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FOKUS PÅ TEKSTTYPER OG GENRER
Materialer til mellemtrinnet – bestil nu med 20% rabat*
Gør læse- og skriveundervisningen aktiv …
Med AKTIV lærer eleverne at arbejde med
teksttyper i både fakta og fiktion. Eleverne
undersøger teksternes formål, struktur og
sprog gennem læsning, samtale, skrivning
samt fysiske aktiviteter.
AKTIV gør det nemt at planlægge engagerende læse- og skriveundervisning.
Materialet udvikler elevernes aktive læse-

indstilling, deres brug af læseforståelsesstrategier og kendskab til teksttyper.
AKTIV til mellemtrinnet består af en Aktivitetsmappe med lærervejledning inkl.
kopiark, aktivitetskort, plakater med læseteknikker og teksttypeoversigt m.m. Dertil
hører Elevbogen, som bruges i 4. til 6.
klasse. AKTIV fås også til overbygningen.
Af Birgitte Blomgren, Lene René Nielsen,
Lisbeth Haahr Pedersen og Helle
Vaabengaard

… enhver lærers drøm om grundigt gennemarbejde materiale,
hvor lærervejledningen guider
gennem de mange oplæg til en
god og velfunderet undervisning.
– Læsepædagogen

20% rabat

med kode MAJ20
på dpf.dk eller
bestil på
info@dpf.dk

Struktureret skriveforløb med modeltekster
Til arbejdet med genrer, teksttyper
og sprog i 3.-6. klasse. Systematisk
opbygget med en tydelig arbejdsgang med større og mindre skriveopgaver, som leder frem mod såvel
mundtlig som skriftlig fremstilling.
Hvert kapitel har en modeltekst som
udgangspunkt for tekstanalyse,
som hjælper eleverne til at se den
aktuelle genres særlige struktur og

sproglige kendetegn. Eleverne ledes
gennem et struktureret skriveforløb,
hvor de i løbet af processen forbedrer teksten gennem respons fra
kammerater og lærer.
Aktiviteterne varierer fra individuelle opgaver til opgaver, der løses
klassevis. Materialet består af elevbog og lærervejledning til A (3.-4.
kl.), B (4.-5. kl.) og C (5.-6. kl.).

Bearbejdet til
dansk af Lone
Hansen og IngerLise Heinze

Et stykke godt og solidt undervisningsmateriale, jeg ikke ville tøve med at anvende selv.
– Mikkel Nordvig, Folkeskolen.dk

PSYKOLOGI
PÆDAGOGIK

*) Tilbud gælder til 1. juni 2020
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M Ø D I B L A D E T

Rune Nygaard
om at rykke
undervisningen
ud i skoven.

Hvad med sidste
skoledag?
Karameller, fjollet udklædning, vandpistoler,
skum, vildt humør. Sådan er det, når 9.- og
10.-klasserne slår sig løs på sidste skoledag. Debatten kører – for og imod at sprøjte skum i hovedet
på hinanden, at gå i byen og at drikke sig i hegnet.
De vilde unge giver skoler og forældre hovedbrud.
Sådan har det altid været. Sidste skoledag er
et overgangsritual, som markerer afslutningen på
det mere eller mindre tvungne ophold i den fælles
skole. Nu skal den unge træffe nogle valg. Nu slutter klassens fællesskab. Nu er det sommer, og et nyt
liv begynder.
Noget er slut, noget andet begynder.
Som Pia Juul skrev i en lille fortælling i 2008 i
Folkeskolen om sidste skoledag:
»Jeg sad i Christians have og elskede min klasse.
Det havde jeg altid gjort, og nu var det slut, nu
skulle jeg til det, jeg mestrede allerbedst, se den tid
i et særligt skær, ni år i nostalgiens lys …«.
Men sådan ser det ikke ud til at gå i år.

Mon nogen kan huske noget
tidspunkt tidligere, hvor de store
klasser ikke har gået til prøver og
fejret skoletidens slutning? Hvad
betyder det?

Lektor Thomas
Iskov om ledelse
af en dannelsesinstitution.

Foto: Michael DrostHansen

Privatfoto

Christina Frausing
Binau om at skifte
konsulentjobbet ud
med lærerjobbet.
Foto: Ricky John Molloy

I dette blad har vi set på, hvad det betyder for
karaktererne, at eleverne nu kun får standpunktskarakterer, når de forlader skolen. Rent statistisk og
gennemsnitligt betyder det meget lidt, konkluderer
artiklen.
Men bag ethvert gennemsnit gemmer sig mange
unge. Netop de fagligt svageste bør der tages særligt hensyn til. For de mister en mulighed for at
forbedre deres gennemsnit ved eksamen. En af
begrundelserne for eksamen med censor er jo, at
eleverne skal have en anden chance, hvis deres lærer
undervurderer deres kunnen. Så politikerne bør
finde på noget andet, som kan hjælpe disse unge.
Men det er også nødvendigt at finde på en
erstatning for sidste skoledag. Det er ikke en ligegyldig detalje. Sidste skoledag er et vigtigt overgangsritual.
Ifølge ordbogen består et overgangsritual af tre
faser: Udskillelsesfasen: Ritualets objekt skilles fra
sin vante sammenhæng og markeres som noget
særligt. Dette gøres typisk ved særlige klædedragter
eller symboler. Grænsefasen: Det er i denne del af
ritualet, selve overgangen finder sted. Og endelig
inkorporationsfasen, hvor personen fortsætter i en
ny sammenhæng.
Sidste skoledag markerer både udskillelse og
grænsefase. Det er derfor ikke for sjov, at tanken
om at miste sidste skoledag til Covid-19 for mange
fylder mindst lige så meget som den manglende
afsluttende eksamen. Det er ikke ligegyldig staffage.

Kan vi finde på noget coronasikkert at sætte i stedet, så eleverne
ikke kommer til at savne den vigtige
markering i deres liv? Lad tusind
lærerkreative ideer blomstre. Vi
samler op og deler.
Hanne Birgitte Jørgensen
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK
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MEDIEKONKURRENCE FOR SKOLER 2020

UNGE HAR OGSÅ RET
Ekstra vigtig karaktergivning
Lærere forbereder sig på, at
standpunktskarakteren nu tæller
for afgangseleverne.

OM EMNET
Unge forandrer verden. De spiller en afgørende rolle for den
demokratiske udvikling både i Danmark og i resten af verden. Overalt tager unge ordet. Lige nu især i forhold til
klimakrisen, men også når det gælder kampen for at indfri
andre rettigheder, blandt andet kampen for ligestilling og
demokrati. De demonstrerer, stiller krav og bruger deres ret
til at ytre sig. I Afrika er børn og unge flere steder aktive
medspillere i deres eget liv, og er med i udviklingen af
deres demokratier. Det er vigtigt at børn og unge er bevidsbevidste om deres rettigheder – og bruger dem. Mediekonkurrencen 2020 sætter fokus på FN’s konvention om
børns rettigheder. Den giver børn og unge lige rettigheder
uanset, hvem de er og hvor de kommer fra.
OM KONKURRENCEN
Deltag i konkurrencen ved at lave en professionel avis i
Newsdesk, som trykkes i 500 eksemplarer. Vinderne får 5000
kr. til klassekassen, og bliver kåret til et stort event i Pressen i JP/Politikens Hus. Konkurrencen foregår i ugerne 38-46
i 2020, og elever fra 6. til 10. klasse kan deltage.
Læs mere og tilmeld klassen på newsdesk.dk.
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I skole igen ...
... men ingenting er, som det plejer. Fotoserie
fra den nye virkelighed for lærere og elever
inden og uden for de genåbnede skoler.
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Et sprog til dannelse
Dannelse er et indre anliggende, den kan ikke
ses og slet ikke måles. Forskere og lærere i
Odder vil hjælpe dannelse på vej i lærernes
hverdagspraksis.
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Nu tæller kun
årskarakteren
Uden eksamen bliver lærerens tildeling af årskarakterer
afgørende for 9.-klasseelevernes fremtid. Det ser ud til at blive
til elevernes fordel, når det gælder de skriftlige karakterer - og til
elevernes ulempe med de mundtlige.

Forskellen mellem
2. standpunktskarakter
og prøvekarakter

-1

T E K S T: S E B A S T I A N B J E R R I L O G H E L L E L A U R I T S E N
I L L U S T R AT I O N : B I R G I T T E M Ø L L E R H A N S E N
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Når afgangseleverne til juni forlader folkeskolen, vil det helt ekstraordinært være med
afgangsbeviser uden en eneste eksamenskarakter.
Dermed har eleverne mistet muligheden
for at bruge deres talegaver til at løfte deres
mundtlige karakterer, men omvendt slipper
de også for skriftlige skuffelser. For sådan
ender det ofte. Det viser en gennemgang,
som Folkeskolen har foretaget af standpunktskaraktererne og prøvekaraktererne
fra de seneste fem år, der er lagret i Undervisningsministeriets datavarehus.
Det viser sig nemlig, at eleverne har lettere ved at vise deres værd, når de mundtligt
står over for deres lærer og en censor. Når
de skal tale sig til deres karakterer, scorer
de næsten over hele paletten af prøver i snit
højere end deres standpunktskarakterer. I
hele otte af de ti prøver over de seneste fem
år har eleverne samlet scoret højere end
deres standpunktskarakterer.
Det er især i dansk og kristendomskundskab, at eleverne toppræsterer. I fire af de
seneste fem år har de to fag udgjort top-2
over de prøvefag, hvor eleverne har over-

præsteret i forhold til deres standpunktskarakterer – og samlet over de seneste fem år
i snit scoret 1,1 karakterpoint højere end de
karakterer, de inden da har fået fra deres
lærer.

‘Overpræsterer’ især ved to prøver

Men imens eleverne typisk henter højere karakterer hjem til deres afgangbeviser ved de
mundtlige prøver, så er det lige omvendt med
deres skriftlige præstationer i skolens gymnastiksal. Her har præstationerne ofte resulteret
i lavere karakterer end deres standpunktskarakterer. I otte af de ti skriftlige prøver har
eleverne samlet modtaget dårligere karakterer
end dem, de havde fået i forvejen.
Særligt skriftlig geografi har vist sig vanskelig for eleverne. De seneste fem år har
eleverne i snit fået en karakter, der var 0,7
karakterpoint lavere end deres standpunktskarakter. Med hensyn til de store fag er det
desuden værd at bemærke, at prøven i læsning også har drillet. Her har eleverne i snit
scoret en halv karakter lavere til eksamen, i
forhold til hvad deres lærer havde vurderet
dem til.

Eleverne kan imidlertid ånde lettet op,
når det kommer til deres samlede afgangsbevis. I hvert fald viser det sig, at trods udsvingene mellem de mundtlige og skriftlige
karakterer har lærerne ramt præcis samme
snit med deres standpunktskarakterer, som
eleverne kort efter har opnået i de bundne
prøver. Til gengæld har eleverne formået at
levere en smule bedre ved udtræksprøverne
end deres standpunktskarakterer. I eksamenslokalerne har de scoret 0,2 karakterpoint højere.
Undervisningsministeriet har udskudt
årets standpunktskarakterer, så lærerne kan
vente helt til kort før sommerferien med at
bedømme deres elever. Normalt ville eleverne allerede skulle have haft deres karakterer
i april, da de skal gives inden de skriftlige
prøver.
Modsat ved de almindelige prøver har
eleverne ikke mulighed for at klage over
deres karakterer. Opnår eleverne ikke et karaktersnit, der kan give dem adgang til deres
ønskede ungdomsuddannelse, vil de have
mulighed for at komme til optagelsesprøve.
bje@folkeskolen.dk, hl@folkeskolen.dk

»Vi har fået en unik chance
for at fordybe os«

Skal give årskarakterer
til 47 afgangselever
N AV N : J A N N E S KO V B J E R G
S K O L E : B R Å R U P S KO L E , S K I V E
FUNKTION: KRISTENDOMSLÆRER, LÆRINGSVEJLEDER

»Som udgangspunkt ved jeg selvfølgelig
godt, hvilke karakterer mine elever skal
have. Men som altid er der nogle, der er
lige på vippen mellem to karakterer. I mit
team har vi talt om, at vi denne gang skal
være særligt opmærksomme på de elever,
der lige skal have det sidste med for at opnå
5 – for de får jo ikke muligheden til prøven
som normalt. Et snit, der er så afgørende for
deres fremtid.
Jeg er rigtig glad for, at kulturfagsprøverne
er aflyst, og at vi har fået mulighed for at
vente med standpunktskaraktererne. Normalt
kan vi ikke komme i dybden, og eleverne
har ikke meget medbestemmelse, fordi der
er så mange krav. Men nu har vi fået en unik
chance for at fordybe os.
Jeg har bedt eleverne om selv at finde et

emne, de brænder for at fordybe sig i. Det
skal være noget af det fede, vi aldrig har tid
til. Det skal skubbe til deres læringslyst. Jeg
har fortalt dem, at de skal bruge ti timer på
det. For hvis ikke der bliver sat nogle klare
rammer, er der nogle, der bare vil arbejde
derudad og bruge 30-40 timer. Og hvis de
lægger sådan en indsats i alle fagene for at få
en god årskarakter, så knækker de.
Der står i opgaven, at den tæller med i
deres standpunktskarakterer. Men den er
mest tænkt til de elever, der har brug for at
bevise noget. Det må ikke komme eleverne
til skade, at de går i 9. klasse i denne her
underlige tid. Hvis der er elever, der ligger
lige på vippen mellem to karakterer, så får
de nok den høje. Men det bliver ikke Palles
gavebod«.
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»Vi afholder en intern prøve,
når vi vender tilbage«
»Det er rigtig ærgerligt og synd for eleverne,
at de bliver snydt for oplevelsen af at gå til
eksamen. Men vi må acceptere tingene, som
de er, og det er det offer, de må bringe. Jeg
har fortalt eleverne, at vi afholder en intern
prøve, når vi forhåbentlig vender tilbage til
skolen den 11. maj, og så vil jeg få en af skolens andre tysklærere til at være censor. Hvis
vi ikke kommer tilbage, må jeg se på, om vi i
stedet kan afholde en virtuel eksamen.
Inden denne her periode havde jeg godt
nok ikke meget erfaring med det virtuelle.
Men det er egentlig gået overraskende godt,
og eleverne har været meget disciplinerede.
Vi har alle udviklet os i denne tid. Så jeg skal
ikke udelukke, at det godt kan lade sig gøre
med en virtuel prøve.
Prøven skal give eleverne muligheden for

at fornemme, hvordan det er at sidde i en
eksamenssituation, inden de skal videre på
en ungdomsuddannelse, og så giver den dem
selvfølgelig også en sidste mulighed for at
rykke ved deres karakter. Den bliver dog ikke
totalt afgørende. Det vil være uretfærdigt,
hvis man pludselig kan score en rigtigt flot
karakter, hvis man ikke har lavet dagens gode
gerning resten af året. Omvendt vil jeg ikke
trække dem ned på baggrund af deres præstation i forhold til den karakter, jeg oprindeligt
havde tænkt mig at give dem.
Normalt, hvis tysk ikke var blevet udtrukket, havde vi allerede sagt farvel til hinanden.
Men nu har vi fået mere tid til undervisning,
og her har jeg valgt, at de skal arbejde videre
med deres dispositioner, som de skulle have
brugt, hvis de skulle have været til eksamen«.

Skal give årskarakterer
til 41 afgangselever
N AV N : S T E E N A M M U N D S E N
S K O L E : V E S T B J E R G S KO L E , A A L B O R G
F U N K T I O N : T YS K L Æ R E R

»Vigtigt at holde gejsten
oppe hos afgangseleverne«

Skal give årskarakterer
til 21 elever i 9. klasse

N AV N : C O N N I E N I E L S E N
S K O L E : H Ø J E KO L S T R U P S KO L E , A A B E N R A A
F U N K T I O N : M AT E M AT I K L Æ R E R , B E S K I K K E T C E N S O R

8/

FOLKESKOLEN / 08 / 2020

»Vi lærere har talt om, hvordan vi motiverer afgangseleverne nu, og hvad vi kan få dem sat i
gang med. Jeg er online med eleverne og taler
med dem om det, og både ledelsen og jeg vil
skrive en peptalk til dem. Jeg vil fortælle, hvad
de skal vise mig de sidste måneder. At de godt
kan flytte sig, før de får årskarakterer, som vi
giver lige før sommerferien. Normalt ville de
jo have fået årskarakterer før afgangsprøverne,
men nu har vi skubbet dem.
Jeg har tænkt mig, at de skal producere nogle små videoer til mig, så jeg får noget mundtligt fra dem. Det kan være nogle små projekter
og nogle tilpassede eksamensopgaver. Vi må
tænke anderledes. Foruden de skriftlige opgaver, jeg allerede får besvarelser på.
Jeg synes, det er ærgerligt, at afgangsprøverne er aflyst, men jeg kan godt forstå det under de omstændigheder, vi har. Jeg havde godt

nok regnet med, at man ville sætte de ældste
elever i gang først, når skolerne genåbnede.
Det er vigtigt, at vi kan holde gejsten oppe hos
afgangseleverne. Vi har jo talt meget her i 9.
klasse om afgangsprøven. Det er den, de har
arbejdet hen imod.
Eleverne er gode til at sende opgaver retur
og sende mig screenshots af deres arbejde og
udregninger. Den store gruppe af elever er
også gode til at tale sammen om opgaverne.
Der er nogle få, som det er sværere at få en
god kontakt til online.
Nogle stille elever overrasker ofte positivt
til mundtlig eksamen, og det får de mindre
mulighed for nu. Men jeg har god erfaring med
at give karakterer, så jeg skal nok kunne finde
deres niveau«.

»Jeg er opmærksom på
elevernes retssikkerhed«

Skal give årskarakterer
til 26 afgangselever
N AV N : M A L E N E H A N S E N
S K O L E : Ø S T E R FA R I M A G S G A D E S S KO L E , KØ B E N H AV N
F U N K T I O N : D A N S K- O G E N G E L S K L Æ R E R

»Jeg er opmærksom på elevernes retssikkerhed. De kan jo ikke klage, det hele er anderledes end normalt, og de kan ikke på samme
måde lige tage fat i mig, hvis der er noget, de
er i tvivl om. Derfor gør jeg mig umage med
at formulere kriterierne, så de forstår, hvad
der er fokus på, og hvad de bliver bedømt
på i forhold til indhold, sprog og form. Hver
elev får respons på, hvad han eller hun bør
fokusere på for at kunne få en bedre karakter.
Og når de er færdige, giver jeg en fælles feedback, hvis der er noget generelt, som jeg kan
se, at alle vil have glæde af, og alle får mere
grundig og individuel respons, end de plejer.
Der er mere tid til feedback i denne tid, fordi
der er færre skift i løbet af dagen og færre
forstyrrelser.
Som dansk- og engelsklærer skal jeg give

hver af mine 26 9.-klasseelever seks forskellige standpunktskarakterer. Det er mange, når
man tænker på karakterernes betydning i år,
men det er ikke noget problem. Som lærere
er vi jo eksperter i at vurdere eleverne. Det
kan selvfølgelig ærgre mig, at der ikke er et
sæt eksterne øjne på, som der normalt ville
være til eksamen. Jeg går lidt og håber på, at
der bliver tid til, at vi kollegaer kan hjælpe
hinanden med at vurdere elevernes virtuelle,
mundtlige præsentationer. Det vil være godt
for elevernes retssikkerhed.
De store forlag har nogle gode retskrivnings- og læseprøver, som er nærmest
identiske med de formelle prøver. Man kan
desuden sætte tid på, så eleverne ikke fristes
til at bruge mere tid, end de må«.

»Jeg håber virkelig, vi når
at se eleverne i øjnene«
»Vi har besluttet at vente med at give årskarakterer til ultimo juni så sent før sommerferien som muligt. Jeg håber, vi når at komme
tilbage – gerne 10. maj, så vi kan komme til
at se eleverne i øjnene. Jeg synes, det er ærgerligt, at de ikke kommer til afgangsprøver,
men under de omstændigheder, vi har nu,
er jeg glad for det. Især når det gælder naturfagsprøven. Vi var ellers lige nået til, at de
kunne trække det fællesfaglige fokusområde,
da vi blev sendt hjem, så siden har jeg bare
fyldt på. Men det har jo især været inden for
den skriftlige kommunikation. Eleverne har
ikke kunnet arbejde med modelleringskompetencen og den undersøgende kompetence.
Kun meget få simple forsøg.
Nogle elever er glade for ikke at skulle til
prøve, men andre har arbejdet frem mod at
skulle vise, hvad de kan, så det er blandet,

hvad de synes. Der vil altid være elever, der
vælger at spare på kræfterne og så først til
sidst giver den gas.
Vi er jo vant til at give årskarakterer, men
det bliver ikke lige så nemt i år. Vi mangler
hele dynamikken i et klasserum, når nogle
byder ind, og vi får en samtale i gang. Det
er svært på videokonference. Derfor håber
jeg virkelig, at vi når at se hinanden i øjnene
igen, inden årskaraktererne skal gives.
Men eleverne kan godt gøre noget for at
forbedre deres resultater. Hvis vi har aftalt
et videomøde klokken 9.30, så gælder det
selvfølgelig om at møde op og byde ind. Jeg
har enkelte elever, der ikke dukker op. De
udsatte elever, vi har, bliver endnu mere
udsat under disse forhold«.

Skal give årskarakterer
til 75 afgangselever

N AV N : S A N N E B A L S L E V
S K O L E : T Ø N D E R D I S T R I K T S S KO L E ,
O V E R B Y G N I N G S S KO L E N , T Ø N D E R
F U N K T I O N : U N D E R V I S E R I F YS I K / K E M I , B I O L O G I ,
G E O G R A F I O G M AT E M AT I K
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Nødundervisning 2.0
Skolerne er åbnet igen, men nødundervisningen fortsætter. Endnu en gang
har lærerne omstillet deres undervisning og indrettet skolehverdagen på helt nye måder.
Foto: Michael Drost-Hansen

Undervisning. Natur/teknologi-lærer Rune Nygaard
fra Aale-Hjortsvang Skole i Tørring sidder i midten
i det udendørs »klasselokale«. Herfra sætter han
opgaver i gang og går derefter rundt og hjælpe
eleverne i hver deres telt.
Foto: Michael Drost-Hansen

CORONA

Hygiejne. »Vi har indskrevet håndvask fast på skemaet, så eleverne typisk vasker hænder seks gange
om dagen. Det tager omkring fem til syv minutter
at komme igennem hele 5.a«, fortæller Christina
Kjærsgaard, der er lærer på Korshøjskolen i Harridslev
ved Randers. »Vi er alle indforståede med, at det her
er en speciel tid, så vi er egentlig bare utroligt glade
for, at vi igen har mulighed for face to face-undervisning«. Skolen måtte efter den første uge indføre
en mildere sæbe og købe håndcreme til eleverne.
Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Omstilling. Lærere og pædagoger på Kildedamskolen
i St. Merløse på Vestsjælland holder et udendørs
personalemøde i skolegården, hvor de planlægger at
åbne skolen igen. Hvordan skal udeundervisningen
foregå, hvor skal der tapes af, så børnene kan holde
afstand, er der medarbejdere – og håndvaske – nok?
Foto: Janus Engel Rasmussen/BAM/Ritzau Scanpix
12 /
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Udeundervisning. På Aale-Hjortsvang Skole i Tørring i Hedensted Kommune har alle 73 elever hver deres telt, som de stiller op og tager ned hver dag. »Jeg bruger
nok halvdelen af tiden ude i teltene og resten inde i elevernes klasselokale. Det er svært at vurdere, hvad det gør for deres koncentrationsevne, at de har deres egen
lille hule. I starten var de ret kulrede, men hvis de får en konkret opgave, så kan jeg opleve, at de løser den uden at lave en lyd«, fortæller matematik- og natur/teknologi-lærer Rune Nygaard. De små festivaltelte er købt i Harald Nyborg og har kostet 87 kroner stykket. Foto: Michael Drost Hansen
FOLKESKOLEN / 08 / 2020 /
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Hjælpsomhed. I Veksø har kirken ladet en klasse
fra den lokale folkeskole rykke ind, nu hvor kirken
alligevel var lukket. »Det er helt enormt inspirerende
at lave matematik på en kirkegård. Hvis ikke vi skulle have været her, havde vi fået et hjørne af en fodboldbane, og dér er det altså svært at tænke i matematik«, fortæller matematik- og natur/teknologilærer Anette da Cruz fra Veksø Skole. »Vi bruger
også kirkens opbygning til at lave matematik. Jeg
står ikke så tit på prædikestolen. Det er mest, hvis
jeg skal gennemgå nogle fællesting. Men jeg kunne
sagtens vænne mig til at stå deroppe og kigge ned
på eleverne. Det er virkelig en oplevelse. Nu er vi
spændte på, hvornår kirkerne får lov til at åbne igen,
for så kan vi pludselig ikke være der længere«.
Klassens lærere har desuden ladet sig inspirere af
kirkens indgangs- og udgangsbøn i form af fysisk
træning: »Det har vi konverteret til, at eleverne skal
lave en indgangs- og udgangsplanke«.
Foto: Allan Nørregaard/Sjællandske Medier

Logistik. På Vallensbæk Skole syd for København
begynder hver dag med, at eleverne samles i en
række modtagetelte på boldbanen. På fotoet her
bliver 0.b hentet af børnehaveklasseleder Karina
Mainz Pedersen. »Så går vi – med zombieafstand«,
siger hun og rækker armene ud foran sig, så børnene
bliver mindet om at holde afstand.
Foto: Kim Matthäi Leland/Vallensbæk Kommune
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I SKOLE
EFTER CORONA

Alle elever har haft en
unormal hverdag afskåret
fra venner, skole og − måske
− haft sygdommen tæt på.
Forløb til samtlige klassetrin
med aktiviteter, så klassen
kommer godt i gang igen.
Hent materialet på:
rodekors.dk/skole/corona

CORONA

»Bekymrede forældre har
et valg – det har jeg ikke«

36 %

Kun godt en tredjedel af lærerne oplever, at alle
elever deltager i den nødundervisning, der foregår via
internettet derhjemme. Det viser en undersøgelse,
som DLF gennemførte først i april blandt lærere og
børnehaveklasseledere i folkeskolen. 2.035 lærere har
svaret. Undersøgelsen viser desuden, at nødundervisningen er mindre varieret end den almindelige undervisning, at eleverne har arbejdet mere i fagportaler
med færdige forløb, og at mulighederne for at arbejde
med tværfaglige forløb er begrænset.

I løbet af weekenden var en 44-årig lærers mand indlagt til observation for sin
hjertesygdom. Ugen efter skulle læreren møde på sit arbejde i indskolingen.
Mandens sygdom gør, at hun er hunderæd for at blive smittet med corona og tage
sygdommen med hjem.
»Jeg har ringet til lægen, men han henviser til Sundhedsstyrelsens anbefalinger
og siger, jeg må tage på arbejde«, siger læreren, som ønsker at være anonym. Hun
er lærer i Kolding Kommune, og Folkeskolen er bekendt med hendes identitet.
Angsten for sygdommen giver i løbet af den første uge med undervisning læreren
søvnbesvær, og hun mister appetitten. Skolelederen tilbyder hende en måneds orlov
uden løn, som hun dog afviser.
»Det er hårdt, fordi det ikke handler om mig. Det er min mands ve og vel«, siger
hun. »Men jeg skal lære at være i det. Og det skal jeg, om det er nu eller om en
måned. Jeg tror ikke, corona går over om en måned«.
Skolechef i Kolding Kommune Karen Mortensen understreger, at det er vigtigt,
at kommunen og skolelederne følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen: »Er
man utryg, enten fordi man selv er i risikogruppe, eller en ægtefælle er, så lytter vi
til, hvad lægen siger. Det er ikke skolelederen, der skal sidde og vurdere, om det er
forsvarligt for lærerne at gå på arbejde eller ej. Det skal lægen«, siger hun.
Læs hele artiklen på folkeskolen.dk/1840722

Drop de nationale test

Lærerstuderende tilbyder
deres arbejdskraft
Kravet om to meter mellem eleverne i 0.-5. klasse betyder, at der er brug for dobbelt så mange voksne til at undervise de mindste. Flere skoler trækker på udskolingslærere, selv om de har nødundervisning af de ældste elever på nettet.
Lærerstuderendes Landskreds (LL) opfordrer derfor kommunerne til at oprette jobbanker, så de lærerstuderende kan være med til at aflaste de travle lærere.
»Vi vil rigtig gerne stille vores arbejdskraft til rådighed for skolerne, som har brug
for ekstra hænder i denne tid, hvor der skal holdes afstand. Omkring en tredjedel af
vores medlemmer arbejder i forvejen normalt som lærervikarer«, siger de lærerstuderendes forperson, Rasmus Holme Nielsen.
Ideen om en jobbank støttes af både KL og Danmarks Lærerforening (DLF).
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Socialistisk Folkeparti (SF) og Radikale Venstre (R) vil
have undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil
(Socialdemokratiet) til at tage konsekvensen af coronakrisen og aflyse både de nationale test og ghettopakkens
sprogprøver i 0. klasse. »Både nationale test og sprogprøver kommer langt nede på prioriteringslisten over, hvad der
er vigtigt i den her krise – dem kan man godt droppe, men
det er åbenbart meget magtpåliggende for regeringen, at
det fortsætter«, siger Radikale Venstres undervisningsordfører, Anne Sophie Callesen.
Forslaget fra R og SF møder forståelse i Danmarks
Lærerforening (DLF). Formand for undervisningsudvalget i DLF Regitze Flannov sætter spørgsmålstegn ved,
om det overhovedet giver mening at bruge test i den nuværende situation. »Hvad er det, man måler, når eleverne
kommer tilbage efter en måneds nødundervisning – det
er svært at forestille sig, hvad man kan bruge det til«,
siger Regitze Flannov.

Periodeforhandlinger
får ny deadline

50.000
Cirka så mange elever kommer ud af coronakrisen med et fagligt efterslæb, der
gør, at de bør have tre ugers sommerskole for at indhente noget af det forsømte.
Det foreslår Det Konservative Folkeparti, som er villig til at afsætte en statslig
hjælpepakke på 300 millioner kroner til formålet.
»Jeg mener, at det er en helt særlig opgave, som folkestyret må tage på sig
for at løfte eleverne. Lige nu giver vi hjælpepakker til erhvervslivet, til de ledige og
til kulturen. Men hvem skal hjælpe eleverne?« spørgerr partiets undervisningsordfører, Mai Mercado.

Deadline for forhandlingerne mellem KL og Danmarks
Lærerforening (DLF) om lærernes arbejdstid var sat til den
27. april. Men mange nye og store opgaver i forbindelse
med coronakrisen betyder, at fristen for at nå i mål
udskydes til 24. maj.
Der er tale om såkaldte periodeforhandlinger. De er en
del af den aftale, parterne indgik ved overenskomstforliget
i 2018, og forhandlingerne foregår i perioden mellem to
kommunale overenskomstforhandlinger. Overenskomsten
skal først fornyes i 2021.

Lærere må gerne bære mundbind
– men det er ikke nødvendigt
Hvis man som lærer gerne vil bære mundbind i undervisningen, skal man spørge
sin skoleleder. Det fortæller direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm. Anbefalingerne om at bruge værnemidler på job omhandler dog mest brancher, hvor der
er uundgåelig tæt kontakt i mere end 15 minutter eller mange kontakter ansigt til
ansigt i løbet af en arbejdsdag.
»Jeg har umiddelbart svært ved at se, at det vil være hyppigt forekommende
i folkeskolen. Så der tror jeg, at det generelle råd vil være at lytte til vores helt
generelle anbefalinger. Bliv hjemme, hvis du har luftvejssymptomer. Ring til din
læge. Det gælder både læreren og eleven. Hold afstand. Høj hygiejne og så videre.
Det er det, som vi ved virker«, siger han.

5

gode råd om
onlineundervisning
Mulighederne for at kommunikere og lære er større
i et fysisk møde, og det giver visse udfordringer ved
undervisning over nettet. Derfor har professor i læring
og digitale medier fra Københavns Universitet Helle
Mathiasen disse råd til onlineundervisningen:
1) Vær helt vildt struktureret.
2) Afstem forventningerne.
3) Tjek ind.
4) Variér undervisningen.
5) Drop quizzer uden opfølgning, og involvér eleverne.
Se mere på folkeskolen.dk/1841197

Nye læremidler
om corona klar
Sundhedsstyrelsen og Børne- og Undervisningsministeriet er sammen med
forlaget Alinea klar med de første to ud af tre undervisningsforløb til henholdsvis
indskoling, mellemtrinnet og udskoling. »Corona på skemaet« tager eleverne
igennem forskellige aspekter af coronaepidemien og de konsekvenser, den har for
deres egen hverdag og for samfundet generelt.
De første to undervisningsforløb lægger vægt på at besvare de spørgsmål,
eleverne måtte have, i forbindelse med at skolen er startet igen, så der bliver anledning til at få talt med eleverne om deres oplevelser med hjemsendelse og deres
tanker og eventuelle bekymringer.
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DEBAT
Der sad en zombie
ved en computer
DLF MENER
AF DORTE LANGE
NÆSTFORMAND FOR DLF

Der sad en zombie ved en computer. Sort om
øjnene, hvid i hovedet og med et udtryksløst
ansigt. Jeg blev helt forskrækket, den dag
jeg så det billede på Facebook. Det viste sig
heldigvis bare at være en lærer, som var parat
til gysertema med 6. klasse. Et eksempel på
den kreativitet, vi har set fra læreres side i
de forløbne uger såvel under nedlukningen
som under den delvise genåbning af skolerne.
Lærere har skabt motiverende undervisningsforløb og måder for eleverne at melde tilbage
på, som har været engagerende på trods af de
meget vanskelige rammer.
»Skole er noget, vi laver sammen«, sagde
en skoleleder ved et møde, jeg var til, dengang vi stadig måtte mødes, og den udtalelse
rammer plet. Vi ved, at arbejdsmiljøet er
bedst på skoler med et godt samarbejde mellem skolens ledelse og lærerne. Samarbejde
om problemløsning er kendetegnende for
vores samfund i det hele taget – og derfor
har vi i Danmark klaret såvel nedlukning som
gradvis genåbning rigtig godt. Vores system er
fleksibelt, fordi arbejdsmarkedet er reguleret
af aftaler og ikke ved lovgivning, som tilfældet
er i mange andre lande.
Udenlandske medier har fulgt genåbningen af skolerne – og de spørger, hvordan det
har kunnet lade sig gøre. Mit svar har været,
at det er, fordi vi generelt samarbejder, tager
hensyn til hinanden og finder løsninger i fællesskab. Fordi vi er organiseret i fagforeninger, som bliver hørt og taget med på råd.
At skole er noget, vi laver sammen, har
virkelig vist sig at være en af de vigtige erfaringer fra denne ulykkelige situation. Skolelederne har knoklet, men havde det ikke været
18 /
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for lærernes selvstændige initiativ, så var det
ikke gået så godt. Det ville være umuligt for
en skoleleder at nå at fortælle hver enkelt
lærer, hvad han eller hun skulle gøre. Ingen
kompetencemål eller vejledninger fra ministeriet ville kunne nå at komme i anvendelse.
Lærerne gik bare i gang.
Hvert led tænker selv, og initiativer fra
medarbejdere får lov til at vokse. Vi venter
ikke på ordrer oppefra. Den kultur går igen
i vores undervisning, og blandt andet derfor
bliver vores elever unge mennesker, som
er eftertragtede rundtomkring i verden for
deres evne til at tænke i kreative løsninger og
tage selvstændige initiativer.
Når hverdagen vender tilbage engang, skal
vi huske erfaringerne fra coronadagene og
bruge dem mod den topstyring, der gennem
årene har sneget sig ind – især i den offentlige
sektor og på skolerne. For vi gør det bedre
sammen.

Udenlandske
medier har fulgt
genåbningen af
skolerne – og de
spørger, hvordan
det har kunnet
lade sig gøre.

Genåbning – vi
må ikke glemme
det psykiske
aspekt
›T
 rine HemmerHansen
lærer, Folkeskolens faglige
dansk- og idrætsrådgiver

(…) Det er så vigtigt, at der er
stor opmærksomhed på den
psykiske del i denne tid. Ikke
alle børn er lige gode til at boltre
sig i nye omgivelser, og det fokus
skal der tales højt om. Jeg havde
måske ønsket, at der i blot én af
de mange opstartsmails var et
kort skriv om, hvad man havde
af planer for det psykiske aspekt
i opstarten.
Eksempelvis kunne man
være tydelig omkring de restriktioner og begrænsninger, opstarten har. Når de voksne ikke
må trøste ved kontakt – hvordan
trøster de så? (…)

Læs hele blogindlægget
på folkeskolen.dk/1840520

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

Lån & Spar-reklamer, nej tak
Jakob Madsen, Strib
Med sidste nummer af Folkeskolen fik jeg
(igen) en reklame for Lån & Spar Bank. Her
kunne jeg blandt andet læse, at »Du får kontante fordele, fordi du er medejer af Lån og
Spar« – helt konkret er det for eksempel tre
procent i rente på min lønkonto, hvis jeg er
medlem af DLF og samler min privatøkonomi hos banken. Et attraktivt tilbud i en tid,
hvor andre banker i stigende grad lægger
negative renter på indlånskonti. Jeg bookede
straks et møde og gennemgik min økonomi
med en rar bankrådgiver – men ak, tilbuddet gjaldt slet ikke mig, viste det sig!
Det er ikke, fordi min økonomi er til rotterne. Budgettet er stramt, men holder, det
fremgår af mine kontoudskrifter. Jeg har
opsparing og investeringsdepoter. Jeg har
gæld i mit hus, men også friværdi, og det er
det eneste sted, jeg skylder noget. Problemet var mit rådighedsbeløb. Det var ikke
stort nok.

Svar:
Lån & Spar er ejet af over 50 faglige organisationer, og vores ambition er derfor at
være en personlig bank, der giver kontante
fordele til vores organisationers medlemmer. Vores tilbud til medlemmerne er betinget af, at du som udgangspunkt samler alle
dine bankforretninger i Lån & Spar. I den
forbindelse er vi som bank forpligtet til at
kreditvurdere den enkelte kundes økonomi,
når vi tilbyder lån og kreditter. Dette for at
sikre langsigtede og robuste løsninger for
det enkelte medlem.
Vi bestræber os altid på at kunne imødekomme vores kunders ønsker og behov,
men desværre er det ikke altid muligt at få
enderne til at mødes i forhold til de udstukne retningslinjer og kundernes økonomiske

Det er fair nok, at en bank har retningslinjer for, hvem den vil have som kunde. Banken driver en forretning, der skal hænge sammen økonomisk. Jeg synes bare, reklamen
lover for meget. Jeg vil derfor foreslå Lån &
Spars marketingafdeling et par tilføjelser:
1. Opnåelse af de nævnte »kontante fordele«
betinges af en positiv kreditvurdering.
2. Er du skilt, bor for dig selv og har et par
børn, skal du regne med, at der for hvert
barn skal lægges 2.500 kroner oven i dit
rådighedsbeløb, uanset hvordan jeres samværsordning er strikket sammen (læs: Du
kan bare lade være med at ringe. Tilbuddet
gælder ikke dig).
Og til mit ellers udmærkede fagblad vil
jeg sige: Pil lige en eventuel reklame fra Lån
og Spar ud af mit blad, før I sender det til
mig. Det er spild af godt pap og bidrager kun
til frustration, når jeg læser om alle de fine
»kontante fordele«, som jeg ikke kan få.

situation. Det er altid en svær og ærgerlig
situation for både kunde og bank.
Vores kunder og deres økonomier er vidt
forskellige, og der er mange elementer, der
gør sig gældende, når vi foretager en kreditvurdering. Derfor er det svært for os at
komme med en udtømmende oversigt over
alle de elementer, vi vurderer på i samråd
med vores kunder.
Vi er altid åbne over for at gennemgå en
henvendelse, der ikke har fået en tilfredsstillende håndtering, og tage en ny dialog
med det enkelte medlem.
Venlig hilsen
Gitte Le Grand,
forretningsdirektør, Lån & Spar

Køb hos BENNS og få:
56 års erfaring • Lave priser • 24 timers vagttlf.
Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Krakow | Fly | 5 dg/4 nt. .........
Budapest | Fly | 5 dg/4 nt. ......
Beograd | Fly | 5 dg/4 nt. ........
Sarajevo | Fly | 5 dg/4 nt. .......
Zagreb | Fly | 5 dg/4 nt.

.......

1.850
1.398
2.048
2.695
2.580

Prisen er en FRA-pris i kr./person inkl. transport i fly på økonomiklasse,
overnatning på hotel/hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad.
Mere info - se www.benns.dk/studietur.

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk

BERLIN

STUDIETUR
MED FULDT

PROGRAM!
Berlinmurens historie
kun 1.498 kr. pr. person
Prisen inkluderer:

- Busrejse Danmark - Berlin t/r med rutebus
- 4 overnatninger på ungdomshotel inkl. morgenmad
- 3-timers guidet cykeltur ”Mauer Tour”
- Entré til Checkpoint Charlie
- Guidet rundvisning i Stasifængslet Hohenschönhausen
- Guidet rundvisning på Olympiastadion

Ring til Tommy eller Sandie og hør mere - 7022 8870

Tommy Iversen

Sandie Pedersen

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 80 20 88 70
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ARBEJDSLIV

»Der er meget
mere arbejde, end
jeg har tid til«
T E K S T: H E L L E L A U R I T S E N
FOTO: RICKY JOHN MOLLOY

Christina Frausing Binau er glad for at være tilbage som lærer
i skolen efter at have arbejdet som konsulent i Astra i en årrække.
Men meget er ændret. Der er flere undervisningstimer, meget mere
administration og slet ikke tid nok.
Ugens overraskelse: Der er ikke noget biologilokale på skolen!
Sådan begynder Christina Frausing Binaus
dagbog i uge 27 sidste sommer, hvor hun er i
gang med at forberede dette skoleår. Hun er
lige begyndt i et barselsvikariat med den særlige kombination af linjefag i dansk og biologi,
som hun har, og hun glæder sig til at komme i
gang, undervise børn igen.
I dagbogen noterer hun, at hun fra begyndelsen føler sig hjemme på skolen, og at hun
føler sig som lærer. Men – det er et chok, at
der ikke er et biologilokale. Der er et natur/
teknik-lokale til de yngste elever med små
borde og stole.
»Jeg havde slet ikke forestillet mig den mulighed. Skolen har et fysik/kemi-lokale, men
det er optaget, når jeg har biologi«, siger hun
om sit første møde med sin nye arbejdsplads.
Christina Frausing Binau har biologi i fire
7.-klasser i Skolen på Duevej på Frederiksberg
– i alt 88 elever – og så har hun dansk i den
ene af 7.-klasserne. Hun overvejer situationen
og får lov til at booke et projektlokale oppe
under taget ved siden af fysik/kemi-lokalet

hver onsdag og bruge det som nødbiologilokale. Det er et gennemgangsrum, hvor
eleverne ofte arbejder alene, så hver tirsdag
eftermiddag bruger Christina Frausing Binau
tid på at indrette »sit« biologilokale, så det er
klar onsdag morgen.
I uge 34 skriver hun i dagbogen: Ugens indsigt: Sætter mig for at gennemføre en (synes jeg
selv) eksemplarisk organiseret undervisning – og
er lige ved at knække halsen på forberedelsen.
Den følges op i uge 37: Ugens ønske: Må jeg
ikke bare få lov til at bruge tiden til at forberede
min undervisning?
»Jeg arbejder langt flere timer, end jeg
skal, og det handler ikke om, at jeg er ’rusten’. Der er simpelt hen mere arbejde, end
der er afsat tid til. Jeg opsætter mål, forbereder og gennemfører undervisningen. Samler
masser af tegn på vejen, men jeg når ikke at
evaluere, hvad hvem lærte og hvorfor. Det er
utilfredsstillende. Og det siger jeg ikke, for
at nogen skal have ondt af mig, for jeg har
ikke et sekund fortrudt min beslutning om at
undervise igen. Jeg er blevet overrasket over,
at jeg så meget har savnet at undervise børn.
FOLKESKOLEN / 08 / 2020 /
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Dagbog uge 33

»Jeg får genopfrisket min forståelse for, hvorfor det er, at man
trods gode intentioner og viden om lyksalighederne ved elevernes
praktiske, undersøgende arbejde somme tider forfalder til et
demonstrationsforsøg eller at sætte eleverne til at læse om det«.

En af de store overraskelser ved at vende tilbage til lærerjobbet er,
at der er så lidt tid til forberedelse. Der er flere undervisningstimer,
meget mere administration og slet ikke tid nok. Det går ud over forberedelsen og ikke mindst efterbehandling af undervisningen, herunder
evalueringen, mener Christina Frausing Binau.
»Det er et tabu at tale om, hvor meget tid man arbejder for meget.
Man peger pilen indad i stedet. Der er et element af skruebrækkeri i
det, når jeg står efter klokken 17 og laminerer til næste dag, eller når
jeg henter fisk til undervisningen i min bil uden for skoletid«.
Hun fortæller, hvordan hun og en kollega kigger på hinanden omkring klokken 17-18 og taler om, hvordan de kan hjælpe hinanden til at
komme ud ad døren.
»Jeg ville ønske, at man talte højt om det. Lærere med små børn
kan jo ikke blive længere på skolen, så de tager arbejdet med hjem.
Det er usynligt og hemmeligt, hvad vi laver som lærere. Jeg kan godt
have respekt for synspunktet, som nogle lærere har, om at ‘jeg gør dét,
jeg bliver betalt for, og så går jeg hjem’. Men jeg kan ikke efterleve det
selv, og det er der mange, der ikke kan, tror jeg. På Astra driver vi den
bestemt heller ikke af, men som lærer vil det være for opslidende at
skulle arbejde sådan her i 25 år mere«.
Christina Frausing Binaus 62 procents arbejdstid på skolen giver
16 undervisningslektioner. Det er nogenlunde lige så mange undervisningslektioner, som hun for syv år siden havde med en arbejdstid på
omkring 85 procent.

Klargøring æder tid

»Det har boet i mig i flere år, at jeg gerne ville ud at undervise igen. Som gammel
cirkushest savnede jeg at undervise børn«, siger Christina Frausing Binau.
Men jeg må også sige, at jeg ikke er sikker på, at jeg vil kunne holde til
det her i 25 år mere. Og dét skræmmer mig«, understreger Christina
Frausing Binau.

Tabu at arbejde over

De seneste syv år har Christina Frausing Binau arbejdet som konsulent
i det nationale naturfagscenter Astra. Inden arbejdede hun 12 år som
lærer i København og Gladsaxe.
»Det har boet i mig i flere år, at jeg gerne ville ud at undervise igen.
Der er to grunde: Som gammel cirkushest savnede jeg at undervise
børn, og så har jeg et ønske om at være stensikker på at være ajour
med hverdagen i folkeskolen, når jeg arbejder på Astra«, fortæller
Christina Frausing Binau.
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Der er stor forskel på forberedelse og efterbehandling i dansk og i
naturfagene, mener Christina Frausing Binau. Hun skelner mellem de
»tørre« og de »våde« fag. Hvor de »våde« fag er dem, hvor der er våde
ting til undersøgelse på bordet i undervisningen.
»Det tager lige lang tid at udtænke et undervisningsforløb i de forskellige fag, men i biologi og de andre naturfag – og jeg kunne forestille
mig også i fag som billedkunst, håndværk og design og madkundskab
– bruger man meget tid på at gøre klar, skaffe for eksempel jordprøver,
fisk, eller hvad man nu skal bruge. Man bruger tid på at finde reagensglas nok, tjekke, at udstyret er rent, at der er CO2-indikator og så
videre. Og så er der den helt konkrete efterbehandling – altså at rydde
op efter det våde - og så evaluering. Jeg synes, det er underbelyst, at
forskellige fag kræver forskelligt«.
Som dansklærer skal Christina Frausing Binau give feedback på
elevprodukter – en film, noget skriftligt eller en fremlæggelse. Det
samme gælder egentlig i biologi, men det tager noget mere tid at få
gjort klar til at få eleverne igennem et forløb med sild eller svinehjerter
og derefter at få ryddet alt af vejen igen. Desuden har hun langt flere
elever i biologi og kun to ugentlige lektioner i hver klasse.

Som konsulent i det nationale naturfagscenter Astra har Christina Frausing Binau et ønske om at være ajour med hverdagen i folkeskolen, for eksempel biologiundervisningen.

»Jeg får bedre evalueret og givet feedback til min klasse i dansk
med 23 elever, hvor jeg har syv lektioner og understøttende undervisning. Her bliver det til en systematisk evalueringssamtale med hver
elev. I naturfag er det 88 elever fordelt på fire 7.-klasser. Jeg tør knap
indrømme det, men det er så svært at nå at tale med alle elever«, siger
hun og understreger, at det bestemt ikke er for at forklejne indsatsen i
de »tørre« fag:
»Men i naturfagene er det et mål, at vi driver en undersøgelsesbaseret undervisning, og det kræver altså andet end papirer på bordet«.
»Det kan godt være, at naturfagene er ‘små’ fag, og at dansk, matematik og engelsk er mere højstatusfag, men det bliver jo også observeret, når elever boner dårligt ud i naturfagene for eksempel i Pisa. Det
er ikke fair over for eleverne, og det er utilfredsstillende for mig som
lærer«, fortæller hun.

Rædsomt at være uforberedt

Dagbog uge 34

»Lige nu kører jeg på en
konto, der hedder: 'Jeg skal
lige i gang igen', men den
konto er ikke uudtømmelig,
og forberedelsen må og
skal finde et leje, der er
inden for arbejdstiden«.

Christina Frausing Binau taler om den didaktiske treenighed: forberedelse – gennemførelse – evaluering. Forberedelsen sker i et vist
omfang, for det er nødvendigt, hvis gennemførelsen skal finde sted.
Gennemførelsen sker, men så bliver det evaluering/feedback, der kommer til at halte mest.
Og jo, hun er også mødt op til undervisning uden at have forberedt
sig. Som hun skriver i dagbogen i uge 47: Det var godt nok en ringe undervisning, jeg præsterede i dag.
Der var jobuge med blandt andet virksomhedsbesøg og museumsFOLKESKOLEN / 08 / 2020 /
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Dagbog uge 44

»Ugens ahaoplevelse: Forlagenes ‘forløb’
er somme tider ikke forløb, men bare
elektroniske bøger«.

besøg i den uge, og teamet var på bagkant
med planlægningen. Det logistiske havde taget lang tid at få på plads, så forberedelsen af
selve indholdet i undervisningen skete sent.
I dagbogen fortsætter hun: Og eftersom vi
havde møde i pædagogisk råd i fredags til klokken 16.00, fik jeg ikke andet end scrollet siderne
igennem og tænkte: »Den tager vi på talentet!«
Og det er en ualmindelig ubehagelig følelse af ikkekontrol og ej slåen til, når eleverne
stiller spørgsmål, og man ikke er forberedt på
indholdet, noterer hun videre i sin dagbog:
Det er virkelig svært at gå ind og »fake it till
you make it«. Og det er sådan en oplevelse, der
gør, at man vælger at blive længere eller tage
det med hjem, endskønt tiden er gået: Det er
simpelthen mig, der står nede i klassen og væver
i det og sætter eleverne i gang med noget, der
måske forvirrer mere, end det gavner. Og det er
en helt igennem græsselig følelse, uacceptabelt
og undergravende for ens faglige stolthed.

Naturfag har ikke hovedrollen

»Det har overrasket mig mest, at der virkelig
er så lidt tid til at forberede undervisningen«,
siger Christina Frausing Binau.
»Vi badede ikke ligefrem i forberedelsestid
tidligere, men på grund af øget administration og flere undervisningstimer, har vi endnu
mindre tid nu. Samtidig er vi blevet mere
bevidste om, hvor vi gerne vil have naturfagsundervisningen hen, og undersøgelsesbaseret
og elevcentreret undervisning tager længere
tid at forberede og efterbehandle. Til gengæld
tror jeg også, at jeg er en bedre naturfagslærer, end jeg var tidligere«.
Hun mener ikke, at problemet er manglende kompetence hos lærerne, selv om de
synes, at tid til kompetenceudvikling er dejligt: »Tænk, hvis det er sådan, at hvis vi gav

naturfagslærerne bedre tid til forberedelse, så
ville vi få en meget bedre undervisning«.
I dagbogen for uge tre i år skriver Christina Frausing Binau: Naturfag er ikke hovedrolleindehaveren i min skolehverdag – det er alt
det udenom.
Så følger opremsningen af møde med AKTlærer (adfærd, kontakt, trivsel) om særlige
tiltag for enkelte elever. Som gårdvagt står hun
med en lille elev, der skal afleveres til klasselæreren på grund af hændelse i frikvarter. Hun
skal læse og besvare mails i Aula – tager i alt 45
minutter. Fejlmelde stikkontakt og dørhåndtag, indgive ferieønske, registrere elevfravær,
forberede Uge Sex, besøge elev, der sidder i
en anden bygning, holde frikvartersmøde med
årgangsteamet, deltage i akutmøde for alle
lærere om gårdvagter, holde møde med leder
for at placere nye elever og modtage penge og
tilmeldinger til skolebal.
Der røg nogle timers forberedelse.
Naturfag ligger mig meget på sinde, men det
spiller godt nok ikke hovedrollen i min arbejdsuge, som hun skriver.
Da Aula ikke har en kontaktbog, skal hun
ind for at besvare alle mails fra forældre; det
tager tid.
»I en kontaktbog kan man sætte et hak eller skrive ‘set’, men det ville se underligt ud i
en mail, så den bliver man nødt til at svare på.
Godt nok mest standardsvar, men alligevel. For
syv år siden, da jeg var lærer sidst, havde vi
fire computere til deling på lærerværelset, så
dengang var der ingen forventning om, at man
tjekkede mails i løbet af dagen«, siger hun.
I dag foregår fraværsregistreringen i alle
lektioner, og det tager også en del tid.
»Nu lyder jeg meget gammel, men jeg har
printet en navneliste, og så prikker jeg af. Bagefter overfører jeg til den elektroniske fraværs-

OM CHRISTINA
FRAUSING BINAU


Uddannet lærer i 2000 og har

arbejdet som lærer i 12 år i København
og Gladsaxe Kommune. I 2010 tog
hun en pædagogisk diplomuddannelse
som naturfagsvejleder og i 2018 en
master i scienceundervisning.


2012-2019 konsulent i Astra, det

nationale naturfagscenter i Danmark,
hvor hun har ansvar for naturfagsdidaktisk udvikling med fokus på
undervisning i grundskolen. Blandt
andet har hun været med til at skrive
Forenklede Fælles Mål for biologi, og
lige nu er hun med i Undervisningsministeriets faggruppe for biologi.


I dette skoleår arbejder Christina

Frausing Binau som lærer med sine
linjefag dansk og biologi i et barselsvikariat på Skolen på Duevej på Frederiksberg. Hun begyndte ved skoleårets
start og har 62 procent arbejdstid på
skolen og 42 procent på Astra.


Når barselsvikariatet er slut, skal hun

tilbage på fuld tid hos Astra. På skolen
har hun ført dagbog på ugentlig basis
for at kunne være sikker på at kunne
huske det vigtige – også når hun var
tilbage ved hæve-sænke-bordet på
Astra. I interviewet udtaler hun sig
udelukkende som Christina med sine
personlige erfaringer.


Christina Frausing Binau er desuden

blogger på folkeskolen.dk/naturfag.
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Dagbog uge 50

»Jeg må desværre sige, at jeg godt forstår, hvorfor nogle
afstår fra at sætte alt dette i værk og lader eleverne lære
om fisk ved ‘tørbiologiundervisning’ i stedet. Jeg forstår
det så inderligt godt«.

registrering. Hvis jeg skulle gøre det direkte i klassen, skulle
jeg koble min computer fra projektoren imens, så eleverne
ikke kan se med, og så skal den på igen bagefter, og her er
det ofte, at projektoren går i sort, og så skal computeren
genstartes. Det tager længere tid«.
Hun er også klasselærer i den ene 7.-klasse og bruger
derfor tid på elevsager og netværksmøder i den anledning.
»Jeg havde glemt, hvor meget man egentlig er ’på’ som
lærer. Jeg er jo i aktivitet hele tiden, og dertil kommer, at
man som lærer kan have dårlig samvittighed over for nogle
elever og derfor kan køre lidt trist hjemad. Det er en ansvarstyngde og en arbejdsbelastning, der gør, at man kan
føle sig som en klud efter seks lektioners undervisning«.
Indtil videre har den meget aktivitet betydet et vægttab
på fem kilo.

Positivt med arbejdspladser

Men alt er ikke skidt. Christina Frausing Binau pointerer,
at der også er sket en god udvikling i folkeskolen, siden
hun var der sidst. Lærerne har fået arbejdspladser, og det
betyder, at hendes team har et lokale, hvor de kan mødes
og arbejde.
»Det er en stor og positiv forandring. Vi føler os som
en enhed i teamet i vores rum, og det er dejligt, at man
har fået en reel mulighed for at udføre sit arbejde på skolen«, siger hun.
I dagbogen beskriver Christina Frausing Binau en anden overraskelse – at der tilsyneladende ikke er et naturfagsteam på skolen. I uge 32 skriver hun:
Jeg får genopfrisket min forståelse for, hvorfor nogle lærere er lidt spydige i det, når vi (i Astra) henvender os til dem
i »naturfagsteamet«. Det er ikke sikkert, de har noget.
Men i uge 40 kommer ugens overraskelse: Der var minsandten en slags fagteam.
Som ny biologilærer havde hun spurgt kollegerne og
fået at vide, at der ikke var et fagteam for naturfag, men
der er alligevel opstået et nedefra. Lærere fra indskoling,
mellemtrin og udskoling udveksler erfaringer, indser, at
de har brug for et sikkerhedskursus til laboratoriet i fysik/kemi-lokalet, og vil spørge skolelederen om et lokalt
kursus. Flere vil deltage i Masseeksperimentet med deres
elever, og de udveksler materialer. De aftaler, at Christina
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Frausing Binau sammen med en kollega planlægger det
næste møde i gruppen af naturfagslærere. Ud over erfaringsudveksling skal de nye faghæfter på programmet, og
senere skal de sammen kigge på den nye prøvevejledning.

Fisken på bordet

Christina Frausing Binau får på et tidspunkt mulighed for,
at undervisningstiltaget »Hovedet i Havet« fra Aarhus Universitet kommer forbi skolen og underviser eleverne – og
dermed også hende – i at finde mikroplast i mave-tarmsystemet på fisk.
Tilmed blev jeg fagligt opkvalificeret. For jeg havde utroligt nok aldrig prøvet at dissekere netop fisk før, og jeg ville
slet ikke ane, hvordan vi skulle få lavet præparater fra fiskenes mave-tarm system, som kunne undersøges i stereolup.
Yderligere ville jeg ikke vide, præcis hvad vi kiggede efter.
Men alt det ved jeg nu, skriver hun i dagbogen i uge 41.
Hun fortæller, at fiskedissektionen varer en dobbeltlektion for hver klasse. At 20 minutter går til oprydning. Og at
det hele lykkes, fordi »Hovedet i Havet« kommer med alt
udstyret og med sildene. Desuden har hun nu fået et kursus
i, hvordan man dissekerer fiskene og ser efter mikroplast.
»Det tager længere tid end at læse om fisken, men det
giver også bare så meget mere. Fisken skal på bordet!
Eleverne skal have mulighed for at være nysgerrige. Men
tænk, hvis jeg havde haft mulighed for at sprætte sådan en
fisk op dagen før. Den tid havde jeg bare ikke. Eller tænk,
hvis vi havde været et par lærere, der sammen havde set
på en fisk tidligere. Det ville gøre undervisningen meget
bedre«, siger Christina Frausing Binau.
hl@folkeskolen.dk

Interviewet fandt sted, umiddelbart inden skolerne blev
lukket på grund af coronakrisen.

Læs med i dagbogen. På folkeskolen.dk/1841100 kan du
læse uddrag af Christina Frausing Binaus dagbog.

FORSKNING

Lærerens
hverdagspraksis er
central i dannelsen
Dannelse kan ikke indføres som en færdig pakkeløsning i skolen. Det kræver
sprog og tid til refleksion før og efter undervisningen, og læreren skal stå stærkt
i arbejdet, viser et nyt aktionsforskningsprojekt.

T E K S T: P E R N I L L E A I S I N G E R • I L L U S T R AT I O N : M O R T E N V O I G T

D

annelsen foregår i eleven. Den er et indre anliggende, kan
ikke ses og slet ikke måles. Derfor kan man heller ikke
kalkulere med, at hvis man gør noget bestemt, så bliver
eleverne dannede. Og måske derfor har dannelsen haft
trangere kår i en tid med accountability og målstyring.
Lektor Niels Bjerre Tange og docent Thomas Iskov fra Forskningscenter for Pædagogik og Dannelse, Via UC, tager på ingen måde stilling
for eller imod målstyring, og de tager afstand fra den skarpe modsætning mellem dannelse og læring, som er blevet sat op de seneste år.
Men efter deres netop afsluttede forskningsprojekt »Dannelse i Pædagogisk Praksis. Forskningsprojekt i samarbejde med Odder Kommune«
er de meget klare i spyttet om, at dannelse kræver sprog, refleksion,
respekt for praksis og frem for alt åbenhed – på alle niveauer.
»Man skal have et sprog for dannelsen, og der skal være plads til
den. Hvis alle parkeringspladser er optaget af andre ting, så kan den
ikke leve«, forklarer Niels Bjerre Tange, og Thomas Iskov supplerer:
»Der er ikke i sig selv noget galt med læring og mål. Men hvis det fylder det hele, så bliver der ikke plads og rum til at fortolke og arbejde
frit med dannelsen. Det kræver tid og resurser og prioritering i forhold
til alle de ting, der kan måles. Og hvis man ikke har et sprog for den,
så bliver det andre diskurser, der dominerer«.
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Man kan måske tvinge
eleven til at lære en remse
udenad, men ikke til at
blive fri og myndig, for
dannelsen vedrører det,
der er inden i barnet.
Niels Bjerre Tange,
lektor
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Eller som de konkluderer i forskningsrapporten:
»Måske har det ensidige fokus på læringsdimensionen,
som skolereformen og målstyringen er udtryk for, kun
været mulig, fordi der ikke har været et sprogliggjort og
formulerbart korrektiv hertil i form af begreber, sprog og
forståelser af dannelsesdimensionen og de pædagogiske
og didaktiske konsekvenser, dette måtte have«.

2. Hvordan kan det fællesgjorte dannelsesbegreb omsættes, så det bidrager til, at lærernes dannelseshensigter
ekspliciteres som begrundelser for deres didaktiske beslutninger?
Kommunen havde allerede et formål, som lød: »At
børn og unge dannes til at være aktive og bevidste medborgere, som gennem hele livet kan forholde sig til egen
læring og den omverden, de er en del af«.
»Heldigvis var det kompatibelt med folkeskolens formål
og med vores dannelsesbegreber. Men der er alligevel dele,
der støder sammen, når man sætter forskerlogikken og
skolelogikken sammen. I kommunen er man jo vant til at
tænke på kvantificering og mål, og det egner det her sig
ikke til. Det, man kan med dannelse, er at muliggøre betingelserne for, at det kan finde sted«, fortæller Thomas Iskov.
De tre forskere gjorde klar til at facilitere arbejdet
ude på skolerne, hvor lærerne skulle arbejde med en
planlægningsmodel og på baggrund af dannelsesbegrebet skulle udvikle sprog og metode i forhold til at
arbejde med dannelsen.

Sprog og metoder til dannelse

Det var Odder Kommune, der tog initiativet til at styrke
dannelsen i kommunens skoler. De kontaktede Via UC, og
en styregruppe bestående af forvaltningen, skoleledere
og tre forskere, Niels Bjerre Tange, Thomas Iskov og Tina
Visgaard Duedahl, blev nedsat. De tre forskere kom til
at fungere dels som konsulenter på projektet, dels som
uafhængige forskere. De formulerede to spørgsmål for
forskningsprojektet:
1. Hvordan kan forskere, lærere, ledere og kommune
komme til at forstå, begrebssætte og præcisere et fælles
sprog for dannelse?

DANNELSESDIDAKTISK ANALYSEMODEL

Didaktiske valg

rea
l
l
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h
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sis

Didaktiske begrundelsesmomenter:
Indhold, mål, metode, vurdering, miljø, mm.

ven
Ele

Dannelsesintentioner

Lærerens dannelseshensigt

Didaktiske
begrundelsesmomenter:
Dannelse, uddannelse,
socialisering, mm.

elevens dannelseshensigt

Eleven
Didaktiske
begrundelsesmomenter:
Elev- og lærerforudsæninger, rammefaktorer, mm.

I forbindelse med arbejdet med
lærerne i Odder har forskerne udviklet
en model, der kan bruges både før og
efter undervisningen for at sikre, at den
didaktiske tilgang til dannelse ikke blive
kausal.
Modellen tilbyder tre analytiske
kategorier, lærere kan bruge til at
reflektere over praksis: begrundelses-,
betingelses- og beslutningsmomenter.
Lærerne må overveje, om
kategorierne er afstemt vel
vidende, at den pædagogiske
praksis er modsætningsfyldt.
Dannelsesintentionerne får en
selvstændig plads nederst til venstre
som en konstant påmindelse
om undervisningens og lærerens
dannelseshensigt.
Den omgivende cirkel repræsenterer
den helt konkrete praksis, hvor læreren og
eleven er mennesker blandt mennesker
i det fælles liv, som også leves i
skolen, og som didaktikken og elevens
dannelsesbevægelse må ses i forhold til.

Kilde: »Dannelse i Pædagogisk Praksis.
Forskningsprojekt i samarbejde med
Odder Kommune«, DPU.
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OM FORSKERNE
Niels Bjerre Tange er uddannet lærer fra Jelling Seminarium
i 1996 og har arbejdet som lærer og pædagogisk leder
gennem en årrække, før han tog en kandidat og blev lektor på
læreruddannelsen på Via UC. Er tilknyttet Forskningscenter for
Pædagogik og Dannelse og er i gang med en ph.d. i samarbejde
med Aalborg Universitet, Via UC og Børn og Unge-afdelingen i
Aarhus Kommune om lærernes arbejde i spændingsfeltet mellem læring og dannelse.

Thomas Iskov er også uddannet lærer fra Jelling Seminarium
i 2000, har arbejdet som lærer, taget en kandidat, blev lektor
på læreruddannelsen og skrev ph.d.en »Didaktisk intentionalitet
– mod en udvidelse af den analytiske didaktik mellem policy
og praksis«. Siden ansat som docent i Forskningscenter for
Uddannelseskvalitet, Professionspolicy og Praksis ved Via UC.

Her blev det dog hurtigt tydeligt, at en sådan model og et sådant
fastlagt sprog om dannelse kan blive for instrumentelt.
»Vi var kommet frem til en række måder at forholde sig til dannelse
på – etisk, demokratisk, selvoverskridende, kritisk konstruktiv og æstetisk forholdemåde. Det kan man godt tale om og udvikle sammen, men
når lærerne begynder at ville planlægge, så bliver det for konkret, og
konsekvensen blev, at det blev for instrumentelt. Det gik op for os, at
det for nogle lærere blev endnu en opgave, som de skulle have krydset
af, og det har jo intet med dannelse at gøre«, fortæller Thomas Iskov.

Dannelse kan ikke tvinges frem

På næste møde med lærerne trådte forskerne derfor et skridt baglæns
og understregede, at samtalerne skulle være baseret på en åben og undersøgende tilgang, og at begreberne ikke var endelige.
»Det blev et af vores vigtigste fund, at man ikke kan arbejde instrumentelt med dannelse. Dannelsen kan ikke tvinges frem. Man kan måske
tvinge eleven til at lære en remse udenad, men ikke til at blive fri og myndig, for dannelsen vedrører det, der er inden i barnet. Dannelse handler
ikke alene om kompetencer og viden, men også om hvordan barnet
forholder sig til denne viden. Lidt populært sagt: Hvis børnene skal være
subjekter, så skal vi ikke behandle dem som objekter. Og som lærer kan
man gøre noget i forhold til barnet, som berører barnet, men det er kun
barnet, der kan tage det næste skridt«, siger Niels Bjerre Tange.
De understreger vigtigheden af at arbejde med at udvikle et åbent
sprog for dannelsen blandt lærerne.
»Det handler om at gøre læreren sensibel over for den dannende
dimension i mødet med barnet. Vi kommer med et kvalificeret bud på,
hvordan det kan se ud, men det er lærerne selv, der må tage det videre«, siger Niels Bjerre Tange.

Praksis skal have gyldighed

Når man som lærer ikke kan planlægge dannelsen og som leder eller
politiker ikke kan måle den, kan det næsten lyde, som om man bare må
læne sig tilbage og håbe på, at magien opstår af sig selv i barnet. Men
sådan skal det absolut ikke forstås, og det var bestemt heller ikke, hvad
lærerne i Odder gjorde.
Da først forskerne havde fået understreget, at det netop skulle være
en åben diskussion og refleksion, og ikke mindst at det skulle være på
baggrund af lærernes praksis, viden og erfaringer med eleverne og faget, gik lærerne ind i det med liv og sjæl.

HJÆLP
BØRN FRA
FLUGT TIL
SKOLEGANG
Flugt, krig og katastrofer kan give
børn alvorlige mentale ar. Med Fra
flugt til skolegang kan du hjælpe
børn, der har været på flugt, til en
god og tryg skolegang i Danmark.
Red Barnets helhedsorienterede indsats tilbyder gratis undervisningsmateriale til børn i indskoling og
mellemtrin, ICDP certificerede kurser for fagpersoner samt workshops
for forældre.

GRATIS

• Undervisningsmateriale
• ICDP
certificerede kursusforløb
• Forældreworkshops

Læs mere her:
redbarnet.dk/fraflugttilskolegang
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FORSKNING

»Lærerne var enormt begejstrede og gik til det med
lyst og stor dygtighed. Det er jo nerven i det, lærerne kan.
Men man kan ikke trække det ned over hovedet på lærerne, og på den måde startede vores projekt nok med at
være lidt for meget top-down. Lærerne skal være centrale
i definitionen af dannelsen, og det er vigtigt, at den definition ikke bliver finit«, understreger forskerne.
Forskergruppen havde blandt andet faciliterende refleksionssamtaler før og efter undervisningen, hvor lærerne
diskuterede deres hensigt med undervisning, og efterfølgende hvad der havde fungeret. Til det udviklede forskerne
i samarbejde med lærere og ledere en samtaleguide, som
understøtter lærerne i at udvikle et fælles sprog om dannelse og forholde sig til sammenhænge mellem deres
didaktiske valg, undervisningen og elevernes mulighed for
dannelse i den konkrete undervisningssituation.
Lederne blev inviteret med ind i samtalerne som faciliterende og deltagende.
»I samtalerne var det pludselig lederne, der var inde
i lærernes maskinrum, fordi det vigtige blev lærernes
overvejelser i forhold til deres undervisningsplan. Det gav
mulighed for en fin samarbejdskultur og skoleudvikling.
Men det skal netop foregå med respekt for lærernes professionalisme og viden fra hverdagspraksis. Praksissproget
skal have gyldighed«, forklarer Niels Bjerre Tange.
Forskerne udviklede i samarbejde med lærerne også
en ny dannelsesdidaktisk model, som kan hjælpe lærerne
til analytiske distinktioner mellem dannelsesintentioner,
didaktiske beslutninger og didaktiske rammebetingelser.

Man skal besinde sig

I Odder var både skolerne, ledelserne og forvaltningen
med i projektet, så man kunne arbejde med begreberne
åbent og ændre hen ad vejen. Dermed blev det også

Ledelse af en
dannelsesinstitution
må foregå i et
balancefelt mellem
at ville noget
ledelsesmæssigt og
at skærme lærerne
og lytte til, hvad
praksis peger på.
Thomas Iskov,
lektor
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FORSKERNES ANBEFALINGER








 kolens dannelsesopgave skal sprogliggøres for at sikre,
S
at dannelsen får plads i forhold til andre diskurser om
skolen. Det skal foregå i en proces, der inddrager lærerne
i alle faser.
L ærernes praktisk-pædagogiske sprog skal værdsættes,
og dannelsen skal forstås i relation til konkret
hverdagspraksis.
L edelsen skal tage ansvar for processen, men huske, at
lærerne ikke skal styres til dannelsen. På samme måde
skal lærerne ikke planlægge dannelsesintentioner med
bestemte didaktiske beslutninger.
L ærernes arbejde bør understøttes gennem
etableringen af refleksionsrum med den nødvendige
tid, rum og ressourcer. For eksempel ved at bruge
forskningsprojektets dannelsesdidaktiske samtaleguide
og den dannelsesdidaktiske analysemodel.

tydeligt, at dannelsesbegreber meget vanskeligt kan
udvikles på ét niveau og i én kontekst og så videregives
som en færdig pakke til et andet niveau. Og dannelsen
kræver en særlig form for ledelse, fordi den vedrører en
skrøbelig del af den pædagogiske opgave, som foregår
inden i barnet.
»Hvis praksis skal have lov til at være primær, så må
man ikke tænke, at det handler om at styre lærerne, for
så vil de blive usensible over for den praksis. Ledelse af
en dannelsesinstitution må foregå i et balancefelt mellem at ville noget ledelsesmæssigt og at skærme lærerne
og lytte til, hvad praksis peger på«, siger Thomas Iskov.
Ledelsen skal være bevidst om ikke at kunne styre
dannelsen. Lederne skal tænke på, at lærernes arbejde
med at udvikle myndighed, etik og dannelse hos eleverne kalder på myndighed, etik og dannelse hos lærerne.
Det bør tænkes med i den måde, man leder lærerne på.
»Det pædagogiske rummer en måde at besinde sig på.
Jeg gør noget med børn, som jeg ikke ved hvor ender.
Det er stadig pædagogisk praksis. Men det kalder på et
diskursskifte, for vi har vænnet os til et evalueringssprog,
hvor man sætter det som et kvalitetskriterium, at undervisningen skal have en bestemt målbar effekt, og det kan
man ikke med dannelsen«, siger Niels Bjerre Tange.
Og en af rapportens vigtigste pointer er den konstante åbenhed hos alle parter.
»Det er vigtigt, at skolens lærere, ledelse og forældre
er åbne over for, at den pædagogisk-didaktiske opgave
omkring dannelse er særlig. Dannelse er ikke synlig,
men vedrører udviklingen af barnets indre frie forhold
til sig selv som menneske i verden. Dannelsen er ikke
målbar, og kan ikke testes, måles eller evalueres. Den
kan villes, italesættes og måske opleves. Læreren vil
noget med eleven, men det må altid karakteriseres som
et eksperiment, hvis udfald ikke kan styres eller forudsiges«, konkluderer de tre forskere.
pai@folkeskolen.dk

Foto: Block24
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Foto: Coding Pirates Denmark

LÆR AT KODE OM
BORD PÅ PIRATSKIBET
Er en eller flere af dine elever interesserede i it,
kodning og programmering? Hvis det er tilfældet,
kan de nu blive en del af et nyt digitalt univers,
»Piratskibet«, som foreningen Coding Pirates har
lanceret i samarbejde med Industriens Fond. Her
kan elever i 10-12-årsalderen deltage i onlineundervisning, de kan stille spørgsmål, og de kan lære
jævnaldrende med samme interesse at kende. Frivillige hos Coding Pirates styrer undervisningen.
På platformen er der livestreams, hvor elever
kan lære at kode og for eksempel skabe egne
interaktive spil eller producere tegnefilm. Det er
gratis at blive en del af besætningen på Piratskibet, og det kræver ikke, at man er medlem af
Coding Pirates.

Danske unge ligger i top, når det gælder viden
om politik og samfund, og de fik trukket stemmeprocenten op under seneste europaparlamentsvalg. Trods opløftende tendenser viste
Demokratiundersøgelsen i 2019, at mange
unge ikke interesserer sig for politik og samfundsforhold. Det paradoks vil Dansk Ungdoms
Fællesråd, Krogerup Højskole og DeltagerDanmark nu løse ved at stifte en ny ungdomsinstitution, der har fået navnet »Folk – mødested
for demokrati og dannelse«.
Her vil elever fra både folkeskolens udsko-

lingstrin og ungdomsuddannelserne gå gennem
et forløb a tre moduler, der blandt andet udvikler
de unge i den demokratiske samtale. Forløbet
byder blandt andet på besøg ved Middelgrunden i Københavns Havn med overnatning, hvor
eleverne bliver trænet i at være uenige på et
sagligt niveau. Nordea-fonden bakker op med
tæt på 1,8 millioner – og tilmeldingen er stadig
åben. Forløbet starter i skoleåret 2020/21.
Kontakt til projektleder Rie Ljungmann:
rlm@duf.dk

Gamle filmskatte klar til
brug i undervisningen
Det Danske Filminstitut præsenterer 38 nye
filmtitler fra de nordjyske kommuner Jammerbugt og Brønderslev, som man kan bruge i
undervisningen. I filmene kan man blandt andet se, hvordan det gik til, da Aggersundbroen
blev konstrueret i 1942. Filmen giver et historisk indblik i arbejdsforholdene i 1930’erne og
1940’erne, hvor der bliver arbejdet i svimlende
højder under opsyn af tyske soldater. Filmene
knytter sig ikke til specifikke fag eller trin i folkeskolen, men spænder bredt. Filmene bliver

tilgængelige, fordi lokalarkivarer har været på
jagt i kældre og lofter hos borgere for at finde
gamle filmruller. Også biblioteker og kulturinstitutioner har givet en hånd med.
Streamingsitet er gratis at bruge for alle.
Find materialet her: skolehistorie.au.dk/
undervisningsmaterialer

30.09.2020

Se mere her: piratskibet.dk

Træning i demokrati
for udskolingen

II

II GIRLSDAYINSCIENCE

Tilmeld pigerne på tektanken.dk

GIRLS’ DAY IN
SCIENCE 2020
FOLKESKOLEN / 08 / 2020 /

33

ANMELDELSER
Inspiration eller
spændetrøje?
Skolereformen har bidraget til et bedre samarbejde i
team i folkeskolen. Men hvordan skal de gode
intentioner om samarbejde udmøntes?

TEAMSAMARBEJDE

Tip top team
• Lisbeth Hauge Jensen
• 623,75 kroner
• 211 sider
• Dafolo
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○ ANMELDT AF: HELGE CHRISTIANSEN

Hvordan får man teamsamarbejdet til at fungere på skolen? Hvordan undgår man, at ideer
ender på et overfladisk floskelplan? Her har vi så
endnu en bog i den voldsomme strøm af samarbejdsbøger. Den tilbyder en værktøjskasse til
det gode teamsamarbejde.
Bogen er en blomstrende have af ideer
til praksis. Den er præget af forfatterens solide kendskab til folkeskolen. Mange af havens
blomster er nye og nogle opstået i forlængelse
af forskning og ideer om pædagogiske læringsfællesskaber.
Men der er også velkendte sorter. De er set
før i den pædagogiske debat, og i min egen erindring mindes jeg nogle af ideerne og øvelserne
som et festligt indslag på pædagogiske kurser
og weekender – ideer, som fusede ud, så snart

man kom hjem til hverdagens tidsknappe effektivitetsrace. Ideerne blev ikke fulgt op, og der
var ikke afsat tid til en kontinuerlig udvikling.
Forfatteren til denne vejledning i teamsamarbejde går imidlertid systematisk til værks og
bruger velkendte og nye ideer, modeller og processer med den intention, at man skal følge forfatterens oplæg til diskussion og øvelser konse-

Materialets styrke er de
mange hverdagsnære forslag
til praksis og et forslag til et
systematisk udviklingsforløb
med udgangspunkt i
folkeskolens virkelighed
– ikke i et teoretisk
fatamorgana.

kvent over en lang periode. Materialet kommer
vidt omkring og beskæftiger sig med mange
sider af teamsamarbejdet. Både grundlaget i
form af bestemmelser, fastlagte roller, forskning, værdimæssige overvejelser og teamdefinitioner og den praktiske hverdag, hvor der
også skal være luft til at reflektere over praksis
og se samarbejdet i et udviklingsperspektiv.
Relationerne mellem teamets medlemmer og deres roller arbejdes der grundigt med.
Hvad gør man, når der opstår konflikter i teamet? Teoretiske indføringer veksler med mange
øvelser og skriftligheden, den stadige nedskrivning af mål, evaluering og planer og trufne beslutninger er central.
Materialets styrke er de mange hverdagsnære forslag til praksis og et forslag til et systematisk udviklingsforløb med udgangspunkt
i folkeskolens virkelighed – ikke i et teoretisk
fatamorgana.
På plussiden tæller også, at materialet
lægger vægt på, at ledelsen skal inddrages.
Hele skolen skal være enige om en linje, og
derefter kan de enkelte team konkretisere de
overordnede ideer i deres praksis. Afgørende
er det, at ledelsen afsætter tid til udviklingsprocesserne. Materialet lægger op til et stort
tidsforbrug – både i dagligdagens arbejde og
til refleksion og udvikling.
Men jeg oplever på minussiden, at styringen igennem et forløb over et helt år, hvor materialets ledetråd skal følges, er for snærende.
Der bliver meget lidt plads til den enkelte
lærers metodefrihed, til elevernes medbestemmelse og til at følge en pludseligt opstået ide,
den kreative fravigelse af en plan, som ikke
holder. Der er ikke top-down-styring, men en
overvældende teamstyring med detaljerede
mål, som kan være hæmmende for den enkelte
lærers og klasses iderigdom og engagement.
Nogle af de teoretiske gennemgange af
fagbegreber og modeller er for overfladiske, og
kvalificerede fagdidaktiske overvejelser i forbindelse med teamets arbejde savner jeg. Betydningen af det faglige indhold i undervisning
og samarbejdsprocesser undervurderes.
Min anbefaling er derfor, at de enkelte
skoler og team ud fra deres skolekultur finder
deres egen vej frem i teamets vandring i det
uvejsomme og svære samarbejde og bliver
inspireret og plukker ideer og overvejelser fra
dette omfangsrige materiale, som er fuldt af
praksisnære kreative tanker og ideer.

Gentagelse eller repetition
i didaktikken
Kvalificerede kræfter er samlet i en ny bog om didaktik,
som i nogen grad lever op til den trættende titel, men
som også understreger det indlysende krav: Vi må
med jævne mellemrum rydde op i didaktikken,
så den er moderne og aktuel.

DIDAKTIK

En moderne og aktuel didaktik
• 311,25 kroner
• 204 sider
• Dafolo

○ ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM

Min sammenbidte og livstrætte indstilling til
bogen: »Åh, endnu en bog med komplicerede
forklaringer på læring og didaktik og pædagogik,
helt blind for praksis, endnu en bog, der vil reformere og forklare praksisheltene, at de gør det
helt forkert« – forsvandt som vejrpessimisme på
den første forårsdag ved læsningen af bogens
første to kapitler.
»En moderne og aktuel didaktik« er en antologi med ti artikler med forskellige vinkler på
didaktik og læring. Det opmuntrende ved den
første artikel i bogen var dens nøgterne, sobre og
respektfulde beskrivelse af didaktikkens udvikling. Der var ingen altså-i-gamle-dage-tænkteman-sådan-fordi-man-ikke-vidste-bedre-attitude, men en virkelig interessant, respektfuld
og enkel fremlæggelse af forskellige vinkler på
didaktikkens fokusområder. Befriende læsning,
som man kan blive klogere af. Ane Qvortrup og
Hanne Fie Rasmussen fører læseren igennem

skiftende tiders skiftende fokus på en måde,
så man får lov til at samle guldkornene op og får
plads til at reflektere over, hvordan didaktikken i
en moderne sammenhæng kan skifte fokus uden
at være gammeldags eller tåbelig.
Det sobre, nøgterne og begavede føres videre
i kapitel to. Her er fokus et ganske andet. Hvad
er folkeskolens overordnede hensigt med at uddanne? Det er jo et vældigt interessant spørgsmål. Kapitlet leverer et sprog, som gør det muligt at sætte debatten om læring, kundskaber,
færdigheder og dannelse i system, så det bliver
muligt at debattere det sagligt uden at grave
skyttegrave. Det er ret smart og absolut nødvendigt at gøre det muligt i en tid, hvor alt er til
debat, og modtrækket måske netop derfor ofte
bliver en næsten religiøs tilgang til den sidste
nye pædagogiske/didaktiske strategi. Kapitlet
viser, hvordan tider skifter, og sæder mildnes (eller strammes), det giver et bud på, hvad vores
næste pejlemærke bliver. Interessant og inspirerende og meget anvendeligt i diskussionerne om
nutidens didaktik.
Hvis man nu fornemmer en måske aftagende
begejstring for »En modene og aktuel didaktik«, er det nok ikke helt galt. Det forholder sig
ikke sådan, at bogens resterende kapitler er uinteressante eller ubegavede, det er bare repetition
af kendt stof. De resterende artikler er genbesøgte debatter, velgennemgåede, velstrukturerede, velvalgte og velmenende. Men det, som gør
bogens første to kapitler så gode, er, at de uden
pegepind og panderynke viser, hvordan vi kan
være opmærksomme på de blinde pletter, som
opstår, når vi ser det blændende lys fra en didaktisk metode eller tilgang. Det er befriende.
Læs hele anmeldelsen på
folkeskolen.dk/1839077
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VÆR MED I
FÆLLESSKABET OM

HISTORIE OG
SAMFUNDSFAG

folkeskolen.dk/fag
folkeskolen.dk/fag

Lærere deler undervisningstips, faglig viden og
holdninger. Netværket har også artikler om fagene,
anmeldelser af læremidler og den nyeste forskning.
Tilmeld dig dit faglige netværk og få en mail med
nyt om dine fag.

folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag
Tip os:
Andreas Brøns Riise, ansvarlig for det faglige netværk Historie og samfundsfag
abr@folkeskolen.dk
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KORTE MEDDELELSER
MINDEORD
Anker Christoffersen –
forhandler og kompromismager – er død
Anker var en af de helt store.
Som organisator, forhandler og
kompromismager. Han ville se
resultater, og det fik han.
Anker Christoffersen døde den
27. marts efter længere tids
sygdom. Han blev 80 år. Som
FTF-formand, næstformand
i Danmarks Lærerforening,
kredsstyrelsesmedlem og medlem
af SYL’s ledelse opnåede han
fornemme resultater. Fordi man
stolede på ham. Også selv om man
ikke altid forstod alle detaljer i det,
han sagde.
»Her bliver jeg nødt til at gå ind«,
sagde Anker, når han ville have
ordet i DLF’s hovedstyrelse.
»Her bliver jeg nødt til at gå
ind«, gentog han og rejste sig.
På tonen, på kropssproget,
pauserne og ud fra Ankers
nøgleord – »uanstændigt«,
»umuligt«, »uacceptabelt« – i
den staccatoagtige tale forstod
man alvoren, at han var imod.
Syntaksen virkede ofte sort, men
helheden virkede. Og han smilede
altid, når han satte sig ned.
Som formand for det, der dengang
hed Rets- og Tjenstligt Udvalg,
forhandlede Anker Christoffersen
med skoledirektører og borgmestre
og agerede forligsmand på skoler,
hvor gemytterne var kommet
i kog. Og han kom hjem med
aftaler og forlig, fordi man fik tillid
til ham. Troede på ham – både
når han slog i bordet, og når han
smilede. »Ærlighed, uofficielle og
personlige kontakter betyder alt.
Alt, simpelthen«, sagde han flere

gange, da jeg interviewede ham i
tre timer i 2014.
»Han er pragmatiker og tror på
samarbejdet og kompromiset.
Han vil hellere påvirke end grave
grøfter«, sagde kolleger og
forhandlingsmodparter om ham.
Men Anker var samtidig en hård
og kontant forhandler, og han talte
længe, hvis noget var vigtigt.
Anker Christoffersen blev uddannet
fra Gedved Seminarium i 1966 og
begyndte som lærer i Kværndrup på
Fyn. Han meldte sig straks ind i SYL,
Sammenslutningen af Yngre Lærere,
hvor han kom med i ledelsen. Tre
måneder efter blev han valgt ind i
styrelsen for Vejle Lærerkreds.
Da han og familien flyttede til
Jelling, fortsatte det fagpolitiske
arbejde i Vejle Lærerkreds. Og det
tog for alvor fart i marts 1973, da
økonomiminister Per Hækkerup
(Socialdemokratiet) ville tvinge
lærerne til at undervise i flere
timer uden ekstrabetaling. Mange
lærere nedlagde spontant arbejdet,
og Anker blev »bannerfører for
strejkerne i Jylland«, som han selv
udtrykte det.
I 1976 kom han i DLF’s
hovedstyrelse med hele Jylland
i ryggen, og fra 1980 var han i
otte år en stærk næstformand.
Bag kulisserne kunne Anker
Christoffersen lægge arm med
formand Martin Rømer, men
på scenen stod de sammen.
I 1988 blev han FTF’s første
fuldtidsformand – en post, han
beholdt helt til 2003.
Anker Christoffersen var en god
mand for folkeskolens lærere og
ledere. For hele fagbevægelsen.
Æret være hans minde.

Thorkild Thejsen,
tidl. chefredaktør for Folkeskolen

MINDEORD
Cecil Bødker er død
20. april stod vi alle sammen op
til en forårsmorgen, der var så
blank og fin, at man skulle tro, at
dagen slet ikke havde læst sine
avisoverskrifter: »Cecil Bødker er
død 93 år gammel«.
Cecil Bødker var en af de fem store
forfattere, der med deres sprog
og deres syn på barnet var med
til at ændre dansk børnelitteratur
for altid, hvad der helt konkret kan
aflæses i Bødkers placering på den
vejledende kanonliste, som jeg nu
skal rette på den mest ærgerlige
måde, inden jeg holder mit næste
kursus i kanonlitteratur: »Cecil
Bødker 1927-2020«.
Det er stort at have haft betydning
for dansk børnelitteratur, men
det er måske større at have haft
betydning for flere generationer
af børn.Jeg læste meget som
barn. Og mange forskellige genrer.
Litteraturen var spændende. Et
fristed. Et eventyr og lærerig.
Underligt nok fandt mit første
møde med Silas ikke sted gennem
bøgerne. De kom først senere, i
øvrigt sammen med nogle af mine
favorit-Bødker-bøger: »Marias

barn – Drengen« og »Marias barn
– Manden«.
Som så mange andre på min alder
lærte jeg Silas at kende gennem
den tyske tv-serie af samme navn,
som dansk tv sendte i 1980’erne.
Silas, som i et land uden navn og
et sted uden tid stak af fra både
sin mor og det cirkus, hvor han
blev mishandlet. Han møder en
hestehandler, der i et forsøg på at
narre Silas indgår et væddemål
med ham: Hvis Silas kan ride
den sorte hoppe over engen, må
han få den. Silas vinder, men den
upålidelige voksne holder ikke sit
ord, og Silas tager sagen i egen
hånd. Silas kan selv. Silas var
stærk og fri og modig, men også
fræk og sammensat. Jeg ville
gerne være som Silas.
Et eller andet sted inderst inde
ligger alle de sider, jeg har læst
gennem årene, som aflejringer.
Side for side. Og måske er det
Silas, der en gang imellem stikker
hovedet frem, når jeg gør, som
det passer mig, gør det, jeg finder
rigtigt, og tænker, at det nok skal
gå alt sammen.
Tak for alle ordene, Cecil Bødker.

Katja Gottlieb,
formand for Dansklærerforeningens
Folkeskolesektion.

Blokade af skolerne
Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku
og Skolen ved Sorte Hest
Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening - har indledt
blokade mod alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger, skoleafdelinger
og STU- & EUA-afdelinger – af følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler:

• Sputnik
• Basen
• Isbryderen

• Vikasku
• Skolen ved Sorte Hest.

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra onsdag den 1. april 2020 ikke
må søge job eller lade sig ansætte ved disse skoler.
Der har i over et år været ført forhandlinger med Dansk Erhverv Arbejdsgiver,
der repræsenterer dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst til dækning
af undervisningsarbejdet på dagbehandlingstilbuddene. Desværre har
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat. Derfor er det besluttet at udvide
blokaden, som hidtil kun har dækket Sputnik.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening, ligesom
man kan miste retten til senere at blive medlem af Danmarks Lærerforening.
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LEDIGE STILLINGER
Efterskolelærer til engelsk,
gymnastik og dans
Vi søger en efterskolelærer på fuld tid, der kan undervise i engelsk,
gymnastik og dans.
Vi forestiller os, at du er læreruddannet med linjefag i engelsk, og så er vi
spændte på, hvad du ellers kan byde ind med af fag. I første omgang vil
der dog kun være engelsk på skemaet af boglige timer.
Du skal have en gymnastikbaggrund, og du bliver en del af teamet omkring den fælles gymnastik på skolen og elevholdets mange gymnastikopvisninger. I gymnastikken vil dit primære fokus være hos pigerne.
Du skal desuden være danser, gerne med en danseuddannelse, og du
skal bl.a. kunne undervise i hip hop og andre urbane stilarter.
Udover undervisningen vil du være en aktiv del af hele fællesskabet og
efterskolelivet, med alt hvad det indebærer.
Stillingen indeholder både aften- og weekendvagter, og du skal selvfølgelig også være kontaktlærer for en kontaktgruppe på 8 elever.
Som kontaktlærer har du også den primære forældrekontakt.
Ansøgningsfristen er søndag den 3. maj 2020.
Læs hele stillingsopslaget på https://efterskole.nu/job
Du kan læse meget mere om efterskolen på vores website:
www.efterskole.nu
Stillingen er fra den 1/8 2020. Løn og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Selvom skolen pt. er lukket, er du meget velkommen til at kontakte os for
at høre mere om stillingen, ligesom vi også gerne viser rundt på skolen.

DANSK SKOLELÆRER SØGES I MALAYSIA
Så er chancen her for at hjemme-undervise tre søskende på
hhv. 6 år (0. klasse), 9 år (3. klasse) og 11 år (5. klasse) på
en plantage i Malaysia i en periode på 7 måneder! Eleverne
følger hvert år undervisningen på en skole i Danmark fra
august til december, men bor i Malaysia fra januar til august,
så stillingen skal tiltrædes den 4. januar 2021.
Vi forventer, at du er en ambitiøs og engageret lærer, der
stiller krav til dig selv og eleverne samt at dit engagement og
gode humør smitter af på eleverne, således at elevernes trivsel går hånd i hånd med høj faglighed i undervisningen. Det
er desuden vigtigt, at du er velfunderet i pensum i alle fag for
de tre aktuelle klassetrin, da du skal undervise de tre elever i
alle fag.
Der vil blive stillet et hus til rådighed på plantagen til dig, hvor
du kommer til at bo i skønne omgivelser med gode muligheder for at dyrke sport og nyde naturen samt få mange kulturelle oplevelser i et kulturelt rigt sammensat samfund.
Ansøgelsesfristen er den 12. juli 2020 og ansøgningen sendes
til ms@plantations.biz. Ansættelsessamtaler vil ﬁnde sted i
starten af august 2020.

GENOPSLAG

HUMLEHØJ-SKOLEN SØGER NY LEDER

Er du visionær og god til at gøre dine budskaber tydelige for folk
omkring dig? Har du samtidig et mål om at skabe en skole, hvor
alle kan trives og mærke, at de løfter sig - uanset hvem de er?
Så vil Humlehøj-Skolen være det helt rigtige sted at søge din nye
lederstilling.
Som leder er du frontfigur, og det er dig, der på en synlig og
håndgribelig måde repræsenterer skolen. Både i det lokale miljø
og som talerør for skolen i det politiske system.
Robusthed, vedholdenhed og naturlig udstråling vil derfor også
være egenskaber, vi vil sætte højt i vores afdækning af vores
kommende leder.
HVEM ER VI
Humlehøj -Skolen er en af fem byskoler i Sønderborg. Skolen er
placeret i et område med både socialt boligbyggeri og parcelhuskvarter. Vi har gode fysiske rammer samt gode udenomsarealer og
ligger i forlængelse af Humlehøj Hallerne.
Se hele opslaget på www.sonderborg.dk eller på www.lærerjob.dk
Kontakt Viceskoleleder Dorthe Vilbæk på telefon 88726387
for aftale om besøg på skolen. Har du andre spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte Skolechef Erling Andresen på mobil
27905244.
Stillingen er med tiltræden 1. august 2020.
Ansættelse vil være i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist - 25. maj, 2020.
Vi glæder os til at se dig.
38 /
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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.

JOBANNONCER

Kvik-nr. 80096872

BGI akademiet, 8783 Hornsyld

Danse- og/eller gymnastiklærer

FRA LÆRERJOB.DK

§ Ansøgningsfristen er den 14. Maj 2020

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

Lærerstillinger

Kvik-nr. 80117431

Maria Bek-Nielsen

Dansk skolelærer søges I Malaysia

Øvrige job

Kvik-nr. 79944855

§ Ansøgningsfristen er den 12. Jul. 2020

Kvik-nr. 80117686

Frijsenborg Efterskole, 8450 Hammel

Marie Kruses Skole, 3520 Farum

Viceforstander, Frijsenborg Efterskole

Marie Kruses Skole søger en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 04. Maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 01. Maj 2020

Kvik-nr. 79969118

Kvik-nr. 80123321

Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

Skole- og Behandlingshjemmet Orøstrand, 4305 Orø

Afdelingsleder til Skolen på Duevej

Bliv lærer på Orøstrand

§ Ansøgningsfristen er den 07. Maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 04. Maj 2020

Kvik-nr. 80133813

Kvik-nr. 80133938

Gribskov Kommune, 3200 Helsinge

Albertslund Lille Skole, 2620 Albertslund

Centerchef for Dagtilbud og Skoler i Gribskov

Indskolingslærer til Lilleskole

§ Ansøgningsfristen er den 15. Maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 10. Maj 2020

Kvik-nr. 80014187

Kvik-nr. 80133811

Vanløse Privatskole, 2720 Vanløse

Dyhrs Skole, 4200 Slagelse

2 ledige lærerstillinger pr. august 2020

Dyhrs Skole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 01. Maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 21. Maj 2020

Kvik-nr. 80045735

Kvik-nr. 80139644

Gylling Efterskole, 8300 Odder

Greve Privatskole, 2670 Greve

Vi har en ledig stilling pr. 1. august 2020

Lærer søges til barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 01. Maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 20. Maj 2020

Kvik-nr. 80064183

Kvik-nr. 79250677

Den Lille Skole I København, 2700 Brønshøj

Aarhus Unicversitet, 8000 Aarhus C

Frisk på nye udfordringer i 2020?

PH.D.-STIPENDIER

§ Ansøgningsfristen er den 10. Maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 26. Maj 2020

Kvik-nr. 80080108

Kvik-nr. 80041026

Vestsjællands Idrætsefterskole, 4281 Gørlev

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Efterskolelærer til engelsk, gymnastik dans

Koordinator til modtagerklasser

§ Ansøgningsfristen er den 03. Maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 30. Apr. 2020
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Annoncer bragt her i
bladet kan ses i deres fulde
længde på folkeskolen.dk

BAZAR
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

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

Bytte sommerferiebolig

Vi ønsker at bytte vores
smukke herskabslejlighed
på Østerbro i København
med et sommerhus en
uge i sommerferien.
Telefon: 26217361

Als-nær Universe

Feriebolig på 150 m2
ved Nordborg udlejes, 8
sengepladser, i landlige
omgivelser.
Telefon: 61730241
www.cvcc.dk

Mols Bjerge

Femmøller Bakker hytte
52 m2 4 pladser TV fravalgt! 2 km til sandstrand
2000-2700 kr pr uge
inkl. el og vand
Telefon: 91253448
www.toppen-mols.dk

100 meter fra Vesterhavet
Dejligt sommerhus ved
Tranum Strand udlejes. 6
sovepladser og mulighed
for 2 ekstra sovepladser
i anneks.
Telefon: 298665430
www.perhyttel.dk

NUMMER 9:

Mandag den 4 maj 2020 kl. 12

NUMMER 10:

Mandag 18. maj 2020 kl. 12

NUMMER 11:

Tirsdag 2. juni 2020 kl. 12
03.04.2020 12.25

FS07_Fagbladet Folkeskolen_AS.indd

1

RUBRIKANNONCER

LEJRSKOLE
FORÅR 2020
Dybbøl · Sønderborg Slot · Universe

Du kan
nå det
endnu!

Læs mere:

www.6401.dk
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Dejligt sommerhus
90 kvm. Bededag/
Himmelfart/Pinse
1.500kr,

Telefon: 30943157
www.sommerhus-røsnæs.dk

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2020

Materiale sendes til:
stillinger@media-partners.dk

Sommerhus Røsnæs
panoramaudsigt over
Fjorden

Næste nummer
udkommer
torsdag den 14. maj

Ferie i stråtækt gård
på Nyord ved Møn

Smuk gård i den
idylliske Nyord By
udlejes som feriebolig.
Telefon: 77344940
www.nyordgaard.dk

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

DANMARKS
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

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

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Lærerstuderendes
Landskreds

FORMAND
Lærer Anders Bondo Christensen
træffes i foreningens sekretariat
efter aftale.

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

Fagbladet Folkeskolen og folkeskolen.dk udgives af udgiverselskabet Fagbladet Folkeskolen
ApS, som ejes af Stibo Complete
og Danmarks Lærerforening.
Mediet redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier, og
chefredaktøren har ansvar for alt
indhold.
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 28:

FORSKERE UDVIKLER EN MODEL TIL DANNELSE
FA G B L A D F O R U N D E R V I S E R E

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

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 33 69 63 00, eller der kan
ansøges direkte på vores hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente
og beregne dit lån på:
www.dlf-laan.dk

|

30. A PR I L

|
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LÆS SIDE 6

Forperson
Lærerstuderende Rasmus Holme Nielsen, 3092 5515,
LLforperson@dlf.org
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

DAGBOG FRA
EN PRESSET
SKOLEHVERDAG
LÆS SIDE 20

CORONA:

SKOLEN
ER RYKKET
UDENFOR
Lærerne har omstillet sig
fra hjemmeundervisning
til undervisning alle
mulige steder.
LÆS SIDE 10

Forsidefoto:
Michael Drost-Hansen

WWW.LPPENSION.DK

Folkeskolen er fremstillet hos
Stibo Complete, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas efter
ISO 14001 og EMAS.
137. årgang, ISSN 0015-5837

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 9.00 til 15.30,
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.

N R. 8

CORONA:

LÆRERE SAVNER
AFGANGSELEVER

Layout og grafisk produktion
Boy & Son ApS
Kontrolleret oplag
2019: 75.459
(Danske Mediers Oplagskontrol)
Læsertallet for 2019 er
153.000. Index Danmark/Gallup.

Kompagnistræde 32 · 1208 København K · Tlf: 7010 0018
www.laka.dk

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K
Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.laka.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.

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

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen,
chefredaktør, ansvarshavende,
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær,
acp@folkeskolen.dk
Peter Leegaard, ansvarlig for
forretningsudvikling,
ple@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 17
Mette Schmidt, bladredaktør,
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Abonnement
Se oplysninger om abonnement
på: folkeskolen.dk/abonnement

Pernille Aisinger, (orlov)
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,
bje@folkeskolen.dk
Magnus Jensing Hune,
mjh@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,
hl@folkeskolen.dk
Erik Bjørn Møller,
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,
abr@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,
mbt@folkeskolen.dk
Anmeldelser
Stine Grynberg Andersen,
redaktør af anmeldelser,
sga@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 04
Faglige netværk
Cathrine Bangild, community
manager af
folkeskolen.dk/fag,
debat@folkeskolen.dk

Udebliver dit blad
Klik på »Klag over bladleveringen«
nederst på folkeskolen.dk.
For ændringer vedrørende fremsendelse af bladet send en email til medlemsservice@dlf.org
eller ring til 33 69 63 00

Lærerprofession.dk
De bedste professionsbachelorog diplomprojekter fra læreruddannelsen og skoleområdet.
I samarbejde med Danske
Professionshøjskoler.

Henvendelser til redaktionen
Adresse: Kompagnistræde 34
3. sal, 1208 København K
Post: Postboks 2139
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk

Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1.
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

Du kan også sende en besked via hjemmesiden
København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018
Åbningstider
Man - tors: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

153.000 LÆSERE
ANNONCERING
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446
Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
		
Forretnings- StillingsUdgivelser		annoncer
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Udkommer
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Folkeskolen nr. 10		 11. maj
18. maj
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11. juni
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USKOLET
VED MORTEN RIEMANN

Nye talemåder,
mens vi … asfalterer
Det vrimler i disse dage med finurlige formuleringer
om ad hoc-løsninger i ukendt terræn som »vi
lægger sporene, mens vi kører« og »vi bygger
skibet, mens vi sejler« – her er nogle flere.

• Vi laver skøn surdej, ser mexicanske dokumentarfilm og lægger
imponerende puslespil, mens vi keder os i-fucking-hjel.
• Vi gennemfører 20 minutter langt skænderi med resten af
husstanden, mens vi tror, at Zoom er slukket.
• Vi holder humøret højt og fortæller ungerne, at de er mega seje,
mens vi går stille med, at det faktisk er en temmelig stærk
white russian, vi har i kaffekoppen.
• Vi liker opslag med »Du gør det godt, Mette«, mens vi beder til,
at Joy Mogensen bliver erstattet af Phillip Faber.
• Vi lovpriser omsorgsfuldt samfundssind, mens vi stiltiende
diagnosticerer hele Netto-køen i kategorierne 1) formentlig, 2)
sandsynligvis og 3) hold-vejret-til-ham-dér-har-forladt-butikken.
• Vi bevarer faktisk en fin kontakt med eleverne trods vanskelige
betingelser, mens vi undrer os over, hvordan folk har indrettet sig,
og hvad i alverden er det dér på hylden bag Esther?
• Vi fistrer rundt i stramt løbetøj og laver avancerede strækøvelser
på offentlige pladser, mens vi alligevel tager to kilo på per uge og
insisterer på at kalde det hudsult.
• Vi orker simpelthen ikke at høre mere om den virus, mens
vi hurtigt bliver enige om, at det sgu da er totalt smagløst
og upassende at skifte emne.
• Vi gennemtrawler hele lortet på Netflix, HBO, Viaplay,
Filmstriben, CFU, mens vi faktisk er mere spændte på udviklingen
i næste afsnit af »Pressemøde i Statsministeriet«.
• Vi glæder os over, at Danmark så småt kan begynde at åbne
igen, mens vi ærligt talt ikke har hørt ordentligt efter, siden hun
aflyste Roskilde Festival.

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre
alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.
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Sæt klimaet
på skoleskemaet
Gratis undervisningsmateriale
til 0. og 1. klasse

Skolematerialet ’Vores hjem’ formidler klimaviden i børnehøjde.
Børnene lærer om klimaforandringerne og deres betydning for Jorden
– med fokus på viden, dialog og de mange muligheder der er.
Materialet består af:
• Den smukke billedbog ’Er det mit hjem?’ til oplæsning i klassen.
• Et opgavehæfte, der formidler viden gennem sjove og praktiske
opgaver.
• En detaljeret undervisningsvejledning.
• Et flot diplom til hver elev samt en plakat af vores
fantastiske hjem, Jorden, til ophængning i klassen.
Materialet er klar til brug i undervisningen fra uge 37.

Materialet er gratis
Læs mere og bestil dit
klassesæt her:
orsted.com/voreshjem
Bemærk, at oplaget
er begrænset.

Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

Årets faglige opdagelsesrejse:

EVENTYRLIGE
ETIOPIEN
I årets nye materiale kommer eleverne helt tæt på hverdagen for de seje nomadebørn i verdens varmeste,
beboede ørken. De lærer også om Nilens udspring i det frodige højland, om pelikaner, om flodheste og om
mysterierne omkring Pagtens Ark og dronningen af Saba.
Gennem opgaver, film og et væld af billeder besøger I også de oldgamle munke-øer, klippekirkerne
og Afrikas største marked i storbyen Addis Ababa. Og I oplever kaffe-ceremonien, honningbonden, skolen,
madpandekagerne og meget andet. Etiopien er fuldt af eventyr og gammel kultur – men også mange mennesker,
der stadig er på vej ud af et liv i fattigdom.
1.-5.KLASSE – NEMT, ENGAGERENDE OG MED MASSER AF KERNEFAGLIGHED:
Årets bog: ’Ørkenpigen’ af Sandra Schwartz. Om Halima og
hendes snarrådige bror, der må redde familien, da vandet bliver
væk. Plus faktastof og lavtlixede fabler.
Årets film: Mange nye film fra DR og Danida.
Årets sang: Syng og dans med på hittet af Oh Land.
Kreativitet: Lav etiopiske engle og ikoner, amhari-bogstaver og
collager, sivbåde og foldebøger.
N/T: Dæmninger, ørkenhede, klima og dyr.
Dansk og kristendom: Myter, læseteater, De 10 bud,
kommunikation, lær etiopiske børn at kende m.m.
Bevægelse og lege med inspiration fra Etiopien.
Gode web-værktøjer: Skab flotte fotohistorier og en interaktiv
lågekalender til fx forældrene, fyldt med viden.

Komplet
klassesæt

249,-

30 store elevbøger
2 lærervejledninger
Omfattende web-materiale

u-landskalender.dk
Lærernesiger: • Tak for et fantastisk materiale
• Både lærere og elever var begejstrede • Spændende
og lige til at gå til • Meget gennemtænkt • Virkelig god
variation og faglig spredning • Eleverne var helt opslugt •
Et superb materiale, som jeg anbefaler til ALLE!

Web-dilemmaspil: Hjælp etiopiske børn i skole.
Lærer-web med opgaver og alle materialer klar til brug. Også
opgaver, hvor eleverne kan arbejde selvstændigt.
Gratis besøg: UNICEF Danmark og Spejderne laver sjove
workshops på 125 heldige skoler. NB: Tilmeld jer før 15/6.
Årets projekt: UNICEF Danmark støtter fattige piger i
Afar-ørkenen til at få uddannelse og en bedre fremtid.

Etiopien

LÆRERVEJLEDNING
TIL “ØRKENPIGEN”

BESTIL
NU
Lav pris til
1. juli

Sandra Schwartz

ØRKENPIGEN

