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9751

NYHED
til 1. klasse
MATLAB 1a
MATEMATIK
MATLAB 1a – Matematiklaboratoriet er den første af to
elevbøger til 1. klasse i Gyldendals nye matematiksystem.
■

Bygger på Forenklede Fælles Mål

■

Indeholder konkrete forslag til læringsmål

■

En undersøgende og problemorienteret tilgang til matematikken

■

Øvelser og evaluering i bogen samt ekstra ressourcer på nettet
Kig forbi matlab.gyldendal.dk

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

Lærerne og skoleledelsen

9751

på Ørum Skole i Norddjurs troede ikke deres
egne øjne.
I foråret besluttede kommunen som led i den nye strategi, »En målstyret skole«, at
det skulle være obligatorisk for skolerne at bruge de frivillige nationale test som værktøj til at måle elevernes fremskridt. Derfor fik de eleverne til at tage testene flere gange
med en uges mellemrum.
Men da lærerne så resultaterne, måtte de knibe sig i armen. Den samme elev kunne
ligge i bunden i én test og kort efter befinde sig i toppen. Og det var ikke kun en enkelt
elev. Mønsteret var udbredt.
En vis skepsis bredte sig, og skolen sendte anonymiserede test ind i et høringssvar
til kommunen. Her undrede man sig også, og i slutningen af maj besluttede kommunalpolitikerne at sende de svingende resultater til ministeriet.
Da Folkeskolen blev opmærksom på sagen, henvendte vi os også til ministeriet midt
i september. Ministeriet lovede at undersøge sagen, men her en måned efter kan ministeriet stadig kun svare, at de er i gang. Forklaringen bliver spændende.

15 15.06

Men uanset hvad er resultaterne fra Norddjurs en
tikkende bombe under det sindrige system til måling af
folkeskolereformens succes.

For som bekendt har politikerne vedtaget, at det er de nationale test i dansk,
læsning og matematik, der skal være det termometer, som viser, om folkeskolen fagligt
bevæger sig i den rigtige retning, eller om den er syg.
Testene blev derfor ændret, så de nu kan sammenlignes år for år. Meningen er så,
at politikerne både på landsplan og i kommunerne kan sidde og holde øje med, om
tallene stiger, som de skal. På skolerne kan skoleledelsen og lærerne navigere efter tallene, som også forældrene får tilsendt.
Det optimale system, set fra Christiansborg: Accountability og styr på tingene.
Der har været meget kritik af både testene og den rolle, de er kommet til at spille.
Det er i sig selv hul i hovedet at vurdere et helt skolesystem på, hvordan eleverne klarer sig på nogle områder i læsning og matematik. Og indholdet af opgaverne har været
under beskydning, senest er en femtedel skiftet ud. Ministeriet gør selv opmærksom
på, at sammenligningen med sidste år derfor ikke holder på alle områder.
Resultaterne fra Norddjurs tyder dog på en grundlæggende sygdom inde i selve
systemet. Hvis termometeret den ene dag viser feber og den næste påstår, at alt er
tiptop, for så at svinge tilbage igen, så er det ikke skolen, som er syg.
Parallellen til skattevæsenets gældsinddrivelsessystem er nærliggende. Det store all inclusivesystem, der kan det hele, er sindssygt
dyrt og kommer alligevel aldrig til at
HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,
virke trods den ene justering efter
ANSV. CHEFREDAKTØR
den anden. Så drop det, og brug
HJO@DLF.ORG
pengene på at lære eleverne at
læse!

»Skolereformen minder
faktisk lidt om Ikea. Alt er
standardiseret, bliver sendt
fra centralt hold, og alle
løber forvirret rundt
imellem hinanden. Hvis
man er heldig, kan man få
en hotdog uden det hele i
pausen og ellers bare håbe
på, at det virker«.
Bob Bohlbro

»Vi ved med stor sikkerhed,
at reformen ikke opfylder
de betingelser, OECD
mener bør være opfyldt:
• Investering i undervisning og lærere
• At sætte høje mål for alle
elever
• At bruge data til at følge
elevernes fremskridt
• At kompetenceudvikle
de personer, der arbejder
med uddannelsesprocessen
• At anerkende skoleledelsens nøglerolle
• At støtte dårligere stillede elever og skoler
• At sikre en sund politikudvikling med fastlagte
mekanismer, som sikrer,
at der tages ansvar
igennem systemet
(accountability)«.
Niels Christoffersen
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*Kilde: Forsikring & Pensions opgørelse af markedsandele baseret på de forsikringer, LB Forsikring tilbyder (4. kvartal 2013)

Lyder det for godt tiL at være sandt?
Mit LB er et digitalt selvbetjeningsunivers, som du kan bruge, når børnene er lagt, en søndag eftermiddag,
eller hvornår det ellers passer dig. Her kan du altid tjekke dine forsikringer og se, hvad de omfatter.
På Mit LB kan du også anmelde skader eller bestille op- eller nedjusteringer af dine forsikringer, hvis dit liv
ændrer sig. Du kan selvfølgelig stadig kontakte os, som du plejer.

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt
eller ring 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
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p50-52_FS1815_Uskolet.indd
Ann_LB_Folkeskolen_Digital.indd
1 51

– vi passer på dig –

19/10/15
08/09/15 14.03
09.27

Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

FLIPPED LEARNING • 7.-10. KLASSE

Sæt eleven i fokus med

FLIPPED LEARNING
I Alineas portaler får du undervisningsvideoer til udskolingen
– i samarbejde med Restudy.
Flipped Learning er en unik måde at lave
differentieret undervisning på. Du kan variere
input til eleverne med introduktion af et
fagligt element på video, som eleverne
kan arbejde med i deres eget tempo.

300
videoevrej!

Med Flipped Learning kan du tilbyde
å
dine elever en varierende og individuel
100 nye p
undervisning, og give dem mulighed
for at dykke endnu dybere ned i emner
der interesserer dem. Videoerne er velegnet
til både klasseundervisning, gruppearbejde og
almindelig forberedelse.
Der er quizzer til alle emner bestående
af 10-15 spørgsmål.

Der ligger mere end 300 undervisningsvideoer på vores fagportaler, og der er 100 nye på vej!
Videoerne er tilpasset forenklede Fælles Mål og dækker langt de fleste emner i årsplanen:

Matematik med digitale fordele

tysk

Scan koden
Se en introfilm om Flipped Learning med Restudy
Se mere på alinea.dk/flipped-learning
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Sælg flotte til/fra-kort

Tjen 2.500,Til klassen

INDHOLD

6

14

20

– og hjælp samtidigt børn i nød

Ro i klassen

Hvad skoletaskerne
gemmer på

Lærer Rikke Mandrup
præsenterer øvelse i
mindfulness.

Har skolelederen det samme
i tasken som læreren? Og
hvorfor er der to ens engelsk
bøger i udskolingselevens og
forbudt tyggegummi i
indskolingselevens?

TEMA

TESTENE
DUMPER
Folkeskolereformens succes
alle klasser tjener

2.500,-

for hver kasse solgte kort

skal måles gennem de
nationale test. Men når en
skole prøver at lade de
samme elever tage testene
med kort tids mellemrum,
svinger resultaterne, som
vinden blæser.

FRI RETUR-RET
Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk
Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk
4/
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Anmeldelser

»Når hjernen ikke
lytter« er en god og
længe savnet håndbog
om fænomenet
auditory processing
disorder.

n

ndrup
lse i
.

Jette vil gøre
en forskel

LÆRERPROFESSION.DK
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Vis mig din skoletaske................................ /

Lærer Jette Kjærgaard
har fået et nyt familie
medlem. Han hedder
Javid Kharoti og flygtede
som barn alene fra
Afghanistan til
Danmark.
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lektor Henrik Marxen.
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TEMA:

TEST
SKOLELEDER:

TESTRESULTATER SVINGER,
SOM VINDEN BLÆSER
Ørum Skole på Djursland tør ikke længere stole på de nationale test.
Kommunen sætter derfor spørgsmålstegn ved testene.
A F KA R E N RAV N · G RA F I K: P E T E R Y D E H O N O R É J E N S E N

D

en ene uge ligger eleven – vi kan jo kalde hende Line – blandt
de lavest præsterende 15 procent i Danmark. Ugen efter tager
hun den samme nationale test, og nu er resultatet hævet til
at ligge lige omkring midten. »Line« er blot ét eksempel på,
hvad lærerne på Ørum Skole i Norddjurs Kommune har oplevet, da de
begyndte at tage de nationale test flere gange med kort tids mellemrum – de enkelte elevers resultater hoppede op og ned tilsyneladende
uden grund.
I foråret lagde den østjyske kommune op til at gøre det obligatorisk
for skolerne at gennemføre de frivillige udgaver af de nationale test
foruden de obligatoriske for at bruge dem i målstyringen af skolen.
Men resultaterne er så forvirrende, at skolen slet ikke kan bruge dem.
Det fik Ørum Skole til at råbe vagt i gevær:
»Vi er for usikre på de nationale test, så vi tør ikke lade dem stå
alene, men supplerer med andre typer læse- og stavetest og vil også
begynde at bruge en anden matematiktest«, fortæller leder af Ørum
Skole, distriktsleder Karsten Refsgaard. Han beskrev problemerne i et
høringssvar i forbindelse med kommunens planer.
Testresultaterne er fortrolige, men som eksempel har Ørum Skole
fremlagt resultaterne for de tre første elever i en 6.-klasse, der tog
dansk/læsning-testen to gange med kort tids mellemrum. På grafen på
næste side ses deres udsving i profilområdet sprogforståelse.
»Så vi kun dette resultat i forbindelse med en enkelt elev, kunne vi

DE NATIONALE
TEST TIDSLINJE

tilskrive dette den konkrete elevs dagsform. Men da tallene afviger en
del for langt de fleste, rejser det i stedet for spørgsmålet om, hvorvidt
de nationale test er et validt værktøj at bygge på«, hedder det i høringssvaret.
»Det, lærerne melder tilbage til mig, er, at det er hele vejen rundt,
der er udsving – engelsk, biologi og så videre, og at der ikke umiddelbart
er noget klart mønster i de udsving, de ser«, siger Karsten Refsgaard til
Folkeskolen. Og han tilføjer, at de andre skoler fortæller det samme.
Skolens oplevelser fik før sommerferien kommunens børne- og
ungdomsudvalg med Lars Østergaard (Venstre) i spidsen til at rette
henvendelse til Undervisningsministeriet om de nationale test. Folkeskoleforligspartierne har besluttet nogle kvalitetsmål for den samlede
danske folkeskole, som netop handler om, at eleverne skal blive dygtigere i de nationale test i dansk/læsning og matematik. Men nu kommer så henvendelsen fra Djursland, som ministeriet endnu ikke har en
forklaring på, heller ikke efter at Folkeskolen har spurgt til sagen flere
gange den seneste måned.
Kan man bygge resultatmålingen af hele folkeskolen på nationale testresultater, der svinger, som vinden blæser, fra uge til uge?
»Vi har ikke haft lejlighed til at kigge på data fra Norddjurs Kommune, men nu har vi taget kontakt til dem, og så vil vi selvfølgelig kigge
på det. Der vil dog altid være statistisk usikkerhed i pædagogiske test, og
den vil altid være større, når man kigger på den enkelte elev – det kan

27/5-2005:
Første udbud

6/12-2004:
Minister-udspil
om obligatoriske
nationale test

6/

28/10-2005:
De nationale test
udskudt første
gang



23/9- 2005:
Forlig vedtager
de nationale test
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Læsning/sprogforståelse
6. klasse
Frivillig test

Samme test ugen efter

47

15

under
middel

ULLA

middel

75

over
middel

HANS

49

middel

svinge op og ned for nogle elever, og så udligner det sig, når man kigger
på kommune- og landsniveau«, siger kontorchef i ministeriets kontor for
prøver, eksamen og test Rasmus Vanggaard Knudsen.
Når testene ikke er nær så sikre på enkeltelevniveau som på større populationer, skal lærerne så fortsat sende elevens testresultater til forældrene
og gennemgå dem ved skole-hjem-samtalen?
»Der er ikke lavet noget om på de formelle rammer, så der skal stadig
sendes et forældrebrev, som giver testresultatet på en femtrinsskala,
og det er stadig meningen, at det skal danne grundlag for en snak ved
skole-hjem-samtalen. Men det gælder stadig som altid, at lærerne skal
bruge deres samlede viden om elevens faglige niveau og trivsel. Det er
ikke sådan, at testresultatet skal stå alene«.
Men hvis man som forældre eller lærere kan se, at hver enkelt elevs
resultat svinger helt tilfældigt fra uge til uge, hvordan skal man så kunne
stole på, at testene på landsplan giver et reelt billede af elevernes kunnen?
»Nu tager vi en dialog med Norddjurs Kommune og kigger på resultaterne, og så må vi se på, om eleverne svinger helt tilfældigt. I har
tidligere skrevet om en klasse med svingende resultater, men her var
det kun nogle elever, der svingede, andre lå ganske stabilt. Udsvingene skyldes formentlig en blanding af statistisk usikkerhed og andre
forhold«, siger Rasmus Vanggaard, der altså endnu ikke, omkring fire
uger efter Folkeskolens første henvendelse, har fundet en forklaring på
udsvingene i data fra Norddjurs.
Folkeskolen har vist høringssvaret med de tre elevers svingende resultater til den tidligere chefkonsulent i Undervisningsministeriet Jakob
Wandall, der var med til at udvikle de nationale test i sin tid og i dag
hjælper kommuner med at bruge testene til at måle elevernes progression. Han gætter på, at eleverne i Norddjurs ikke er blevet instrueret, så
de præsterer retvisende for deres dygtighed – at de for eksempel ikke
tager testen alvorligt eller ikke når tilstrækkeligt mange opgaver til, at de
kan give en sikker måling. Ministeriet har sidste år meldt ud, at eleverne
ikke bare kan rejse sig og gå, når testen bliver »grøn« – de skal sidde alle
45 minutter og helst nå at besvare mindst 60 opgaver, hvis målingen skal
være god nok. Skoleleder Karsten Refsgaard oplyser til Folkeskolen, at
Ørum Skole typisk kører testene en hel time. Der er meget stor forskel
på, hvor mange opgaver de enkelte elever når, men i de test, der er
nævnt i høringssvaret, har godt halvdelen af eleverne nået flere end 60
opgaver.
kra@folkeskolen.dk

LINE



19/12-2005:
Nyt udbud sætter
flere penge af

Kilde: Høringssvar fra Ørum Skole til Norddjurs Kommune
Design: Peter Yde Honoré Jensen
Testresultater er behæftet med strenge fortrolighedskrav, men Ørum Skole har anonymiseret de tre første elever på 6. årgang, der tog den nationale test i læsning med
en uges mellemrum sidste år, og vist deres score i sprogforståelse for at vise de voldsomme udsving fra uge til uge. Tendensen fortsætter for langt de fleste elever og i
alle tre profilområder, understreger skolen.

26/6- 2006:
Cowi vinder
opgaven

LÆS NÆSTE SIDE:
EKSPERTER DUMPER
DE NATIONALE TEST

9/5-2007:
Testsystemet
bryder sammen

1/5-2007:
De første tre test
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TEMA:

TEST
EKSPERTER DUMPER
DE NATIONALE TEST
De nationale test, som skal bruges til at måle, om folkeskolereformen gør eleverne
dygtigere år for år, måler de samme elever vidt forskelligt med kort tids mellemrum.
A F KA R E N RAV N

A

t Norddjurs Kommune oplever, at
de nationale test måler, som vinden
blæser, er næppe et enestående
fænomen. Danmarks to eksperter i
pædagogiske test, Peter Allerup og Svend
Kreiner, vurderer, at problemet formentlig er
generelt.
»Hvor er det trist, at Norddjurs ved et tilfælde skal opdage, at kejseren ikke har noget
tøj på. Det er virkelig en torn i øjet, at man
opdager, at når man måler de samme børn
flere gange, kan man ikke forklare variationerne med reelle forandringer hos eleverne.
Hvis man ikke griber ind, så taber man et projekt til 160 millioner kroner på gulvet«.
Det siger professor i pædagogisk statistik
Peter Allerup om de nationale test, som i
Norddjurs Kommune har vist sig at give vidt
forskellige resultater, når den samme elev
tager den samme test med kort tids mellemrum.
Gennem ti års arbejde med de nationale
test har man forsømt at teste deres målesikkerhed – altså om man får det samme
resultat, hvis man måler det samme flere

Der er kun én vej
ud – at se at få
undersøgt, om det,
de oplever i Norddjurs, er et generelt
fænomen. Men det
tror jeg, det er.
Peter Allerup
Professor

Flovt
»Det er flovt. For man kan sige, at ministeriet
har haft tid nu til at sunde sig oven på kritikken af opgaverne, og så kunne man jo have
igangsat nogle initiativer til at undersøge det

 

 
25/1-2008:
25/1-2008:
Test udskyTest udskydes pådesnypå ny

11/9-2007:
11/9-2007:
Haarder
Haarder
vil vil
udskyde
udskyde
13/6-2007:
13/6-2007:
Testrapporterne
Testrapporterne
til til
lærernelærerne
forsinketforsinket

8/

gange i træk. Man kunne have opdaget problemet, hvis man havde afprøvet testene på
de samme elever flere gange, dengang de
blev udviklet. Man kunne også have opdaget
det, mener Peter Allerup, hvis man havde set
på målesikkerheden, da testene første gang
blev evalueret i 2007, men det gjorde man
ikke, og man forsømte det også, da den store
Rambøll-evaluering af testene blev gennemført i 2013. Dengang var Peter Allerup hyret til
at kigge på testenes virkemåde, men han blev
nægtet adgang til de mange millioner testresultater, der på det tidspunkt var opsamlet fra
både frivillige og obligatoriske test, og måtte
nøjes med at gennemføre sin evaluering ud
fra litteraturstudier. Og nu kan Folkeskolen så
afsløre, at tager de samme elever de samme
test med kort tids mellemrum, så svinger deres testscorer, som vinden blæser.

29/10-2007:
29/10-2007:
Eksperter
Eksperter
dumperdumper
læsetestlæsetest

30/10-2008:
30/10-2008:
Pilotår for
Pilotår for
testenetestene
1/7-2008:
1/7-2008:
Millionbod
Millionbod
til Cowitil Cowi
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25/
Rigs
und
Hen
som

Danske skoleelever skal tage ti obligatoriske test i løbet af
deres skoletid. Men man kan også tage testene indimellem
som frivillige test, og da Ørum Skole gjorde det, opdagede
man, at de samme elevers resultater svingede op og ned.
Årsagen ligger formentlig dels i selve skalaen bag de nationale test, dels i, at 45 minutter er alt for kort tid til at
beregne elevens faglige niveau, vurderer professor Svend
Kreiner.

Foto: Klaus Holsting

ADAPTIVE TEST

her – det er ikke ret dyrt«, siger Peter Allerup.
Han ser store muligheder i selve konstruktionen bag de nationale test som en mulighed
for at sammenligne resultater over tid. Så han
ærgrer sig på systemets vegne over, at man
i sin »iver for at holde ting hemmelige« ikke
har lagt tingene ud til åben afprøvning.
»Der er kun én vej ud – at se at få undersøgt, om det, de oplever i Norddjurs, er et
generelt fænomen. Men det tror jeg, det er«,
siger han.
Danmark har to store eksperter i psykometri, det vil blandt andet sige pædagogisk
statistik. Den anden er professor emeritus
Svend Kreiner, der i sin tid rådgav Undervisningsministeriet om kravene til den særlige
testform, man har valgt til de nationale test,

25/3-2009:
Rigsrevisionen bebuder
undersøgelse. Rigsrevisor
Henrik Otbo betegner testene
som et »højrisikoprojekt«

Man forsøger at
måle tre forskellige
profilområder i
løbet af 45 minutter.
Svend Kreiner
Professor

De danske nationale test er såkaldte adaptive test. Når eleverne i Norddjurs Kommune tager »den samme« test frivilligt med
kort tids mellemrum, er det ikke de samme
spørgsmål, de skal besvare igen og igen.
Eleverne i 6. klasse logger sig for eksempel
ind på 6.-klasselæsetesten, og så henter systemet en opgave fra en kæmpemæssig opgavebank. Når eleven har taget tre opgaver
inden for hvert af de tre områder i læsetesten – afkodning, sprogforståelse og tekstforståelse – tilpasser testen sig ved hjælp
af en adaptiv algoritme til elevens niveau og
trækker derefter kun opgaver inden for en vis
sværhedsgrad. Efterhånden bør opgavernes
sværhedsgrad matche elevens faglige niveau
så godt, at eleven svarer rigtigt på halvdelen
og forkert på halvdelen af opgaverne.
Den elev, der sidder ved siden af, får altså
nogle andre opgaver, og tager eleverne den
samme test ugen efter, vil de kun ved et tilfælde kunne ramme ind i de samme opgaver
som sidst.

27/3-2009:
Ny teknisk fiasko ved pilottest

2/3-2010:
Skolestyrelsen i læserbrev:
Risikoen for problemer med
nationale test er lav

Foto fra Vangeboskolen

16/12-2009:
Ordet »modem« fjernes fra
2.- klassetest, da ingen elever
skønnes nogensinde at have
brugt et modem og derfor ikke
kender begrebet

2/3-2010:
De nationale test lukket
ned – teknikfejl igen
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TEMA:

TEST
Som led i folkeskolereformen er der fastlagt
tre nationale resultatmål, der tager udgangspunkt i de nationale test:
➊ Mindst 80 procent af eleverne skal være
gode til at læse og regne i de nationale test.
➋ Andelen af de allerdygtigste elever i dansk
og matematik skal stige år for år.
➌ Andelen af elever med dårlige resultater i
de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år – uanset social
baggrund.
nemlig adaptive test, der løbende tilpasser sig
elevens niveau undervejs i testen. De mener
ikke, at lærerne kan sidde med forældre og
elever og formidle nogle testresultater, hvor
de samme elever svinger mellem top og bund
og middel. Spørgsmålet er også, om testresultater, der siger så lidt om hver enkelt elevs
niveau, kan bruges til at måle, hvordan det går
med et helt skolevæsen i en kommune, endsige hvordan det går med skolereformen i hele
Danmark.
De to professorer har ikke haft adgang til
testresultaterne, som er fortrolige, så de kan
kun gisne om årsagerne til, at testene altså giver forskellige resultater for de samme elever.

Grundfejl i skalaen
Svend Kreiner ser to mulige årsager. Den ene
er, at man forsøger at måle tre forskellige profilområder i løbet af de 45 minutter. Der kan
derfor kun stilles et relativt begrænset antal
opgaver per profilområde, og det medfører
en »ikke ubetydelig« usikkerhed på de enkelte

Arkivfoto: Karin Riggelsen

RESULTATMÅL

45 minutter skal eleverne sidde stille og besvare opgaver
på pc. Men det er ikke nok til at give et præcist billede af
deres niveau i faget, vurderer professor Svend Kreiner.

målinger selv i et adaptivt testdesign. Den anden er, »at spredningen af det store flertal af
eleverne formodentlig er relativt begrænset,
således at der er risiko for, at den svageste
af to tilfældigt udvalgte elever får det bedste
testresultat af rent tilfældige årsager«.
»Hvis denne mistanke er korrekt«, forklarer Kreiner, »kan det betyde dramatiske va-

30/9-2010:
Opgørelse – 100.000
nationale test blev ikke
gennemført

10 /

10/3-2010:
Kritik: 2.-klasseelever testes
i uddøende håndværk 
11/9-2007:
Haarder vil
udskyde



17/12-2010:
Skolestyrelsen
overtager test og
digitale afgangsprøver fra Cowi
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2/5-2011:
Nationale test uden
tekniske problemer på
1.950 grundskoler

25/1-2008: 
Test udskydes på ny
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13/6-2007:
Testrapporterne til
144579 p06-13_FS1815_Test.indd

riationer i percentilværdier (tallene mellem
0 og 100, der angiver, hvordan den enkelte
elev er placeret i forhold til de elever, der
blev testet, da percentilskalaen blev fastlagt),
hvis man sammenligner resultaterne af gentagne forsøg på at måle, hvor eleverne er
placeret«, forklarer han og understreger, at
percentilværdier derfor altid bør ledsages af
oplysninger om usikkerheden i værdierne,
når de lægges frem for forældre eller andre
interesserede uden indsigt i pædagogiske
test.
Svend Kreiner understreger, at han ikke
kan vurdere, om det er hele årsagen til ud-

29/10-2007:
Eksperter
dumper

30/5-2011:
Kritik: Samme
testopgave er
sværere i 4. end i 2.



25/
Rig
und
Hen
som

30/10-2008:
Pilotår for
testene
1/7-2008:
Millionbod
til Cowi
19/10/15 14.18

BORNHOLM
svingene i Norddjurs, men det er helt klart
en mulighed.
Hverken han eller Peter Allerup vurderer, at det, man har oplevet på Ørum Skole,
kan skyldes de dårlige opgaver, som ministeriet nu har udskiftet.
Sidste år blev det klart, at der var problemer med den statistiske sikkerhed, men
det er ikke det, som er i spil her, mener
Peter Allerup (læs artiklen om udskiftning
af opgaver side 12, redaktionen). Når den
samme elevs test svinger kraftigt med kort
tids mellemrum, handler det om testens
evne til at måle den samme ting ens hver

10

gang, den såkaldte reliabilitet. Og det er
reliabiliteten, som man efter hans vurdering fuldstændig har forsømt at undersøge
for de nationale tests vedkommende. Først
da Norddjurs benytter sig af de maksimale
muligheder for at tage frivillige test, nemlig
to frivillige plus den obligatoriske, bliver det
tydeligt, at måleresultaterne svinger.
»Det er ikke nogen trøst, at det jævner
sig ud på skoleniveau«, understreger han.
kra@folkeskolen .dk

tede sidste år på initiativ fra Venstre to
ekstra nationale test – ekstra engelsktest
(i 4. klasse) og en ekstra matematiktest, så
skoleeleverne testes i matematik i 3., 5. og
7. klasse. Det sker på bekostning af testene
i geografi og biologi, som bliver frivillige.

LÆS NÆSTE SIDE:
EN FEMTEDEL AF OPGAVERNE
I DE NATIONALE TEST KASSERET

24/8-2011
Cowi får millionbod
tilbage for testforsinkelse, da testene nu
virker
9/11-2011:
To tekniske fejl
udsætter test i
dansk/læsning

30/11-2011:
28.000 test
har været ramt
af fejl

På oplevelsescentret Natur Bornholm
oplever I Bornholms forvandling gennem
millioner af år fra rødglødende lava til
frodig solskinsø. Ind i mellem herskede
dinosauerne over Bornholm – hør den
spændende historie.
Oplev borgen Hammershus og lær mere
om middelalderen. Der var allerede offentlig brugerbetaling dengang. Man betalte
selv, hvis man skulle have hovedet hugget
af hos bødlen…og der var altid forudbetaling!

OBLIGATORISKE
TEST

Danske skoleelever skal tage ti nationale
test i løbet af deres skoletid. Derudover kan
lærere/skoler/kommuner beslutte, at eleverne skal gennemføre testene i de perioder,
hvor de har status af »frivillige« test.
Partierne bag folkeskoleforliget beslut-

Sjovt – Nemt - Lærerigt

På Bornholm får du og eleverne det sjovt.
Vi har gjort det nemt for jer med lærervejledninger og elevhæfter, som giver jer
inspiration til lærerige lejrskoledage med
smil på læberne.

lejrskole.bornholm.info

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

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

13/2-2012:
Rigsrevisor:
Nationale test er
stadig risikofyldt
2/3-2012:
Kritik: Læseforsker
skyder modellen
bag de nationale
test ned

Det bliver en god lejrskole!

Ring nu: 56 95 85 66
info@teambornholm.dk
www.lejrskole-bornholm.dk
FOLKESKOLEN / 18 / 2015 /
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TEMA:

TEST
DUER IKKE:

EN FEMTEDEL AF OPGAVERNE
I DE NATIONALE TEST KASSERET
Undervisningsministeriet tør ikke love, at det giver mening at
sammenligne testresultaterne fra 2014 til 2015.
A F KA R E N RAV N

D

e nationale test er som bekendt
det officielle blåstemplede pejlemærke for elevernes faglige udvikling
og fra 2014 også det landsdækkende
måleinstrument for, om folkeskolen når resultatmålene. Men kvaliteten af testene lever
ikke op til løfterne.
Foruden spørgsmålet om, hvorvidt testene
måler det samme over tid (som beskrevet på
de tidligere sider), er der også over mange
omgange sat spørgsmålstegn ved selve indholdet af opgaverne. Og i 2013 opdagede Undervisningsministeriet, at testene har en langt
større statistisk usikkerhed end lovet, og man
besluttede at iværksætte en kvalitetssikring
af hele opgavebanken. Denne gennemgang
af de omkring 10.000 forskellige opgaver
har nu vist, at kvaliteten – enten fagligt eller
statistisk – har været for ringe i en femtedel af
opgaverne.
De problematiske opgaver er nu skiftet
ud før dette års test, og blandt andet derfor
vurderer Undervisningsministeriet i den
første årlige statusredegørelse om folkeskolereformen, at testresultaterne for i år er

12/8-2013:
Testevaluering
giver ingen svar på,
om testene duer

12 /
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13/6-2007:
Testrapporterne til
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mere retvisende end tidligere. Men fordi så
mange opgaver i mellemtiden er skiftet ud, er
ministeriet til gengæld ikke sikker på, at den
fremgang i nogle fag og tilbagegang i andre,
som testscorerne viser, er udtryk for, hvordan
eleverne klarer sig. Det kan også være udtryk
for, at opgaverne er skiftet ud. Det voldsomste
udsving ses i 2. klasse, hvor antallet af »fremragende« læsere er faldet med 75 procent.
Folkeskolen har spurgt til testenes tilstand
hos kontorchef i Undervisningsministeriets
kontor for prøver, eksamen og test Rasmus
Vanggaard Knudsen.
I har udskiftet en femtedel af opgaverne,
fordi de ikke var gode nok – gælder det generelt
for fagene?
»Ja, samlet set er det omkring 20 procent
af opgaverne, der er blevet skiftet ud, og i
dansk/læsning og matematik er det 22 procent af opgaverne. Det er spredt ud på alle
test og profilområder, men selvfølgelig er det
flere i nogle test og profilområder end i andre«, svarer Rasmus Vanggaard Knudsen.
De såkaldte ordkædeopgaver, som udgør
en ganske stor del af afkodningsopgaverne i

10/10-2013:
Forsigtige konklusioner
på tre millioner kroners
evaluering af de nationale
test
11/9-2007:
Haarder vil
udskyde





læsetestene, er blevet kritiseret for, at de ikke
kan bruges til at måle elevernes niveau, fordi
forlag er begyndt at udgive træningsopgaver,
hvor eleverne kan træne teknikken med at
identificere de tre ord, der er sat sammen til
en kæde. Derfor har Folkeskolen spurgt Rasmus Vanggaard, om ordkædeopgaverne er
blevet kasseret.
»Nej, ordkædeopgaverne indgår stadig i
testen af elevernes læseafkodning«.
Hvem har bedømt den faglige kvalitet af
opgaverne?
»Det har opgavekommissionerne for de
pågældende fag«.
Hvordan vil I sikre, at testene denne gang er
valide?
»Alle testopgaver har gennemgået en omfattende kvalitetssikring, hvor de enten er blevet
taget ud, fordi de ikke var gode nok, eller har
fået genberegnet deres sværhedsgrad på grund
af mindre justeringer. Opgaver kan være taget
ud, enten fordi de ikke levede op til de fælles standarder for den faglige kvalitet, eller
fordi de ikke levede op til de statistiske krav,
hvor opgaverne blandt andet skal have en vis

14/10-2013:
Evaluering: Adaptive test
er dyre – og dårlige for
lærerne

13/12-2013:
Ministeren lægger
op til ændringer i de
nationale test

11/10-2013:
Evaluering: Startproblemer
med de nationale test ikke
løst endnu 

4/12-2013:
Skolerne skal styres efter
elevernes præstationer i
de nationale test
30/10-2008:
Pilotår for
testene

25/1-2008:
Test udskydes på ny
29/10-2007:
Eksperter
dumper

1/7-2008:
Millionbod
til Cowi
19/10/15 14.18

25/
Rig
und
Hen
som

homogenitet inden for profilområderne, så
alle opgaver inden for et profilområde tester
nogenlunde det samme. Derudover har vi
foretaget nogle ændringer for at mindske
den statistiske usikkerhed, først og fremmest
at eleverne skal løse opgaver, indtil tiden er
gået, således at hver elev når flere opgaver,
hvilket giver en mere sikker bedømmelse.
Samtidig undgår vi, at eleverne konkurrerer
om at blive først færdige«, fortæller Rasmus
Vanggaard.
Lærere fra hele Danmark har skrevet til jer
– og til os i øvrigt – om opgaver, de syntes var
meningsløse og dårlige. Hvorfor var I så længe
om at tage det alvorligt og begynde at skifte
opgaver ud?
»Det er et arbejde, der har været i gang
over flere skoleår. Vi startede i december 2013,
men der er jo kun obligatoriske test en gang
om året, så vi kunne først udskifte opgaverne
til foråret 2015. Men vi har bestemt taget henvendelser fra lærerne alvorligt, og de lærere,
der har skrevet til os om dårlige opgaver, vil
opleve, at opgaverne enten er væk, fejl rettet
eller for eksempel misvisende svarmuligheder
fjernet«, fortæller Rasmus Vanggaard.
Har det forsinket kvalitetssikringen, at
lærere og andre ikke må diskutere opgaverne
offentligt?
»Nej, det mener jeg ikke«.
Hvad har hele kvalitetssikringen kostet?
»Langt det meste af arbejdet har været lagt
ind i Opgavekommissionens og statistikfolkenes almindelige arbejde«.
Har I lovet forligspartierne, at testene nu er
velegnede til at bedømme effekten af folkeskolereformen på?
»Generelt vurderer vi, at resultaterne fra
2015 er mere retvisende end dem fra 2014«,
siger Rasmus Vanggaard og anerkender, at

27/1-2014:
Ups – de nationale
test måler ikke så
præcist som lovet
6/2-2014:
Nationale test:
Klasse havde kæmpe
udsving på tre dage
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der har været en række testopgaver, der ikke
har været gode nok.
»Deri ligger selvfølgelig, at udskiftningen har ført til en højere kvalitet i opgavebanken«, siger han og understreger, at en
statistisk usikkerhed på 0,55 godt nok er
væsentlig højere end oprindeligt lovet, men
stadig helt fin. Oprindeligt var den statistiske
usikkerhed sat til 0,3.
Opgaveudskiftningen har primært fundet
sted fra testrunden i 2014 til testrunden i
2015, og det er samtidig udviklingen fra 2014
til 2015, der er første måling på reformens
resultatmål. I den statusredegørelse, undervisningsminister Ellen Trane Nørby netop har
givet Folketinget, kan ministeriet derfor ikke
love, at frem- og tilbagegang i testresultater
alene er udtryk for ændringer i elevernes
faglige niveau. Særligt tyder et stort fald i
antallet af »fremragende« læsere i 2. klasse
ifølge Rasmus Vanggaard på, at kravet til
»fremragende« kan være sat for hårdt.
2014
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Hacking lægger
testsystem ned en uge
før afgangsprøverne
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»Men ét år er meget kort tid. Når vi har
resultaterne fra 2016, kan vi vurdere, om vi
eventuelt skal ændre skæringen mellem ’rigtig god’ og ’fremragende’«.
Kan unge mennesker og deres forældre regne
med de papirer, de har liggende fra de nationale test, de har taget i 2010, 2011, 2012, 2013
og 2014? Eller har testene ikke været gode nok?
»De testresultater, som tidligere har været
opnået, er jo udtryk for de test, der blev afholdt dengang, med den opgavebank, der var
på det tidspunkt. Det, man skal være forsigtig
med, er at sammenligne med de nuværende
resultater«, siger Rasmus Vanggaard.
Men testresultaterne er bedre nu?
»Ja, opgaverne i opgavebanken inden for
de forskellige profilområder er bedre til at
teste de pågældende profilområder nu, end
de var tidligere«.

Efter

1 /
FOLKESKOLEN / 1

DE NATIONALE
TEST TIDSLINJE
8/9-2014:
Ingen signifikant
effekt af national
test i matematik

5/3-2014:
Træning underminerer
nationale test
Design: Peter Yde Honoré Jensen
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SKOLETASKER

Vis mig din skoletaske

Hvad slæber vi egentlig rundt på i tasken – og hvorfor? Engskolen på Vesterbro
har åbnet fire skoletasker til en snak om, hvad taskerne gemmer på.
TEKST: JENNIFER JENSEN OG ENETE MARIE OVERGAARD • FOTO: BO TORNVIG

MOLLY KRAGH
JACOBSEN
ELEV I 2. KLASSE

Samlehæfte, Ane-bøger, blyanter, engangstatovering, læbepomader, Happy Meal-papir, stofbogbind, tyggegummi,
armbånd, halskæde, matematikhæfte
»Tyggegummiet har jeg fået af min farmor. Vi må ikke tygge det i
skoletiden – men jeg har gjort det engang, og der var ikke nogen,
som så det.
Jeg har armbånd med i min skoletaske, for hvis jeg nu lige
pludselig skal til fest, så kan jeg tage dem på.
Jeg har selv valgt tasken, men det er min far, der har købt den.
Jeg kan godt lide farverne, og især at der er blomster på den«.

KENNETH
LARSEN
LÆRER I 10. KLASSE

Penalhus, computer, indkøbspose, diverse papirer, Parisbøger, bog, notesbog
»Jeg rydder sjældent op i min taske. Der er stadig materiale fra
sommeruniversitetet og en bog, min søn lånte for flere år siden, og
som jeg har glemt at aflevere.
Min computer er det vigtigste. Alt ligger på den. Jeg bruger næsten aldrig skriveredskaber, selvom jeg har dem med i mit penalhus.
Nu hvor forberedelsen foregår på skolen, er min taske blevet en
del lettere, fordi jeg ikke skal have bøgerne med hjem«.
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Hvad gem
din taske mer
på?
Del indho
ldet p
#vismigd å Instagram:
inskoletas
ke

Molly Kragh Jacobsen,
SUNE
elev i 2. klasse

JOHANSEN
ELEV I 9. KLASSE

Biblioteksbøger, matematikhæfter, jakkehætte, to ens engelskbøger, lommeregner, penalhus, linealer
»Jeg har to ens engelskbøger, fordi jeg holder den ene for min ven.
Han går ikke med taske.
Jeg har haft mit penalhus i fire-fem år. Der er drager på, men tusserne har aldrig virket særligt godt.
Jeg fik en ny taske af min far, da jeg startede i 9. klasse. Min
gamle kunne ikke lynes længere. Jeg syntes, den her var vildt sej,
fordi den ligner en militærtaske. Det kan jeg godt lide«.

MARIA
BÆLUM
SKOLELEDER

xxxxxx

To iPads, cykelhjelm, nøgler, usb-stik, læbepomade, bolsjer,
mønt, velicime
pung, mange
kuglepenne,
pulversuppe,
penalhus,
Perum
sequidis
et hici dolest
quo eaturi dolorest
offici-papirer,
notesbog,
bøger,
håndsprit,
tandtråd,
opladere
eturio doluptibust pro quis sima dolut alit autat harum est, occa»JegQui
har doluptia
altid pulversuppe
i tasken agnimusdae
til dage med mi,
aftenarbejde.
Totur?
qui alis simaxim
solorep erspedi
matsuppen
er bedst.
restrum
corerit
atempos explibus es earis et es inis ex eos eum
er lidt pinligt,eamen
jeg snupper
andresdolorest
kuglepenne
uden at
queDet
doluptatusam
simaximpore
distitdiciam
volorro
tænke over
så der
ligger altid
løstvolorecepel
i tasken. is
rroruntis
disdet,
minci
digendant
rere,virkelig
od quomange
et quam
ligger der mest, fordi jeg godt gad have tid til at
mosLedelsesbøgerne
sunt.
læse i dem.
Det ersitdrømmescenariet.
Aquam
dolupta
ut est, quam expellandant fugitatum de doDettesequo
er en upraktisk
taske med aut
ét stort
rum.alitiorrora
Men jeg har
fået den
lupta
dolor autempedit
omnis
volupta
demaf
min mand – og den er så pæn«.
jje@folkeskolen.dk
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K LI P F R A NETTET

Rødovre-lærere
skal nu selv
sætte tid på
forberedelsen

Foto: Maria Becher Trier

Fredag 9. oktober 2015 kl. 12.30

I Rødovre er det fremover læreren, der sætter tid på opgaverne inden samtalen om
opgaveoversigten. Det er et af elementerne i en ny lokal arbejdstidsaftale.
Det er en meget stolt og glad kredsformand
Anders Liltorp, der i forrige uge satte sin underskrift på en arbejdstidsaftale ved siden
af skolechefen John Kronbaks og børne- og
kulturforvaltningsdirektør Jette Egholms. Han
betegner aftalen som en ægte professionsaftale, der tager udgangspunkt i lærerens behov for et professionelt råderum. Det betyder
blandt andet, at det er læreren, der med sit
professionelle skøn skal afsætte den nødvendige forberedelsestid til de klasser og de fag,
han eller hun skal undervise, inden samtalen
med skolelederen om opgaveoversigten.
»Det er klart, at så kan lederen være
uenig, og det kan sagtens være, at der ikke
er tid nok, men så er det i hvert fald gennemskueligt, og lederen får også nogle tal, som

kan bruges til at dokumentere opadtil«, forklarer Anders Liltorp og fortsætter:
»Det væsentlige er jo, at der er en reel og
konstruktiv drøftelse mellem lærer og leder,
hvor kerneopgaven og den gode undervisning
er i spil. De klare værdier, den store tillid og
samarbejdet, som hele aftalen bygger på,
skal jo ud at virke på skolerne. Det er dét,
der kendetegner samarbejdet mellem alle
niveauer i Rødovre Kommune, og nu er det
også aftalebaseret«.
Behovet for et professionelt råderum
kommer også til udtryk i aftalens ord om,
»at den enkelte lærer kan prioritere at udføre
opgaver, der eksempelvis ikke kræver kontorhold og ikke inddrager kollegaerne eller
ledelsen et andet sted«. Arten af opgaver,

som kan udføres andre steder end på skolen,
og rammerne for denne fleksibilitet aftales
mellem skoleleder og tillidsrepræsentant på
hver enkelt skole.
Rødovre Kommune har bevilget midler,
svarende til at 780 undervisningstimer udløser én lærerstilling. Og med de nye lønaftaler
får alle lærere også undervisningstillæg for
780 timer, uanset hvor mange timer de rent
faktisk har.
kra@folkeskolen.dk

Foto: Istock

Onsdag 30. september 2015 kl. 15.39

Det var Rødovres borgmester Erik Nielsen (til venstre), der som daværende KL-formand i februar 2013
meddelte, at KL lockoutede alle lærere. Resultatet
blev en afskaffelse af lærernes arbejdstidsaftale, men
fra i dag har lærerne i Rødovre igen en lokalaftale.

Forlag:

Lærere kopierer ulovligt
Flere forlag oplever, at lærere tager
ulovlige kopier af deres undervisningsmateriale, og piratkopieringen
kan koste forlagene rigtig mange
penge. Ole Camåe driver et forlag,
der udgiver engangsmaterialer til

16 /

forskellige fag på grundskoleniveau,
og han er godt træt af, at hans bøger bliver kopieret. Sidste år fik han
over 30.000 kroner refunderet fra
Copydan.
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FIK DU
LÆST:

Unge hjælper andre unge til uddannelsesvalg
Med erhvervsskolereformen er det blevet forældrenes ansvar at hjælpe
uddannelsesparate elever med at vælge ungdomsuddannelse.

Mandag 5. oktober 2015 kl. 15.20

Tirsdag 13. oktober 2015 kl. 13.15

Fredag 9. oktober 2015 kl. 10.43

Torsdag 8. oktober 2015 kl. 09.00

Elever bliver undervist
af pædagogmedhjælpere

Flugt til friskoler bekymrer ikke ministeren

Stor analyse: Danske
lærere undervurderer
eleverne i karaktergivning

DLF: Lærerne skal evaluere arbejdstiden

En pædagogmedhjælper har
ansvaret for undervisningen i
billedkunst på 2. og 3. årgang.
Hun er opgraderet til faglærer.
En børnehaveklasseleder har
ansvaret for undervisningen i
natur/teknologi på 1. årgang, og
en anden børnehaveklasseleder
har ansvaret for musik og billedkunst på 1. årgang. Det er
virkeligheden på Thorning Skole
i Silkeborg, og forældrene er i
oprør. De er bekymrede for deres
børns skolegang.

»Det er ikke en udvikling, som
bekymrer mig«. Så klart lyder
det fra minister Ellen Trane
Nørby i et skriftligt svar til Alternativets undervisningsordfører,
Carolina Magdalene Maier. Ordføreren fra Alternativet havde
spurgt ministeren om, hvordan
hun vil stoppe flugten fra folkeskolerne. »Jeg ser det som positivt, at forældre frit kan vælge
mellem landets folkeskoler og
friskoler. Det giver forældrene
mulighed for at vælge det tilbud,
som de mener passer bedst til
deres barn«, skriver ministeren.

Hvis blot lærerne vurderede
eleverne fair og dermed gav
tosprogede og børn af lavt uddannede forældre højere karakterer, end de får i dag, ville
fire-fem procent flere af dem
gå videre i gymnasiet. Det er
en af hovedkonklusionerne i en
stor undersøgelse af 400.000
danske afgangselevers karakterer. »Nogle grupper får en systematisk dårligere bedømmelse, når det kun er læreren, der
bedømmer«, siger seniorforsker
Beatrice Schindler Rangvid,
Det Nationale Forskningscenter
for Velfærd, på sfi.dk.

Onsdag 7. oktober 2015 kl. 14.24

nyheder på:

Holstebro:
Lærere bliver prikket

Mest læste:
•D
 epartementschef om reformen: Slå koldt vand i blodet
Overforbrug i Holstebro
betyder fyringsrunde, der
rammer lærerne.

•D
 ebat: Målingsstyret undervisning – den synligt bedste
dårlige undervisning
•R
 ødovre-lærere skal nu selv
sætte tid på forberedelsen

Mest kommenterede:
Arkivfoto

Stemningen på skolerne i Holstebro er presset. Lærere skal
fyres, fordi skolerne skal finde
penge til at dække et overforbrug fra de første måneder
af året. Det er første gang i
de ti år, hvor Torben Voss har
været kredsformand for Vestjysk Lærerforening, at han har
oplevet en reel fyringsrunde.
Han havde håbet, at byrådet
havde åbnet budgetforliget
for at tilføre penge til skolerne. Men det skete ikke.
»Der bliver flyttet nogle
møbler. Nogle bliver simpelthen rasende. Andre bliver

I uge 45 og 46 inviterer DLF alle
lærere til at evaluere, hvilken betydning arbejdstidsbilaget fra forårets
overenskomstforhandlinger har for
deres hverdag. Evalueringen erstatter ikke en aftalt fælles evaluering
med KL. »Det her er et tiltag, der
skal skabe et overblik, i forhold
til hvordan overenskomsten og
arbejdstidsbilaget virker ude på
skolerne. Målet er at skabe forbedringer i lærernes arbejdssituation.
Det skal vi gøre i fællesskab«, siger
formand for overenskomstudvalget
i DLF Gordon Ørskov Madsen.

apatiske. Vi kender følelserne
fra kurser, vi har været på,
men vi ville jo helst ikke opleve det i virkeligheden. Vi
prøver også at holde øjne og
ører åbne for at se, om der er
stillinger, der bliver ledige på

•D
 epartementschef om reformen: Slå koldt vand i blodet
andre skoler, som man måske
kan blive overflyttet til. Når vi
ser dem, oplyser vi forvaltningen om dem«, siger Torben
Voss.
mbt@folkeskolen.dk

•D
 ebat: Målingsstyret undervisning – den synligt bedste
dårlige undervisning
•D
 ebat: Sophias konference var
sympatisk og pæn, men måske
skal der mere aggression til for
at redde demokratiet?
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Tirsdag 13. oktober 2015 kl. 11.38
Foto: Pernille Aisinger

Rektorer i kor:

Besparelser
rammer læreruddannelsen hårdest

Studerende fra 27 uddannelser har sluttet
sig sammen for at protestere mod besparelserne. De demonstrerer 29. oktober. De
uddelte små pakker korn til politikerne, da
uddannelses- og undervisningsudvalget
mødtes for at diskutere besparelserne.

Regeringens bebudede besparelser på uddannelsesstederne kommer til at ramme
læreruddannelsen hårdt. Der er risiko for, at uddannelsessteder må lukke.
Folkeskolen.dk har talt med seks rektorer og
en prorektor fra de syv professionshøjskoler,
der udbyder læreruddannelsen, og alle er de
enige om, at grønthøsterbesparelserne får
store konsekvenser.
Rektor på University College Lillebælt Erik
Knudsen fortæller, at læreruddannelsen bliver
særligt ramt, fordi uddannelsen er dyrere at
drive end de andre professionsuddannelser:
»Den nye læreruddannelse udfordrer økonomien, og læreruddannelsen har i forvejen

altid været dyr, fordi vi skal udbyde folkeskolens mange fag. Det gør, at den generelt er
dyrere end en almindelig uddannelse, hvor vi i
højere grad kan høste stordriftsfordele«.
Det er læreruddannelsens nye modulopbygning med flere prøver og eksamener, der
er med til at gøre den betydeligt dyrere. Dekan for UCC’s læreruddannelse og talsmand
for landets læreruddannelser Tove Hvid
Persson har tidligere advaret om, at den nye
læreruddannelse koster 178 millioner kroner

bje@folkeskolen.dk

Tirsdag 13. oktober kl. 15.30

Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 17.14

Ellen Trane:
Frie fagskolers gode økonomi
tillader besparelser

Uddannelsesminister:
Intet problem at spare to procent
på læreruddannelsen

Finanslovsforslaget har ramt de frie fagskoler hårdt. Ud over
de to procents besparelser, som i år for første gang rammer
hele uddannelsesområdet, er de blevet pålagt en 18-procents
reduktion i taxameterbevillingerne, og derudover fjernes et tilskud på to procent. »Frie fagskoler har forholdsvis høje drifts
taxametre og har generelt set en god økonomi, hvor skolerne
de seneste to regnskabsår har realiseret et samlet overskud på
cirka ti millioner kroner årligt. Ingen skoler har haft underskud
i de to år«, lyder forklaringen fra Ellen Trane Nørby. Formanden
for de frie fagskoler, Jette Rønne, siger, at besparelserne kan
betyde, at skolerne må lukke. Socialdemokraten Mattias Tesfaye vil kæmpe for, at besparelserne ikke bliver til virkelighed.
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mere end den gamle, og med regeringens
besparelser vil læreruddannelsen mangle i
omegnen af 300 millioner kroner.
Uddannelsesministeren har nævnt University College Sjælland og jyske Via som
steder, der ikke vil blive mærket af besparelserne, men rektorerne på de pågældende
professionshøjskoler siger begge, at der er
risiko for, at de må lukke nogle af deres læreruddannelser.

Vi har fuld tillid til, at uddannelsernes ledelser kan finde besparelser på
en god måde, lød det fra både undervisningsministeren og uddannelsesministeren på et samråd om grønthøsterbesparelser på uddannelsesområdet. Pernille Schnoor (Socialdemokraterne) spurgte til det fornuftige i at spare på læreruddannelserne, »når vi netop har været enige
om at indføre en ambitiøs folkeskolereform, som stiller stigende krav til
lærerne, og der netop nu er en stigning i ansøgertallet til læreruddannelserne«. Hertil svarede uddannelsesministeren: »Det afgørende er jo,
om de lærerstuderende faktisk får en uddannelsesramme at arbejde
inden for, som er kvalificerende for at være lærer. Og der har vi sammen
med Socialdemokraterne og De Radikale lavet en læreruddannelsesreform for flere år siden, som jeg har store forventninger til«.
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Fredag 2. oktober 2015 kl. 20.00

Foto: Peter Garde, klfnet.dk

Lærer hædres for at give børn en
tryg start i et nyt land. I årtier har
Irene Frimodt Hansen, Grøndalvængets Skole i Københavns Nordvestkvarter, været det trygge anker for
børn fra alverdens lande. I forrige uge
blev hun hædret for sit arbejde med
Københavns Lærerforenings pris Den
Gyldne Pegepind på 10.000 kroner.

TAKTILE
LÆRINGSMIDLER

Mandag 5. oktober 2015 kl. 09.05

Onsdag 30. september 2015 kl. 16.05

Ellen Trane:
Mere erhvervsrettet
udskoling

Departementschef
om reformen:
Slå koldt vand i blodet

»Der er behov for, at den samlede undervisning i udskolingen
bliver mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet«, mener
undervisningsminister Ellen
Trane Nørby og nedsatte i sidste
uge en arbejdsgruppe, der skal
skabe bedre sammenhæng mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. »Hvis de unge skal
være i stand til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse i første
hug og gennemføre den, kræver
det, at de unge har de faglige
forudsætninger og kendskab til
de mange uddannelsesmuligheder og det arbejdsmarked, som
uddannelserne retter sig mod«,
lyder det fra ministeren.

Folkeskolereformen er en stor
reform, og store reformer tager
tid, fastslog Undervisningsministeriets departementschef på
tænketanken Sophias konference.
»Folkeskolereformen – behov for
justering og/eller is i maven« lød
overskriften på et oplæg af departementschef Jesper Fisker. »Inklusion og forholdet mellem skole og
fritid skal til eftersyn, og der skal
laves turboforløb, så der kan komme justeringer, men grundlæggende står den her regering på mål
for skolereformen, som den selv
har været med til at vedtage. Så
svaret på det spørgsmål, jeg stiller
i overskriften, er: Is i maven«.

FORFATTERE SØGES TIL LÆRINGSHÆFTER
I DANSK, ENGELSK OG MATEMATIK

VEKTOR FORLAG
– Visuel og taktil båren læring, igennem blyant, dialog og aktivitet.
Der skal udvikles læringshæfter til individuel, selvstændig træning inden for
dansk, engelsk og matematik fra 0. til 3 klasse.
Hos Vektor Forlag tror vi på, at den bedste læring sker igennem brug af flere
samtidige anvendte sanser. Vi tror særligt på læring igennem syn og hørelse,
brug af blyant, samt forskellige fysiske og dialogskabende aktiviteter. Derfor
supplerer vi læringshæfterne med spil og aktivitetsløsninger.

OPGAVEN:
Du skal levere færdigt udviklede læringshæfter i tråd med vores koncept
inden for et eller flere fagområder.
Vi forventer, du kan levere 1-3 hæfter i word-format med færdige angivelser
og skitser til illustrator inden for de kommende 4-6 måneder.
Vi tilbyder forfatteraftaler og mulighed for at deltage i skabelsen af nye og
spændende læringskoncepter. På sigt vil der desuden være mulighed for at
indgå som faglig konsulent eller redaktør.
Vi brænder for projektet og glæder os til at høre fra dig

KONTAKT: Lasse Holm på lho@hpm.dk eller 4015 2240. Kontaktfrist er 9.november og samtaler afholdes løbende.
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LÆRER TIL LÆRER

MINDFULNESS MED KLASSEN:

Start dagen med ro
Hvad vil du helst – starte dagen med at
bruge 10-15 minutter på at få ro i klassen
eller starte dagen med ro? Her er forslag
til en mindfulnessøvelse.

TEKST

AF RIKKE MANDRUP
LÆRERSTUDERENDE,
VORDINGBORG

Mindfulnessøvelsen »Det bliver en god dag«
er gavnlig at starte dagen med, da den er
overskuelig tidsmæssigt. Hele kroppen bliver
gennemgået, og den udføres stående. Øvelsen
kan med fordel udføres udenfor. Varighed 13-15
minutter.

TIL LÆREREN:
Print eventuelt øvelsen ud, så du har den liggende de første par gange. Læs øvelsen højt for
dig selv nogle gange, indtil du
bliver fortrolig med indholdet og rytmen. Når du
holder naturlige pauser
i øvelsen, bliver det en
Under Lærer til lærer på
bedre oplevelse for
folkeskolen.dk kan du fortælle
om gode undervisningsforløb
eleverne. Der, hvor der
og dele viden, råd og
er ekstra linjeafstand,
billeder.
holdes der en naturlig
pause. Læs med en rolig
stemmeføring.
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TIL ELEVERNE:
1.	Stå med let afstand mellem fødderne. Bøj
eventuelt lidt i knæene, skub rumpen lidt
ind under maven, og find et godt leje, hvor
rygsøjlen føles afslappet og behagelig, da du
skal stå i denne stilling i de næste 15 minutter. Lad armene hænge afslappet ned langs
siden. Du kan vælge at lukke øjnene helt eller
lade dem være halvt åbne og eventuelt kigge
på et fast punkt på gulvet. Det kan være en
sten, blomst, pude eller lignende, som ligger
foran dig.
2 	Træk vejret tre-fire gange og læg mærke til
dit åndedræt. Er det dybt, let, hurtigt eller
langsomt? Uanset hvad er det okay … du er
nu klar til en rejse igennem din krop.
3.	Stil dig med fødderne godt plantet i gulvet/
jorden/græsset. Mærk, hvordan dine fødder
holder dig fast til jorden.
4.	Mærk dine tæer … fodballerne og hælen.
5.	Mærk dine ankler.
6.	Underbenene, knæene på forsiden og bagsiden. Mærk lårene … er de spændte eller
afslappede?
7.	Mærk ballerne.
8.	Mærk maven og navlen ... hvordan er der
inde i din mave lige nu? Er der uro, som om

der er sommerfugle indeni, måske fordi det
er nyt, det, vi gør nu? Eller er der ro eller
neutralt? Uanset hvad er det okay, og lige
præcis som det skal være.
9 	Mærk din lænd.
10 	Det øverste af maven … videre op ad ryggen … op under skulderbladene og bagefter
selve skulderbladene.
11.	Mærk dit bryst … læg mærke til, hvordan
det følger dit åndedrag. Hvordan det hæver
sig, når du indånder, og sænker sig igen, når
du ånder ud. Bevæger det sig hurtigt eller
langsomt?
12 	Mærk dine skuldre.
13.	Mærk dine overarme ... dine albuer … underarmene. Er de ømme eller trætte? Måske
fordi du har spillet meget computer eller
skrevet meget? Eller er de helt afslappede?
Uanset hvad, så registrer det blot … det er
helt okay, og det er, som det er.
14.	Mærk dine håndled … dine tommelfingre …
håndflader, resten af fingrene og helt ud i
fingerspidserne.
15.	Mærk fra fingerspidserne og hele vejen tilba
ge op igennem armene og op på skuldrene.
16.	Mærk din hals og nakke.
17.	Mærk det nederste af baghovedet … kæberne … tænderne … tungen og læberne.
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Se IntoWords-video

Foto: iStock

18 	Mærk næsen … er det kold eller varm luft,
du kan fornemme omkring den? ... Hvornår
er den kold? ... Hvornår er den varm?
19.	Mærk punktet mellem øjnene og videre op
til tindingerne.
20.	Mærk det øverste af baghovedet og bagefter panden.
21.	Forestil dig nu … at allerøverst oppe på
toppen ... er der en lille åbning … som på
en hval … og ud af den åbning siver eller
bobler eventuel træthed eller dårlig energi
ud. Det kan være træthed i kroppen eller
hovedet. Det kan være, du har været uvenner med nogen, eller du har måske grublet
over noget i nogle dage … lad det poppe ud
af åbningen. Forestil dig, hvordan det fordamper op i luften … oppe over dit hoved,
og idet det falder ned mod jorden igen,
sker det i en bue uden om dig … som om
du stod under en paraply.
22.	Forestil dig, at det langsomt daler ned mod
jorden som lette snefnug. Og imens det
daler mod jorden, bliver det renset og iltet
igennem af luften, ilten og solen.
23.	Når det lander på jorden, er det blevet renset og er blevet til ny energi, der nu siver
hen mod dine fødder.
24.	Mærk, hvordan den friske energi siver ind i

dine tæer. Ind i dine fødder og op igennem
dine ben … maven … rygsøjlen … armene …
halsen og nakken … og til sidst fyldes dit
hoved.
25.	Hvordan føles det inde i dig lige nu?
26.	Sitrer det?... Er du afslappet? … Er der nogen forskel, eller er der neutralt? … Uanset
hvad … så er det helt okay… alt er, som det
skal være lige nu.
27.	Når jeg tæller ned fra tre, og du er klar …
så er du klar til en ny frisk start på dagen.
3 … 2 … 1 … »Det bliver en god dag«.
Når du og eleverne har prøvet den nogle gange,
kan du springe nogle af detaljerne over, så det
blot er de største dele af kroppen (fødder, ben,
mave, arme og hoved), som I gennemgår. Når de
først har prøvet den fulde version et par gange,
kan mange af dem bedre visualisere de mellemliggende »skridt«, og den kan forkortes til cirka
otte-ti minutter.
Du kan altid lave din egen version og måske
kun bruge fem minutter og implementere den
som en fast rutine.
God fornøjelse til dig og dine elever!

Alle kan læse
og skrive
CD-ORD

IntoWords

Giv ordblinde og læseusikre
elever it-værktøjer, der
hjælper dem med at udfolde
sig fagligt:
 Oplæsning gør al viden
tilgængelig.
 Skrivning støttes med
ordforslag.
 Inkluderer og frigør tid for
læreren.

www.mv-nordic.com Ring 65 91 80 22
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DEBAT
DEBAT

Det, der er sagt i klasserummet,
er måske ikke hørt og måske ikke forstået

På den ene side har vi skabt et anerkendende, inkluderende samfund med rummelighed og tolerance,
på den anden side taler vi om disciplin, klasseledelse og styring. Måske er det mere et spørgsmål om
kommunikation og måden at være sammen på i klasserummet, der skal på dagsordenen.
Kommunikationsproblemer

KRONIK
AF FINN STEENFATT THOMSEN
LEKTOR I PÆDAGOGIK

I debatten om ro, orden og disciplin i skolen
savner jeg, at vi sammen taler om relationer og
især kommunikation.
Et vigtigt fundament er, at udvikling og forandring sker i samspil. I samspil kommunikerer
vi. Vi samhandler, når der på en og samme tid
skabes handling og en bærende relation. Vi kan
ikke give læring og dannelse, hvis eleven ikke
vil tage imod. Elever kommunikerer til os, og
vi som lærere til dem. Alle har en forventning
om at blive hørt og forstået. Spørgsmålet kunne
være, om eleven forstår læreren? Eller vi kunne
vende det om: Forstår læreren eleven, og bliver
læreren forstået af eleven?

Det aktuelle syn på eleven i
den danske folkeskole som det
moderne barn, der skal styres
og ledes, er vældig unuanceret.
Jeg tænker som fagperson, at
tilgangen til kommunikationen og det, der faktisk sker i
klasserummet, kunne være et
væsentligt fokus at bringe ind i
debatten.
At forstå og blive forstået
Børnene vil på den ene side høres og ses,
men på den anden side også guides. I parentes bemærket kunne man sige: ledes positivt.
Et eksempel hentet fra klasserummet kunne
være, når børn giver de forkerte svar. Så
er det ofte sådan, at de svarer på et andet
spørgsmål end det, læreren stillede. Klasserummet vil være fuldt af kommunikativt støj
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Det, der er sagt,

er endnu ikke

hørt

Det, der er hørt,

er endnu ikke

Det, der er forstået,

er der endnu ikke

opnået enighed om

Det, der er nået
enighed om,

er endnu ikke

anvendt

Det, der er anvendt,

er endnu ikke

automatiseret

forstået

Tilbagemelding
og sociale informationer, som skaber misforståelser. Det, der er sagt, er ikke hørt, endsige
forstået og anvendt.
Vi forstår alle forskelligt, og fordi vi medindtager egne perspektiver i opfattelser, forståelser og erkendelser, er der stor risiko for
kommunikationsstøj og misforståelser i klasserummet. Det bliver derfor vigtigt som lærer
at kunne opfange og styre de informationer,
der flyver rundt i lokalet. At styre informationer på en anerkendende måde er tegn på
positiv ledelse.

De moderne børn
Jeg indser, at vi har et problem i skolen. Det
er de moderne børn, bliver der sagt. De
ejer ikke fornemmelse for, hvordan de skal
opføre sig. Med ro, orden, straf og disciplin,
som nogle påtænker i Norge, vil vi gå mere
efter eleven end efter bolden, kunne man
sige. Min pointe er, at børnene i den aktuelle
debat gøres uret med risiko for stigmatisering af elever, som i forvejen er i udsatte

positioner. Ronni er ham, der laver ballede
og ikke hører efter. Han kan ikke styres. Det
vil gøre en stor forskel, hvis læreren lærer
at skelne mellem at samle informationer
om barnet og at samle informationer om
kommunikationen. Ved at samle viden om
kommunikation i forhold til Ronni ville
situationen måske se anderledes ud. Den
kunne give viden om, at Ronni ikke har fået
morgenmad, at han drak to liter cola i går,
at han har brug for at snakke og have gang
i sin krop, når han lærer, og så videre. Både
lærerens og Ronnis kommunikationsform er
afhængig af dels den måde, de ser hinanden
og tager hinandens perspektiver på, dels
at de begge leder efter informationer om,
hvorvidt deres respektive aktuelle budskaber
bliver hørt, bliver forstået, anvendes og så
videre. Det, der gælder for eleven, gælder
også for læreren. Vi skal som mennesker
lære at kommunikere, samtidig med at kommunikationen er rammen for dannelse og
socialisering.
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Der skal skabes en tydelig
ramme, som gør, at eleven
ved, hvordan vi skal være
ordentligt sammen i klasselokalet, men samtidig skal hans
perspektiv også ses. Vi skal
gå i dialog med ham. Tydelig
kommunikation giver struktur
og forudsigelighed, som er
fundamentet for at være tryg
og dermed åben over for undervisning og dialog.
Tilbagemelding
På den måde sættes en tilbagekobling i gang.
Hvis læreren lærer at give tilbagekobling på
de sociale informationer og sætter rammer
for disse, kan han lede positivt. Han sætter
rammer for dialog. Hvordan var det med de

bogstaver, du skulle finde? – når han kan se,
at barnet ikke har hørt eller forstået. Han
møder barnet i dets situation, vejleder og
skaber en lærende dialog. Eleven bliver aktiv
ved at skulle huske bogstavet, huske opgaven,
men også i at finde en strategi. Børn søger efter at vide, hvad der forventes i samhandling.
Ikke kun gennem regler, men ved at vide, at
der er en voksen, som ser også den invendige
side. Kommunikationteoriens grundfader,
Watzlawick, sagde, at tilbagemelding ikke
med uret er blevet benævnt som hemmeligheden bag de naturlige transaktioner mellem
mennesker. Så når tilbagemeldingen i dette
barns tilfælde sluttes ved, at barnet melder
tilbage: »Nå ja, det var jo det, jeg skulle!«, så
sættes der ord på, hvordan spørgsmålet er
forstået. Vi er alle både bevidste og ubevidste
i den kommunikation, vi benytter, og i de

budskaber, vi sender. Vi kan lære at kigge på
både egne og andres initiativer. Dette er de
første skridt i at arbejde bevidst med kommunikation og dermed med klasseledelse.
Det, læreren skal lære, er også det, eleven er
i gang med at lære, men når læreren ikke er
bevidst om disse strategier, hvordan kan han
så være en god model for eleven?
Finn Steenfatt Thomsen er lektor i pædagogik
ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norge, i
afdeling for læreruttdanning. Han er desuden
master i vejledning, Ai-proceskonsulent og
Marte Meo-terapeut. Han har skrevet bogen »At
forstå og blive forstået – Om kommunikation og
samhandling i praksis«.

KRONIKKEN
Illustration: Ma
i-Britt Bernt Je
nsen

Fagbladet Folkeskolen
bringer normalt en kronik
i hvert nummer. Som
hovedregel er kronikken
skrevet på redaktionens
opfordring. Hvis du gerne
vil skrive en kronik til
bladet, vil vi bede dig
sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med
kronikkens hovedpointe
og hovedargumentation,
som redaktionen kan tage
stilling til. Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk
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D E B AT
debat

Formålet med
skolen!
DLF MENER
AF BJØRN HANSEN,
FORMAND FOR DANMARKS
LÆRERFORENINGS SKOLE- OG
UDDANNELSESPOLITISKE UDVALG

På kongressen i september var vi mange, der
var på talerstolen og tale om folkeskolelovens
formålsparagraf. Den har – heldigvis – endnu
ikke været udsat for politikernes behov for at
ændre i loven. Så endnu har vi en skole, hvis
vigtigste formål er at forberede eleverne til
deltagelse og medansvar i samfundet gennem
åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Det er
vigtige og væsentlige ingredienser i det arbejde, vi som lærere skal undervise vores elever
i. Men med mange kommuners ensidige fokus
på læringsmålstyret undervisning, hvor der
ikke bliver lagt vægt på og heller ikke tid til
at arbejde med formålsparagraffen, risikerer
den at blive både glemt og klemt!
Det har vi som samfund ikke råd til – slet
ikke med de mange og svære opgaver, vi
står over for, og som lærerne møder hver
dag i skolen, hvor inklusion, integration og
flygtningebørns skolegang bare er nogle af
de mest aktuelle. I det samfund, vores unge
mennesker kommer ud til, skal de kunne
navigere og prioritere i vigtige forhold for
dem selv som for eksempel i valg af uddannelse, men også i vigtige valg for samfundet
som eksempelvis anvendelsen af midlerne i
sundhedsvæsenet eller i bistandsindsatsen i
verden. Etiske overvejelser, som folkeskolen
via opfyldelsen af formålsparagraffen også
skal forberede vores unge på at kunne tage.
Heldigvis lykkes det at få flere og flere til
at interessere sig for spørgsmålet om skolens
formål – hvorfor holder vi skole? Det tema
tager vi op på en stor konference, hvor vi ønsker at brede debatten om skolen ud, så den
ikke kun forholder sig til resultater i diverse
24 /

test eller til elevernes karakterer i forhold til
bestemte ungdomsuddannelser, men også til
skolens formål som dannelsesinstitution.
I samarbejde med lokale frivillige organisationer, lokale skolebestyrelser og kirkernes
skoletjeneste (der også er lokalt organiseret)
ønsker vi at få rejst en lokal debat om, hvad
det egentlig er vigtigt, at skolen har fokus på.

Der er et ønske
om et andet
fokus end den
målstyrede og
kontrollerende
vej, som de
prøver at presse
skolen ind på.
Debatten er begyndt, og mange lærere
og forskere deltager heldigvis allerede, men
den skal bredes mere ud, og med vores
konference håber vi, at der kommer mange
lokale tiltag, hvor diskussionen tages op – og
at borgerne er med til at få politikerne og embedsfolkene i kommuner og ministerium til
at forstå, at der er et ønske om et andet fokus
end den målstyrede og kontrollerende vej,
som de prøver at presse skolen ind på.
Med et lidt slidt, men stadig gældende metafor, så skal man passe på, at der ikke smides
noget ud med badevandet, som man ikke kan
få fat i igen.

Deltag i netdebatten.
Folkeskolen.dk holder
åbent hele døgnet.
} Målingsstyret undervisning
– den synligt bedste dårlige
undervisning
Lasse Hansen:

»… Det er ikke muligt at måle
på undervisningens dannelsesindhold, så meget desto
tåbeligere er det, at de læringsmålstyrede digitale platforme tvinger os til at standpunktsvurdere den enkelte
elevs personlige og sociale
udvikling. Det er ikke bare
tåbeligt, det har også karakter af overgreb. Selvom den
ikke er målbar, er dannelse
ikke, som man nogle gange i
debatten får indtryk af, noget
tomt, tåget, virkelighedsfjernt og læringsfjendtligt.
Dannelse kan måske alligevel
måles. Hvis man kan se og
høre, at eleverne stortrives,
at de arbejder intenst og ikke
vil forstyrres, at de lytter til
hinanden, at de smiler og får
det her helt specielle koncentrerede blik i øjnene, så er det
ret sikre tegn på, at dannelse
og læring danser en forrygende tango med hinanden …
Hvorfor tænker vi egentlig
ikke den ret enkle tanke, at
Hatties computer nødvendigvis er blevet fodret med data
om alt det, som er målbart på
skoler med ret traditionel undervisning (dem er der nemlig flest af). Hvad nu, hvis en
stor del af den virkelig gode
undervisning ikke er med i
hans materiale. Hvad nu, hvis
en stor del af det, som den
virkelig gode undervisning
gør med eleverne, er sværere
at måle …«.

FOLKESKOLEN / 18 / 2015

144579 p24-25_FS1815_Debat.indd 24

19/10/15 14.23

GRIB RUMMET – NY BLOG OM, HVORDAN LÆREREN KAN INDRETTE KLASSELOKALET
Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@
folkeskolen.dk. Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum.
Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere.
Læserindlæg til Folkeskolen nummer 20 skal være redaktionen
i hænde senest onsdag den 4. november klokken 9.00.

Deltag i netdebatten.
Folkeskolen.dk holder
åbent hele døgnet.
}Dansen om Pisa-kalven

Kirsten Damm, lærer, Firkløverskolen, Lejre Kommune

OM MÅLSTYRET UNDERVISNING
OG DIGITALE VÆRKTØJER
I den danske folkeskole kæmper lærerne
for at finde tid til at implementere den målstyrede undervisning via diverse digitale
værktøjer. I Lejre Kommune hedder værktøjet Educa, som er et meget tidskrævende
bekendtskab. På min skole blev vi introduceret til systemet i april via to-tretimerskurser, som var lagt fra klokken 16-19 efter
en almindelig arbejdsdag (læs: Ikke det
optimale tidspunkt for ny indlæring).

En ny, kæmpestor opgave
bliver pålagt
os i en tid, hvor
vi i forvejen
kæmper med at
kunne levere en
undervisning,
som vi kan være
bekendt.
For en del lærere på min alder (61 år),
som ikke er født og opvokset med computere, vil det blive et kolossalt stort ekstra
arbejde at skulle bruge Educa, for der er
rigtig mange ting, man skal sætte sig ind i,
når man er en middelmådig computerbruger. Og hvor får vi tiden fra til det?
Sidste skoleår blev den nye skolereform
sat i værk, og elevernes længere skoledage

blev »betalt« af lærerne, som skulle undervise mindst to lektioner mere om ugen.
Det siger sig selv, at så kommer man til at
mangle tid til forberedelse. Manglen på tid
blev yderligere sat i relief, fordi der også
blev indført nye arbejdstidsregler.
Vi fik tilstedeværelsespligt, så alt arbejdet skulle udføres på skolen, og for mange
læreres vedkommende viste det sig, at
tiden ikke rakte til det, der skulle være ny
og anderledes og spændende undervisning.
Men det blev så enden på en del »gratis«
arbejde, som lærerne har leveret i årenes
løb, fordi vi jo ikke har siddet derhjemme
og forberedt os med et stopur i hånden.
I 2007 blev lærerne pålagt en ny, stor
opgave i form af elevplaner uden at få ekstra tid, og nu gentager historien sig! En ny,
kæmpestor opgave bliver os pålagt i en tid,
hvor vi i forvejen kæmper med at kunne levere en undervisning, som vi kan være bekendt. Det er manglen på tillid til, at vi kan
undervise med udbytte for eleverne, der
styrer de nye krav om, at vi ned i mindste
detalje skal beskrive og dokumentere, hvad
vi skal arbejde med – hvorfor, hvordan,
hvor længe og med hvilke materialer.
Jeg tror ikke, at de ansvarlige for søsætningen af »projekt målstyret undervisning« gør sig nogen forestillinger om, hvor
tidskrævende det er. Og jeg spørger igen:
Hvor skal tiden komme fra? Jeg frygter, at
endnu flere lærere kommer til at fylde op
i sygestatistikkerne, fordi de ikke kan leve
op til de høje krav og derfor går ned med
flaget. Eller også forlader de simpelthen
folkeskolen.

Anette Lind:

»Hvordan kan Danmark markere sig og
styrke sin konkurrenceevne, hvis vi indretter vores skolesystem efter en standard
fra OECD, som er den samme for over 70
lande? ... Er det ikke en illusion at påberåbe sig rationalitet, når både Pisa-test og
nationale test er kritiseret af forskere for
ikke at være objektive, valide og anvendelige? ... Tager man i OECD hensyn til
Danmarks særlige egenart, kultur, historie
og interesser? ... Er det liberalt at ensrette
skolesystemer globalt?«

EVA OG SVEND AAGE
LORENTZENS FOND
Eva og Svend Aage Lorentzens
Fond uddeler i marts legater
á kr. 10.000,- til uddannelse til
børn af lærere, der er eller har
været medlem af Danmarks
Lærerforening.
Ansøgningsfrist:
1. november 2015
Motiveret ansøgning bilagt nødvendig dokumentation sendes til:
Advokat Rita S. Simonsen på
mail rs@kielberg.com

Læs mere på
www.odenselaererforening.dk
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Masser af gode bachelor- og
diplomprojekter på lærerprofession.dk
Kåring: Ti bachelorer og ni diplomstuderende nomineret til
lærerprofession.dk-priserne, der uddeles fredag den 13. november.
Foto: Istock

TEKST

JAN KAARE

Lærerprofession.dk har nomineret de projekter, som i år skal dyste om at få fagbladet
Folkeskolen og professionshøjskolernes priser
for årets bedste pædagogiske afhandlinger fra
skoleområdet.
Det er i år fjerde gang, at de bedste bachelor- og diplomopgaver kåres. Der præmieres
både bachelorprojekter og diplomprojekter.
Dommerne har i alt nomineret ti professionsbachelorprojekter, og Jens Madsen, lektor ved
Professionshøjskolen Sjælland, der er medlem
af komiteen, fremhæver, at mange flere end de
nominerede projekter har et højt niveau.
»Det har været et hårdt arbejde at indsnævre feltet til de ti, der skal gå videre, fordi
der er så mange bud på velgennemførte akademiske projekter, der undersøger praksis.
Det tyder på, at bachelorprojektet har fundet
den plads, som det bør have i den danske
læreruddannelsesmodel«, siger Jens Madsen
til folkeskolen.dk.
Det er vejledere på professionshøjsko-

lernes læreruddannelser, som indstiller
projekterne. I år er der indstillet 53 bachelorprojekter, hvor der sidste år var indstillet
54. Der er indstillet ni diplomprojekter. I
2014 var det 11.
»Det store antal indstillinger peger også
på, at bachelorprojektet er i god gænge, og
at rigtig mange lærerstuderende lykkes med
at gennemføre spændende og læseværdige
studier og at gøre det på en systematisk og
videnskabelig måde«, siger lektoren.

53 bachelorprojekter og ni diplomprojekter er i år indstillet
på lærerprofession.dk. 13. november uddeles priserne.

Jens Madsen fæstner sig ved den store
spredning i emner:
»Det lærerfaglige felt bliver dækket fint
ind, og det er en god grund til at publicere
projekterne, sådan som det sker på lærerprofession.dk«.
folkeskolen@folkeskolen.dk

SÆRLIGE BEHOV?

InklusIon • ADHD • tAle-Høre-unDervIsnIng • stu • orDblInDeunDervIsnIng
– viden og debat på folkeskolen.dk’s faglige netværk Specialpædagogik
Folkeskolen.dk/specialpædagogik
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Priser fra lærerprofession.dk
ROF JEK
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Lærerprofession.dk-priserne uddeles 13. november. Hæderen går til forfatterne til de bedste
ION. PÅ
bacheloropgaver og de bedste diplomopgaver.
DK
Lærerprofession.dk er oprettet af professionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen for at inspirere og for at skabe debat om lærerpraksis og professionsudvikling. Alle projekter, som indstilles
af professionshøjskolerne, ligger på lærerprofession.dk til inspiration til både praksis og studier.
To komiteer af forskere og professionsrepræsentanter vælger de projekter, der skal præmieres.
Chefredaktør Hanne Birgitte Jørgensen uddeler fagbladet Folkeskolens priser for fornem
formidling.

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

De nominerede bachelorprojekter

De nominerede diplomprojekter

Jesper Havaleschka

Lars Chouhan
Professionshøjskolen Via UC: »Livsdue
lighed«.

fra læreruddannelsen Blaagaard/KDAS
ved Professionshøjskolen UCC: »Den interkulturelt kompetente verdensborger«.

Josephine Malmqvist Top

Natasia Fenger Dahlmann
fra læreruddannelsen Blaagaard/KDAS
ved Professionshøjskolen UCC: »Hvorfor
skal vi arbejde med læringsmål i idrætsfaget?«

Kasper Olsen

Sarah Roued Thomsen
fra læreruddannelsen i Aarhus ved Professionshøjskolen Via UC: »Håndværk og
designs betydning for læring og alsidig
udvikling«.

Marc Zangenberg

Susanne Storgård Hansen
fra læreruddannelsen i Aarhus ved Professionshøjskolen Via UC: »Faglig læsning i madkundskab«.

fra læreruddannelsen Zahle ved Professionshøjskolen UCC: »Matematik og
bevægelse«.
fra læreruddannelsen i Vordingborg ved
Professionshøjskolen Sjælland: »Maus i
danskundervisningen«.

fra læreruddannelsen Zahle ved Professionshøjskolen UCC: »Måltid-dannelse«.

Marie Rytter Møller

fra læreruddannelsen i Aalborg ved Professionshøjskolen UCN: »Kristendomskundskab som kompetencefag? En
undersøgelse af fagets vilkår i lyset af
Forenklede Fælles Mål«.
Natascha Kjær Hansen
fra læreruddannelsen i Nørre Nissum
ved Professionshøjskolen Via UC: Lærerforventninger og tosprogede børns
motivation«.

Johanne Randrup Hejslet
fra læreruddannelsen i Aalborg ved Professionshøjskolen UCN: »Kristendomskundskabsfagets dannelsespotentialer
inden for en målstyret kontekst«.

Trine Knudsen
Professionshøjskolen Via UC: »Musikkens kraft«.
Tine Kornbeck Nielsen
Professionshøjskolen Via UC: »Styrkelse
af børns skriftsprog – et brobygningsprojekt mellem hjem, børnehave og
indskoling«.

Charlotte Rasmussen
Professionshøjskolen Via UC: »Særlige
forudsætninger – er det vejen til eminente præstationer?«
Mette Frederiksen
Professionshøjskolen UCC: »Målingskulturens konsekvenser for læring og dannelse i folkeskolen«.

Helle Jensen Damgaard
Professionshøjskolen Via UC: »Læselyst
i udskolingen«.
Line Maj Møller
Professionshøjskolen Sjælland: »Mål- og
pointstyret undervisning«.
Flemming Platz
Professionshøjskolen Via UC: »Kampen
om opmærksomheden. ADHD og mindfulness i specialpædagogikken«.
Line Kortsen og Rikke Juhl Larsen
Professionshøjskolen Nordjylland: »LPmodellen i et helhedsperspektiv«.

PD-PROJEKTET:

LIVSDUELIGHED

LÆS PÅ NÆSTE OPSLAG
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PD-PROJEKT

Livsduelighed handler om at
have evnen til at få succes
på trods af modgang
Tre vigtige parametre: At få tryghed og støtte, at kunne klare
udfordringer og at kunne bidrage til fællesskabet, skriver
Lars Chouhan blandt andet i sit diplomprojekt.

TEKST

Livsduelige børn formår, ligesom legetøjet
tumlingen, at rejse sig op og møde verden
igen, selvom de bliver løbet over ende af
modgang, nederlag og tab.
Det er et større samfundsmæssigt mål
at skabe et bæredygtigt samfund, som kan
imødekomme de velfærdsudfordringer, vi
står over for i den nære fremtid, og samtidig
sikre livskvaliteten hos den enkelte, siger Lars
Chouhan i sit pædagogiske diplomprojekt fra
Via University College.
På uddannelsesområdet er der derfor
iværksat flere tiltag. Folkeskolereformen, som
trådte i kraft august 2014, og reformen på
ungdoms- og erhvervsskolerne, som trådte i
kraft august 2015, er to af de mest markante,
skriver han og citerer målene i den politiske
aftaletekst om erhvervsskolereformen:
1. Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
2. Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
3. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle
elever, så de bliver så dygtige, de kan.
4. Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne
skal styrkes.
»Som underviser på social- og sundhedsskolens grundforløb er min udfordring at
realisere disse mål. Men de kan være svære
at nå, når man ser på den gruppe, vi til daglig
arbejder med på ungdoms- og erhvervsuddannelserne«, siger han og refererer en
undersøgelse fra Psykiatrifonden, der konklu28 /

derede, at »lavt selvværd, trivselsproblemer,
familieanliggender og psykiske lidelser i dag
er den største barriere for at gennemføre en
ungdomsuddannelse«.
Af de frafaldstruede unge angiver 58 procent, at personlige og psykiske problemer er
hovedårsagen, og Sundhedsstyrelsen har i en
rapport vist, at 23 procent af pigerne og 17
procent af drengene – blandt de 11-15-årige –
har tre eller flere tegn på dårlig trivsel dagligt«.

og med synlige vanskeligheder i forhold til læring, selvværd og selvtillid og med problemer
med at magte hverdagslivets krav og udfordringer i forhold til social kontakt og trivsel
– skal nu vælge og fuldføre en ungdomsuddannelse, der skal gøre dem duelige i og til
livet. Hjerneforsker Peter Thybo udtrykker det
således: ’Det betyder, at der i dag er mange
mennesker med særlige behov på grund af
neuropsykologiske vanskeligheder, der færdes
i almene miljøer, hvor de skal fungere og
trives med de krav og forventninger, der nu
engang er i disse kontekster’«, refererer Lars
Chouhan. »Det er den målgruppe, jeg som
underviser i forbindelse med indførelse af den
nye reform vil møde«, siger han.
»Hvad ligger der i livsduelighedsbegrebet, hvordan kan det understøttes og udvikles, og hvilke udfordringer er der i at anvende det«,
spørger Lars Chouhan i diplomprojektets problemformulering.
»Jeg er bevidst om, at mine
20 års erfaring i arbejdet med
børn og unge spiller ind i forhold til min forforståelse. Siden
2002, hvor grundforløbet blev
indført på social- og sundhedsskolerne, har jeg været med, og jeg er
opmærksom på, at mine 13 års erfaring
med netop denne målgruppe og min opfattelse af, hvad der virker og ikke virker, selvfølgelig har betydning for min forforståelse og
kan medføre bekræftelsesbias«, skriver han.

Hvilke udfordringer?

Hvad er livsduelighed?

»Disse unge mennesker – med og uden psykologiske diagnoser eller faglige udredninger

Først og fremmest handler livsduelighed om,
at du lykkes i livet. At være klædt på til at

THORKILD THEJSEN

Diplomprojektet om livsduelighed er udarbejdet af
Lars Chouhan, der underviser på social- og sundhedsskolens grundforløb. Foto: Privat
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Tumlingen er en metafor og
model for livsduelighed. Den
er et billede på, at selvet kan
genvinde balancen i livets storme.
Anne Linder
Psykolog og forfatter

kunne håndtere de udfordringer, livet byder
på, og at være rustet til at kunne tackle de nedture, som livets karrusel også giver. At kunne
lykkes i sin handlen og at kunne vælge ud fra
en etisk optik om, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt for både mig og mit omgivende
samfund. Livsduelighed handler om at have
evnen til at få succes på trods af modgang,
siger Lars Chouhan og nævner, at det danske
begreb »modstandsdygtig« eller »robust«
beskriver nogle af de samme elementer. »Men
de mangler begge det positive og udviklingsmæssige tvist, som livsduelighedsbegrebet
rummer«.
»Ud over det positive og udviklingsmæssige tvist er begrebet også en videreudvikling
af K.E. Løgstrups ’tilværelsesoplysning’, fordi
livsduelighed ikke kun handler om at oplyse
om tilværelsen, men også om at kunne reflektere og handle. Det handler om at kunne
håndtere de udfordringer, man møder i livet.
At håndtere dækker både over det at kunne
forholde sig til og at kunne handle hensigtsmæssigt. Altså at du har både en kognitiv og
en kropslig dimension – eller en refleksiv og
en handlende dimension. Man skal kunne
handle på baggrund af etiske overvejelser. At
kunne gøre det godt er derfor væsentligt i forhold til at være livsduelig. Dette gælder både
i arbejdslivet og i fritidslivet. Der er altså ikke
kun tale om arbejdsduelig eller fritidsduelig,
men duelig i hele det menneskelige liv med
alle dets facetter«.

Som legetøjet tumlingen
Psykolog og forfatter Anne Linder sammenligner begrebet livsduelighed med legetøjet
tumlingen, fortæller Lars Chouhan.
»Tumlingen er en metafor og model for
livsduelighed. Den er et billede på, at selvet
kan genvinde balancen i livets storme. Men
det kræver et stort selvværd«, skriver Linder.
»Livsduelige børn formår, ligesom tumlingen,
at rejse sig op og møde verden igen – selvom
de bliver løbet over ende af modgang, nederlag og tab«.
FOLKESKOLEN / 18 / 2015 /
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Sammenfattende for metaforen kan man
sige, at tumlingen – selv om den for en kort
stund mister fodfæste – kan finde tilbage til sit
ståsted og genvinde balancen, fordi den har
en stærk forankring i troen på sig selv. Selvværd og selvtillid bliver derfor afgørende for
oplevelsen af at være livsduelig. At være livsduelig rummer også en dimension af at være
tilfreds. At have fokus på det, der gør livet
værd at leve. At være tilfreds med, at man
rent faktisk dur til livet og ikke lader sig slå ud
af livets mange udfordringer, og det er denne
vitale livskraft, der udspringer af tilfredsheden, der giver overskud til at kunne bidrage til
både det nære miljø og sammenhænge, man
umiddelbart ikke selv er en del af. At bidrage
og føle sig værdifuld fremmer tilfredsheden,
som så igen giver overskud til at bidrage, og
denne positive udviklingsspiral er det, der
søges gennem livsduelighedsidealet«.

Det ønskelige for mig
Projektets empiri henter Lars Chouhan i en
række lokale, nationale og internationale
undersøgelser. Og under overskriften »Det
ønskelige for mig« har han bedt sine egne elever tage stilling til, hvad de ønsker sig mest af
deres uddannelse og liv. »Spørgsmålene blev
lagt ud til det hold, jeg er kontaktlærer for;
34 elever i alderen 16-25 år fra grundforløbet,
der startede januar 2015. Der kom 31 besvarelser tilbage, og besvarelserne er blevet fulgt
op af seks uddybende elevinterview med tre
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elever af hvert køn«, fortæller han.
Undersøgelsen viser, at der er tre væsentlige og gennemgående ønsker i elevernes
besvarelser
1. At opleve tryghed og støtte.
2. At kunne klare udfordringer (både skolens
og livets).
3. At være en bidragende del af fællesskabet.
»Sammenfattende er jeg nået frem til, at dét,
eleverne selv ønsker eller vil, er: At føle sig
værdifuld, værdsat, at lykkes og at kunne
involvere sig i og bidrage til fællesskabet.
Det stemmer fint overens med definitionen
af livsduelighed; at have det godt og at gøre
det godt – anerkendt af omgivelserne med
værdsættelse og af én selv med selvværd og
selvtillid. Oplevelsen af tryghed er afgørende
for at turde udleve sine ønsker og intentioner.
Som underviser er det væsentligt at få skabt
den tryghed, der er forudsætning for elevernes fortsatte udvikling, med en selvværds- og
selvtillidsunderstøttende tilgang«, skriver Lars
Chouhan.

At have det godt og gøre det godt
I projektets del et konkluderer han, »at
livsduelighedsbegrebet udspringer af resiliensforskningen og har et mere positivt og
udviklingsoptimistisk tvist, idet det består af
at have det godt og at gøre det godt – trods
modgang. Tilfredshedsfølelsen ved at kunne
du åbner døre og giver mod på livet. Mange
af eleverne på grundforløbet har ikke dette
mod, men ønsker det, og med en mere selvværds- og selvtillidsunderstøttende tilgang vil
dette livsmod kunne skabes«.
I del to argumenterer han for, »at balance i
de homøostatiske behov er afgørende for, om
eleverne har det godt og dermed kan fungere
eller du. Jeg har også understreget underviserens essentielle rolle som trygheds- og tillidsskabende relation med høje forventninger og
ukuelig optimisme. Sammen med et growth
mindset vil dette kunne skabe den livsstilsændring og det ændrede livssyn, eleverne efterspørger, og som kan gøre dem livsduelige. At
være livsduelig har både en kropslig og en
kognitiv dimension, og med tiltag i forhold
til de homøostatiske behov vil den kropslige
dimension kunne tilgodeses, og med det ændrede mindset vil den kognitive dimension
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kunne tilgodeses. Med tiltagene arbejdes der
mod en bedre fysisk form og et sundere og
mere positivt sind, og det er netop denne livsstilsændring, der kan skabe livsdueligheden«.
I projektets del tre problematiserer Lars
Chouhan nogle af udfordringerne ved at anvende livsduelighed som mål. »I opgaven har
jeg fokuseret på forudsætningerne for, at eleverne vil kunne modtage fagundervisning med
størst udbytte, men at kunne sit fag er også en
del af dét at være livsduelig. Derfor er det for
mig at se ikke et enten-eller, men et både-og«.

Holde oplæg og inspirere
»Med mine fokuspunkter og konklusioner er
det også min hensigt at inspirere andre, der
arbejder med børn og unge, så gennemslagskraften bliver større. Som bestyrelsesformand
for Midtbyinstitutionerne og medlem af Forældrenævn Silkeborg er det min intention at
holde oplæg, der kan inspirere til at tage del i
projektet om udvikling af livsduelige børn og
unge«, skriver han.
»I samarbejde med skolens ledelse og
mine kolleger vil jeg lægge vægt på at implementere de føromtalte faktorer både i min
undervisning og på skolen som helhed. Forhåbentligt vil de kunne medvirke til, at eleverne udvikler livsduelighed, og at reformens
fire mål om tillid og trivsel, udfordring og
gennemførelse nås, og at vi på den måde kan
skabe grobund for et bæredygtigt velfærdssamfund, der kan sikre livskvaliteten for den
enkelte og for fællesskabet«.
folkeskolen@folkeskolen.dk

Lars Chouchan underviser på Social- og
Sundhedsskolens grundforløb.

Læs også
Se hele diplomprojektet »Livsduelighed«
ved artiklen »Livsduelighed handler om
at have evnen til at få succes på trods af
modgang« på lærerprofession.dk
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Ved
Ved
Anette
Mie Borggreen
Solgaard/ans@folkeskolen.dk
Winther/mbw@dlf.org

Foto: xxxxxx

Xxxxxx xxxxx x

Xxxxx xxx xxxx

Julekalenderbevægelse

Julekalenderen »Brain Break« giver mulighed for at indføre en aktiv juletradition i klassen. Kalenderen er gratis
og kommer som plakat med QR-koder, så du kan skanne
dig til bevægelsespauser hver skoledag i december.
Dansk Skoleidræt og TrygFonden står bag julekalenderen med bevægelse. Tilmelding skal ske senest 1.
november på sætskolenibevægelse.dk, hvor du også kan
finde andet materiale om bevægelse i skolen.
Foto: xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xx

Foto: Red Barnet

Boghandlen saxo.com og Dansklærerforeningen
står bag Skrivedysten. Du kan tilmelde klassen og
læse mere på skrivedysten.dk

Fejr FN’s børnerettighedsdag
den 20. november. Når eleverne
kender deres rettigheder, bliver
de bedre til at passe på sig selv
og hinanden. Tilmeld hele skolen, et grundtrin eller klassen på
Red Barnets skolewebsite Megafonen, og få tilsendt balloner,
plakater og et idékatalog med
masser af aktiviteter, så det er
nemt at arrangere dagen.

Xxxxx xx xxx xx x

nn

Xxxxxxxx xxx
Send dine elever på onlineforfatterskolen Skrivedysten.
Her kan 5.-10.-klasseelever få skrivetips og øvelser af
Kim Langer og Camilla Wandahl. Fra 2. november til
4. december kan eleverne deltage i en konkurrence om
at skrive den bedste novelle. Der er 4.000 kroner til en
klassefest på højkant.

BØRNERETTIGXxxx xxx x
HEDSDAG 2015

xxxxxxxxxx

SKRIV JER TIL EN KLASSEFEST

Xxxxxxxxxx

Foto: Johnny Wichma

Xxxxx

Foto:
Foto:

Foto:
Foto:
Sara
Sara
Hartmann
Hartmann
Sivertsen
Sivertsen

Har dine elevers forældre demens?

»Jeg begyndte at pjække en hel del for at komme hjem og tage mig af min far«,
fortæller Thomas Cena, der kun var ni år, da hans far fik Alzheimers sygdom. Over
3.000 andre børn i Danmark har en forælder med en demenssygdom. Det kan
være svært at håndtere og gå ud over skolegangen, så med støtte fra Velux Fonden tilbyder Alzheimerforeningen gratis gruppeforløb til pårørende børn og unge.

Foto: Privat

Har dine elever brug for hjælp og støtte, kan de høre mere om forløbene her:
ida@alzheimer.dk

Foto:
Foto:

”

Magnus på 8 år er ofte meget voldsom over for de
andre børn i klassen. Hans mor græder, når hun er til møder
på skolen. Hun er alene med Magnus og har svært
ved at overkomme det.

Ville du underrette?
Alle kan komme i tvivl. Få faglig sparring på underretninger eller andre børnefaglige problemstillinger. Kontakt
Børns Vilkårs FagTelefon på 35 55 55 58 eller bv@bornsvilkar.dk.
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»I mine ø

MANGE VIL
VÆRE VÆRGE
Den, der har forældremyndigheden, skal
drage omsorg for den
unge og skal tage
beslutninger om den
unges personlige forhold ud fra den unges
interesse og behov.
Kommunen har pligt til
at inddrage forældremyndighedsindehaveren i vigtigere spørgsmål vedrørende den
unge. Røde Kors har
de sidste par måneder
oplevet stor interesse
for at blive værge for
uledsagede flygtninge.
Det betyder, at organisationen har omkring
300 værger på landsplan og kun mangler
værger i Halsnæs
Kommune. Til gengæld kan man melde
sig til andre frivillige
aktiviteter på Røde
Kors’ hjemmeside.

32 /

I opskriften står tre æg – men der er kun
to i køleskabet, så Jette Kjærgaard øjner
en mulighed for at træne Javids hovedregning midt i pandekagebagningen.
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e øjne er du familie«
Lærer Jette Kjærgaard har været værge for den unge
afghanske flygtning Javid Kharoti, som flygtede alene til
Danmark i 2011. Sammen har de været meget igennem,
og i dag regner hun ham som en del af familien.
TEKST: ANETTE SOLGAARD FOTO: BO TORNVIG

JAVID

ved godt, i hvilket skab i
entreen han skal hænge
sin jakke. Og Jette ved,
at han helst vil have sukker i kaffen. De har
kendt hinanden længe nu, siden 2011, hvor
afghanske Javid Kharoti kom til Danmark i
januar, og lærer Jette Kjærgaard blev hans
værge via Røde Kors. Han var kun 13 år og
uledsaget flygtning, så hun var hans bisidder
i mødet med asylsystemet Og da han et par
måneder efter fik opholdstilladelse, fik hun
forældremyndigheden.
»Jeg pralede af dig over for de andre på
centret. Jeg fortalte, at vi havde det godt sammen, at det var, som om vi altid havde kendt
hinanden. Og jeg var stolt over, at du gad
hjælpe mig og være min værge«, siger Javid
og griner lidt genert. Han kigger ned i sin kaffekop og rører sukker i.
I dag er han 17 år og stadig ikke myndig,
men for nylig fik han sin mor og sine seks
yngre søskende familiesammenført til Danmark, så nu er det hans afghanske mor, der
har forældremyndigheden over ham. Men der
er ingen tvivl om, at Jette Kjærgaard har en
stor plads i hans hjerte – hun er stadig hans
danske mor.
»Jette har altid været der for mig, og jeg
har lært så meget sammen med hende«, siger
han og vender sig om mod hende: »Hvis jeg
ikke havde kendt dig, havde jeg ikke kendt et
dansk hjem. Mine forældre var her ikke, så
jeg så dig som en mor«.
Jette Kjærgaard smiler til ham:

»I mine øjne er du familie. Vi holder sammen. Det er jo helt vildt, hvad vi har oplevet
sammen de sidste par år«.

Fra flugt til udflugt
Javid flygtede fra Afghanistan i 2010. Hans
onkel, som samarbejdede tæt med Taleban, syntes, han var ved at nå en passende
alder til at skifte koranskolen ud med en af
Talebans egne skoler. Her bliver unge drenge
oplært i den talebanske tradition og uddannet
til at blive selvmordsbombere.
Onklen tilbød forældrene en plads til Javid på rekrutteringscenteret, men Javid ville
ikke være talebankriger. Det svar faldt ikke
i god jord, og forældrene betalte en menneskesmugler for at få Javid ud af landet.
Efterfølgende »forsvandt« faren, og moren og
hans seks søskende flygtede over grænsen til
Pakistan. Alt det vidste Javid ikke noget om,
for han var på vej til Europa.
Da han ankom til Danmark og fik Jette
Kjærgaard som værge, kunne han ikke et ord
dansk, og Jette kunne ikke et ord pastho, så
de kunne ikke tale sammen. For at undgå
bare at sidde og kigge på hinanden tog de på
mange ture; zoologisk have, museer og andet.
Deres første udflugt gik til Helsingør. Hun
ville invitere ham ud at spise, men det takkede han nej til. Han var genert og turde ikke
spise med en fremmed.
I dag synes Javid, det er hyggeligt at spise
sammen med Jette, og han taler glimrende
dansk. På fem år er han gået fra at være anal-

fabet til at have bestået en 9.-klasseeksamen.
Og det er virkelig imponerende, synes Jette
Kjærgaard.
»Jeg kunne godt lide at gå i skole«, fortæller Javid. Hun afbryder, for hun synes, han
underdriver lidt: »Du var da helt vild med det
i starten«, griner hun. »Hvis det går godt efter
10. klasse, vil jeg gerne på hf eller teknisk
skole. Jeg har sværest ved engelsk og matematik. I de andre fag går det rimeligt godt«,
siger Javid.

Jette vil gøre en forskel
Jette Kjærgaard meldte sig som frivillig værge
hos Røde Kors, fordi hun gerne vil gøre en
forskel for børn som Javid. Hun har tidligere
arbejdet på en asylskole og havde svært ved
at slippe området, da hun vendte tilbage til
folkeskolen.

Jeg pralede af dig over for
de andre på centret. Jeg
fortalte, at vi havde det godt
sammen, at det var, som
om vi altid havde kendt
hinanden.
Javid Kharoti
Flygtning fra Afghanistan

Også hendes lærerkolleger har fulgt livligt
med i Javids liv og jævnligt spurgt ind til,
hvordan han har det:
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Man er jo blevet lærer, fordi man
gerne vil arbejde med mennesker og
gøre en forskel for nogen, så på den
måde ligger det godt i tråd med at
være frivillig.
Jette Kjærgaard
Lærer og værge for Javid
Jette Kjærgaard er ikke længere værge
for Javid, alligevel ses de jævnligt og holder stadig juleaften sammen hvert år.
»Jeg tror, det ligger i lærerkulturen. Man
er jo blevet lærer, fordi man gerne vil arbejde
med mennesker og gøre en forskel for nogen,
så på den måde ligger det godt i tråd med at
være frivillig«.
Hun er slet ikke i tvivl om, at værgerollen
er et vigtigt job:
»Det er børn, der står i et land, de ikke kender noget til. Mange har dårlige erfaringer med
myndighederne, blandt andet fra Grækenland,
og så kan det være svært at vide, hvem man
kan stole på. Derfor er det vigtigt at have en
værge, som altid er på barnets side«.

Bisidderrollen
Jette Kjærgaard synes, det har været spændende at sætte sig ind i asylsystemet og Javids
juridiske rettigheder.

»Værgerollen er todelt. Der er den sociale
og medmenneskelige side, og så skal jeg være
bisidder og sikre, at asylbehandlingen foregår
rigtigt. Heldigvis gik det lige efter bogen med
Javids opholdstilladelse«.
Efter et par år i Danmark tog en af Javids
bekendte til Pakistan, og her hørte han, at nogen spurgte til Javid. Han tog et telefonnummer med til Danmark, og da Javid ringede op,
viste det sig, at det var hans mor, der sad i
den anden ende.
Sammen med en jurist gik Jette Kjærgaard
og Javid i gang med at søge om familiesammenføring, og den proces har været noget af
det sværeste for hende.
»Jeg har haft ondt i maven mange gange.
Det er et stort ansvar at vide, at hans familie var flygtet til Pakistan og sad i et lille telt

og ventede. Jeg følte mig magtesløs«, siger
hun.

Javid er selv frivillig
På Røde Kors’ modtagelsescenter i Gribskov
er Javid nu selv blevet frivillig for uledsagede
unge asylansøgere. Her bager han snobrød,
spiller banko og spiser slik med de unge for
at give de nyankomne noget af det, han selv
savnede.
Jette Kjærgaard er blevet spurgt, om hun
vil være værge igen. Det sagde hun nej til:
»Følelsesmæssigt er jeg ikke klar til at
lukke en ny ind. Om nogle år er jeg måske
klar igen«.
ans@folkeskolen.dk

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
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I kan også tilmelde jer på
skolekon@gmail.com eller
på tlf.nr. 22 40 88 06

Vores projekter er for udsatte grønlandske børn og
unge, i Grønland og i Danmark, fokus på barnets
rettigheder. Vi lægger vægt på, at vores projekter
bidrager til børnenes positive udvikling ved at
styrke deres kompetencer og understøtte deres
positive ressourcer. Målet er at medvirke til at
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Læs udførligt program på:
à folkeskolen.dk

LÆSERREJSER

andet en skole i junglen og en lokal udviklingsorganisation.
Vi skal desuden på togtur, spise hos en lokal
familie, besøge et elefantbørnehjem og en krydderihave, og så tager vi på et par små hyggelige
gåture (a en-to timer– kan fravælges) for at
opleve den smukke natur på tæt hold. Vi slutter
rejsen med et par skønne stranddage.
Under hele rejsen er der lagt vægt på tryghed og komfort, og vi bor på hoteller af god
standard.

SRI LANKA I VINTERFERIEN

– rundrejse skræddersyet til Folkeskolens læsere

2

Rejsen bringer os op til højlandets smukke telandskaber.

Sagnomspundne templer,
bølgende teplantager og stemningsfulde kolonibyer. Oplev den
smukke, grønne tropeø med Sri
Lanka-ekspert Rikke Former, og
få en oplevelse for livet.

afrejsedage
Sri Lanka er et sandt tropeparadis. Her er kilometervis af palmeklædte strande og fantastisk
natur. Men landet byder også på en rig kulturarv
og smukke hinduistiske og buddhistiske helligdomme. På denne rejse oplever vi begge dele.
Samtidig får vi en unik indsigt i srilankansk
hverdagsliv og srilankanske skikke. Vi bliver også
klogere på skolesystemet og besøger blandt

Med rejseleder Rikke Former,
arkæolog og cand.mag. i sydasienstudier
■ To rejser: Den 3.-14. februar 2016 (12 dage)

og 12.-22. februar 2016 (11 dage).

■ Lille gruppe: 10-18 deltagere.
■ Pris: 17.900 kroner (tillæg for enkeltværelse

3.150 kroner).

■ Med i prisen: København-Colombo tur/retur,

halvpension, alle udflugter, bidrag til Rejsegarantifonden og meget mere.
■ Pris og info: Karavane Rejser,
www.karavanerejser.dk, telefon 40 62 83 47.

Taj Mahal i solnedgang.

Brud.

PALADSEVENTYR
I INDIENS GAMLE
KONGELAND.
PÅSKEN 2016

indiske landsbyliv, en tur på elefantryg, og så
kigger vi indenfor på en skole og bliver klogere på
det indiske skolesystem.
Der bliver naturligvis også tid til at gå på opdagelse i de gamle basargader og til at tage en
dukkert ved poolen på vores skønne hoteller.
Rejsen starter i den stemningsfulde kongeby
Udaipur og slutter ved det verdensberømte mausoleum Taj Mahal. En rejse ud over det sædvanlige!

– Enestående påskerejse
for Folkeskolens læsere.
Med antropolog Lise Kloch.
Sariklædte kvinder, overdådige
paladser, hindutempler og farverige
basargader. På denne rejse til det
gamle kongeland Rajasthan oplever du Indien i bedste 1001 nats
eventyr-stil og bor på nogle af landets smukkeste kongepaladser.

Har du drømt om at bo i Indiens gamle kongepaladser, så har du chancen på denne rejse. Rejsen
giver både et unikt indblik i indisk hverdagsliv og
en spændende indsigt i landets royale historie.
Indien bestod indtil 1947 af over 500 små kongedømmer. Mange af de gamle kongepaladser
er i dag blevet omdannet til hoteller, og vi skal
bo på nogle af de allersmukkeste.
På rejsen oplever vi også det traditionelle

■ Afrejse: Den 19.-28. marts 2016.
■ Lille gruppe: 10-18 deltagere.
■ Pris: 16.500 kroner (tillæg for enkeltværelse

2.490 kroner).

■ Med i prisen: København-Delhi tur/retur,

halvpension, alle udflugter, bidrag til Rejsegarantifonden og meget mere.
■ Pris og info: Karavane Rejser, www.karavanerejser.dk, telefon 40 62 83 47.
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TÆTTERE PÅ FAGET: BILLEDKUNST
Lektor:

Billedkunst har
meget at bidrage
med i reformen
Billedkunst er ikke blevet styrket i reformen, men faget kan
bidrage med meget af det, der ligger i reformens grundtanker,
mener lektor og censorformand Henrik Marxen.

TEKST

PERNILLE AISINGER

Det er sket et antal gange, at folkeskolen.dk’s
netværk for billedkunst er blevet inviteret ud til
spændende åben skole-projekter, hvor klasser arbejder sammen med kunstnere eller kunstmuseer.
Men selv om emnet er visuel forståelse, så er billedkunstlæreren ikke en del af projekterne. Det er
rigtig ærgerligt, mener folkeskolelærer, cand.pæd.
og lektor på University College Lillebælt Henrik
Marxen.
»Det er fint nok, at dansk og matematik også
beskæftiger sig med æstetik, men det er vigtigt
for at højne fagligheden, at man også har billedkunstlærerne med. Det var jo en af de positive

Danmarksmesterskab i design: Der blev klippe-klistret til den
store guldmedalje, da elever fra 7. og 8. klasse arbejdede med emnet ensomhed i 12 timer til Danmarksmesterskab i design. Læs
artiklen »DM i design gør det sjovt at arbejde med tabuer«, og se en
af elevernes videoer i Billedkunst-netværket på folkeskolen.dk

ting i den nye folkeskolereform, at man giver mulighed for understøttende undervisning. Men det
er meget ærgerligt, hvis det kun bliver brugt til
lektiecafeer. Jeg så jo gerne, at man brugte timerne til aktiviteter, hvor man arbejder med en anden
tilgang til stoffet – for eksempel med æstetiske
læreprocesser eller en projekttilgang. Og her har
billedkunstlærerne virkelig noget at bidrage med«.
Billedkunstlærerne kan dog også selv påvirke
fagets status i skolen.
»Billedkunstlærerne skal på banen. Vi er ofte
ikke så stærk en faggruppe på skolerne. Men det
er vigtigt at netværke – have faggruppemøder og
dyrke det faglige miljø omkring billedkunst. Faget
har ikke så høj status på skolerne og i samfundet,
men der tror jeg, at vi selv skal være meget mere

FAGLIGT NETVÆRK:
BILLEDKUNST
Billedkunst på folkeskolen.dk er et netværk for
billedkunstlærere. Her kan du finde inspiration til
og viden om faget, blogs af faglige fyrtårne og
den faglige forening, interview med forskere og
reportager fra undervisning i billedkunst. Tilmeld
dig netværket på folkeskolen.dk, og få nyt om
dit fag.

Folkeskolen.dk/billedkunst

HAUSGAARD & VERS
– rejsende i dansk

Se for eksempel den aktuelle serie
‘Hausgaard & Vers’ i dansktimen, eller giv
eleverne adgang til at se den derhjemme.

36 /

Hausgaard & Vers, DRK, 10.09.15

Det bliver ikke meget lettere at bruge tv
i undervisningen. Gå ind på mitcfu.dk, og
få adgang til et hav af tv-udsendelser fra
alverdens kanaler.

FOLKESKOLEN / 18 / 2015

144579 p36-37_FS1815_Taettere_paa_faget.indd 36

19/10/15 14.42

TILMELD
DIG NETVÆRKET
BILLEDKUNST PÅ
FOLKESKOLEN.DK
Foto: Privatfoto

Foto: Privatfoto

Foto: Henrik Preisler

Designuge: Vonsild Skole har fået redesignet sit logo –
og samtlige elever på skolen har prøvet at designe og være
kreative i en hel uge. Læs om projektet i artiklen »En hel
uge med design og innovation«.

Kunstprojekt: Kunstnerne Erik og Dagmar Rytter er i øjeblikket i
gang med at skabe en ny frise til Skelgårdsskolens gangarealer med
inspiration fra skolens elever, som har designet fabeldyrene. Læs om
projektet i artiklen »Elever inspirerer kunstnere til skolens nye udsmykning« i netværket.

ikke, at billedkunst er styrket med reformen. Det
er et problem med skiftende politiske flertal, som
søsætter projekter, som de beder folk beskrive
hu hej vilde dyr og sætte nye Fælles Mål for. Det
bliver ikke et ordentligt redskab for læreren at orientere sig i«.
Han understreger, at han ikke mener, at det er
arbejdsgruppens skyld, men de har fået al for kort
tid til at sætte målene.

udfarende og vise, hvad faget kan, og at det er
vigtigt«.

Billedkunst er ikke styrket i reformen
Henrik Marxen er aktuel med bogen »Billedkunst«
i serien »Mål og midler«, hvor han sammen med
to lektorer ved University College Lillebælt Knud
Erik Christensen og Keld Skovmand har analyseret læremidler til faget billedkunst og set på, hvordan de nye Fælles Mål understøtter faget. Henrik
Marxen synes, at faget fint rammer den tone, der
er politisk i forhold til at lade fag, der arbejder med
kreativitet og innovation, komme mere til bordet.
Men han er kritisk over for målene.
»Politikernes ønske om mere kreativitet er
ikke smittet af på timerne. Jeg mener bestemt

pai@folkeskolen.dk

Læs også
»Bogen ’Billedkunst’ kvalificerer en lærerfaglig tilgang til
det at undervise i faget billedkunst og til det at indgå i
tværfaglige projekter«, lyder det i anmeldelsen. Læs den i
netværket på folkeskolen.dk

Læs længere interview med Henrik
Marxen om læremidler i billedkunst og
nye forenklede Fælles Mål i netværket
Billedkunst på folkeskolen.dk
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ANMELDELSER

Tal om tal

Læg din egen
klassekabale
Tv-dokumentarserien »Klassekabalen«
følger en helt almindelig skoleklasse
fra 5. til 6. klasse på en skole i Danmark. Fællesskab og trivsel er omdrejningspunktet, når klassens behov og
elevernes individuelle krav skal gå op
i en højere enhed. Nu har et undervisningsmateriale bestående af seks korte
dokumentarfilm baseret på serien set
dagens lys. Materialet er målrettet 4.-6.
klasse og handler blandt andet om klassefest, lejrskole og kærester.
Filmene og det tilhørende undervisningsmateriale er gratis og kan findes på http://filmcentralen.dk

På folkeskolen.dk kommer
hver uge nye
anmeldelser af
undervisningsmateriale og
pædagogisk
faglitteratur.
Du kan for eksempel
læse en anmeldelse af
»The Sad Snail Sandy«, som har et helt
nyt bud på, hvordan
engelskundervisningen kan differentieres
i de små klasser.
Hvis du på vores
hjemmeside finder
en anmeldelse, der
sætter tanker i gang
eller er særligt brugbar
i forhold til at afgøre,
om din skole skal indkøbe et materiale, så
anbefal den med et
klik på musen. På den
måde er det lettere for
dine fagfæller også at
blive opmærksomme
på den.
Du finder anmeldelserne på folkeskolen.
dk/anmeldelser.

Få anmeldelser direkte i din
mailboks

»Liv i skolen« i Canada
For et par år siden kom den canadiske
delstat Ontario pludselig til at fylde
meget i dansk pædagogisk debat. Her
havde man nemlig vendt skuden og rettet op på et skolesystem i ruiner. Nu
har tidsskriftet »Liv i skolen« været på
besøg og samlet en række artikler, der
sætter fokus på, hvad det er, de kan i
Canada, i forhold til blandt andet målstyret undervisning og brug af data til at
finde sine indsatsområder.
»Liv i skolen« koster 125 kroner for
et enkelt nummer og kan bestilles
ved at sende en mail til bwn@via.dk
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Du kan også få et
dagligt eller ugentligt
nyhedsbrev med anmeldelser af materialer til dit fagområde.
Gå til folkeskolen.dk
og opret dig som bruger. Så kan du samtidig tilmelde dig vores
mailservice.

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

•
•
•
•

n

M
 argit Holm
264 kroner
80 sider
Forlaget Matematik

Matematik

Matematik er
også sprog
Vi kender det godt. Når et problem er
rigeligt stort, begynder vi helt automatisk at sætte ord på. Enten ved at
tale højt for os selv eller ved indre tale.
Mundtlig matematik styrker elevernes
grundlæggende talforståelse.
○ ANMELDT AF: OLE HAUBO CHRISTENSEN

»Tal om tal« indeholder masser af praktiske anvisninger på, hvordan vi
kan sætte fokus på mundtlighed i matematikundervisningen i indskolingen. For matematik er også sprog.
»Tal om tal« er delt i to dele. I den første del af bogen er der fokus
på den strukturerede samtale. Her er der oplæg til, at læreren med interview og samtaleark kan danne sig et kvalificeret overblik over, hvordan de enkelte elever tilgår matematikken. Eleven får mulighed for at
sætte ord på, hvad han/hun ved, og det kan for læreren være en stor
hjælp til at formulere læringsmål for den enkelte elev.
Den anden og største del af bogen indeholder en grundig beskrivelse af 21 forskellige aktiviteter til at arbejde med talforståelse. Aktiviteterne kan differentieres og bruges af hele klassen eller af mindre
grupper.
Alle aktivitetsforslag har en enkel og klar struktur med beskrivelse
af materialer, der skal benyttes, introduktion til aktiviteten, beskrivelse
af, hvordan aktiviteten skal udføres, kommentarer og læringsmål med
aktiviteten for den enkelte elev. Til hver enkelt aktivitet er der samtidig
oplistet kompetencemål og færdigheds- og vidensmål fra forenklede
Fælles Mål.
»Tal om tal« er et rigtig godt værktøj i arbejdet med at formulere
læringsmål for den enkelte elev og sætte fokus på mundtlighed i matematikundervisningen i indskolingen. Vigtigt og helt i tråd med intentionerne i forenklede Fælles Mål for matematik.
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Specialpædagogik, psykologi

Når man ikke hører
det, man hører
Endelig en bog, der går i dybden med at afdække det skjulte handicap
at have problemer med at bearbejde det, man hører – auditory processing disorder. Bogen her har længe været savnet.
○ ANMELDT AF: IDA MARIE MUNDT

Der er forskel på at kunne høre og at kunne lytte. Vi overvejer straks, hvad vi hører, når vi bruger begrebet at lytte.
Og det er bogens hovedpointe. At overveje, at der kan
være udfordringer med at få udbytte at det, man hører.
Her er neurologien kommet med en af de landvindinger,
vi har ventet på: Når børn ikke hører efter, er det så, fordi de
ikke vil eller ikke gider? Eller er der mon flere forklaringer?
I den tunge ende af specialpædagogikken har vi længe
vidst, at der er forskel på at have en hørelse, der fysiologisk virker, og så resultatet af det hørte. Denne
bog kommer med et mere nuanceret bud på,
hvordan hørevanskeligheder kan forstås,
når det er hjernen, der ikke bearbejder
hensigtsmæssigt.
Bogen er veldisponeret som
håndbog til lærere og pædagoger, men også forældre kan
få stort udbytte. Der er forklaringer både på det indførende
niveau og på det mere dybtgående faglige, fysiologiske
og neurologiske niveau. Det
gør den egnet til brug på
grund- og videreuddannelser, ligesom der er
en gedigen litteraturliste.
Jeg lægger også
vægt på, at der er
flere vinkler på
handlinger, både
de tekniske og
de træningsmæssige, og
omgivelserne

bliver også inddraget. Men vigtigst af alt er barnets perspektiv – hvordan opleves verden, når man ikke hører det,
vi andre hører? Kan det være derfor, at man er urolig, ukoncentreret, afvisende, ked af det?
Bogen udfylder et stort hul i vores specialpædagogiske
litteratur og er allerede inddraget på diplomuddannelsen.

Når hjernen ikke lytter

•D
 orte Bisgaard,
Helle Overballe Mogensen
• 369 kroner
• 260 sider
• Dansk Psykologisk Forlag
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HVOR ER
DER NOGET
OM MIT
FAG?
De faglige netværk – Folkeskolen som du kender den,
men om dine fag. Find dem på folkeskolen.dk/fag
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KORTE MEDDELELSER

mindeord

Paul Karoff
Paul Karoff, fagleder i
Røde Kors’ Asylafdeling,
er død 26. september efter længere tids sygdom.
Paul Karoff blev født 10.
januar 1950, aftjente
sin værnepligt ved civilforsvaret i Næstved, tog
hf- og læreruddannelse
i Ranum, hvorfra han dimitterede i 1976.
Paul Karoff blev ansat
i Aarhus Skolevæsen
som lærer 1976-86 på
Skødstrup Skole, hvor

han deltog i pædagogiske
forsøg med skolestart og
undervisning af elever
med adfærdsmæssige
vanskeligheder.
I 1986 blev han viceskoleinspektør og i 1992
skoleinspektør på Møllevangskolen.
I starten af 00’erne
var Paul Karoff leder
af Nyboder Skole i Københavns Kommune,
inden han i 2005 blev
skoleleder for Røde Kors’
Asylafdelings skoler på
Sjælland, hvor han åbnede Skolen på Bakken i
Lynge. I april 2014 blev
Paul Karoff udnævnt til
fagleder for Pædagogisk

Enhed i Røde Kors’ Asylafdeling med ansvar for
hele det pædagogiske
tilbud til børn fra 0-17 år.
Paul Karoff er kendt for
at være et roligt, venligt og velafbalanceret
menneske med godt
humør og overskud til at
hjælpe andre. Vi kender
ham som en leder og
et menneske, som med
dygtighed og hjertevarme har taget sig af
børnene i asylafdelingen.
Vi vil savne at have Paul
iblandt os.
Henrik Bang Pedersen,
fagleder, Pædagogisk
Enhed, Røde Kors’ Asylafdeling, Jelling

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2015
Nummer 19: Mandag den 26. oktober 2015 kl. 12
Nummer 20: Tirsdag den 10. november 2015 kl. 12
Nummer 21: Tirsdag den 24. november 2015 kl. 12
Nummer 22: Tirsdag den 8. december 2015 kl. 12

Lederstillinger

Skoleleder
til Absalons Skole
SKOLELEDER: TRADITION OG FORNYELSE
Absalons Skole emmer af historiens vingesus. Der er
imidlertid ikke noget støvet over skolen. Visionen er lige
så livskraftig, som den er fremadrettet. Ambitionerne på
børnenes vegne er store.
Du er et menneske med god dømmekraft og samtidig en
leder med dokumenterede resultater.
Du er opdateret på skole, børn og unge, scenevant med
folkeskolen og et naturligt samlingspunkt for folkeskolens
interessenter.
Du kender skolens rammevilkår og kerneydelser, men
også betydningen af ledelseskraft.
Din uddannelsesmæssige baggrund, faglige og personlige
kompetencer matcher forventningerne til en skoleleder på
en ambitiøs skole.
Du planlægger at være skoleleder på Absalons Skole i en
længere årrække.
Du søger stillingen på www.roskilde.dk/job, hvor du også
kan læse mere i job- og personprofilen.
Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte skolechef Holger Bloch Olsen, Roskilde Kommune på telefon
46 31 52 01 eller ekstern rekrutteringskonsulent Søren
Thorup på telefon 21 68 87 08.
Det forventes, at der gennemføres samtaler den 19.
november 2015 og den 25. november 2015.
Tiltrædelse den 1. januar 2016.
Ansøgningsfristen er den 11. november 2015, kl. 12.

www.roskilde.dk/job

FOLKESKOLEN / 18 / 2015 /

144579 p40-49_FS1815_Lukkestof.indd 41

41

19/10/15 15.29

Lederstillinger

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

CHEFJOB

Centerchef for Institutions- og Skolecentret
Vil du stå i spidsen for et stærkt
fælles skole- og institutionsvæsen
med blik for mangfoldigheden?
Hvis du:
- Har lyst til at arbejde med udviklingen
af et sammenhængende dagtilbuds- og
skolevæsen, hvor børnene og de unge
er i centrum.
- Er ambitiøs, visionær og resultatorienteret og evner at omsætte visioner
til handling.
- Har gennemslagskraft, er inspirerende
og kan skabe høj energi.
- Er samarbejdsorienteret, handlekraftig
og har politisk tæft.
Så bør du søge stillingen hos os.

Vi har en række spændende opgaver
til vores nye centerchef:
- Bidrage til at sikre, at væsentligt flere
unge får en uddannelse.
- Planlægning og bygning af en ny skole
i et helt nyt boligområde ”Nærheden”.
- Digital understøttelse af børns læring
og trivsel.
- Implementering og fortsat udvikling
af en lang række igangsatte initiativer
under programmet ”Morgendagens
Børne- og Ungeliv” i tæt samarbejde
med de to øvrige centerchefer inden
for børne- og ungeområdet.
- Samskabelse med og den fortsatte
udvikling af kommunens dygtige skoleog områdeledere.

Du kan se en uddybende job- og personprofil og søge stillingen på htk.dk/
stillinger
MERE INFORMATION
Er du interesseret i at høre mere om
stillingen kan du henvende dig til
Direktør Per Aalbæk Nielsen på
tlf. 2137 7740 eller til HR- og personalechef Hanne Borchersen på tlf. 2042 0526.
ANSØGNINGSFRIST
Senest 6. november 2015.

Du gør en forskel for kommunens borgere.
Vi gør en forskel for dig!

Stillinger ved andre institutioner

Vi søger en
produktansvarlig til
at skabe fremtidens
it-læringsplatform
Med udgangspunkt i brugernes behov vil du spille
en central rolle i skabelsen af fremtidens
it-læringsplatform, der kommer til at ændre måden
at tænke og udøve læring på i folkeskoler og
andre uddannelsesinstitutioner.
Læs mere på systematic.com/pa
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Vi søger en
implementeringskonsulent til fremtidens
it-læringsplatform
Du vil spille en central rolle i implementeringen
af et nyt innovativt it-system, der kommer til at
ændre måden at tænke og udøve læring på i
folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner.
Læs mere på systematic.com/ik
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Lærerstillinger
Foto: Colourbox

Stillinger ved andre institutioner

ATTRAKTIVT SFO-LEDERJOB

?

Brænder du for at lede dine medarbejdere?
Vil vores to dygtige afdelingsledere og 25 pædagoger
opfatte dig som en tydelig personaleleder?

Har du pædagogiske SFO-visioner i tråd med vores skoles
værdier om trivsel, faglighed, dannelse og tradition?
Kan du stå i spidsen for SFO’ens vigtige bidrag til
organisationen Helsinge Realskole, der udgøres af
skole, SFO og snart en børnehave?
Helsinge Realskoles velfungerende
SFO hedder ”SPOR 4”. 489 børn har
deres daglige gang i et SFO-tilbud,
der er præget af masser af aktivitet
og spændende tilbud til børnene
fra 0. – 5. årgang efter skoletid.
På Helsinge Realskole har børnene
fortsat mulighed for mange gode
timer i SPOR 4, da vi som privatskole
har valgt ikke at indføre længere
skoledage.

dekommende og dialogorienteret
som person, og at du er god til at
samarbejde med pædagoger, lærere
og den øvrige ledelse.

SPOR 4 deler lokaler med hhv.
indskolingen og mellemtrinnet, og
den er opdelt i to enheder: SPOR 4:
0. – 2. årgang og Klubben for 3. – 5.
årgang.

Løn- og ansættelsesforhold.
Skolen har overenskomst med BUPL

Vi prioriterer et tæt samarbejde
mellem skole og SPOR 4. Langt de
fleste af pædagogerne har deres
gang både i skole og SPOR 4. Hver
klasse på 0. – 2. årgang har tilknyttet en klassepædagog, der støtter
op om undervisningen i 10 lektioner
om ugen, derudover fungerer mange
af pædagogerne som støttepædagoger for enkelte SU-børn.
Vi forventer, du har en relevant
lederuddannelse, ledererfaring og
stor indsigt i pædagogisk arbejde
med børn. Vi forventer, du er imø-

Vi tilbyder en spændende og
udviklende lederstilling med masser
af frihed og muligheder for den rette
person. Vi tilbyder, at du indgår i den
samlede ledelse af organisationen
Helsinge Realskole som en ligeværdig partner.

Job i Furesø Kommune
Klik ind på www.furesoe.dk og søg jobbet online

Brænder du for tysk og dansk?
Solvangskolen i Farum søger den rigtige tysk- og dansklærer til
7. årgang.

Yderligere information.
Har du spørgsmål vedrørende lederstillingen, kan disse besvares ved
henvendelse til skolens leder, Jeppe
Møller Tobberup, tlf. 4879 4153, hverdage mellem kl. 08.00-14.00.

Du er vild med at undervise folkeskolens største elever og har tysk og
dansk som linjefag eller tilsvarende kompetencer. Du brænder for at gøre
en forskel for skolens ældste elever, og sætte dit præg på fællesskabets
og individets dannelse og uddannelse i et forpligtende og udviklingsorienteret læringsmiljø.

Ansøgningsfristen er tirsdag den
10. november 2015 kl. 12.00.
Første samtalerunde finder sted
mandag, den 16. november 2015
mellem kl. 12.00-18.00.

Du vil komme til at indgå i et fælles team omkring 7. og 8. årgang, hvor
det funktionelle TEAM samarbejde er bygget op omkring faglige forpligtende relationer på tværs. Du udstyres med egen laptop og iPad.

Ansøgningen sendes til
ansoegning@helsinge-realskole.dk
Mrk.: Lederstilling

HELSINGE REALSKOLE - Nygade 28, 3200 Helsinge

Ansøgningsfrist: 27. oktober 2015 kl. 12.00.

Tør du tage springet og prøve noget nyt?
Solvangskolen i Farum søger den helt rigtige dansk, engelsk og
musiklærer til 1. årgang.
På 1. årgang er der 74 forventningsfulde, læringsparate og sjove elever,
der glæder sig til at møde dig! For du er vild med at undervise folkeskolens
mindste elever og har dansk, engelsk som linjefag og er med på noder i
musik.
Du er en holdspiller. Vil du med på holdet? Stillingen kan blive din fra
1. januar 2016.
Har du spørgsmål?
Så kontakt os endelig eller kom på besøg. Skoleleder Andreas Hundebøll
kan kontaktes på tlf. 7216 4650.
Ansøgningsfrist: Fredag den 20. november kl. 12.00.
Samtaler afholdes løbende.

Helsinge Realskole er en 4-sporet selvejende institution med 976 elever og 116 ansatte, hvis formål er at føre eleverne op til de afsluttende prøver. Skolens målsætning er, at den enkelte elev
tilegner sig kundskaber og udvikler karaktér. Vores værdigrundlag er kristent og nationalt. Faglighed, dannelse, trivsel og traditioner er vores fire kerneværdier, som vi til stadighed arbejder på
skal præge skolens daglige virke.
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Net-nr. 19343

jobannoncer
FRA LÆRERJOB.DK

Dansk Skoleforening for Sydslesvig, udland

Skoleleder på en dansk skole i Sydslesvig
§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15

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

Specialstillinger
Stillinger ved andre institutioner

Net-nr. 19409

Brøndbyvester Skole, Brøndby Kommune

Børnehaveklasseleder
§ Ansøgningsfristen er den 23/10/15

Net-nr. 19380

Net-nr. 19436

Strandskolen, Greve Kommune

Hillerød Vest Skolen, Ålholmafd., Hillerød Kommune

Faglig leder med souscheffunktion

Pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 27/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 16/11/15

Net-nr. 19426

Net-nr. 19430

Fagsekretariatet Undervisning, Faaborg-Midtfyn Kommune

Damagerskolen, Greve Kommune

Skoleleder til Brahesminde Skole på Sydfyn

Damagerskolen søger en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 02/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 02/11/15

Net-nr. 19425

Net-nr. 19418

Marienlystskolen, Frederikssund Kommune

VUC Djursland, Syddjurs Kommune

Leading learners

Engageret og glad lærer til 9. og 10. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/15

Net-nr. 19385

Net-nr. 19363

Fredericia Realskole, Fredericia Kommune

Rosendalskolen, Mariagerfjord Kommune

Pædagogisk afdelingsleder

Job på Rosendalskoen

§ Ansøgningsfristen er den 05/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/15

Net-nr. 19427

Net-nr. 19422

Center for Børn og Undervisning, Ishøj Kommune

NOVAskolen i Vejle, Vejle Kommune

Skoleleder søges til Vibeholmskolen

Lærer til NOVAskolen

§ Ansøgningsfristen er den 17/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 22/10/15

Net-nr. 19400

Net-nr. 19432

Øresundsskolen, Københavns Kommune

Syddansk Erhvervsskole Odense, Vejle Kommune

Souschef pr. 1. december 2015

Timelærer til dansk, engelsk og matematik

§ Ansøgningsfristen er den 22/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15

Net-nr. 19423
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Net-nr. 19433

Bavnehøjskolen, Favrskov Kommune

Syddansk Erhvervsskole Odense, Vejle Kommune

Viceskoleleder til Bavnehøjskolen

Underviser til matematik, fysik og naturfag

§ Ansøgningsfristen er den 09/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15
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Net-nr. 19413

Net-nr. 19419

Sigerslevøster Privatskole, Frederikssund Kommune

Institut Sankt Joseph, Københavns Kommune

Dygtig matematiklærer og evt. UU-vejleder

Institut Sankt Joseph søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 22/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15

Net-nr. 19402

Net-nr. 19403

Utterslev Skole, Københavns Kommune

Borgerskoleafdelingen, Maribo Skole, Lolland Kommune

Dygtige lærere til Utterslev Skole

Lærer med relationelle kompetencer

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15

Net-nr. 19366

Net-nr. 19401

Ellemarkskolen, Køge Kommune

Hafniaskolen, Københavns Kommune

Lærer til matematik, idræt og naturfag

Lærer til Hafniaskolen – familiekursusdelen

§ Ansøgningsfristen er den 28/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 22/10/15

Net-nr. 19412

Net-nr. 19420

Ballerup Privatskole, Ballerup Kommune

Ravnsholtskolen, Allerød Kommune

Engageret engelsk- og tysklærer søges

Lærer til Ravnsholtskolen

§ Ansøgningsfristen er den 15/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 25/10/15

Net-nr. 19395

Net-nr. 19421

B93’s Skole og Idrætsakademi, Københavns Kommune

Køge Kommune

Engelsk- og dansklærer – har du talent?

Lærer til specialund./inklusionsarbejde

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 06/11/15

Net-nr. 19429

Net-nr. 19411

Fjordlandsskolen, afdeling Skibby, Frederikssund Kommune

Tune Skole, Greve Kommune

2-3 lærere til afdeling Skibby

Lærer til Tune Skole, Tunegrupperne

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15

Net-nr. 19417

Net-nr. 19404

Gribskov Skole, Gribskov Kommune

Borgerskoleafdelingen, Maribo Skole, Lolland Kommune

Genopslag – lærere til modtagerklassen

Lærer til Borgerskoleafdelingen

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15

Net-nr. 19410

Net-nr. 19408

Hareskovens Lilleskole, Ballerup Kommune

Gribskolen, Gribskov Kommune

Hareskovens Lilleskole søger naturfagslærer

Lærere til indskolingen med linjefag i dansk

§ Ansøgningsfristen er den 22/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/15

Net-nr. 19381

Net-nr. 19424

Institut Sankt Joseph, Københavns Kommune

Løjtegårdsskolen, Tårnby Kommune

Institut Sankt Joseph søger en ny lærer

Lærere til Løjtegårdsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15
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Net-nr. 19360

Net-nr. 19397

Lindegårdskolen, Frederikssund Kommune

Måløvhøj Skole, Ballerup Kommune

Lærere til Lindegård

2 engagerede og fagligt kompetente lærere

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15

Net-nr. 19351

Net-nr. 19431

Nordstjerneskolen, Gribskov Kommune

Lær for Livet, Københavns Kommune

Lærere til nybygget skole

Lærere og lærerassistenter

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 29/07/16

Net-nr. 19437

Net-nr. 19435

Frederiksberg Ny Skole, Frederiksberg Kommune

Kildegård Privatskole, Gentofte Kommune

Matematik- og dansklærere

Er du vild med dine fag?

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/15

§ Ansøgningsfristen er den 29/10/15

Net-nr. 19389

Net-nr. 19334

Sankt Petri Skole, Københavns Kommune

Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov

Muttersprachlich deutscher Lehrer

Pædagogisk medarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 30/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 30/10/15

Net-nr. 19398

Net-nr. 19396

Sjælsøskolen, Rudersdal Kommune

KMD, Aalborg Kommune

Engageret lærer til udskolingen

Servicekonsulent til Børn & Uddannelse

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15

§ Ansøgningsfristen er den 01/11/15

Net-nr. 19434

Skovboskolen, Køge Kommune

Lærer og læsevejleder

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

§ Ansøgningsfristen er den 26/10/15

Net-nr. 19428

PPR, Hillerød Kommune

Tale-høre-lærer/audiologopæd
§ Ansøgningsfristen er den 10/11/15

Net-nr. 19399

Hafniaskolen, Københavns Kommune

2 lærere til Hafniaskolen – specialskoledelen
§ Ansøgningsfristen er den 22/10/15

Net-nr. 19391

Vejlebroskolen, Ishøj Kommune

Vejlebroskolen søger lærer til fast stilling

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

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

§ Ansøgningsfristen er den 23/10/15
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JOBMARKEDET
FOR VIKARER
TIL FOLKESKOLEN

18 personers FERIEBOLIG
på Sydfyn, hele året
Udsigt over det sydfynske
øhav. Tæt på badestrand.
265 m² bolig. Børnevenligt. Dag-, weekend &
ugebasis.

bazar
I KKE-KOMMERCIELLE ANNONCER
FRA DLF-MEDLEMMER

Se hele annoncen på folkeskolen.dk

Telefon: 29615005
sommerhus-horneland.dk

Barselsvikar som køkkenlærer
ved Efterskolen Smededal

Langtidsleje af
sommerhus i
udlandet søges
Klik din annonce ind, når det passer dig – folkeskolen.
dk er åben hele døgnet. Priser fra 410 kroner inklusive
moms – betal med kort. Se priser på folkeskolen.dk
Annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på
folkeskolen.dk

Er du på udkig
efter et vikarjob?

Du…
• Kan varetag arbejdet og undervisningen i skolens køkken sammen
med skolens elever.
• Kan stå for varebesti...

Feriebolig søges i maj
og juni 2016 i Spanien,
Frankrig eller Italien. Skriv
til Lise på liselid@gmail.
com

Telefon: 29135445
Ansøgningsfrist den 25/10-15

Telefon: 40227903

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.

folkeskolen.dk/vikarbazar

N ORGE - S VERIGE

rubrikannoncer

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

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

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

www.berlinspecialisten.dk

18-12-2014 09:38:41

Billige studieture/grupperejser
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,Hamborg 4dg fra kr………………......950,Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445

www.StudieXpressen.dk
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TILBuD
7 dage/ 4 nætter kun kr. 2.598,Rejsedatoer d. 11.01 - 17.01 2016
•Busrejse hjemby - Neukirchen t/r
•4 overnatninger i flersengsværelser
på Gasthof Venedigerhof
•Halvpension
•4 dages liftkort og skileje
www.alfatravel.dk/skirejser.html
Tag en snak med vores erfarne rejsekonsulenter, så er jeres
skolerejse på ski i de bedste hænder! Ring GRATIS til os på 8020
8870 og få en snak om mulighederne og måske et godt tilbud på
jeres skolerejse - også hvis I ikke rejser på skirejse.

eller ring til

Mød os på

ist9000

.com/eurotour

www.facebook

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Christian

Allan

Lise

alfatravel.dk - info@alfatravel.dk - 80 20 88 70
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STUDIEREJSE TIL

FIRENZE
5 dg./4 nt.
fly fra kr. 2.295,-

DELTAG I KOKURRENCEN OM

VED AT TILMELDE DIG VORES EN IPAD
NYHEDSBREV
PÅ WWW.GROUPS.KILROY.DK

BesøgUniverse/Dybbøl
Danfoss Universe
Besøg
1864 på Als

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.....
Spar tid
& penge

Styrk
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

KILROY er specialister i at arrangere studierejser
med et højt fagligt indhold. Oplev mindre praktisk
organisering, faglig forberedelse og mere tid
til undvisning og samvær.
Forslag til andre rejsemål:
Madrid, fly, 5 dg/4 nt ....................
Dublin, fly, 5 dg/4 nt .....................
Bruxelles, egen bus, 5 dg/3 nt .......
Hamborg, egen bus, 3 dg/2 nt ......
Prag, fly, 5 dg/4 nt ........................

AIR

Forslag til studiebesøg i Firenze:
• Besøg på Kemisk Laboratorium, skolebesøg & udflugt til Pisa

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

1.895,1.895,1.560,855,1.495,-

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

www.kilroy.dk

Besøg
Danfoss
Universe
på Als
Og bo
på det sjoveste
vandrerhjem

bo på det
sjoveste vandrerhjem
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

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

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

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

Tlf. 7020 9160 | www.sbTours.dk

Kompetent rådgivning til studierejsen
BERLIN
fra kr.

750,med rutebus
3 dg/2 nt.

Hos BENNS sætter vi en ære i at give jer den allerbedste
rådgivning. Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I
får mest muligt ud af jeres studierejse både fagligt og socialt.
Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept - vi er med hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Top 3 faglige besøg i Berlin:
• Besøg på Rittersport • Foredrag med dansk Journalist
• Berlin Unterwelten
Andre rejsemål:
London, fly, 5 dg/4 nt ...............................
Lissabon, fly, 5 dg/4 nt .........................
Paris, egen bus, 6 dg/3 nt .......................
Athen, fly, 5 dg/4 nt .................................
Chesky Raj, egen bus, 5 dg/3 nt .........

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

1.675,2.335,1.775,2.330,1.795,-

Pris pr. person i
flersengsværelse
på hostel

Kontakt Mette
tlf: 46 91 02 59
meeb@benns.dk
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Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.
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SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige henvendelser mandag-torsdag
kl. 8.30-16.30 og fredag
kl. 8.30-15.30.
SERVICELINJEN,
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du
kan henvende dig med et problem,
kan du ringe til servicelinjen. Her
kan du få oplyst, om du skal henvende dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., om kredskontorets åbningstid, adresser og telefonnumre.
Servicelinjen er åben mandagtorsdag fra klokken 8.30 til 16.00
og fredag fra klokken 8.30 til
15.00.
MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske,
økonomiske og tjenstlige forhold
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan
man henvende sig om konkrete
sager om arbejdsskader og psykisk arbejdsmiljø, om medlems
administration, låneafdeling, understøttelseskasse og udlejning
af foreningens sommerhuse.
KONTINGENTNEDSÆTTELSE
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er
ledige, har orlov eller er på barsel,
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på
www.dlf.org
LÅN
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 3369 6300, eller der kan
ansøges direkte på vores hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente
og beregne dit lån på:
www.dlf-laan.dk

WWW.LPPENSION.DK
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Folkeskolen er fremstillet hos
Stibo Graphic, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas
efter ISO 14001 og EMAS.
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Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Sekretariatschef
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Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K
Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.
Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Bente Heger, chefsekretær
beh@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør
kra@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 06
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Lærer Anders Bondo Christensen
træffes i foreningens sekretariat
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Lærerstuderendes
Landskreds

Fagbladet Folkeskolen og folkeskolen.dk udgives af udgiverselskabet Fagbladet Folkeskolen ApS,
som ejes af Stibo Graphic og
Danmarks Lærerforening.
Mediet redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier, og
chefredaktøren har ansvar for alt
indhold.
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dlf@dlf.org
www.dlf.org

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+.
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FOR KORTE NYHEDER

A L T

K O R T E

NYHEDER

Dødssyge læringsmål
bedst tjent med at
forblive usynlige
Hovedparten af eleverne i den danske folkeskole
er helst fri for, at eventuelle læringsmål bliver gjort
synlige. Det fremgår af et nyt rundspørge, som
har undersøgt et af tidens hotteste pædagogiske
emner. »Jo, man kan godt høre«, kommenterer en
elev, »at I snakker meget om det, jer lærere. Men
indimellem er det altså bedst, at ting bliver ved
med at være hemmelige«.
Eleven mener, at situationen kan sammenlignes med at være på bilferie med sin familie: »Hvis
ens far for eksempel fortæller, at vi skal køre i seks
timer, før vi kan holde pause og købe is og pizza,
så kan det godt være virkelig hårdt at tænke på.
Men hvis man ikke ved, hvor man skal hen, og
hvor lang tid man skal køre, men bare at det nok
bliver utroligt kedeligt og sikkert tager vildt lang
tid – så kan man bedre bare sidde og stene lidt og
kigge efter Porscher«.

F O R

Forældre:

Bekymrende, at dyrt indkøbte
mobiltelefoner ligger ubrugte i
store dele af ungernes skoledag
Flere og flere skoler tager initiativer
til at begrænse elevernes adgang
til mobiltelefoner i timerne. Men
det er mange forældre ikke særligt
begejstrede for, og forklaringen er
ikke, at det handler om ejendomsretslige principper eller vanskeligheder med at komme i kontakt
med deres børn.

En far forklarer: »Lillemussi har
smadret eller tabt eller glemt syvotte mobiltelefoner i løbet af de
seneste par år, vil jeg tro. Og jeg har
altså ikke brugt så mange tusinde
kroner nede i Fona på så mange
HTC’er og Samsung Galaxyer, for
at de skal ligge i en eller anden kasse på katederet og samle støv«.

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

Kollega, som du
egentlig aldrig rigtig har snakket med,
sender ustandseligt
Facebook-invitationer til at spille Candy
Crush Saga.
Nyt køkken tydeligvis
bedste nyhed i årevis
for engelsklærer.

*Kilde: Forsikring & Pensions opgørelse af markedsandele baseret på de forsikringer, LB Forsikring tilbyder (4. kvartal 2013)

USKOLET VED MORTEN RIEMANN

Mac-oplader husket.
Klasselærer oplever
deja-vu under diskussion på forældremøde
om alkoholkultur.
Skoleledelse, der hele
tiden sender informationsmails ud,
beskyldt for aldrig at
informere tilstrækkeligt.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 90

50 /

FOLKESKOLEN / 18 / 2015

144579 p50-52_FS1815_Uskolet.indd 50

19/10/15 14.02

Ann_LB

