÆLP
Kender du en elev, der overvejer
selvmord, så kontakt Livslinien på
telefon 70 201 201 for at få hjælp.
Livslinien har åbent dagligt mellem
klokken 11 og 05.

hl@folkeskolen.dk
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Har dine elever et fritidsjob? Og kender de deres
rettigheder? Vi giver eleverne en god start på arbejdslivet.
Fagbevægelsens Skoletjeneste underviser 7.-10. klasse i hele Danmark. Vi underviser
i, hvilke rettigheder og pligter eleverne har i deres fritidsjob. Vi taler også om, hvor
rettighederne kommer fra. Derfor underviser vi i Den Danske Model og hvilken rolle
fagforeninger spiller i samfundet og for den enkelte.
Lyder det spændende og aktuelt for dig og dine elever? Så vil vi meget gerne besøge
jeres klasse. Vi underviser også online.
Besøg vores stand på Læringsfestival Online. Du kan også læse mere og booke et gratis
skolebesøg allerede nu på: fagbevæglsensskoletjenste.dk
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Fra fagene
Foto: Marco Piunti/iStock

Nedprioritering af naturfag
Det eksperimentelle vil mangle, når prøven aflyses.
NATURFAG Det undersøgende
og eksperimentelle er vigtigt,
og naturfagene er mindst lige
så vigtige som dansk, matematik og engelsk. Men igen
har politikerne nedprioriteret
naturfagene, mener lærer på
Dybkærskolen i Silkeborg Morten Korsbakke Sørensen. Han

er ærgerlig og forstår slet ikke
beslutningen.
"Nogle elever har stor glæde
af fag, der er mere hands-on –
og det er naturfagene. Det er
det eneste praktiske prøvefag
i 9. klasse, hvor eleverne har
hænder i noget, hvor de ikke
kun skal læse og skrive. Der er

røre og gøre i naturfagene, og
det betyder meget for en del
både fagligt stærke og fagligt
svage elever. Men igen har
man fravalgt de fag. Det er
dybt demotiverende for både
elever og lærere", siger han.
I år har han ikke selv afgangselever, men han mener,
at det er vigtigt, at eleverne i
9. klasse netop kommer op i
naturfagene.
"Man kunne bare have nedjusteret kravene, sat antallet
af emner til prøven ned. Nogle
gange tænker jeg, at jeg er en
sur gammel mand, der råber
op, men der er altså behov for,
at politikerne og DLF går ud og
siger, at naturfagene er vigtige.
For det er de", siger Morten
Korsbakke Sørensen.

Tilfredshed med
tilpasset eksamen
ENGELSK Sommerens afgangseksamen kommer blandt andet til at
bestå af prøven i mundtlig engelsk,
og det er en beslutning, som
formand for Sproglærerforeningens
engelske fagudvalg Frank Lacey er
tilfreds med. "Det er godt, at
eleverne får mulighed for at prøve
at gå til prøve. Vi har et uddannelsessystem, der er bygget meget op
om prøver, og derfor er det en
fordel, at eleverne får mulighed for
at prøve at gå til prøver, samtidig
med at man skærer i antallet af
bolde, eleverne skal have i luften på
samme tid. Det er et fornuftigt
valg", siger Frank Lacey, der
underviser i både engelsk og tysk
på Ådalens Privatskole.

folkeskolen.dk/naturfag

folkeskolen.dk/engelsk

Der er mobning
på alle skoler.
Hvordan ser det
ud hos jer?
Nyt skoletrivselsprogram, som tager udgangspunkt i netop jeres skole
Det er ønsketænkning at forestille sig en skole, som er helt fritaget for mobning.
Men I kan få en tydelig plan for, hvordan I i fællesskab fremmer elevernes trivsel
og forebygger og håndterer mobning. Skolestyrken er en helhedsorienteret indsats,
der giver jer konkrete og eﬀektive værktøjer. Sammen tager vi udgangspunkt i
netop jeres skole. Læs mere på skolestyrken.dk
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Lærerjob.dk

Jobannoncer
fra

Kvik-nr. 81712153
Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Afdelingsleder til attraktivt og
ambitiøst kommunikationscenter

FAGBLADET FOLKESKOLENS JOBMARKED

• Ansøgningsfristen er den 12. mar. 2021

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kviknummeret.
så kommer du direkte til annoncen.

Kvik-nr. 81712058
Lejre Kommune, 4330 Hvalsø

Daginstitutionsleder, Lejre Børnehus,
Lejre Kommune

De farvede blokke henviser til tre kategorier.
Naviger til den region, der er relevant for dig,
og find dit næste drømmejob.

• Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2021

Kvik-nr. 81725468
Hummeltofteskolen, 2830 Virum

LEDERSTILLINGER

LÆRERSTILLINGER

ØVRIGE JOB

Skoleleder til Hummeltofteskolen
• Ansøgningsfristen er den 07. mar. 2021

JYLLAND
Kvik-nr. 81689413

Kvik-nr. 81647199
FORÆLDRESKOLEN, 8000 Aarhus C

Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, 4400 Kalundborg

Pædagogisk leder for indskoling og SFO

Skolekonsulent med fokus på matematik
og naturfag – genopslag

• Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2021

• Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2021

Kvik-nr. 81707601

Kvik-nr. 81670280
Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole, 8680 Ry

Humlebæk lille Skole, 3050 Humlebæk

Lærer – årsvikar

Naturfagslærer til udskolingen

• Ansøgningsfristen er den 03. mar. 2021

• Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2021

Kvik-nr. 81694174

Kvik-nr. 81708318
BGI akademiet, 8783 Hornsyld

Johannesskolen, 3400 Hillerød

Efterskolen BGI akademiet/
Livsstilsefterskolen Hjarnø

Lærere søges

• Ansøgningsfristen er den 08. mar. 2021

• Ansøgningsfristen er den 10. mar. 2021

SJÆLLAND & ØER
Kvik-nr. 81712662

Kvik-nr. 81629721
Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

Egedal Kommune, 3650 Ølstykke

Ambitiøs og velfungerende skole
på Duevej søger skoleleder

Maglehøjskolen søger
matematiklærer til udskolingen

• Ansøgningsfristen er den 07. mar. 2021

• Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2021

Kvik-nr. 81664516

Kvik-nr. 81669674
Roskilde Lille Skole, 4000 Roskilde

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Roskilde Lille Skole søger ny viceskoleleder

Familiebehandler til Styrket
Familiebehandling i Høje-Taastrup Kommune

• Ansøgningsfristen er den 06. mar. 2021

• Ansøgningsfristen er den 14. mar. 2021

Kvik-nr. 81708139

Kvik-nr. 81693547
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Køge Kommune, 4600 Køge

Frederiksberg Kommune, 2000 Frederiksberg

Viceleder søges til Højelse Skole,
Køge Kommune

Friluftsunderviser til
Frederiksberg Ungdomsskole

• Ansøgningsfristen er den 07. mar. 2021

• Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2021

Lærerjob.dk

Følg med og
deltag i
debatten på

Sommerhus i Kerteminde
100 m fra vandet på Nordstranden udlejes
sommerhus til maks. 4 personer i ferier og
weekender. 4.500 kr./uge i højsæsonen.

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

Huset har 2 soveværelser med dobbeltsenge,
åbent køkken med opvaskemaskine,
spiseplads og mindre stue. Der er 2
solterrasser, og haven er indhegnet.
E-mail: olesen.lisbeth1@gmail.com
Telefon: 23 30 55 09

ANNONCER BRAGT HER I BLADET KAN SES I
DERES FULDE LÆNGDE PÅ FOLKESKOLEN.DK
Ansvarsfraskrivelse
Aftaler indgået mellem annoncører og læsere via fagbladet Folkeskolens Bazar
og på folkeskolen.dk/bazar er et direkte mellemværende mellem annoncøren
og kunden, som vælger at respondere på annoncen. Folkeskolen, Danmarks
Lærerforening og Media-Partners kan ikke drages til ansvar for de annoncer,
der er indrykket i Bazar – og vi kontrollerer ikke de annoncerede oplysninger.

MOLS BJERGE
– Femmøller Bjerge
Skovhytte 52 m2, 4 pers. 2 km til sandstrand.
Tv fravalgt. 2.200-3.200 kr./uge. Torsten
E-mail: grethe@olsgade.dk
Telefon: 91 25 34 48
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Blokade af skolerne
Sputnik, Basen, Isbryderen,
Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

INFO TIL
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail.
TELEFON:
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446
FORRETNINGSANNONCER:
annoncer@media-partners.dk
STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:
stillinger@media-partners.dk

DEADLINES FOR ANNONCER 2021
Nummer:

Udgivelse:

Deadline
forretningsannonce

Deadline stillingsrubrikannonce

Blad nr. 05

11. marts

23. februar

02. marts

Blad nr. 06

25. marts

09. marts

16. marts

Blad nr. 07

15. april

22. marts

31. marts

Lærernes Centralorganisation – og dermed
Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod
alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger,
skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – af
følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler:

• Sputnik
• Basen
• Skolen ved Sorte Hest
• Isbryderen
• Vikasku
Blokaden betyder, at foreningens medlemmer
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job
eller lade sig ansætte ved disse skoler. Der
har i over et år været ført forhandlinger med
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer
dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst
til dækning af undervisningsarbejdet på
dagbehandlingstilbuddene. Desværre har
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat.
Derfor er det besluttet at udvide blokaden, som
hidtil kun har dækket Sputnik. Brud på blokaden
kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening,
ligesom man kan miste retten til senere at blive
medlem af Danmarks Lærerforening.

Rubrikannoncer
Næste nummer af

udkommer torsdag den 11. marts

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland

www.6401.dk
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Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

WWW.LPPENSION.DK

SERVICELINJEN,
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du
kan henvende dig med et problem,
kan du ringe til servicelinjen. Her kan
du få oplyst, om du skal henvende dig
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension
mv., om kredskontorets åbningstid,
adresser og telefonnumre.
Servicelinjen er åben
mandag-torsdag fra klokken
9.00 til 15.30,
fredag fra klokken
9.00 til 14.30.

Kompagnistræde 32 · 1208 København K · Tlf: 7010 0018

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, økonomiske og tjenstlige forhold skal ske
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan
man henvende sig om konkrete sager
om arbejdsskader og psykisk arbejdsmiljø, om medlems
administration, låneafdeling, understøttelseskasse og udlejning
af foreningens sommerhuse.

Formand
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet efter aftale

KONTINGENTNEDSÆTTELSE
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er ledige, har orlov eller er på barsel, og som
modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på
www.dlf.org
LÅN
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 33 69 63 00, eller der kan ansøges direkte på vores
hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle
rente og beregne dit lån på:
www.dlf-laan.dk

www.laka.dk

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen
ansvarshavende chefredaktør
hjo@folkeskolen.dk

Historien om
et bebudet
selvmordsforsøg

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

SIDE 38

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen træffes i foreningens sekretariat
efter aftale.

SIDE 18

25 | 02 | 2021

NR04

Lærerstuderendes
Landskreds

Følg Folkeskolen
facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk
@folkeskolendk

Lærere har store
drømme for fagene

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

dlf@dlf.org
www.dlf.org

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

SIDE 14

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

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

Trænger til skole
Nødundervisningen fyldes
op med elever, der savner
struktur på hverdagen,
faglig støtte fra lærerne
– og som bare ikke trives
derhjemme.

DANMARKS
LÆRERFORENING

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

Anne-Christine Pihl
chefsekretær
acp@folkeskolen.dk

Forsidefoto:
Ricky John Molloy

Fagbladet Folkeskolen og
folkeskolen.dk udgives af
udgiverselskabet Fagbladet
Folkeskolen ApS, som ejes af
Stibo Complete og Danmarks
Lærerforening.

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K
Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.laka.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.

Esbjerg
Skolegade 81, 3.
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018
Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018
Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1.
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

Du kan også sende en besked via hjemmesiden
København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Karen Ravn
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mediet redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier.
Chefredaktøren har ansvar for
alt indhold.

Mette Schmidt
bladredaktør
msc@folkeskolen.dk

Cvr-nummer: 36968559

Pernille Aisinger
pai@folkeskolen.dk (orlov)

Tryk
Stibo Complete, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas efter ISO 14001 og EMAS.

Sebastian Bjerril
bje@folkeskolen.dk

138. årgang, ISSN 0015-5837

Freja Grooss Jakobsen
fgj@folkeskolen.dk

Grafisk produktion
Boy & Son ApS

Camilla Jørgensen
caj@folkeskolen.dk

Kontrolleret oplag 2019:
75.459
(Danske Mediers Oplagskontrol)

Helle Lauritsen
hl@folkeskolen.dk

Abonnement
Se folkeskolen.dk/abonnement
Udebliver dit blad
Klik på ”Klag over bladleveringen”
nederst på folkeskolen.dk.

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

Peter Leegaard
ansvarlig for forretningsudvikling
ple@folkeskolen.dk

Levering
Ved adresseændring send en
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00
Henvendelser til redaktionen
E-mail
folkeskolen@folkekolen.dk
Telefon
33 69 63 00
Post
Fagbladet Folkeskolen,
postboks 2139
1015 København K
Adresse
Kompagnistræde 34, 3. sal,
1208 København K

Erik Bjørn Møller
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise
abr@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier
mbt@folkeskolen.dk
Anmeldelser
Stine Grynberg Andersen
redaktør af anmeldelser
sga@folkeskolen.dk
Faglige netværk
Jennifer Jensen
community udvikler
jje@folkeskolen.dk
Debat
Cathrine Bangild
community manager
debat@folkeskolen.dk
Lærerprofession.dk
De bedste professionsbachelorog diplomprojekter fra læreruddannelsen og skoleområdet.
I samarbejde med Danske
Professionshøjskoler.

Åbningstider
Man - tors: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

148.000 LÆSERE
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USKOLET
VED MORTEN RIEMANN

Illustration: Ditte Lander Ahlgren

Rapport:

Utroligt dum beslutning om
nationale test skyldes massivt
fagligt efterslæb i ministerium
Det faglige efterslæb i Børne- og
Undervisningsministeriet på grund af
coronanedlukningerne svarer til flere
måneders aktivt politisk arbejde og
almindelig tankevirksomhed. Sådan lyder
vurderingen i en ny rapport, der anbefaler
at tildele det absolut højeste prioritet at
skaffe ministeriets styrelser, nævn, råd,
udvalg, hele embedsværk og ikke mindst
ministeren selv hurtigst muligt tilbage til
noget, der ligner en normal hverdag.
"Der er i den nuværende situation grund til
at råbe vagt i gevær", kommenterer en
observatør, som forudser, at der må afses

betragtelige midler til at kompensere for
de faglige huller. Det er blandt andet
ministeriets krav til landets skoler om at
gennemføre de nationale test på trods af
de uoverskuelige aktuelle betingelser, der
ses som et tegn på, hvor slemt det står til.
"Der har utvivlsomt været grund til
blinkende advarselslamper tidligere",
mener observatøren, "men denne sag
synes endegyldigt at bekræfte, at man
inde i ministeriet under de mange ugers
nedlukning ganske enkelt er blevet
dummere".

Skoletræt elev
i 4. klasse
ved godt, man
nok ikke skal
brokke sig lige nu
Alle de voksne havde godt nok svært ved at få armene
ned, som de selv kaldte det, da dem i 0.-4. klasse fik
at vide, at de skulle tilbage på skolen. Politikerne så
lettede ud, og lærerne sagde, at de havde glædet sig
mega meget, og storebror var misundelig, og mor
smilede for første gang i lang tid. Så kunne man da
ærligt talt også godt tage sig lidt sammen og holde op
med at gå dér hele tiden og surmule, når man nu var
så heldig, ikke, det var da ikke til at holde ud at kigge
på, tror man måske, det var nemt for andre?
En elev, der går i 4. klasse, er måske ikke hele tiden så
glad for det alt sammen, selv om hun godt kan se, at
det burde hun selvfølgelig være, når alle andre har det
meget mere svært. Det er ikke, fordi det var nemmere,
da hun bare var derhjemme hver dag, nu er det måske
bare på en anden måde ovre i skolen igen, det er lidt
svært at forklare. Men hun ved også godt, at det nok

U s ko l e t e r F o l k e s k o l e n s b a g s i d e m e d s a t i r e , s o m i k k e u m i d d e l b a r t g å r m e g e t o p
i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre alligevel
føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

50

ikke er lige nu, man skal brokke sig.

Back
172 mm
Spine
12 mm
Front
172 mm

”

SUND & GLAD
FORÆLDREHÅ
NDBOGEN

Bogen er en guide til dagliglivet
som skolebarnsfamilie. Den giver
inspiration til, hvad forældre kan
gøre for at deres barn trives og
glædes ved at gå i skole og lægger
bl.a. stor vægt på forældres
engagement i skolens fælles liv.
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SKOLESTART
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FORÆLDREHÅ

NDBOGEN
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Pernille Rosen
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erg, Pia Jesse
rgensen,
n og Bente Kla
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BE ST IL NU
T IL SKOLE START 2021
Nu kan du bestille den nye version af forældrehåndbogen, så alle
forældre til kommende skolebørn kan få et eksemplar op til skolestart i
2021. Bogen, hvis hovedforfattere er Helle Brønnum Carlsen og Adam
Breum, har forord af børne- og undervisningsministeren og bidrag af bl.a.
Per Schultz Jørgensen. Siden 2007 har ca. 75% af alle grundskoler hvert
år valgt at benytte bogen som forberedelse af forældre ved skolestart.

Alle skoler kan bestille bogen gratis på skolemælk.dk.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K
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BIG BANG OG
DANMARKS
LÆRINGSFESTIVAL
GRUNDIGT DIDAKTISERET – NEMT AT GÅ TIL
UNDERVISNINGSFORLØB FRA LIFE INDEHOLDER
MATERIALER TIL EKSPERIMENTELT ARBEJDE, DER
LEVERES TIL SKOLEN.
I LIFE Forløb arbejder klassen undersøgende
med aktuelle og virkelighedsnære
samfundsudfordringer.

LIFE FORLØB
» Lever op til Fælles Mål og understøtter
udviklingen af naturfaglige kompetencer

» Inddrager FN’s verdensmål
» Kan bookes af skoler i hele Danmark

ENZYMJAGTEN

NATUR/TEKNOLOGI | 6. KLASSE

WEGROW

BIOLOGI, FYSIK/KEMI, GEOGRAFI | 8. KLASSE

TURBOVÆKST

BIOLOGI, FYSIK/KEMI, GEOGRAFI | 9. KLASSE

KRÆFTENS GÅDE

BIOLOGI, FYSIK/KEMI, GEOGRAFI | 9. KLASSE

