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Det her er Constantin på 11 år fra
Skibhus Friskole i Odense. Under
skolens affaldsindsamling trodsede
han vind og vejr, hoppede i et par
vaders og brugte dagen på at gøre
søen nær skolen fri for affald.
Stort tillykke til Constantin!

De danske skoler har igen i år valgt at bakke op omkring Affaldsindsamlingen. Det er vigtigt, fordi skolerne
og eleverne er de sande Affaldshelte, som hvert år står for en betragtelig del af de 156.000 kg. affald, der
indsamles. Danmarks Naturfredningsforening og Merrild har derfor forsøgt at skabe nye, spændende, sjove
og inspirerende rammer for skolernes deltagelse i Affaldsindsamlingen og muligheden for at vinde 25.000 kr.
til et grønt projekt. Læs mere på www.merrild-kaffe.dk/affaldsindsamlingen.
1000 skoler har modtaget en affaldsindsamlings-pakke indeholdende:
• Inspirationsmateriale til grøn undervisning
• 1 Affaldshelt t-shirt til den elev som skolen/klassen udnævner til affaldshelt
• Mulighed for at downloade affaldshelt diplom til alle på www.affaldshelt.dk
• Økologisk Merrild kaffe til lærerne som planlægger afviklingen
Vi hylder alle affaldshelte
Danmarks Naturfredningsforening og Merrild vil gerne hylde alle de kårede
affaldshelte både i t-shirt og med diplom. Upload derfor billeder af jeres
affaldshelte – ligesom Skibshus Friskole har gjort med Constantin –
på affaldshelt.dk.
2020
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M Ø D I B L A D E T

Få talt om corona
Vi havde alle sammen håbet, at efter sommerferien var verden normal igen og coronavirus
noget, vi talte om som »dengang under coronaen«.
Men sådan bliver det ikke. Selv om kun ganske få er
syge her i landet, smutter virus stadig ind ad døren
og kan nå at sprede sig til flere end 100 medarbejdere på ét slagteri, så selvfølgelig kan virus også
sprede sig på en folkeskole.
Det er et kæmpe ansvar for lærere og
skoleledere. Som formand for de københavnske
skoleledere Jeanne Jacobsen i sidste uge sagde
til folkeskolen.dk: »Som vilkårene er nu, er det
fuldstændig op til mig at udstikke reglerne for,
hvordan vi håndterer det. Og det er jo fint nok,
hvis det er rigtigt, hvad jeg gør. Men hvad nu hvis
det ikke er rigtigt – hvad så?«
I foråret var reglerne mange og irriterende,
men der var regler, og vi glædede os alle sammen
over, at det lykkedes os at undgå, at mennesker
døde på hospitalsgangene.
Nu er der næsten ingen regler tilbage. Det er
nu op til skolen at tolke på, om de traditioner,
man har for forløb på tværs af årgangen eller huset, er »en forudsætning« for at efterleve kravene
til undervisningen.

Lærer Johnny
Pedersen om
at vente på en
undskyldning fra
Greve Kommune.

Klasselærer
Morten Alsing
om at trække i
waders i naturfag.

Foto: Mathias Løvgreen

Foto: Simon Jeppesen

Lærer Erik Rene Nielsen
om at undgå at røre ved
eleverne.
Foto: Birk Kromann

Hvad gør man i hverdagen inde i
klassen, når eleverne arbejder tæt
sammen med først den ene og så
den anden, og når de i det hele taget
bevæger sig rundt og lærer på alle
mulige forskellige måder, som man
gør i en dansk folkeskole, hvor det er
meget længe siden, at eleverne sad
stille på rækker med ansigtet rettet
mod læreren.
Som lærer kan man lige nu føle, at man står
alene med ansvaret. Skal jeg genindføre den sorte
skole på egen hånd eller gå hjem med samvittigheden kulsort af angst for, at en smitteopsporing
vil vise, at det lige præcis var i min time, eleverne
lavede en video, hvor de fik nogle af de store til at
være med og dermed spredte coronavirus?
Sådan må det ikke være. Få talt om det på
skolen. Tal sammen i hele personalegruppen, med
ledelsen og med forvaltningen, og få udarbejdet
fælles retningslinjer i forhold til de traditioner, I har
på jeres skole, så I kan give fælles, ens meldinger til
elever og forældre om, hvad man må og ikke må.
Utroligt mange kreative bud på spændende
undervisning med afstand kom ud af forårets genåbning, og den kreativitet skal selvfølgelig fortsat
blomstre og deles. Men hvis der ikke sættes mange
ekstra resurser af til tolærerordninger og ekstra
rengøring, så bliver der desværre nødt til at være
lidt flere regler for hverdagens omgang i skolen end
normalt. Og det kræver, at alle bakker op, så ingen
lærere står alene med et ansvar, der ret beset er
sundhedsfagligt.
Karen Ravn
webredaktør
KRA@FOLKESKOLEN.DK
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Sig din
mening
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Du er lærer.
Du har holdninger
til dit fag og skolen.
Så vil Folkeskolen gerne
høre din mening. Meld dig til
Folkeskolens lærerpanel.

Anderledes skolestart
I år bliver landets børnehaveklasseledere
nødt til at starte mere blidt op, fordi den
sædvanlige planlægning er »gået i corona«.

Det sagde lærerpanelet:

27%

har oplevet
voldelige elever

Du kan tilmelde dig på
folkeskolen.dk/lærerpanel
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DLF har anlagt erstatningssag
mod Greve Kommune i sag om
lærer Johnny Pedersen, som
blev uberettiget bortvist.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Lige nu søger vi nye medlemmer
til Folkeskolens lærerpanel. To
til tre gange om året udsender
vi en kort undersøgelse på mail,
hvor vi spørger til lærerpanelets
mening om aktuelle skolepolitiske emner eller hverdagen som
lærer i folkeskolen.

Svie og smerte

Corona gør skolestart usikker
Det nye skoleår skal afvikles som
et normalt år – næsten.
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CORONA

Læreres skolestart er
mærket af corona
T E K S T: A N D R E A S B R Ø N S R I I S E · F O T O : T H O M A S A R N B O

»FOR MEGET ANSVAR OVER
TIL SKOLELEDELSEN«

»AFSPRITNING ÆDER AF
UNDERVISNINGSTIDEN«

»VI ER PRESSET PÅ
PLADSEN«

Lars Spanggaard Jensen
Skole: Sabro-Korsvejskolen (Aarhus)
Funktion: lærer

Jan Andersen
Skole: Rosengårdskolen (Odense)
Funktion: lærer, fællestillidsrepræsentant

Vivian Meier Korsgaard
Skole: Dansborgskolen (Hvidovre)
Funktion: lærer og tillidsrepræsentant

»I Aarhus er smittetrykket steget de seneste
dage, så der er en vis nervøsitet over, om vi skal
lukke ned igen. Ellers er der mest glæde over at
komme tilbage til en nogenlunde normal hverdag igen.
Der er ekstra fokus på håndvask om morgenen og afspritning af overflader – særligt i
faglokaler. I musikundervisningen skal al sang
foregå udendørs.
Forældre må ikke komme ind på skolen,
medmindre de er inviteret til et møde. Vi plejer
at have årgangsmøder med forældrene, hvor de
møder fysisk op, men de bliver nu afholdt online
i stedet. Desuden vil vi forsøge at undgå vikarer
i yderlektionerne og i stedet give eleverne hjemmearbejde. I frikvartererne får hver årgang tildelt
et udendørsområde på skolen.
Vi er heldige med, at alle klasselokaler har
egen indgang og håndvask, og at der er toiletter nok til at give hver årgang – hvis ikke hver
klasse – deres eget. Endelig er der investeret i
ekstra rengøring.
I forhold til retningslinjerne synes jeg, at man
lægger meget ansvar over til skoleledelsen. Der
er meget, man så vidt muligt bør gøre. Selv om
der er forskel på skoler, kunne der godt være
fastlagt klarere centrale rammer«.

»Ledelsen har udarbejdet retningslinjer, som
blev meldt ud første dag efter ferien. Klasserne
på skolen kommer til at være adskilt hele skoletiden. Der bliver ingen holddeling på tværs. Desuden har vi stort fokus på afspritning, særligt i
faglokalerne, der bruges af flere klasser i løbet af
dagen. Både overflader og redskaber sprittes af
både før og efter hver lektion.
Vi følger et forsigtighedsprincip, hvor de
sundhedsmæssige retningslinjer altid har forrang. Vi skal tilbage på fuldt timetal, men vi
kommer ikke til at gå på kompromis med afspritningen, selv om den æder undervisningstid.
Vi går tilbage til, at hele klassen er i sine
sædvanlige lokaler med sine sædvanlige lærere,
men vi har faktisk plads nok til at kunne opretholde en afstand på en meter mellem hver elev
alligevel. Hvert klasseværelse har desuden egen
indgang udefra, så eleverne kan sluses ind i god
ro og orden uden for tæt trafik på gangene.
Lærerne på skolen er blandet trygge og
utrygge ved at skulle starte op igen, men der er
en helt naturlig usikkerhed på skolen over for,
hvordan det går, når planerne rammer virkeligheden. Ét er, hvad man forestiller sig og gør sig af
forberedelser – noget helt andet er, når man står
i den konkrete situation«.

»Som tresporet byskole er vi generelt presset på
pladsen, så med alle elever tilbage i deres normale klasser kan vi ikke altid overholde en meters
afstand. Men vi skal have opmærksomhed på at
overholde det så vidt muligt.
I stedet for at møde ind i klassen kommer eleverne fortsat til at møde ind på græsarealet ude
foran og følger en fast rute ind på skolen. 0.-4.
følges ad sammen med en lærer, de ældre elever
skal selv gå ind. Der er lavet tydelige markeringer i
gulvet, der skal sørge for, at alle holder til højre på
gangene. Ingen forældre har adgang på skolen.
Der kommer til at være stor opmærksomhed
på at afspritte og vaske hænder før og efter hver
lektion. Eleverne kommer til at holde pauser samtidig, men hver årgang får tildelt et område, de
må være i. Fokus er på, at eleverne kun har kontakt med dem på deres egen årgang.
I musikundervisningen kommer al sang til at
foregå med hovedet i samme retning og med behørig afstand. Vi har fælles morgensang to gange
om ugen, der er sat på standby. Vi arbejder på en
'Phillip Faber-løsning', hvor et par lærere synger
for på Zoom, og eleverne så synger med i egne
klasser med åbne døre.
Stemningen er overordnet god, og vi glæder os
til at få det kollegiale tilbage«.
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Tilbage til normalen?
Lærerne er mødt ind til en
ny virkelighed uden strikse
coronaregler. I en tid, hvor
smittetrykket stiger, gør det
mange lærere usikre.

TEKST: ANDREAS BRØNS RIISE OG ERIK BJØRN MØLLER

Lærere og elever er tilbage efter sommerferien
til en næsten normal skole. Selv om det stadig
er en generel anbefaling at holde en meters afstand, er det ikke længere et krav, når eleverne
opholder sig i klassen. Det er det til gengæld
igen at leve op til folkeskolelovens bestemmelser for undervisningen og at have ekstra fokus
på rengøring og håndhygiejne.
De seneste retningslinjer fra Børne- og
Undervisningsministeriet slår fast, at skolerne
skal følge de almindelige bestemmelser i
lovgivningen. Det betyder, at skolerne skal
tilbyde en næsten normal skolegang: Alle elever er retur, der er ikke længere opdelte klasser, alle har fuldt skema, og afstandskravet er
ophævet imellem elever i samme klasse, men

ikke mellem lærere og ikke mellem lærere og
elever. Her skal der være en meter i normale
situationer og to meter til første række af elever ved tavleundervisning.
Opgaven med at tolke reglerne og tilrettelægge det nye skoleår forsvarligt for elever
og lærere er en udfordring. Formand for
Danmarks Lærerforenings undervisningsudvalg Regitze Flannov understreger, at der er
stor forskel på landets skoler, hvorfor der nu
forestår et stort arbejde med at få oversat retningslinjerne i en lokal kontekst. Man har naturligvis forskellige muligheder, hvis man som
skole ligger ude på landet, i forhold til hvis
man er en byskole klemt inde mellem trafikerede gader og boligblokke, understreger hun.
»Lærerne har rigtig mange spørgsmål
om, hvordan man får skolehverdagen til at
fungere inden for de sundhedsmæssige retningslinjer på netop deres skole, og de skal
naturligvis besvares. Jeg ved, der arbejdes
på højtryk i kommuner, de lokale lærerkredse og på skolerne med netop det«, siger
Regitze Flannov.

Stigende smittetryk

De seneste uger er antallet af Covid-19-smittede begyndt at stige, og værst ser det ud i

Aarhus. Derfor er der blandt andet indført et
krav om mundbind i offentlig transport, og
ungdomsuddannelserne i landets næststørste
by har udskudt det nye skoleår i to uger.
Udviklingen i coronasmitten giver anledning til utryghed på skolerne i landets næststørste by. Det er især personer med somalisk
baggrund, der er blevet ramt, viser tallene. På
Ellehøjskolen i det vestlige Aarhus er 95 procent af de cirka 360 elever tosprogede – og
mellem en tredjedel og halvdelen af eleverne
har somalisk baggrund.
Lærer Andreas Ravn Skovse, der underviser i blandt andet dansk som andetsprog på
Ellehøjskolen, fortæller, at problematikken
har været vendt på et opstartsmøde inden
skolestarten, men at det mest er noget, lærerne snakker om indbyrdes.
»Vi er lidt fanget, for vi synes egentlig ikke,
at vi kan tage flere forholdsregler ud over de
allerede eksisterende retningslinjer. Vi ønsker
jo heller ikke at blive set som overreagerende.
Vi har ikke indført skærpede sikkerhedskrav,
og der er grænser for, hvad vi faktisk kan gøre
– ud over at følge de generelle retningslinjer
og være meget omærksomme på det«, siger
Andreas Ravn Skovse til folkeskolen.dk.
abr@folkeskolen.dk, ebm@folkeskolen.dk

Unge iværksætter
kampagner

Gratis problembaseret undervisningsforløb, der understøtter
elevernes selvstændige projektarbejde
#VÆLGÆGTE er et innovativt og virkelighedsnært projekt for 7.-8. klasser, hvor elever
hjælper Patent- og Varemærkestyrelsen med at udvikle og iværksætte kampagner, der
skal få danskerne til at vælge ægte varer i stedet for kopivarer.
Klasserne kan tilmelde sig et online opstartswebinar, som afholdes til november.
Læs mere på: www.jegvaelgeraegte.dk/fakta-regler/undervisningsmateriale/
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SKOLESTART

Børnehaveklassen er elevernes
indgang til grundskolen og
bygger bro mellem dagtilbud og
fagopdelt undervisning.
Foto: Jens Dresling/Politiken/
Ritzau Scanpix

De små får en
ualmindelig
skolestart
De nye børnehaveklasser møder ind til deres første skoledag
efter et forår uden den sædvanlige brobygning. Derfor må
børnehaveklasselederne nytænke starten på skoleåret. Det kan
på sigt føre til en mere børnevenlig skolestart, håber forsker.
TEKST: STINE GRYNBERG
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»Vi har slet ikke det indgående kendskab
til børnene, som vi plejer at have. Og de
har heller ikke kunnet være på skolen og få
kendskabet til den verden«, siger Pia Jessen,
formand for Børnehaveklasseforeningen, om
skolestarten for de allermindste elever. »Så
der er ingen tvivl om, at det bliver mere overvældende for de nye. De holder nok lidt mere
krampagtigt fat i mor og far«.
I år bliver landets børnehaveklasseledere
nødt til at starte mere blidt op, fordi hele den
sædvanlige planlægning er »gået i corona«.
»Det, vi plejer at gøre op til sommerferien,
har vi ikke kunnet gøre. Så vi må starte et lidt
andet sted. Vise rundt på skolen, lade børnene
møde de forskellige personer, som de skal kende, se klasselokalet – det plejer de jo at have
set, inden de starter«, fortæller Pia Jessen.
Nogle traditioner må derfor helt undværes
eller tilpasses.
»På min skole er 6. årgang altid klassevenner for den nye 0. klasse. Det kommer de
også til at være dette skoleår, men det kan
ikke blive på samme måde, som de plejer
(elever må ifølge retningslinjerne ikke interagere på tværs af klasser og årgange, redaktionen). Klassevennerne har ikke kunnet møde
de nye elever inden sommerferien, så de har
ikke kunnet opbygge en relation. I stedet har
vi taget billeder af 5.-klasserne, som jo er 6.

klasse nu, og så har de sendt et kort til de nye
0.-klasser inden ferien«.
Til gengæld holder Pia Jessens skole, Horne Skole, fast i traditionen med, at skolevennerne står og tager imod med flag, når den
nye årgang træder ind på skolen.

Alle skal komme godt med

»Det er lidt ligesom for år tilbage, før vi lavede meget brobygning. August måned kommer til at gå med noget at det, vi normalt ville
have gjort i foråret – lære skolen at kende
og skabe gode relationer, så vi får alle godt
med«, siger Pia Jessen, som også planlægger
at besøge elevernes gamle børnehave, hvis
det er muligt uden at komme i karambolage
med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Hun er desuden opmærksom på, at der
skal lægges mere vægt på at træne nogle vaner, som coronakrisen har indført:
»Vi bør nok være lidt skarpere på håndvask og på det med, at man bruger sine egne
blyanter i stedet for hele tiden at låne af
hinanden – det er en rutine, vi skal træne fra
starten, så børnene lærer at have deres egne
ting med«.
Men det vigtigste er ifølge Pia Jessen stadig, at børnehaveklasselederne giver sig tid
til, at eleverne får en tryg skolestart.
»Selvfølgelig gør vi altid meget for at lave

relationsarbejde og tryghedsarbejde i starten,
men det er ukendt farvand, så vi skal bruge
den tid, det tager, bygge det trygge fundament«, siger hun.

Øget fokus på barnets behov

Inge Schoug Larsen er psykolog med speciale
i skolestart og forfatter til bogen »Samarbejde
om det skolestartende barn«. Hun oplever,
at nogle skoler har fået noget godt ud af, at
de har måttet nytænke samarbejdet omkring
skolestarten i år.
»En af de indskolinger, jeg samarbejder
med, har gjort det, at pædagoger fra fritidsordningen tager ned i børnehaven, i stedet
for at børnene kommer på skolen. Så er de
sammen med børnene i børnehaven og har
mulighed for at observere børnene i deres
kendte miljø. De er selv meget begejstrede
for den løsning og synes, at det fungerer
supergodt«.
Hun understreger dog, at hun ikke har
noget overblik over, hvor stor en del af landets skoler og børnehaveklasseledere der
deler den oplevelse. Men hendes indtryk er,
at man har fundet forskellige lokale løsninger
med udgangspunkt dels i, hvad der rent praktisk kan lade sig gøre, dels i overvejelser over,
hvad børnene rent faktisk har brug for.
»Det er der perspektiver i«, siger Inge

Schoug Larsen. »Det ser ud som om, at fordi
man har været tvunget til at improvisere og
gøre noget andet, end man plejer, så er det
blevet mere på børnenes præmisser og mindre med udgangspunkt i årshjul og ‘sådan
plejer vi at gøre’«.
»Noget af det, jeg taler meget om, når
jeg underviser, er, at for faste strukturer kan
komme til at stå i vejen for, at vi ser, hvad det
er, de konkrete børn har brug for; hvad det er,
de er optaget af for tiden, og mulighederne for
at koble sig på det. Dermed kan coronakrisen
give os vigtig viden på dette område«.
Der har de senere år været en tendens til
at fokusere meget på børnenes forberedelse til
skolestart, fortæller Inge Schoug Larsen. Fokus
er ofte på, hvad børnene skal lære og kunne.
»En af de negative konsekvenser er, at
nogle børn – og deres forældre – får opbygget
en masse bekymringer omkring skolestarten.
I år har skolerne, som modtager børnene,
været nødt til at interessere sig for, hvad de
nye elever kommer fra og med. Det ville være
skønt, hvis man brugte anledningen til at
fokusere på, hvordan skolerne kan møde det,
så elever får lyst til at lære og gå i skole. For
det er efter min overbevisning 0. klasses allervigtigste funktion – at børnene får lyst til at
gå i skole«.

OKAY AT SAVNE
BØRNEHAVEN
En af psykolog Inge Schoug Larsens hjertesager er, at eleverne i børnehaveklassen får
sagt ordentligt farvel til deres gamle børnehave. Det kan de ikke gøre, før de er startet
i skolen. Men man kan sagtens tage en god
afsked med sin gamle børnehave, selv om
man ikke kan besøge den fysisk, understreger hun.
»Man kan skype med sin gamle stue,
man kan optage en film og sende den, skrive
et brev eller lave en bog sammen med børnehaveklasselederen, som man kan sende til
børnehaven«, foreslår hun og understreger, at
den slags aktiviteter ovenikøbet passer vældig godt ind i de læringsmål, der er for børnehaveklassen og for skolefritidsordningen.
Det er faktisk ikke så vigtigt, hvad man
gør, som at man skaber et rum, hvor børnene
kan snakke om det at savne: »Børnene skal
opleve, at der er nogle voksne, som lytter til
dem og tager dem alvorligt, når de taler om
deres savn«, siger Inge Schoug Larsen.

sga@folkeskolen.dk
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Lærerforeningen lægger
sag an mod kommune
Greve Kommune har et ansvar for, at lærer Johnny Pedersen aldrig
kommer til at arbejde med børn igen, mener Danmarks Lærerforening.
Derfor stævner DLF nu kommunen med et krav om godtgørelse for svie
og smerte.
TEKST: MARIA BECHER TRIER · FOTO: MATHIAS LØVGREEN

Johnny Pedersen blev for to år siden anklaget
for at beføle piger i 5. klasse. Kommunen bortviste ham fra lærerjobbet. Siden lagde politiet
sagen ned, og en voldgift afgjorde i foråret,
at kommunens bortvisning var uberettiget.
Anklagerne og bortvisningen har medført, at
Johnny Pedersen har psykiske følger i form af
posttraumatisk stress. Hans erhvervsevne er
vurderet til at være nedsat med 85 procent af
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).
Voldgiften har pålagt Greve Kommune at
betale Johnny Pedersen løn i opsigelsesperioden, derudover skal kommunen betale en

godtgørelse for usaglig bortvisning på seks
måneders løn inklusive pension. Men det er
ikke nok, mener Danmarks Lærerforening
(DLF), som derfor har sendt en stævning til
Greve Kommune med et krav om godtgørelse
til Johnny Pedersen for svie og smerte, fortæller formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i DLF Thomas Andreasen.
»Vi anlægger en erstatningssag mod Greve
Kommune, fordi vi mener, at Greve Kommune har et ansvar for den situation, Johnny
er havnet i. Johnny har fået anerkendt sin
arbejdsskade, og han har fået erstatning

via arbejdsskadesagen, men det er ikke alle
erstatningskrav, der dækkes via arbejdsskadesagen, blandt andet dækkes godtgørelse for
svie og smerte ikke, så derfor rejser vi også en
selvstændig erstatningssag mod Greve Kommune, fordi vi mener, at kommunen er skyld i
arbejdsskaden«, siger Thomas Andreasen.

Venter på en undskyldning

En af grundene til, at Lærerforeningen
mener, at Greve Kommune har et ansvar
for Johnny Pedersens situation, er, at kommunen bortviste Johnny Pedersen, før sagen

Greve vil give ansatte større tryghed
»Nu tør vi godt lukke dørene til klasselokalerne, men i lang tid havde vi hele tiden døren
åben, så hvis der skulle opstå et eller andet,
så kunne man hjælpe hinanden«.
Tillidsrepræsentant på Damagerskolen i
Greve Enes Kücükavci fortæller, at hverdagen
fortsat er påvirket af, at lærer Johnny Pedersen for to år siden blev uberettiget bortvist fra
skolen efter anklager om beføling af elever.
»Det fylder stadig rigtig meget. Også fordi
det kom frem, at Greve Kommune ikke har
retningslinjer for, hvordan man tager sig af
medarbejdere, når der opstår anklager. Det
10 /
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giver utryghed i ens ansættelse«, siger Enes
Kücükavci.
Efter at Folkeskolen har omtalt sagen, er
flere blevet klar over, at bortvisningen af
Johnny Pedersen var uberettiget, men der går
stadig grimme historier om læreren.
»Man kunne håbe, at der kom en melding
ovenfra til forældrene. Det kunne vi godt
bruge«, siger Enes Kücükavci.
Viceborgmester i Greve Kommune Liselott
Blixt (Dansk Folkeparti) har presset på for at få
byrådet til at tage sagen op.
»Selvfølgelig skal vi passe på børn og unge,

men vi skal også passe på de ansatte, der er i
kommunen«, siger Liselott Blixt. »Vi blev enige
om, at vi efter sommerferien ser på de retningslinjer, vi har i kommunen, og pudser dem
af. Vi vil sammenligne med de retningslinjer,
de har i hovedstaden, og se på forskellene«.
I Københavns Kommunes vejledning er
der blandt andet tjeklister for, hvad man
skal huske i forhold til blandt andre den mistænkte, børn, forældre og kolleger, og der er
procedurer for, hvordan man afslutter sager
af den karakter over for både børn, forældre
og personalegruppe.
mbt@folkeskolen.dk

om anklagerne var undersøgt. Thomas
Andreasen mener, at der er god grund til, at
en fagforening gør alt, hvad muligt er, for at
hjælpe et medlem, som lander i en situation
som Johnny Pedersens.
»Vi fører sådanne sager systematisk. Er
der noget, hvor vi kan hjælpe medlemmet
yderligere til at få erstatning, så gør vi det
altid«, siger Thomas Andreasen.
Johnny Pedersen ønsker, at kommunen
giver en undskyldning og officielt kommer
med en udmelding om, at kommunens bortvisning var uberettiget.
»Hvis Greve Kommune anerkender, at
den har et ansvar, eller DLF vinder sagen, så
vil det betyde meget for Johnny, men det betyder også meget for os alle sammen, da der
er mange, der føler, at det lige så godt kunne
være dem, der blev ramt af uberettigede
anklager. Der er helt klart noget principielt i
den her sag«, siger Thomas Andreasen.
Han mener, at det netop er i ulykkelige
sager som denne, at fagforeningen kan gøre
en stor forskel:
»Langt de fleste, som bliver personligt
ramt af sådan noget som det her, har ikke
det overskud eller den økonomi, der skal
til for at komme igennem sagen. Vi ser i
hvert enkelt tilfælde på, hvad vi kan gøre,
og hvordan vi bedst kan hjælpe medlemmet
med arbejdsskadesagen og eventuelle andre
advokatsager, og det er her, at fagforeningen
og fællesskab virkelig viser deres styrke«.
mbt@folkeskolen.dk

Lærer Johnny Pedersen har ikke arbejdet, siden han blev bortvist. Han mener ikke, at politikerne i Greve tager deres ansvar alvorligt: »Jeg ville ønske, at de kom med et dementi af sagen over for forældre og elever på Damagerskolen, så de
kan få lukket sagen ned. En undskyldning ville være på sin plads, så alle parter kan komme videre«.

Involvér dine elever med eTwinning
eTwinning er et gratis tilbud til folkeskoler samt alle øvrige institutions- og skoleformer.
Fokus er internationalt, fagligt samarbejde og styrket teknologiforståelse, pædagogisk it,
målrettet aktiv, demokratisk og digital dannelse – for både elever, lærere og pædagoger.
•
•
•
•
•

Registrér dig som eTwinning-lærer på portalen etwinning.net
Få faglig inspiration af 20 lokale ambassadører på etwinning.dk
Deltag i gratis webinarer, seminarer og workshops
Tilmeld dig landsdækkende temadag i København 1. oktober
Rejs ud i Europa – når vi igen kan det

etwinning.dk

eTwinning er Europas største netværk for digitalt skolesamarbejde med 800.000 lærere
og pædagoger fra mere end 200.000 skoler og institutioner i 44 lande. En sikker platform
– fra dagtilbud, over grundskoler, til ungdomsuddannelser.
etwinning.dk

etwinning@stil.dk

facebook.com/
etwinning.dk

eTwinning

Fællesskabet for skoler og
institutioner i Europa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbejde
Kommunikation
eTwinning-skoler
Lærere, pædagoger & ledere
Demokrati & verdensmål
International dimension
Pædagogik
Teknologiforståelse
Sikkerhed på nettet
Skoleudvikling
Kritisk tænkning

Medfinansieret af Den
Europæiske Unions program
Erasmus+

FOLKESKOLEN / 13 / 2020 /

11

MATEMATIK

1.000 elever har de seneste tre år været igennem et forløb, der blander basketball
og matematik. Basketmatematik motiverer eleverne til at lære mere matematik
og få mere bevægelse ind i undervisningen.
TEKST: MAGNUS JENSING HUNE · FOTO: BASKETMATEMATIK
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MATEMATIK

FORLØB I BASKETMATEMATIK
• De deltagende skoler har fulgt et seksugersprogram med øvelser, der kombinerer bevægelse og matematik.
• Eksterne instruktører i form af idrætsstuderende har været tilknyttet i timerne,
og de har medbragt blandt andet bolde, kegler og laminerede ark til træningen.
• Skolerne er blevet valgt på baggrund af dels BørneBasketFondens allerede
eksisterende netværk, dels efter et ønske om geografisk spredning.
• Forsøgsordningen har ikke kostet skolerne noget.

14 /
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Projektleder Jesper Hauge er tidligere landsholdsspiller i basketball og deler ud af sine
erfaringer med hjælp fra idrætsstuderende.

B

Deltagerne i projektet har primært været indskolingselever. Løbende har de vurderet
øvelserne på en skala fra et til fem.

olden går rent i kurven. Swish, lyder det.
Den tilfredsstillelse har adskillige indskolingselever kunnet mærke på egen krop, når de har deltaget i et projekt, der
kombinerer basketball med matematik.
»Jeg kan godt lide basket. Og jeg kan godt lide matematik«, siger
eleven Augusta i en video om forløbet. »Det er bare en sjov måde at
lære på«.
Basketmatematik er et seksugersforløb, som BørneBasketFonden i
fællesskab med Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og Nordea-fonden de seneste tre år har tilbudt skoler – primært
rettet mod indskolingen. Projektet er netop stoppet, men skoler kan
fremover købe forløbet til undervisningen i matematik, i idræt eller
som et forløb i den understøttende undervisning.
»Det overordnede formål med basketmatematik er at undersøge,
om vi kan øge motivationen for matematik, når det kombineres med
bevægelse – i dette tilfælde i form af basketball«, siger projektleder
Jesper Hauge, der har været koblet til projektet gennem sin rolle som
undervisningsassistent hos Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet.

ningsresultater fra Københavns Universitet ikke er helt klar endnu.
Projektet sluttede i juni måned.
Lundehusskolen på Østerbro i København er en af de skoler, der
har deltaget. Jesper Flodin, der til daglig underviser i idræt og matematik, har haft to klasser igennem forløbet.
Han bekræfter, at det har været svært at rykke eleverne fagligt i matematik, men fortæller, at aktørerne bag basketmatematik og lærerne i
fællesskab justerede indholdet, så eleverne i stedet for at lære ny matematik fik trænet begreber og metoder, de tidligere havde lært.
»Vi kunne tidligt se, at det blev en udfordring at lave for komplekse
matematiske øvelser kombineret med høj puls. Vi fandt i stedet ud af,
at basketmatematik kan være med til at genopfriske kendt stof og basale regnefærdigheder i matematik«, forklarer Jesper Flodin.
»Der ligger et stort konkurrenceelement i forløbet, og det går nogle
gange ud over både det tekniske element i spillet og matematikken.
Nogle øvelser blev afviklet for hurtigt, fordi eleverne jo gerne ville vinde konkurrencen. Derfor fandt vi forskellige øvelser, der både kunne
motivere gennem fordybelse og skabe en smule konkurrence«.

Motiverer elever til matematik

Projektlederen og læreren fremhæver begge, at forløbet har forbedret
samarbejdet blandt eleverne, der deltager i basketmatematik.
»Lærerne fortæller os, at børnene udviser en stor grad af samarbejde. Gennem observationer og feedback har vi kunnet se, at nogle
gange var det sådan, at de, der havde kompetencer i matematik, ofte tog
ansvar for at hjælpe dem med udfordringer. Og modsat var der elever,
der var stærke i basketball, som så kunne hjælpe deres kammerater, der
var knap så boldvante«, siger projektleder Jesper Hauge.
At kombinere to forskellige fagområder gør, at flere børn havde mulighed for at opleve succes gennem et godt samarbejde og deres egen
personlige udvikling, fortæller lærer Jesper Flodin.
»Jeg så nogle børn, der shinede, selv om de nogle gange kan være

Oprindeligt var ambitionen, at eleverne skulle udvikle sig fagligt i matematik.
»Det viste sig, at det var ret vanskeligt«, forklarer Jesper Hauge, da
det krævede en testform, der viste sig vanskelig at gennemføre i stor
skala i forløbet. Derfor ændrede projektet fokus.
»I stedet fandt vi ud af at undersøge den indre motivation for matematikfaget. Igennem validerede spørgeskemaer har vi spurgt børnene
om deres motivation for matematik. Vi har testet både inden og efter
forløbet. Der ser det ud til, at deres motivation for faget er blevet
større. Vi har dog ikke publiceret data endnu«.
Forløbene er blevet evalueret løbende, mens de endelige forsk-

Børn, der shiner
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Eleverne bliver
udfordret motorisk, får
stimuleret indlæringen
og udviklet relationelle
færdigheder, når de
træner basketball og løser
matematikopgaver på
samme tid.

meget forsigtige. Det er et læringsområde, hvor de kan
lykkes med forskellige ting. Samtidig blev der skabt et
overskud blandt de elever, der var gode til den konkrete
udfordring, så de kunne løfte deres gruppe eller makkere
på det punkt«.
»Jeg oplevede, at eleverne kunne indfri succeskriterierne på forskellige måder. Nogle havde eksempelvis en stor
succes med matematikdelen, og så kunne man godt skyde
ved siden af kurven i basket. Det var vigtigt, at der var flere
steder, hvor de kunne opnå succes«, siger Jesper Flodin.

DE FORELØBIGE RESULTATER
De officielle forskningsresultater fra basketmatematik er ikke klar
endnu. Den løbende evaluering peger dog på, at:
• forløbet med fokus på bevægelse og læring passer til folkeskolelovens krav om 45 minutters daglig bevægelse i skolen.
• de deltagende elever samarbejder på en måde, der ikke ses i
samme grad, når der undervises i fagene hver for sig.
• elevernes motivation øges i forhold til den klasserumsbaserede
matematikundervisning.
• fagligt udfordrede elever får mere lyst til at »komme på banen« ved
at sige noget i undervisningen.

Aktiv læring er kommet for at blive

Basketmatematik er ikke det eneste projekt, der forbinder
matematik med bevægelse. Før BørneBasketFonden med
hjælp fra Københavns Universitet og Nordea-fonden søsatte
dette forløb, var et andet dansk projekt med til at skabe
evidens for, at indlæring og bevægelse er et godt miks.
»Det tidligere projekt Aktiv Matematik bekræftede, at
indlæringsevnen bliver forøget ved aktivitet. Det er der
ikke længere tvivl om. Men dengang var det blandt de
første projekter, der viste det. Og med afsæt i reformen i
2014, der har krav om 45 minutters bevægelse i skoledagen, opstod der et behov for den slags initiativer«, siger
Jesper Hauge.
Selv om projektet officielt sluttede før sommerferien, er
det planen, at forløbene på seks uger skal fortsætte gennem
BørneBasketFonden, så skoler her kan købe træningshæfter
og udstyr og eventuelt få instruktører med ud.
Forventningsafstemning og mere end én lærer i timerne med basketmatematik har været afgørende for, at
forløbet blev en succes på Lundehusskolen.
18 /
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»Hvis andre skal igennem forløb med samme succes,
kræver det, at man starter med en god afstemning, i forhold til hvad man forventer, at eleverne lærer af tekniske
færdigheder, og hvad de lærer i matematik. Når vi fik
skabt en klar forventning, og vi fik alle i gang med et klart
mål, fungerede det rigtig godt«, fortæller Jesper Flodin.
»Og så er det vigtigt, at der er ordentlig bemanding.
Det er bedst, at der er øjne på både matematikken og der,
hvor boldene er i spil. På den måde får eleverne den bedst
mulige feedback og læring«, siger han.
På Lundehusskolen bliver den understøttende undervisning brugt på forskellige linjer, som eleverne frit kan
vælge. Ved indgangen til skoleåret 2019/20 blev det muligt
at vælge basketball. Det valgte 270 ud af 450 elever.
mjh@folkeskolen.dk

Sæt fokus på
børn, mad og måltider

Bestil materialet GRATIS på

www.denmagiskemadkasse.dk
GODE SPISEPAUSER ER MERE END MAD OG MÆTTE MAVER
Vidste du, at forskning viser, at børn oplever et større fællesskab,
når skoler har fokus på mad og måltider?
Den Magiske Madkasse arbejder med, at det gode måltid skaber glæde,
nydelse, trivsel, fællesskab og lyst til at spise sundt.
Med Den Magiske Madkasse får din klasse en kasse fyldt med inspiration
og rekvisitter til læringsaktiviteter, som involverer eleverne og inviterer
til deres aktive deltagelse omkring madpakker, spisepausen og klassens
måltidskultur.
I Den Magiske Madkasse arbejder klassen med madklogskab, madmod,
madfællesskab og madglæde.
Tilmeld din klasse og få Den Magiske Madkasse tilsendt helt GRATIS - se
mere på www.denmagiskemadkasse.dk

Klik ind på

denmagiskemadkasse.dk
og se mere

K L I P F R A NETTET

25. juni 2020 | kl. 09.00

TEMA ELEVPLANER

En enig rådgivningsgruppe
har anbefalet undervisningsministeren at tage det endelige opgør med elevplanerne
til fordel for lokalt besluttede
former. Også uddannelsesparathedsvurderingen og den
såkaldte studievalgsportfolio
bør droppes.

Rådgivningsgruppen for forenkling af elevplanen i folkeskolen har afleveret sin rapport, hvori
en enig gruppe anbefaler, at elevplanen afskaffes i nuværende form og funktion.
I stedet skal de enkelte skoler finde deres
form til regelmæssigt at udarbejde nogle få
fokuspunkter for elevens faglige og alsidige
udvikling. Formen skal passe ind i det samlede
skole-hjem-samarbejde. Der skal altid være
fokus på elevens potentialer og udvikling, og
gruppen anbefaler, at der lægges op til konkrete
handlinger, der kan styrke elevens udvikling.
Jesper Støier har deltaget i rådgivningsgruppen som repræsentant for DLF efter tidligere hovedstyrelsesmedlem Jeanette Sjøberg.

Foto: istockphoto.com

Rådgivningsgruppe:
Drop elevplanerne
Han fortæller, at der er tale om en konsensusrapport. Der er slet ingen mindretalsudtalelser.
»Vores arbejde skulle munde ud i en
reel forenkling, og vores afsæt har været
at give skolerne et råderum for opstilling af
et par fokusområder for den enkelte elev til
samtalen mellem lærere og forældre«, siger
Jesper Støier.
Rådgivningsgruppen blev besluttet af folkeskoleforligskredsen i januar 2019 og blev
nedsat i april 2019. Gruppen består af lærere,
forældre, elever, skoleledere, repræsentanter
for DLF, KL og børne- og kulturcheferne, en
skoleforsker, en professor og en UU-vejleder.
hl@folkeskolen.dk

25. juni 2020 | kl. 15.16

Eva-undersøgelse: Voldsom kritik af elevplanerne
Kun godt halvdelen af lærerne oplever arbejdet med elevplaner som positivt – på specialområdet er det dog cirka tre ud af fire.
Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks
Evalueringsinstitut, der også peger på, at
ingen af de i alt 27 forældre og elever, der er
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interviewet i forbindelse med undersøgelsen, kan huske at have fået en elevplan.
»Det er en kras kritik af elevplanen, som
de, der selv arbejder med den, står bag«,
siger undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil om rapporten og det netop

afsluttede arbejde i en rådgivningsgruppe,
der har kulegravet elevplanerne. »Det tager
regeringen alvorligt, og anbefalingerne er et
indspark til, når vi skal drøfte, hvordan et nyt
evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen skal se ud«.

FIK DU
LÆST:

Sådan kan musiktimerne
afvikles coronaforsvarligt

30. juni 2020 | kl. 15.25

27. juli 2020 | kl. 20.17

20. juli 2020 | kl. 10.09

4. august 2020 | kl. 13.30

Ingen målbar effekt af
kortere skoledage

SF på vej med
frihedsreform

Corona udskyder
Pisa-undersøgelser

Slut med at
offentliggøre data

Der har været stor tilfredshed blandt
elever, lærere og forældre på de
50 forsøgsskoler, som daværende
minister Merete Riisager (Liberal
Alliance) i 2017 gav lov til at korte
skoledagen. Men der kan ikke måles
nogen effekt i de nationale test eller
trivselsmålingerne, viser en evaluering fra Børne- og Undervisningsministeriet. Halvdelen af skolerne
havde valgt at fjerne mindre end to
klokketimer om ugen, og nogle skoler
havde kun fjernet én lektion på en hel
skoleuge. De få ændringer i antallet
af timer på elevernes skemaer nævnes som en mulig årsag til, at der
ikke har kunnet påvise signifikante
effekter på elevernes testscore.

Med et forslag om markant færre
skoletimer og et klasseloft på
maksimalt 24 elever lægger SF's
undervisningsordfører, Jacob Mark,
op til »et vildt efterår« på folkeskoleområdet. Det omfatter også
et forslag om en ny frihedsreform,
hvor Christiansborg ikke længere
skal blande sig i det pædagogiske.
»Vi skal tvinge regeringen til
forhandlinger, for vi oplever, at vi
godt kan samle flertal for det. Og
jeg oplever jo også, at ministeren
er klar til at lære af erfaringerne
fra coronakrisen. Så jeg synes,
der tegner sig et flertal for kortere skoledage«, siger Jacob Mark
til folkeskolen.dk.

Coronapandemien har haft indflydelse på lande over hele verden, og derfor er det nu besluttet
at udskyde næste Pisa-undersøgelse med et år, oplyser OECD:
»Medlemslandene i OECD
har besluttet at udskyde de næste to Pisa-undersøgelser. Studerende vil nu tage test i 2022
og ikke i 2021, og resultaterne
vil blive offentliggjort i december
2023. Den efterfølgende Pisaundersøgelse vil blive offentliggjort i 2026 og ikke i 2025«.
Undersøgelsen i 2022 vil
have fokus på matematik. Derudover vil man teste kreativ
tænkning.

I Sverige drives 17 procent af
grundskolerne privat, men for
skattekroner. En domstol har
afgjort, at aktieselskabsskolernes elevsammensætning
og karakterer er forretningshemmeligheder, og derfor er
det fra 1. september slut med
al offentlig skolestatistik. Den
svenske myndighed Skolverket vil ikke længere publicere
statistik om enkeltskoler –
private som offentlige. Det
gælder afgangskarakterer, de
nationale prøver, antallet af
ansatte og andelen af dem, der
er læreruddannede, elevantal
og så videre.

Vi håber, du har haft
en god sommerferie!
Det danske Microsoft Education team kan bl.a. hjælpe dig med vejledning
og strategi omkring inkluderende læringsværktøjer, programmering og
spil i undervisningen, sikkerhed og compliance, hybride læringsrum
samt hjælpe dig og dine kollegaer med at spare tid i hverdagen med
samarbejdsværktøjer som Teams og OneNote.
Henover sommeren har vi planlagt en masse spændende og lærerige
events for undervisere og it-personale – f.eks. Back to School online
events og governance workshops i august. Du kan danne dig et
overblik over dem alle på aka.ms/edudkevents
Så snart omstændighederne tillader det åbnes der igen op for
vores populære skolebesøg i En Verden af Teknologi.
Læs mere om konceptet og book et besøg på aka.ms/EVAT
Ligger du inde med et spørgsmål kan vi altid kontaktes på
uddannelse@microsoft.com
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Thomas Milan er
en af de lærere,
som sætter pris på,
at der er en lokal
arbejdstidsaftale i
Halsnæs. Især er han
glad for muligheden
for at forberede sig
hjemme om aftenen.
Foto: Peter Helles

3. aug. 2020 | kl. 12:20

90 procent af lærerne har
en lokal arbejdstidsaftale
84 ud af 98 kommuner har
nu indgået en arbejdstidsaftale
med den lokale lærerkreds.
»Lokalt har man vist vejen«, siger formand
for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening (DLF) Gordon Ørskov Madsen.
DLF's optælling af arbejdstidsaftaler, som
er gældende fra skolestart i år, viser, at 90
procent af lærerne kommer til at arbejde
efter rammer, der er aftalt med lærerforeningen lokalt.
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Gordon Ørskov Madsen understreger
dog, at der er stor forskel på indholdet af de
aftaler, der bliver indgået rundtom i landet.
Mange steder har man genforhandlet lærernes arbejdstid i løbet af det seneste år. Vejen, Køge og Herning er de kommuner, hvor
det i år er første gang, man har landet en
kommunal arbejdstidsaftale. Hernings aftale
træder dog først i kraft 1. august 2021.
Esbjerg Kommune og Esbjerg Lærerkreds havde en arbejdstidsaftale sidste
skoleår. Men da aftalen skulle genforhandles, fandt lærerkredsen, at kravene fra kommunen ville forringe de nuværende vilkår.

Derfor har Esbjergs lærere ikke aftalte rammer for arbejdet i det nye skoleår.
Gordon Ørskov Madsen er med ved de
centrale arbejdstidsforhandlinger mellem
KL og lærernes forhandlere, de såkaldte periodeforhandlinger. Han fortæller, at lokalaftalerne har betydning for forhandlingerne
med KL om en central arbejdstidsaftale:
»Vi har i vores centrale forhandlinger
gjort alt, hvad vi kunne, for at lade os inspirere af lokale aftaler og lokale samarbejder«,
siger Gordon Ørskov Madsen.
mbt@folkeskolen.dk

3. august 2020 | kl. 13.00

3. august 2020 | kl. 13.00

Ingen aftale i Esbjerg:
»Mange ærgrer sig«

Roskilde: Aftale har
givet lærerne ro

Meget få punkter skilte Esbjerg Kommune og Esbjerg Lærerforening, men et punkt gjorde, at parterne ikke kunne forny den
arbejdstidsaftale, som satte rammerne for lærernes arbejde sidste
skoleår. »Vi synes, vi strakte os langt. Men for os var det vigtigt, at
der blev skelnet mellem det, som er forberedelse og efterbehandling
af undervisningen, og det, der er dagsordensat af ledelsen som
kompetenceløft og informationsmøder«, siger formand for Esbjerg
Lærerforening Maja Gundelach Østergaard.

Sidste år var første år, hvor der var aftalte rammer for lærernes
arbejdstid i Roskilde. Aftalen har givet et bedre samarbejde
mellem kommune og kreds, ro i lærergruppen og overskud for
kommune og kreds til sammen at tage fat på de udfordringer,
som er opstået i løbet af året, fortæller Roskildes lærerformand,
Tina Svarre Hasselager.
»Når man ude på skolerne fornemmer, at der bliver talt
sammen på kommunalt niveau, så giver det ro«.
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5. august 2020 | kl. 11.15

28. juli 2020 | kl. 12.07

Hjemmeundervisning gjorde forældre
samarbejdsvillige

Flere kvalificerede ansøgere
til læreruddannelsen

»Vanskelige«, »modstræbende« og »krævende«. Sådan blev nogle
forældre beskrevet, da en gruppe lærere blev interviewet til et speciale om skole-hjem-samarbejde. Men under coronanedlukningen
oplevede lærerne, at de samme forældre ændrede attitude og blev
mere ydmyge over for lærernes arbejde. Det viser et speciale fra
kandidatstudiet i pædagogisk sociologi på Aarhus Universitet af
Anne Mette Breining.
Hun fandt frem til tre punkter, hvor nedlukningen gjorde en
forskel for lærerne i deres samarbejde med forældre. Forældrene
ændrede attitude over for lærerne. Skoler tog forskelligt ansvar for de
svageste familier. Lærernes opfattelse af betydningen af forældresamarbejde ændrede sig.
Anne Mette Breining mener, at skolenedlukningen flere steder har
været positivt for lærernes samarbejde med forældrene. Hun håber,
at forandringerne kan vare ved efter sommerferien. »Jeg håber, at forældrene holder fast i den nye tone, de har lagt over for lærerne. Men
det er svært at sige, om det er noget, der holder. Desværre kan jeg
godt frygte, at vi hurtigt ryger tilbage i samme spor som tidligere«.

Efter et fald i antallet af nye studerende på læreruddannelsen
siden 2016 kan landets professionshøjskoler nu se frem til at optage 142 flere studerende, så det samlede antal nye lærerstuderende efter sommerferien lyder på 2.697. Det svarer til en stigning
på seks procent i forhold til sidste år, og det er en positiv overraskelse, mener formanden for Danske Professionshøjskoler, Stefan
Hermann – der også er rektor for Københavns Professionshøjskole.
Det skal blandt andet ses i lyset af, at 3.049 personer havde
ansøgt om at komme ind på læreruddannelsen. Dette tal var kun
to procent højere end sidste år. »Der har altså været flere kvalificerede ansøgere end tidligere, og antallet af ikkekvalificerede
ansøgere er faldet markant. Det er godt. Og det er derfor, at vi kan
optage lidt flere og går seks procent frem«, siger Stefan Hermann
til folkeskolen.dk.
Midt i glæden over stigningen i antallet af nye studerende lægger han dog heller ikke skjul på sin bekymring. For behovet for nye
lærere er langt større end det antal lærere, der uddannes i dag,
påpeger han.
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BLOGS
F O L K E S KO L E N . D K / B L O G S

Ti gode råd
til undervisning
Vil man have gode begrundelser for sin praksis som udeskolelærer,
kan man finde dem i ny bog. Det kan være nyttigt, når man skal
begrunde sin undervisningsplan over for ledelse, forældre og kolleger.

›B
 ODIL
CHRISTENSEN
LEKTOR PÅ
LÆRERUDDANNELSEN
I AALBORG,
PROFESSIONSHØJSKOLEN
UCN
»Midt i skolegården står et asketræ på et
plateau af jord og beton. Det har det gjort, i al
den tid eleverne i 5. klasse har gået på skolen.
(…) En dobbelttime i maj er skolegården omdrejningspunkt for 5. klasses matematikundervisning. Eleverne arbejder med måleenheder,
rumfang og matematisk modellering. Hvor
megen jord er der i plateauet?«
Det er matematik, det er undersøgende
arbejde, men det er også en undervisning, der
tager afsæt i udeskoleteori og -praksis.
De sidste måneder inden sommerferien var
der masser af udeskoleaktiviteter i folkeskolens
mange fag. Det fortsætter forhåbentlig, for der
er mange faglige, pædagogiske og didaktiske
begrundelser herfor. Lærerne gik til opgaven med stor entusiasme og opfindsomhed,
eleverne glædede sig, og det danske forårsvejr
var fremragende. Alt var godt, og eleverne
har været mindre syge, der har været færre
konflikter, og der har været større glæde ved
skolen. Min amatørevaluering har heldigvis nu
fået et teoretisk belæg i bogen »Udeskole i teori
og praksis«.
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Udeskolekonceptet
har nogle kvaliteter,
der gerne må
implementeres i alle
fag i alle skoler.
Her kan man læse om en praksis, man
måske selv har erfaret, men det er en glæde, at
der også er et teoretisk belæg for, at udeskolekonceptet har nogle kvaliteter, der gerne må
implementeres i alle fag i alle skoler.
Redaktørerne Marianne Hald og Jørgen
Bærenholdt har samlet et hold af udeskoleentusiaster, der alle ved noget om såvel teori som
praksis i udeskoleundervisning. Bogen kommer
blandt andet med en række praktiske anvisninger på, hvordan man kan gå til udeskole som
nybegynder. Der er også et overskueligt inspirationskatalog, hvor man kan se på gode ideer
til udeskole i alle fag. Det er også her, man får
de ti gode råd til udeskolen i praksis:
1. Påklædning. Sørg for, at eleverne ved,
hvad de skal, så de har tøj og mad med til at
være udendørs.
2. Grej og udstyr. Lav en klar fordeling, så

alle ved, hvem der har ansvaret for at medbringe
og transportere det grej, der skal bruges.
3. Klare instruktioner. Sørg for, at eleverne
ved, hvad de skal, før de »slippes løs«.
4. Klar struktur. Præsenter en klar struktur
for udebesøg. Giv eleverne indblik i dagens
program. Aftal tider for pauser, hjemtur og
opsamling.
5. Samlingspunkt. Vælg et samlingssted ude,
hvor man altid kan få fælles beskeder. Det kan
være fire kegler eller et træ eller en bænk.
6. Samlingssignal. Fortæl eleverne, hvordan
det vil lyde, når de skal samles.
7. Gåmakker. Hvis det er de mindre klasser,
så giv dem en fast gåmakker ud og hjem.
8. Hold fokus. Opsamlinger skal ske undervejs, hvis eleverne mister fokus. Hvad har I
gjort? Hvad har I lært? Hvad skal I nu? Spørg!
9. Lærerrollen. Overvej, hvordan eleverne
kan samarbejde og være aktivt deltagende.
Læreren skal stilladsere og støtte undervejs.
10. Fotos. Fasthold det faglige indhold med
fotos, men overhold GDPR. Elektroniske
devices kan beskyttes mod mad, fugt, regn,
sne med husholdningsfilm. Det påvirker ikke
touchfunktionen.
PS. Og skulle nogen sidde og tænke: Hvad var
rumfanget på asketræplateauet fra indledningens
matematikundervisning, så er svaret her: Efter
udregning ved hjælp af en papkasse som måleenhed er rumfanget et sted omkring 81 papkasser.
Måske 90. Måske 60. Prøv selv.

Læs mere om
dine fordele som
medlem af DLF
i en bank, du ejer:
lsb.dk/dlf

Man skal vist eje sin egen bank for at få de fordele.
Og det er ikke helt forkert. Når Lån & Spar giver 3%*
i rente på lønkontoen, er det ikke, fordi vi er bedre
venner med Nationalbanken end andre banker.
Det er fordi, vores ejerkreds mener, at vi skal tilbyde
medlemmer af Danmarks Lærerforening særligt favorable
vilkår. Selv i en tid, hvor renten ellers er negativ.
Lån & Spar er ejet af bl.a. DLF. Er du medlem,
ejer du os. Derfor får du højere rente, bedre vilkår
og en bestyrelse, der til hverdag varetager dine
interesser som lønmodtager.
Giver det mening? Ring 3378 1930
– eller gå på lsb.dk/dlf og book et møde

3% i rente på op til 50.000 kr. kræver
medlemskab af DLF og afsluttet uddannelse.
Indestående over 50.000 kr. forrentes med
0%. Du skal samle hele din privatøkonomi
hos Lån & Spar (LSBprivat er en del af en
samlet pakke af produkter og services, som
din økonomi kreditvurderes ud fra) Rente
satserne er variable og gælder pr. 9. maj 2019.
Du behøver ikke flytte dine realkreditlån.
Men evt. ændringer og nye realkreditlån
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit
– se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar.

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

3% på
lønkontoen.
Hvordan
kan det lade
sig gøre?

TEMA BERØRING

Mandlige
lærere
føler sig
udsatte
Frygten for at blive anklaget for pædofili er stor blandt mandlige
lærere. Hold afstand, vær opmærksom på børns grænser, og snak
sammen, lyder nogle råd fra forskere.

TEKST: MARIA BECHER TRIER
FOTO: SARA GALBIATI

D

er står en varm kop kaffe på bordet i klassen. Læreren ser væk et
øjeblik. Pludselig er koppen væltet,
og den skoldhede brune væske har
ramt en piges ben. Læreren har lyst til at flå
bukserne af pigen og få benet under den kolde
hane. Men han tøver. I det øjeblik tænker han,
at den handling let kan misforstås. I stedet
henter han en større pige fra naboklassen.
Hun trøster pigen, tager pigen med på toilettet
og får koldt vand på den lette forbrænding.
Læreren er en af mange, som fagbladet
Folkeskolen har været i kontakt med, der
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har fortalt om frygten for at blive beskyldt
for at være pædofil. Folkeskolen skrev før
sommerferien om læreren Johnny Pedersen, som blev uberettiget bortvist fra
lærerjobbet efter anklager om grænseoverskridende adfærd over for piger i 5. klasse.
Det førte til en lang række kommentarer fra
især mænd.
»Mænd bør undgå nærmest enhver berøring af piger – det er skrækkeligt, men konsekvenserne er simpelthen for store, når man
kan risikere sådanne sager«, skrev Anders H.
Jensen.

»Hvad kan vi så lære af hans tragedie? At
en mandlig lærer aldrig må røre en elev, og
hvis en pige græder, ja, for den sags skyld også
en dreng, så hent en kvindelig kollega, og bed
hende tage sig af det. Som en af mine ældre,
erfarne kollegaer også advarede om: Vær aldrig alene med en elev. Så er du lidt mere sikker«, skrev Morten Ammentorp.
»Hr. Pedersen fortjener den største respekt for sit mod til at stille sig frem og italesætte enhver mandlig lærers frygt«, skrev
Kenny Jensen.
Reaktionerne på de sociale medier efter

Folkeskolens artikler viser tydeligt, at mange
lærere har været i situationer, hvor angsten for
at handle forkert har banket på. Nogle har prøvet at blive anklaget. Flere har hørt om andre,
som er blevet det. Mange tør ikke tale offentligt om de tidspunkter, hvor tvivlen har naget.
De fleste vil ikke stå frem, for blot et lille bitte
hint om en anklage om en overtrædelse af
elevers grænser kan føre til en stigmatisering,
som kan klæbe længe til især mandlige lærere.
Lektor, ph.d. og psykolog Karen P. Munk
forstår godt, at mange tøver, før de agerer. Hun
er en del af forskningsgruppen Paradox på Aar-

hus Universitet, der forsker i, hvordan frygten
for pædofili og frygten for at blive anklaget for
pædofili kommer til udtryk i samfundet.
»Der er kommet en samfundsændring,
som betyder, at der er større grad af mistanke og mindre tillid mellem børn og voksne.
Det er man som leder og professionel, der
arbejder med børn, nødt til at tage bestik
af«, siger hun. »De mest opvakte mandlige
lærere og pædagoger på det her område ved
godt, at omgangsformerne har ændret sig.
Hvis man vil undgå mistanke, så skal man
holde afstand«.

For musiklærer Kevin Lynggaard falder det helt naturligt at røre ved sine elever, når situationen kalder på
det. Men som professionel, der arbejder med børn, er
man nødt til at tage bestik af, at der er en optagethed
af overgreb mod børn i samfundet, mener forskere.
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Stigende pædofiliangst

Stigende optagethed af pædofili er et internationalt samfundsfænomen, der for alvor tog fart i Danmark for omkring 20 år siden, fortæller Karen P. Munk.
De seneste år har en række enkeltsager som eksempelvis Tønder-sagen og en række stramninger af lovgivningen
resulteret i endnu større opmærksomhed. Hun nævner, at
skoleledere nu kan straffes med fængsel, hvis skolen ikke
underretter om en mistanke, at der ikke længere er en
forældelsesfrist for pædofilisager, og at det nu er muligt at
tage samtaler med børn uden forældrenes viden.

»De mest opvakte
mandlige lærere og
pædagoger ved godt, at
omgangsformerne har
ændret sig. Hvis man vil
undgå mistanke, så skal
man holde afstand«.
Karen P. Munk,
ph.d. og psykolog

»Det gør det ved lærerne, at de hellere underretter en
gang for meget end en for lidt. De har angsten siddende
på skulderen. Vi mangler følgeforskning for, hvad det gør
ved lærerne. Det er ikke beskrevet, men vi kan regne det
ud. Den enkelte lærer vil ikke være den, der overser signalerne fra Sofie i 1. klasse«, siger Karen P. Munk.

Nye krav til lærere

Cecilie Nørgaard er oprindelig lærer og i dag uddannelsesog kønssociolog og driver firmaet Mangfold. Hun mener,
at tiden stiller nye krav til lærere.
»Det stiller nogle krav til øget empati. Det stiller nogle
krav til at være meget opmærksom på andre menneskers
grænser og afsæt«, siger hun.
Hun mener, at lærerne selv kan være med til at aftabuisere grænseoverskridende adfærd.
»Det er et problem, at det er tabuiseret. Jo mere man
synliggør de myter og tabuer, jo mindre farlige bliver de.
Man skal kunne tale om det. En lærer skal kunne sige til
en anden lærer, at han/hun synes, læreren gik for tæt på
en elev. Det kræver en åben kultur«, siger hun.
Karen P. Munk mener, at lærerne simpelthen må holde
afstand til eleverne.
28 /
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»Man kan ikke blive renset i sådan en sag. Det er pointen i panikken og i, at man skal holde afstand. Selv om
man kommer gennem en retssag, og anklagen frafaldes,
så bliver man ikke renset. Folk ved, at man godt kan være
skyldig alligevel. Det eneste, man kan gøre, er at holde
afstand til børn«, siger hun.

Myten om det farlige køn

Pædofilifrygten hænger også sammen med, at der eksisterer nogle ødelæggende myter om køn. En af dem er en
fortælling om, at det maskuline kan være farligt, fortæller
Cecilie Nørgaard.
»Det kan være hæmmende og skadende både for børns
socialisering og udvikling, for voksnes trivsel og for hverdagen i daginstitutioner og skoler. Pædofiliangst har været
størst i daginstitutioner. Det har været radikalt, hvad der
foregik. Og det har smittet af på skolen«, siger hun og finder de tørre tal frem.
»I 2012 havde 58 procent af de danske børneinstitutioner særregler for mandlige pædagoger. Regler, som handlede om, hvor de måtte opholde sig, og om de måtte skifte
et barn alene. Man sagde – og det gjorde mændene også
selv – at reglerne var gode, fordi de passede på de mandlige
pædagoger. Hvis man blev anklaget, var man i sikre hænder. Men den sygeliggjorte anklage bag særreglerne satte
sig igennem. Det er kønsdiskrimination, og det blev indberettet til Institut for Menneskerettigheder«.
I 2017 slog Ligebehandlingsnævnet fast, at det ikke er
tilladt at udforme særlige regler for mandlige pædagoger,
og det er godt, mener Cecilie Nørgaard.
»Hvis der er en fortælling om, at det mandlige køn
har en potentiel grænseoverskridende seksuel adfærd,
så vokser børn op med den fortælling, og de tager den
forestilling med sig. Det er alvorligt for dem selv og deres
relationer, og det er vigtigt at forstå, at stereotype kønsfortællinger er super kontraproduktive og ødelæggende for
menneskers frie og lige liv«.
Karen P. Munk har set på, hvordan pædofilifrygt rammer
fagligheden i daginstitutioner. Hun mener, at der i skoler
også bliver taget forholdsregler for at undgå anklager.
»Vi kan se fra undersøgelser af skoler i England, at børnene tager pædofilifrygten med sig. De lærer, at hvis man
vil have krammet på en mand, så skal man fremsætte sådan en anklage. Og det er egentlig ufarligt. For der er ikke
noget fældende bevis – det er påstand mod påstand. Så
der er en gråzone, og har man et vist hævnmotiv, så kan
man altid tage den frem«, siger hun.

Metoo rammer også skolen

Lærere oplever ligesom mange andre i dag et øget pres for
at opføre sig bevidst i forhold til blandt andet køn, seksualitet og etnicitet.
»Det her sker også i en tid, hvor Metoo-bevægelsen i
den grad får medvind«, siger Cecilie Nørgaard og understreger, at hun synes, det har været positivt at få synliggjort gamle magtstrukturer.
»Men mange mænd er i kølvandet blevet i tvivl om,

»Kønnet skal ud
af ligningen. Det
handler ikke om,
at mænd har en
biologisk kerne, der
har lyst til at begå
overgreb«.
Cecilie Nørgaard,
kønssociolog og tidligere lærer

hvordan de skal opføre sig«, siger hun. »De
stiller spørgsmål som: 'Hvad er grænseoverskridende? Hvad betyder samtykke?' For
mig er det klart, men hvis man ikke har været inde over sådan en overvejelse, kan det
være svært«.
Mange modstandere af Metoo-bevægelsen
har netop fremhævet, at der indimellem er
uskyldigt anklagede. Cecilie Nørgaard har
hørt om lærer Johnny Pedersen, som blev
uskyldigt anklaget for grænseoverskridende
adfærd over for piger i 5. klasse. Politiet lagde
sagen ned, og en voldgift har afgjort, at han
blev uberettiget bortvist fra sin lærerstilling.
Cecilie Nørgaard mener, at eksemplet er forfærdeligt, men:
»Det er min holdning, at det, der foregår
i tiden med kritik og forandring af traditionelle magtstrukturer, er en revolution. Og at
vi selvfølgelig skal passe på, at der ikke ruller hoveder, samtidig med at vi gør op med
gamle uvaner og placerer ansvar. Det er også
vigtigt i forhold til de myter, der sker i skolen

– og i samfundet i det hele tage«, siger Cecilie
Nørgaard og tilføjer:
»Vi må gøre alt, hvad vi kan for at lave
systemer, der kan forhindre uretmæssige
anklager, men hvis vi virkelig vil forandre forholdene, skal vi tage fat i udbredte stereotype
kønsopfattelser. Sygdom og sygelig adfærd
findes, og det kan gå ud over børn. Men kønnet skal ud af ligningen. Det handler ikke om,
at mænd har en biologisk kerne, der har lyst
til at begå overgreb«.
Hun ærgrer sig over, at læreruddannelsen
ikke har fået mere fokus på køn, seksualitet
og mangfoldighed.
»Det kom på pædagoguddannelsen i
2014. Jeg troede, at læreruddannelsen ville
følge efter, men der er ikke sket et dyt. Det
er problematisk. Ikke bare for børnene, uddannelsen og dannelsen. Det er også vigtigt
i forhold til de myter, der sker i skolen. Hvis
der ikke sker noget i uddannelsen, så får
myterne lov til at styre«.
mbt@folkeskolen.dk

Vi samler på dygtige folk, der kan og vil. Kom til

INFORMATIONSMØDE
d. 2.9 kl. 17-19 i Parnashuset, Parnasvej 21, 4180 Sorø
Egholt er et højt specialiseret miljøterapeutisk behandlingsmiljø, der har som mål at skabe udvikling hos vores børn/unge
og unge voksne, der alle kæmper med psykiske udfordringer.
Vi tror på, at dem med de mindste forudsætninger, fortjener de
største chancer her i livet. Derfor ansætter vi dem, der både kan
– og vil – gøre en forskel.
Vi har opholdssted, botilbud, intern skole, dagtilbud og STU.

Tilmelding senest 31.8
på adm@egholt.dk

Vi ansætter løbende miljøterapeuter og lærere til hhv. vores
døgntilbud og skole, der pt. udvides, og vil gerne fortælle om
Egholt og vores miljøterapeutiske behandling på informationsmødet.
Måske er du klar til at skifte til en dejlig arbejdsplads, der lægger
vægt på udvikling, uddannelse og meningsfyldt arbejdsliv?

FOLKESKOLEN / 13 / 2020 /

29

TEMA BERØRING

30 /

FOLKESKOLEN / 13 / 2020

»Jeg krammer.
Det er sådan, jeg er«
Tillid kræver nærhed, siger lærer Kevin Lynggaard. Han har aldrig skænket
det en tanke, at elever kan misforstå hans hensigter.

TEKST: MARIA BECHER TRIER · FOTO: SARA GALBIATI

»Kevin«. Pigen råber navnet uden for skolen,
mens hun med åbne arme bevæger sig mod Kevin Lynggaard. Han rækker armene ud, og hun
forsvinder ind i et af de bjørnekram, som den
45-årige musiklærer og mentor for udsatte elever
på Brønshøj Skole i København er kendt for.
De fleste på skolen ved, hvem han er. Han har
ikke en læreruddannelse, men han har et pædagogisk-musikalsk talent, empati og et helt særligt
blik for elever, der har det svært. Han kan ikke
gå ned ad gangen uden at give highfive, et klap
på håret eller et kram. Han har aldrig tænkt over
muligheden for at blive anklaget for at træde over
en elevs grænser, før han hører om Folkeskolens
artikel om Johnny Pedersen, der blev uskyldigt
anklaget for upassende adfærd over for elever i 5.
klasse og blev uberettiget bortvist.
»Jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt. Men
det har jeg aldrig tænkt over. Jeg krammer. Det
er ikke et valg, jeg har taget. Det er sådan, jeg er.
Jeg er tæt med mange børn. Jeg har dem, der har
det meget svært. Det der med at opbygge en tillid, det kræver, at man ikke holder dem væk. Man
kan ikke sige, at du må ikke kramme«, siger han.
Kevin Lynggaard kan godt huske en episode,
som skete, da han for 25 år siden arbejdede som
pædagogmedhjælper.
»Der var en sag om en fyr, der havde gjort et
eller andet. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det
var sindssygt, men jeg tænkte ikke over, hvad det
betød for min måde at være på. Måske er jeg bare

dum og naiv. Men det må være så stressende at
gå og tænke på. Det vil jeg ikke«.
Med mange års erfaring med børn mener han,
at han er rigtig god til at læse og se børns grænser
og behov. Han erkender, at han nægter at tænke
på de mulige konsekvenser, hans måde at være
lærer på kan få.
»Hvis jeg gør det, så dør min funktion. Jeg er
sådan en, som ungerne kommer til, når de har
problemer. Når de har det svært. Når de har kærestesorger. Det er udsatte børn. Børn føler sig
trygge ved mig. Jeg ser dem og snakker med dem
og spørger ind til dem. Og jeg er også klar til at
give et kram, hvis det er det, man har brug for«,
siger han.
»Jeg har et styrkeband, som er et inklusionsspecialpædagogisk projekt. Her bruger vi humor
og ballade. Jeg har en ledelse, der bakker mig op
1.000 procent. De giver ret frie tøjler, fordi de kan
se, det virker«.
Og netop i musiklokalet skal man fejre sejre,
mener Kevin Lynggaard.
»Der er store følelser, og man må røre, og man
får kæmpe optur over det. Det er det samme, når
man endelig slår rekorden på de der 100 meter.
Så er det normalt, at man krammer sine holdkammerater. Det gør man også, når man har optrådt
på scenen. Jeg ved, at nogle af mine kollegaer er
uenige med mig – men jeg føler bare, at alt det,
jeg giver, får jeg igen på 1.000 millioner måder«.
mbt@folkeskolen.dk
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»Automatopfattelser
gør mænd
udsatte«
Børn kan misforstå dine hensigter. Derfor skal særligt mandlige
læreres alarmklokker være veludviklede, lyder det fra Erik Rene Nielsen,
som har været lærer i tre årtier.
TEKST: MARIA BECHER TRIER
FOTO: BIRK KROMANN

Et lærerliv præget af i perioder at have arbejdet
med udsatte børn har udstukket rammerne for
Erik Rene Nielsens lærerliv. I dag er han på en
folkeskole, men han husker stadig instruktionen, da han i 2008 blev ansat på en kostskole.
»Man blev frarådet som mand at være
alene med pigeelever. Børn, der har været
udsat for overgreb, kan have meget svært ved
at tyde de signaler, jeg sender som mand. Vi
måtte aldrig gå ind på et værelse og lukke
døren efter os, for så bragte man sig selv i
en sårbar situation. Vi skulle være meget opmærksomme på konteksten. Der var en stor
forskel på at sidde på et fællesareal og have
en fortrolig samtale og at gå ind på et værelse
og lukke døren efter sig og have den samme
samtale«, fortæller han.
Erik Rene Nielsen er 59 år og ansat på en
mindre landsbyskole i Faaborg-Midtfyn Kommune. Han har fysisk kontakt med børn, når
det indgår naturligt i leg, sjov eller er relateret til undervisningen.
»Men jeg krammer ikke«, siger han og
fortæller, at det kan ske, at elever krammer
spontant.
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»Jeg er meget opmærksom på i dagligdagen, at andre end den berørte elev kan
opleve situationen anderledes, end det var
intentionen. Man skal være opmærksom på,
at omtanke i forbindelse med berøring af
elever også er en beskyttelse af eleven. Jeg
er helt sikker på, at der findes mange elever,
som oplever læreradfærd som grænseoverskridende, men de siger ikke fra, og læreren
opdager det ikke«.
Han mærker, at tiden har ændret sig, i de
år han har været lærer.
»Førhen gik jeg som idrætslærer i bad
sammen med børnene. Det var helt naturligt,
og det gjorde de fleste mandlige lærere, men
med årene er der sket en ændring i den opfattelse, så det sker bare ikke mere. Jeg undrer
mig, for når jeg en sjælden gang kommer i
svømmehallen, er det naturligt, at fædre og
sønner er nøgne foran vildtfremmede«.
Men lærere vil altid komme i dilemmaer,
når det gælder berøring af børn, siger han.
»Et simpelt eksempel er, at et barn har
slået sig på knæet. Man spørger: Må jeg rense såret? Barnet nikker. Mens du renser så-

ret, flytter du fingrene fem centimeter over
knæskallen. Så siger barnet: Du kan godt
holde op med at rage mig på lårene. Det er
den logik, som nogle børn, der er udfordret
af grænser, har«.
»Man er som mandlig lærer nødt til at
vide, at der findes nogle få børn, som hurtigt kan brygge en anden historie ud af det
her. Der findes også børn, der ved, at hvis

de siger sådan og sådan, så slipper de for at
have timer med den mandlige lærer. Og så
siger de ting uden at tænke over konsekvenserne. Derfor er det i min optik rigtig vigtigt,
at ledelserne håndterer tingene efter bogen
og også tænker på medarbejderne, når anklagerne opstår«.
Da Erik Rene Nielsen i fagbladet Folkeskolen læste en artikel om lærer Johnny Peder-

sen, som var blevet uskyldigt anklaget for
upassende adfærd i en 5. klasse, bidrog han
med sine erfaringer i kommentarsporet under
artiklen på folkeskolen.dk. Han håber, andre
lærere vil gøre det samme.
»Det er vigtigt at få talt om, fordi jeg synes,
der er nogle diskurser i befolkningen – nogle
automatopfattelser, der gør, at man som
mand i det pædagogiske felt er meget udsat«.

Erik Rene Nielsen har tænkt meget over,
om han ville være med til et interview i Folkeskolen om dette emne. »Jeg oplever alene
ved at udtale mig i denne artikel, at det her
kan blive farligt. Det sætter jo virkelig det
mod, Johnny Pedersen udviser, i relief. For
det her skal der tales om – af hensyn til både
voksne og børn«.
mbt@folkeskolen.dk
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»Jeg er mere
påpasselig«
Nyuddannet lærer Martin Kongshave kan ikke lide tanken om at skulle passe på, når
han viser omsorg. Men praktikken lærte ham, at skolen er en mærkelig verden, når det
kommer til fysisk kontakt.
TEKST: MARIA BECHER TRIER
FOTO: BIRK KROMANN

Det er mange år siden, Martin Kongshave selv forlod
skolen. Han kan godt huske, hvordan rygter om lærere
dengang kunne brede sig hurtigere end karameller på 9.
klasses sidste skoledag. Var der lærere, man ikke kunne
lide, fik de et øgenavn – som psyko-Torben eller pædofile
Allan. Som militærmand tænkte han ikke på det. Heller
ikke da han blev cand.mag. i filosofi. Men så begyndte
han at arbejde som lærer i folkeskolen, sideløbende med
at han læste meritlæreruddannelsen. I dag er han nyslået
lærer og 34 år gammel.
»Jeg har selv skullet revidere, hvilken udlægning der
kan blive den gængse fortælling, når man er et menneske,
som kan finde på at røre andre mennesker, for eksempel
give et kram eller et klap på skulderen, en highfive«, skrev
han i kommentarsporet på folkeskolen.dk, da han læste
om lærer Johnny Pedersen, som blev uskyldigt anklaget
for overgreb mod piger i 5. klasse. Artiklen fik ham til at
tænke på vendepunktet i sit eget lærerliv.
»Jeg var i praktik i 8. klasse. En af mine praktiklærere
kom til mig. Hun havde snakket med to af pigerne, og de
følte, jeg var ubehagelig i en time. Vi blev enige om at tage
fat i den med det samme«.
Martin Kongshave havde fra begyndelsen mærket, at
der i klassen var en gruppe elever, som havde modstand
mod ham.
»Det viste sig, at det var, fordi de ikke havde brudt sig
om min tone. Det var helt forståeligt. Jeg havde været
lidt hård i filten i en af timerne. Jeg fortalte dem om
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situationen og undskyldte«, fortæller Martin Kongshave.
Han oplevede, at al nærhed fra en lærer kan være
grænseoverskridende, hvis man som elev ikke bryder sig
om læreren.
»Så snart vi havde talt om det, var jeg langt mere rolig
omkring det. Temaet var faktisk en lærer, der var urimelig
hård, som blev til noget med intimsfære, men emnet var
klart 'urimelig hård', da vi talte om det«, siger han.
Læreren, som havde været med til mødet, advarede
ham: »Pas på med at komme dem nær – jeg kan mærke, at
du er et omsorgsfuldt menneske, men pas på«.
Martin Kongshave husker stadig lærerens ord:
»Jeg var selvfølgelig ramt af total dissonans. Det, der
sker, når ens intention er helt ude af trit med den udlægning, som andre mennesker pådutter ens handlinger. Jeg
fandt ud af, at skolen er et unormalt sted. Et sted, hvor
man pludselig kan være psykopat eller pædofil«.
Episoden betyder, at Martin Kongshave fremover vil
tænke sig mere om, når han viser omsorg i skolen.
»Jeg kan ikke lide tanken om at skulle være så påpasselig. Det strider mod alt det, som jeg har lært om
omsorg, da den ofte kræver initiativ. Men jeg vælger nu
at vente, være mere påpasselig og lade eleverne tage det
første initiativ. Og så tænker jeg, at jeg skal være særlig
påpasselig i klasser, hvor der er en modvilje imod mig.
Det lader til, at lærere, der bliver upopulære i en klasse,
er særligt udsatte«.
mbt@folkeskolen.dk
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Børnenes Klimamøde 2020
Hvad kan klimaforandringer betyde for Danmark? Hvad betyder det andre steder i verden?
Og hvad kan vi gøre for at håndtere dem? Alle
disse spørgsmål vil blive endevendt, når Børnenes Klimamøde 2020 løber af stablen den 21.
august til et arrangement, der kan livestreames.

Selve arrangementet foregår i Klimatorium i
Lemvig, der er Danmarks nye klimacenter. DR’s
Sofie Østergaard vil styre slagets gang som
vært, mens klimaformidlerne Nina Bendixen og
Carlo Sørensen vil stå for indholdet af dagens
øvelser. Den primære målgruppe er 5.-6. klas-

Foto: Perlefilm

Udforsk regnskovens hemmeligheder

Tilmeld klassen: info@klimatorium.dk

Mød hverdagen uden for skolen
Dansk Arkitektur Center (DAC) hylder hverdagslivet med den
nye udstilling »Hello Danmark«. Udstillingen vil bestå af seks
installationer, der hver for sig viser forskellige elementer af
hverdagen. Vores forhold til naturen, den danske tillid, hyggen,
cykelkulturen, dansk design og vores glæde ved at være tæt på
vand. »Hello Danmark« løber fra 8. juni til 18. oktober, og den kan
opleves fra Dansk Arkitektur Center beliggende i indre København på
Bryghusgade 10. Udstillingen er støttet af foreningen Realdania og
Knud Højgaards Fond. Adgang er gratis for skoleklasser, men man
bedes melde sin ankomst på forhånd.
Se mere: https://dac.dk/udstillinger/hello-denmark/
Foto: Kontraframe

En ny animationsfilm kaster lys over, hvordan den 6.400 kilometer lange Amazonflod, der går tværs gennem store dele af det sydamerikanske kontinent, blev
til. Peruvianske børn fra Kukama-stammen har været med til at skabe filmen
»Regnskovens hemmelighed«. Der følger undervisningsmateriale med lærervejledning til filmen, der kredser om temaerne biodiversitet og klima med afsæt i
FN’s verdensmål 13 og 15. Med støtte fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriets Oplysningspulje står Perlefilm bag det gratis materiale, der er udarbejdet til elever i 0.-3 klasse i grundskolen.

setrin. Du kan tilmelde klassen via e-mail, så I
får undervisningsmateriale, program til dagen
og link til streaming.

Se materialet: perlefilm.com/regnskovens-hemmelighed

KUN 70KR.
FREM TIL 2. OKTOBER ER DER FAGLIGE DAGE I TIVOLI FOR 4.-10. KLASSE

PR. ELEV/LÆRER
INKL. ENTRÉ & TURPAS

Faglighed og fornøjelse!
Faglige Dage i Danmarks største klasselokale har naturvidenskabeligt fokus, og opgaverne løses ved
forskellige forlystelser rundt omkring i Haven. Opgaverne understøtter arbejdet med Fælles Mål.
For mere information se

WWW.TIVOLI.DK/DA/SKOLER
Orienter jer også her om Tivolis Covid-19 tiltag

WWW.TIVOLI.DK/DA/PRAKTISK/PAS+PAA+HINANDEN
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“DER ER RIGTIG MANGE AF DE FORSØG ELEVERNE LAVER
HERINDE, MAN KAN BRUGE DIREKTE I UNDERVISNINGEN.”
Lærer, Ådalens Skole

Få trafikundervisningen
bragt direkte
til din klasse
Vidste du, at 13 til 16-årige er de
skoleelever, der oftest kommer
til skade i trafikken?
Hjælp dine elever med at blive sikre
trafikanter. Det er nu, de har mest
brug for det.
Få gratis besøg af en gæsteunderviser fra Rådet for Sikker Trafik
i din 8., 9. eller 10. klasse.
Tilmeld dig på sikkertrafik.dk/ToGo
senest 14. august 2020.

DEBAT
Hvad med
klimaet?
DLF MENER
AF DORTE LANGE
NÆSTFORMAND FOR DLF

Der er mange store spørgsmål i spil her ved
skolestart. Det er for eksempel en kunst at
skulle starte undervisning op på næsten
vanlige vilkår, samtidig med at corona
smittetallene stiger.
Der er vigtige undervisningsmæssige erfaringer at drage fra perioden i foråret med lukkede skoler og fjernundervisning, og fra perioden med små hold og færre timer i perioden
med genåbning. I DLF samler vi op på det, vi
kan lære af konsekvenserne for elevernes trivsel og faglige udbytte af undervisningen.
Midt i det hele dukker spørgsmålet om
klimaforandringerne op igen. For én ting er
sikkert – klimaet havde godt af nedlukningen.
Mindre transport og færre flyrejser gjorde, at
CO2-udslippet faldt, men det er ikke en varig
tilstand. Standsningen af klimaforandringerne
kræver store og afgørende politiske skridt.
På kongressen i september vil DLF forholde sig til, hvordan foreningen kan spille
en rolle i kampen mod klimaforandringerne.
DLF har som del af den samlede fagbevægelse
indflydelse på, at vores samfund fortsat er
præget af demokrati og forholdsvis høj grad
af lighed, og kampen mod klimaforandringerne er også en kamp for demokratiet og imod
øget ulighed.
Det vil være et demokratisk problem, hvis
verdens befolkning ikke kan beslutte og gennemføre det, der skal til for at standse de
ødelæggende klimaforandringer.
Millioner af mennesker vil være på flugt
på grund af klimaforandringer. FN forudser
op mod en milliard flygtninge i 2050. Der
vil opstå fødevaremangel, fordi man i store
områder ikke længere kan dyrke jorden på
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grund af alt for høje temperaturer, og mange
plantearter vil uddø.
Dårligere leveforhold kan skabe mistillid
og konflikter, men det fællesskab, der kan
stå imod forringelserne, er samtidig en vej til
øget tillid til egne og andres fælles kræfter.
De unge går forrest i den demokratiske bevægelse mod klimaforandringerne, og som
præsidenten for lærernes verdensorganisation, Education International, sagde sidste
sommer: »Uddannelse er et stærkt redskab
til at rejse opmærksomhed om klimakrisen
og til at opdrage nye generationer til at tage
ansvar«. Som fagforening for lærerne er det
derfor naturligt for DLF at gå ind i bevægelsen på forskellig vis.
Det er for eksempel muligt at styrke de
lokale initiativer for grønnere kommuner
og at samle og dele erfaringer blandt lærere
om, hvordan viden og opmærksomhed på
naturen og klodens overlevelse kan bidrage
til den demokratiske dannelse. Temaet hører
hjemme i alle fag.

På kongressen i
september vil DLF
forholde sig til,
hvordan foreningen
kan spille en rolle i
kampen mod klimaforandringerne.

Der er for få
penge (…)
Henrik Jørgensen,
lærer og tillidsrepræsentant,
Gentofte Skole

»Tænk, hvis vi helt nedlagde
kommunale forvaltninger og lod
pengene gå direkte fra ministeriet til de enkelte skoler. Det skal
ikke være en spareøvelse. De
penge, der bliver brugt på dyr
administration i de kommunale
forvaltninger, skal i stedet gå
direkte til skolerne. Så ligger
pengene der, hvor kerneydelsen
leveres – og ikke alle mulige andre steder.
Kan man det, vil nogle sikkert spørge? Tja, det er sådan
set nogenlunde det, der sker
hos privatskolerne. Jeg har selv
undervist på en privatskole i
syv år, og der har jeg aldrig hørt
nogen beklage sig over, at de lige
manglede en forvaltning, en HRafdeling eller en kommunikationsafdeling – tværtimod«.

Læs hele debatindlægget
på folkeskolen.dk/1848173

STUDIETUR
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 indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

I 2021?
KOM FORREST I KØEN!

Jo før I booker, jo bedre

I får bedre priser og større valgfrihed, mht.
ledig indkvartering, rejsetider og mulighed
for at opfylde programønsker, hvis I booker
studieturen 2021 i god tid.
Vores priser starter fra kun 698 kr./person

(Berlin 3 dage inkl. busrejse, ophold og morgenmad)

Det går ikke, det her

Ring og hør om mulighederne - 7022 8870

Tommy Iversen

Niels Chr. Sauer, skribent, folkeskolelærer emeritus

Sandie Pedersen

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 70 22 88 70

Danmarks Lærerforenings kongres i september kan ikke ryste lærernes krav til
overenskomstforhandlingerne ud af ærmet
på et par dage uden at involvere medlemmerne. Forhåbningen var, at periodeforhandlingerne på baggrund af kommissionsrapporten ville føre til et forslag om
arbejdstidsaftale i løbet af foråret, som så
kunne lægges ud til urafstemning efter en
medlemsdebat i god ro og orden. Dét projekt er de facto løbet ud i sandet.
Det skyldes flere ting. Det er svært at frigøre sig fra en mistanke om, at KL aldrig har
haft hjertet med i denne sag, men afgørende
er det, at KL har stillet ultimative krav, som
til syvende og sidst er dikteret af forhold,
ingen af parterne har magt over (ja, jeg taler
igen om de lange skoledage og vil lige pointere, at hvor meget romerne end grinede
af Cato, endte det faktisk med, at Karthago blev ødelagt).
Nu er vi endt i en situation, hvor meget
tyder på, at periodeforhandlingerne og
urafstemningen desangående løber ud i
sandet, hvorefter hele arbejdstidsspørgs-

målet er kastet tilbage til regulært overenskomstregi. Og så skal kongressen i slutningen af september pludselig opstille kravene
til de ordinære overenskomstforhandlinger
forud for Overenskomst 21.
Der kan på disse betingelser umuligt
blive tale om nogen dybtgående debat om
den meget komplekse situation, der i så
fald foreligger – endsige nogen som helst
form for demokratisk involvering af medlemmerne. Og dette sker i en situation,
hvor lærerne efter alt at dømme står ved
en skillevej. Kampen om lov 409 kan næppe sparkes til hjørne for tredje gang.
Det haster derfor med en plan B. Den
kunne for eksempel lyde noget i retning af, at
kongressen beslutter at udskyde kravopstillingen til en ekstraordinær kongres afholdt så
sent som muligt, hvorved der kan blive tid
til via en informationsindsats at præsentere
medlemmerne for situationen i al dens uoverskuelighed og inddrage dem i en debat, der
skal være bagtæppe for den overenskomstforhandling, som kan blive skæbnesvanger for
DLF og for lærerprofessionen.

Billig studietur til
Tyskland -tog eller bus

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

Berlin | Tog | 4 dg/3 nt. ............
Berlin | Bus | 3 dg/2 nt. ............
Hamborg | Tog | 4 dg/3 nt. .....
Hamborg | Bus | 3 dg/2 nt. .....
München | Tog | 5 dg/4 nt. .....
München | Bus | 6 dg/3 nt. .....

725
685
765
820
2.586
1.615

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

FOLKESKOLEN / 13 / 2020 /

39

NATUR/ TEKNOLOGI
SYV!

»Jeg har fanget syv på en gang!
Jeg skal være rejefanger, når
jeg bliver stor«, siger Thøger
begejstret.

FØLSOM

Sigurd er i gang med at
undersøge, hvad rejer bruger
følehornene til. Til at føle med?
Han afprøver det i et lille
akvarium og observerer.

NØRD ER BLEVET
ET HURRAORD
Børn lærer at stille gode spørgsmål i Mikroforskerprojektet – et nyt initiativ fra Naturvejledning Danmark, der skal lære børn at søge og finde viden
i naturen. Formen er tæt på videnskabeligt arbejde: undren, undersøgelse,
forklaring. 0.a fra Molsskolen er med i et projekt om rejer. »Det har ændret
min måde at undervise på. Fra at formidle viden til at opmuntre til undren
og undersøgelse. Nørd er blevet et hurraord, siden vi begyndte«, fortæller
lærer Morten Alsing.
TEKST OG FOTO: SIMON JEPPESEN
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SVÆVER

Celina undrer sig over, at halen
er delt i tre stråler. Mon de bruger
den til at svømme med? Men
de bruger den også til at holde
balancen med – som en fugl, når
den svæver.

NATURNØRD

»Som lille var min yndlingsbog:
'Småkræ – Sommerfugle, guldsmede, biller, snegle med mere'. Jeg
havde den under min hovedpude«,
fortæller 0.a’s klasselærer,
Morten Alsing.

REJEHOP

Nora observerer, at rejerne
bruger benene til at svømme fremad
og halen, når de flygter baglæns
i et rejehop.

SPISER

Norah Ella fodrer rejerne med
en musling og ser, at de har en lille
mund og små gribekløer. Morten
Alsing oplever, at flere piger er
nysgerrige og undersøgende
uden for klasseværelset.
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ANMELDELSER
Di – dak – tik i
mundrette bidder
Didaktikkens jungle er fuld af frodighed, som slynger sig ind
og ud – hen imod og væk fra hinanden. Selv den mest erfarne
junglebetvinger kan miste fodfæstet. Lea Lund giver
et introducerende overlevelseskursus.

DIDAKTIK

Kort & godt om didaktik
• Lea Lund
• 225 kroner
• 172 sider
• Serie: Kort & godt
• Dansk Psykologisk Forlag

○ ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM

Didaktikken præsenterer sig som et ordnet laboratorium med fine modeller og præcis terminologi, petriskåle med eksperimenter, skarpe opdelinger mellem ingredienser. Alligevel kan det
føles som en tilgroet jungle, når man bevæger
sig ind i didaktikkens forjættende verden. Det
paradoks tager Lea Lund alvorligt i sin lille bog
om didaktik.
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Det erklæres i introduktionen, at bogens
formål er at ruste læseren til det næste møde
med det næste nye modelune inden for det
pædagogiske felt. Det er klar og meget velkommen tale. Det er – selvfølgelig – ikke bogens eneste formål, den stræber også efter at
give læseren en viden og et sprog til at beskrive
arbejdet inden for diverse didaktiske felter professionelt. Men hvor er det herligt, at bogen
allerede i introduktionen tør melde ud, at det
pædagogiske felt er fyldt med nye tiltag, som
med forfatterens egne ord kan være gammel
vin på nye flasker eller reelt nye anskuelser. Det
er vigtigt at være rustet til at se forskellen og
til at kunne vurdere kvaliteten og relevansen af
forskellige didaktiske tilgange, hvad end de er
gamle eller nye.

»Tag ikke fejl.
'Kort & godt om didaktik' er ikke
noget religiøst, bagstræberisk
korstog. Den gør det, den
lover: leverer viden om didaktik,
indsigt i de forskellige tankegange,
som præger forskellige
didaktiske positioner«.

Tag ikke fejl. »Kort & godt om didaktik« er
ikke noget religiøst, bagstræberisk korstog. Den
gør det, den lover: leverer viden om didaktik,

indsigt i de forskellige tankegange, som præger
forskellige didaktiske positioner.
»Kort & godt om didaktik« tegner et overbliksbillede over det didaktiske landskab. Den
leverer definitioner på didaktikbegrebet: forskellen mellem læring og undervisning og mellem didaktik og pædagogik. Den gør rede for
de forskellige positioner i den angelsaksiske og
den kontinentale tradition. Den præsenterer
en lang række centrale teoretikeres ståsteder
og et hav af modeller. Det er således en forholdsvis grundig indføring i didaktikken. Bogen
forsøger at markere forskellene og konsekvenserne af de forskellige tilgange og modeller. På
den måde sker der en vis progression i dens
gennemgang, fordi den således inviterer læseren til at reflektere over forskellene og deres
konsekvenser.
»Kort & godt om didaktik« inviterer også
mere direkte til didaktiske refleksioner. Det er jo
meget fornuftigt at knytte an til læserens erfaringer eller overvejelser, men netop her bliver bogen måske lige lovlig følepædagogisk. Den fine
ukrukkede gennemgang af teorierne står i kontrast til de mere følsomme »prøv-lige-at-tænke-over-det-her-lidt«. Men det er et meget lille
hår i en ellers nærende suppe. Så hvis prisen for
en uforfærdet, uimponeret, præcis og kortfattet
oversigt over mange af didaktikkens snørklede
stier er et par lidt for håndholdte opfordringer til
refleksion over egen praksis – så er det bare at
betale. »Kort & godt om didaktik« er en fornem
begynderbog, en overskuelig introduktion og en
god ballast – inden man drager ind i didaktikkens frodige jungle.

En dåseåbner til at arbejde
med designprocesser
»Lærer under designprocesser« tilbyder en gennemtænkt
pendlen mellem brugbar teori og praksiseksempler, du
allerede kan bruge på mandag.

○ ANMELDT AF: KRISTIAN NØHR JENSEN

IT

Lærer under designprocesser – digital
fabrikation og designprocesser i FabLab
• Antologi. Charlotte Agerby
Schultz (redaktør)
• 270 kroner
• 191 sider
• Dafolo

Jeg har mere eller mindre ødelagt »Lærer under designprocesser«, i hvert fald står bogen
ikke så ny og fin som før læsning. Den er nu
spækket med markeringer, figurer og andre
kuglepensstreger. Markeringer, der enten lægger sig i kategorien interessante perspektiver
eller konkrete handlemuligheder/tips, der kan
bruges med det samme.
Bogen virker som et meget ydmygt bogprojekt. Bidragyderne har formået at skabe et helstøbt koncept, hvor de forskellige indlæg er afstemt og bygger oven på hinanden. Det giver derfor ikke mening at fremhæve enkelte kapitler, idet

formen og kvaliteten opleves som konsistent.
Igennem det meste af bogen er designcirklen et
omdrejningspunkt, og det er tydeligt at mærke,
at figuren er en vigtig dåseåbner til at eksplicitere
og fastholde refleksionen i processerne. Design
cirklen bliver vendt og drejet på mange uddannelsesniveauer, og den suppleres fint med andre
teoretiske perspektiver som Kolbs læringscirkel og
Schøns refleksionsforståelse. Dermed tilbydes en
stor spejlingsværdi, der i hvert fald giver mig mod
på at arbejde mere struktureret med designprocesser i undervisningen.
Jeg kan varmt anbefale bogen, hvis du
ønsker at arbejde med at stilladsere designprocesser, hvor den lærende er i centrum.

#WÖRTERVERÄNDERNWELTEN
Det Nationale Center for Fremmedsprog, Goethe-Instituttet, Sproglærerforeningen og Tysklærerforeningen for Grundskolen
inviterer tyskelever i 8.-10. klasse til at deltage i den kreative konkurrence #WörterVerändernWelten.
Konkurrenceperioden løber fra 1. november 2020 til 1. marts 2021, og der udarbejdes spændende undervisningsmaterialer til
konkurrencen, der med minimal forberedelsestid er lige til at bruge i undervisningen.
Deltagelse er gratis, og der er attraktive præmier til vinderne.
Læs mere om konkurrencen på ncff.dk/tyskkonkurrence-for-grundskolen
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ANMELDELSER
Sæt legende læring
på skoleskemaet
Denne bog tager læseren med på en historisk legetidsrejse, præsenterer et
spritnyt legeparadigme og giver spændende stof til eftertanke: For hvilken
betydning har leg for børn og unges udvikling? Og hvorfor skal legen på
skemaet i nutidens folkeskole?

Leg – En ny forståelse
• Dion Sommer
• 150 kroner
• 150 sider
• Samfundslitteratur

Mere om leg: Læs Dion Sommers kronik om,
hvorfor den fremtidsparate skole har leg på
skoleskemaet, på folkeskolen.dk/1844158

○ ANMELDT AF: CHRISTINA KROLMER

»Den syge, man helst ikke skal kureres for, er
legesyge«, slår forfatteren an på bogens allerførste side. Dennes ambition, at »skrive en
ny og anderledes bog om leg – fra dens allertidligste spor til dens fremtidsrolle for børn og
samfund«, er lykkedes til fulde.
Bogen er den nyeste i serien »Professionernes
begreber«, hvor forskere videregiver »en forståelse
af professionsrelevante begreber«. Kommende og
erfarne pædagoger, lærere, socialrådgivere eller
sundhedsprofessionelle er målgruppen.
Efter forord og introduktion indledes det første af bogens syv kapitler med en status på legens nuværende vilkår. De følgende kapitler omhandler to forskellige legesyn, legedefinitioner
og typer af legetøj. Herefter præsenteres læseren for et helt nyt legeparadigme, der suppleres

med eksempler på, hvordan den professionelle
voksne kan understøtte barnets udvikling i dette. I femte kapitel inviteres læseren på tidsrejse
tilbage til legens forhistorie og historie. I sjette
kapitel udfoldes evidensen for legende læring,
og bogen afrundes med et kig ind i fremtiden,
hvor legen også bør spille en central rolle.
Ahaoplevelser er der nok af, mens jeg læser bogen. Eksempelvis er det nyt for mig, at
forskning i leg er så sporadisk herhjemme,
og at legen direkte påvirker menneskets evolution. Og sidst, men absolut ikke mindst: De
spændende perspektiver i legende læring.
»Leg – En ny forståelse« er en yderst nuanceret og velskrevet bog i et levende og letforståe
ligt sprog. Som læser får jeg selve essensen af,
hvad der er værd at vide om leg. På relativt få
sider formidler forfatteren sin forskning og relaterer denne til min lærerpraksis.

år
r. over 6
k
0
0
.0
0
Fx 10 4,- pr. måned
til 1.66
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PÆ D A G O G I K

folkeskolen.dk/fag
folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I
FÆLLESSKABET FOR

LÆRERSTUDERENDE
På det nye netværk deler lærerstuderende
faglig viden, tips og holdninger. Der er også den
nyeste forskning, anmeldelser og artikler om
læreruddannelse og studieliv.
Tilmeld dig netværket og få en mail med nyt.

folkeskolen.dk/lærerstuderende
Tip os:
Sebastian Bjerril, ansvarlig for det
faglige netværk Lærerstuderende
bje@folkeskolen.dk

Kvik-nr. 80736813

JOBANNONCER

Nordfyns Kommune, 5400 Bogense

Distriktsskoleleder til distrikt Kystskolen

FRA LÆRERJOB.DK

§ Ansøgningsfristen er den 02. sep. 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. 80736817

Langhøjskolen, 2650 Hvidovre

Faglig leder til SFO og 0. klasse søges
Øvrige job

Kvik-nr. 80493767

Kvik-nr. 80790685

Druestrup Friskole, 4682 Tureby

Afd. Fensmark - Holmegaardskolen, 4700 Næstved

Druestrup Friskole søger ny skoleleder

Holmegaardskolen søger en afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 14. aug. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 17. aug. 2020

Kvik-nr. 80571615

Kvik-nr. 80790687

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Slagelse Kommune, 4200 Slagelse

Afdelingsleder til skolefritidsordningen

Viceskoleleder til Xclass

§ Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 21. aug. 2020

Kvik-nr. 80588621

Kvik-nr. 80450432

Tårnborg Skole, 4220 Korsør

Sportsefterskolen Sjælsølund, 2970 Hørsholm

Afdelingsleder / daglig leder til Tårnborg skole

Dansk- og engelsklærer søges fra 1. oktober

§ Ansøgningsfristen er den 20. aug. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 14. aug. 2020

Kvik-nr. 80598190

Kvik-nr. 80580963

Sankt Petri Skole Grundskole, 1451 København K

Vrigsted Efterskole, 7140 Stouby

Afdelingsleder 0.-4. klasse nyoprettet stilling

Lærer til dansk, engelsk, dans, gymnastik søges

§ Ansøgningsfristen er den 20. aug. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2020

Kvik-nr. 80603178

Kvik-nr. 80562986

Ellemarkskolen, 4600 Køge

Endrupskolen, 3480 Fredensborg

Viceskoleleder til Ellemarkskolen

Matematik- og naturfagslærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 14. aug. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 16. aug. 2020

Kvik-nr. 80611626

Kvik-nr. 80694358

Solvangskolen, 3520 Farum

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Er du vores nye afdelingsleder?

AKT-medarbejder søges til PLC-teamet

§ Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 16. aug. 2020

Kvik-nr. 80645648
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§ Ansøgningsfristen er den 16. aug. 2020

Kvik-nr. 80620386

Nordstjerneskolen, 3200 Helsinge

Marie Mørks Skole, 3400 Hillerød

Afdelingsleder til nybygget skole i Helsinge

Dansk- og engelsklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 20. aug. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 20. aug. 2020
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Kvik-nr. 80701888

Issø-skolen, 5771 Stenstrup

Lærere søges til Issø-skolen pr. 1. oktober 2020
§ Ansøgningsfristen er den 14. aug. 2020

Kvik-nr. 80731249

Institut Sankt Joseph, 2100 København Ø

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2020

Læreruddannet bibliotekar med undervisning

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38:

HÅNDVÆRK OG DESIGN: ET FAG BLIVER TIL
FA G B L A D F O R U N D E R V I S E R E

§ Ansøgningsfristen er den 24. aug. 2020

NR. 11

|

11. JUNI

|

2020

3

NYE SPECIALSKOLER
NÆSTE SKOLEÅR
LÆS SIDE 22

DANSK:

LÆR ELEVERNE
AT NYDE
LITTERATUR
LÆS SIDE 8

Kvik-nr. 80744339

EN FLAD
FORNEMMELSE

Tre Falke Skolen, 2000 Frederiksberg

Lærer til Tre Falke Skolen
§ Ansøgningsfristen er den 17. aug. 2020

Kvik-nr. 80754577

Grydemoseskolen, 3060 Espergærde

Lærere til Team V
§ Ansøgningsfristen er den 19. aug. 2020

Mathias Keimling afslutter folkeskolen uden
sommerens eksaminer. Forsker håber, at
aflysningen af afgangsprøverne vil føre til en
debat om talfiksering i optagelsessystemet.
LÆS SIDE 14
03.04.2020 12.25

FS07_Fagbladet Folkeskolen_AS.indd

1

NUMMER 14:
Tirsdag 18. august 2020 kl. 12
NUMMER 15:
Tirsdag 1. september 2020 kl. 12
NUMMER 16:
Tirsdag 15. september 2020 kl. 12

Kvik-nr. 80792690

Copenhagen Study Centre, 2840 Holte

Lærer søges til en privatskole med 9 elever.

Materiale sendes til:
stillinger@media-partners.dk

§ Ansøgningsfristen er den 03. sep. 2020

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

Næste nummer
udkommer torsdag
den 27. august
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VÆR MED I
FÆLLESSKABET

LÆRERSENIOR
På det nye netværk deler
pensionerede lærere refleksioner,
viden og holdninger. Der er også
artikler om tilværelsen som lærer
i den tredje alder.
Tilmeld dig og få en mail
med nyt.

folkeskolen.dk/lærersenior

Tip os:
TIP OS:
Dorthe Kirkgaard Nielsen, ansvarlig for det faglige netværk Lærersenior
laerersenior@folkeskolen.dk

154072_ann_halvsides_192x118.indd 1

Følg med og deltag
i debatten på

RUBRIKANNONCER
Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland

www.6401.dk
48 /
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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
• Skolen ved Sorte Hest.
• Isbryderen
• Vikasku
Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra onsdag den 1. april 2020 ikke
må søge job eller lade sig ansætte ved disse skoler.
Der har i over et år været ført forhandlinger med Dansk Erhverv Arbejdsgiver,
der repræsenterer dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst til dækning
af undervisningsarbejdet på dagbehandlingstilbuddene. Desværre har
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat. Derfor er det besluttet at udvide
blokaden, som hidtil kun har dækket Sputnik.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening, ligesom
man kan miste retten til senere at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

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 42

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

KOMMUNE STÆVNET:

DLF KRÆVER
ERSTATNING
TIL LÆRER
LÆS SIDE 10

TØR DU KRAMME
DINE ELEVER?

Kevin Lynggard vil ikke lade sig skræmme af
pædofilifrygten. Men andre mandlige lærere er holdt
op med at udvise fysisk omsorg for deres elever.
TEMA SIDE 26

Forsidefoto:
Sara Galbiati
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Folkeskolen er fremstillet hos
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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.
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USKOLET
VED MORTEN RIEMANN

Ferie og hverdag – er der
egentlig så stor forskel?
Svaret er ja. Selvfølgelig er der det

Ferie: Sand mellem tæerne.
Hverdag: Knas mellem lærerne.
Ferie: Den infernalske larm fra nabosommerhusets
nyanskaffede soundbox.
Hverdag: 6.b.
Ferie: Løbsk græsslåmaskine.
Hverdag: Sammenbrudt kopimaskine.
Ferie: Slå smut.
Hverdag: Kahoot.
Ferie: Børn konstant på mobil.
Hverdag: Andres børn konstant på mobil.
Ferie: Du overhører voksne tale grimt til deres ganske vist
heller ikke altid lige charmerende børn.
Hverdag: Du er en rummelig og tålmodig lærer, der
… okay, vi er alle sammen mennesker.

Ferie: Formiddagsrosé, middags-Aperol,
eftermiddags-gin/tonic, feriesmøger, øl.
Hverdag: Kaffe. Forskellige præparater.
Ferie: Din hjerne er indstillet på aktivitetsniveau 0.
Hverdag: Du skal svare på alt dagen lang.
Ferie: Alle børn vil bade hele tiden.
Hverdag: Ingen børn vil bade efter idræt.

Ferie: Jordbær og fløde.
Hverdag: Mindreværd og møde.
Ferie: Æstetisk formfuldendte romaner.
Hverdag: Etisk tvivlsomme forældremails.
Ferie: Fred og ro og frihed. Påmindelse om, hvad der virkelig
er værdifuldt her i livet.
Hverdag: Sikke en omgang carpe diem-bullshit. Vi skal have
hjulene i gang igen. Det handler om vækst, så vi kan få
anerkendelse fra andre forpustede forbrugere.

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.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 199

Tegning: Craig Stephens
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- til støtte for børn og unge siden 2005

- årets sjoveste bagekonkurrence for skoler og børneinstitutioner i hele Danmark
Siden 2005 har det landsdækkende event Bag For En Sag
skabt hjertevarme bageaktiviteter overalt i skoler og
børneinstitutioner. Alene i 2019 medvirkede 1.600 skoler og
institutioner til fordel for udsatte børn i Danmark.
I Bag For En Sags 15-årige historie har børnene i fællesskab
samlet cirka 20 millioner kroner ind til udsatte børn i Danmark. Fra i år bager vi sammen til fordel for Børn, Unge & Sorg
– fordi ingen børn skal stå alene, når det værst tænkelige
sker: En mor, far, søster eller bror, der bliver alvorligt syg
eller dør.
Bag For En Sag udvider med sjov bagekonkurrence
med Rosa og Tobias!
Igen i år skal børnene bevæbne sig med kageruller
og piskeris, for udover Bag For En Sags
traditionsrige ’Bag For En Sag’-event
torsdag den 8. oktober 2020, har vi skabt en
ny og sjov ekstra aktivitet: Børnenes Bage
Battle 2020 - for alle skoler og børneinstitutioner i Danmark!
De søde og dygtige dommere er Tobias Hamann og Rosa
Kildahl. Både Tobias og Rosa er kendt fra TV og elsket af
børn og voksne for deres store passion for at bage.
De afsluttende Børnenes Bage Battle-finaler optages som

en rigtig bagedyst og vises efterfølgende på både Børneavisens og Bag For En Sags hjemmesider. Børneavisen er
vært ved finalerne i henholdsvis Aarhus og København.
Børnenes Bage Battle 2020 er et samarbejde mellem Bag
For En Sag, Børn, Unge & Sorg og Børneavisen, der udgives
af JP/Politikens Hus. Børneavisen vil dække konkurrencen
fra start til slut og vi kan godt love, at det bliver sjovt…!
Målsætningen med Børnenes Bage Battle 2020 er at give
børnene indsigt i:
• At hjælpe andre børn der har det svært og være
en god kammerat.

• Fællesskabet og det at gøre en forskel - sammen.
• Bagning, råvarer og køkkenværktøjer.
• Madglæde, kreativitet og hygiejne i køkkenet
- og hvor vigtigt det er.

DET ER LET AT DELTAGE!
Deltagelse i Børnenes Bage Battle 2020 forudsætter, at I er
tilmeldt eventet ’Bag for en Sag’ torsdag den 8. oktober 2020
Det er let at deltage - tilmelding er allerede åben på
www.bagforensag.dk. Her vil program og konkurrenceregler
også fremgå forud for konkurrencen.

Send jeres tilmelding nu, så I kan være med til dette kæmpe slag i bolledejen!

- til støtte for børn og unge siden 2005

Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

meld din klasse til

gocook smagekassen
155.00

elever de 0
ltog
i 2019

Deltag i GoCooks eksperimenterende og tværfaglige forløb om danske
æbler. Lær fx om æblets smag, bæredygtighed og følg produktionen
fra jord til bord. Tilbered retter med danske æblesorter.
Du modtager GRATIS undervisningsmaterialer og opskriftshæfter
til hele klassen til 4-8 undervisningsgange i uge 39. I uge 43, 44
ELLER 45 henter du en GRATIS * smagekasse med råvarer til
øvelser og 2 retter til 24 elever i den lokale Coop-butik.
TILMELD DIN KLASSE PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK
Du kan ændre eller annullere din tilmelding frem til 5. september.
* Du må regne med op til 200 kr. til ekstra råvarer til de 2 retter i smagekassen.

