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Tæt på troen
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Moderne undervisning i kristendomskundskab
– helt i øjenhøjde med eleverne i 1.-3. klasse.
Med Gyldendals nye fagportal til kristendomskundskab får du:
■

Veltilrettelagte undervisningsforløb med læringsmål og

9790

evaluering
■

Fagligt indhold der dækker alle kompetenceområder

■

Videoer og tegnefilm produceret specielt til fagportalen

■

Opgaver og aktiviteter der tager højde for elevernes læsefærdigheder og evner til selvstændig opgaveløsning

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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Ridderne om
det halvrunde
bord

Man ser det for sig: 23 riddere med lyssværd, som på et splitsekund hvirvler

sig rundt om politikere, penge og folkeskolereform og i et lysende grønt glimt skaffer
lærerne et par timers forberedelsestid hver dag, så de fredeligt kan følge deres kald
omgivet af glade, dygtige og demokratiske elever.
Hvor ville det være dejligt, hvis det var den nye hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening. Men selv om virkeligheden ikke sådan lader sig omforme til en Star Wars-film,
skorter det i hvert fald ikke på vilje og drømme, når man læser indlæggene i bladet fra
kandidaterne til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening.
Rundtomkring i bladet kan de så læse om de tendenser, udfordringer og problemer,
som de skal forholde sig til, hvis de bliver valgt. Det gennemgående problem er, hvordan man kan være en professionel lærer, når der er skruet op for undervisningstiden,
uden at forberedelsestiden er fulgt med.
DLF’s egen opsamling på Overenskomst 15 er i fuld gang – og det kan ikke komme
bag på nogen, at det er svært at få tid nok. At kommunerne så samtidig sætter andre
projekter i søen ved siden af reformen, kan til gengæld godt overraske. Der er ellers
rigeligt på dagsordenen.
Og så er der stress og et hjerteanfald efter alt for lang tid med alt for meget arbejde,
inklusion uden øremærkede midler og så videre. Der er problemer nok.
Netop i skrivende stund er politikerne så i gang med at føje ekstra byrder til skolen,
fordi den spareøvelse i kommunerne, som regeringen har døbt »omprioriteringsbidrag«, ser ud til at fjerne 2,4 milliarder fra kommunerne hvert af de kommende år.
Nogle af dem vil formentlig blive forhandlet tilbage igen – men ikke meget tyder på, at
det bliver i form af flere lærerstillinger i folkeskolen!
Men de kommende hovedstyrelsesmedlemmer kan heldigvis også læse om en lærer,
som har fundet sin arbejdsglæde igen. Hun oplever, at hun kan flytte nogle af de mest
udsatte børn. Det er godt nok sket via delvist frivilligt arbejde i sommerferien. Alligevel
fortæller historien om læreren på »Lær for Livet«-camp, hvor meget det betyder at få
lov til at gøre sit lærerarbejde godt.

Et stærkt fællesskab og en stærk forening er et godt fundament for at kunne tackle alle de udfordringer, som lærerne står over for. Så derfor lyder der herfra en opfordring
til at stemme til hovedstyrelsesvalget, også selv om det er
mennesker og ikke riddere, som stiller op!

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,
ANSV. CHEFREDAKTØR
HJO@FOLKESKOLEN.DK

Læringsplatforme
»Vi kan lave computersystemer til alt, men
vinderen i forhold til
læringsplatformen bliver
den systemudvikler, der
imødekommer lærerens
dovenskab og skolelederens resultatløn. Det
synes jeg er ærgerligt«.
Kristian Nøhr Jensen

Multitasking
»Vi kan ikke forvente, at
den enkelte ’digitale indfødte’ selv skal udforske og
kontrollere, hvornår koncentrationen og dermed
læringen bliver ødelagt, og
hvornår multitasking og
den digitale platform
forbedrer læringen«.
Theresa Schilhab

Kristendom
»En uge består rundt
regnet af 168 timer. Af de
168 timer er der tre timer
om ugen, hvor jeg virkelig
rammer et menneskeligt
high. Nemlig når jeg har
kristendom i 4. klasse. En
årgang og en alder, hvor
verden for alvor begynder
at åbne sig for eleverne«.
Kristoffer Høyrup
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NATURFAG 7.-9. NYHED

Xplore På tværs

Nyt læremiddel til de fællesfaglige fokusområder i naturfagene
Xplore På tværs er er et nyt læremiddel til de fællesfaglige fokusområder i geografi,
biologi og fysik/kemi i 7.-9. klasse. Læremidlet består af websitet iXplore På tværs og
en elevbog, elevhæfte og lærerhåndbog (udkommer primo 2016).
PRØV WEBSITET iXPLORE PÅ TVÆRS

FÆLLESFAGLIGE FOKUSOMRÅDER

OG BESTIL TRYKT PRØVEKAPITEL

Læremidlet har fokus på de nye kompetencemål

Du kan allerede nu prøve websitet iXplore På tværs,

og indeholder otte undervisningsforløb, herunder til

som er under opbygning. Her kan du og dine elever

de seks fællesfaglige fokusområder, som defineret

arbejde med fokusområderne “Bæredygtig energi-

i Forenklede Fælles Mål:

forsyning”, “Fremtidens bæredygtige produktion” og

• Produktion med bæredygtig udnyttelse

“Drikkevand – nu og i morgen”.

• Bæredygtig energiforsyning

Du skal blot bestille et prøveabonnement på

• Drikkevandsforsyning

www.goforlag.dk/prøveabonnement.

• Udledning af stoffer til atmosfæren
• Strålings indvirkning på levende organismer

Bestil også et klassesæt af det trykte prøvekapitel

• Teknologiens betydning for sundhed og levevilkår

”Bæredygtig energiforsyning” på go@goforlag.dk

• Store katastrofers globale aftryk

– så længe lager haves.

• Udforskning af Universet
Xplore På tværs lægger op til den nye praktisk-mundtlige fælles naturfagsprøve i 9. klasse.
Læremidlet kan både bruges i sammenhæng med
naturfagssystemerne Xplore/iXplore og andre naturfagssystemer.

www.goforlag.dk
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ENGELSK 1.-3. KLASSE

Lær engelsk med leg,
spil og bevægelse
Kombinér portalen Gekko-engelsk indskoling med Marmaduke-kassen

Gekko-engelsk
Indskoling
På portalforsiden Gekko-engelsk får du fagligt overblik over portalens muligheder. Her finder du forslag
til læringsmål, tegn på læring og planlægning. Det er
lige til at bruge i din undervisning og helt frit
tilgængeligt!
Weekdays and Time er et nyt spændende forløb
til indskolingen. Her arbejder eleverne med at lytte,
læse og lege med ordforrådet, og anvende det i små
sproglige Cooperative Learning-øvelser.

Marmaduke
- eventyrlig engelsk til de mindste
I Marmaduke finder du et fint univers til at lære dine elever i indskolingen de
første sætninger på engelsk. Åbn den eventyrlige kasse sammen med dine
elever. Op springer storybøger, plakater, kort med dyr og farver, memoryspil,
remser og sange. Webressourcer i form af lyd, interaktive spil og sanglege.
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Sælg flotte til/fra-kort

Tjen 2.500,Til klassen
– og hjælp samtidigt børn i nød

INDHOLD

6

10

17

Inklusion

Færre penge til
inklusion fra
kommunerne, viser
forskningsprojekt.

De første måneder
med Overenskomst 15

Frustrationerne kom på bordet
i Lejre, da tillidsrepræsentant
Marianne Gregersen tog en snak
med faglig klub.

STRESS
alle klasser tjener

2.500,-

for hver kasse solgte kort

Marina Norling var stresset,
var helt holdt op med at
holde pauser i løbet af
arbejdsdagen,
og så natten
før sidste
skoledag fik hun
en blodprop i hjertet.
Læs beretningen om,
hvordan hun har lagt
sin hverdag om.

FRI RETUR-RET
Yderligere information / bestilling af kort:

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

E

n blodprop i hjertet er noget, man
forstår. Så nu har lærer Marina
Norling skåret ned på ambitionerne,
hun er begyndt at holde sine pauser
i arbejdsdagen, spiser havreklid og
dyrker morgengymnastik.
Blodproppen kom natten før sidste skoledag
på Arden Skole i det nordjyske. Forud var gået et
hårdt arbejdsår med folkeskolereformens nye tiltag, flere lektioner, klasselærerfunktion i 1. klasse
og specialundervisning. En kollega var gået ned
med stress allerede et par uger inde i skoleåret.
»Men jeg havde det jo meget godt. Jeg begyndte bare at være så træt. Det var pludselig
uoverskueligt at gå en tur, og jeg længtes bare efter sommerferie. Stress var det ikke, tænkte jeg,
for så skulle man vel bryde grædende sammen,
og sådan havde jeg det ikke. Nu kan jeg se, at jeg
længe havde overset alle signaler for stress«, fortæller Marina Norling.
Blandt andet var hun holdt op med at holde
pauser med kollegerne. Holdt op med at spise i
frokostpausen, fordi hun jo lige kunne presse en
af de mange opgaver ind dér.
Så stress var det nok alligevel.

Blodprop om natten
Næstsidste skoledag før sommerferien havde
hun en underlig fornemmelse ved spiserøret og
var helt udmattet, da hun kom hjem fra arbejde.
Hun hvilede sig, men kom op for at spise aftensmad med familien. Om natten vågnede hun med
kraftige smerter i hjertet, og armene var helt
slappe.
»Jeg havde en fornemmelse af, at dette kunne
blive døden, hvis jeg ikke fik ringet 112. Det gjorde sindssygt ondt i hjertet«.
Hendes mand ringede til alarmcentralen, og
da ambulancen kom, havde hun meget påvirket
hjerterytme. Ambulancefolkene satte elektroder
på hende, men kunne ikke aflæse noget alvorligt
ud fra målingerne. Hun havde kvalme, og det
endte med, at hun blev indlagt på Hobro Sygehus.
Hele natten kastede hun voldsomt op, havde
smerter og oplevede stadig at have underligt
slappe arme. En sygeplejerske tog sig af hende,
men hun fik ingen behandling. Det var nok bare
noget med maven.
»Om morgenen kom en læge og spurgte,
hvorfor han ikke var blevet tilkaldt i løbet af
natten. Han kunne straks se på mine tal, at jeg
havde en blodprop i hjertet. Så røg jeg videre til
Aalborg, hvor jeg blev undersøgt og fik radioaktiv væske sendt ind i mine årer, så de kunne se,
at der var passage«, fortæller Marina Norling.
Lægen fortalte hende, at de voldsomme opkastninger var kroppens måde at komme af med
6/
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Stress
udløste
blodprop
i hjertet
Lærer Marina Norling var holdt helt op med at
holde pauser i løbet af arbejdsdagen, og natten før
sidste skoledag i juni i år vågnede hun med smerter i
brystet. Det viste sig at være en blodprop i hjertet.

TEKST HELLE LAURITSEN • FOTO LARS HORN

45 minutter på stepbænk
hver morgen er blevet det
nye ritual for Marina Norling.
Pulsen skal op. Hun motionerer
for at få stresshormonerne væk,
og nu kan hun slet ikke undvære det.
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STRESS

»Jeg var meget vred
lige efter blodproppen.
Ikke på min egen skole,
men på skolesystemet.
På alt det topstyrede
i skolereformen. Nu er
jeg ikke vred længere.
Det er også godt at
blive mindet om, at man
ikke skal være her altid.
At man skal nyde det,
mens det er«, siger Marina Norling.

blodproppen på. Kroppen kramper for at
sende blodproppen videre i systemet.
»Jeg fik at vide, at blodproppen var væk,
så kroppen havde selv klaret det«.

Droppede pauserne
Marina Norling er 49 år, ikkeryger, normalvægtig og har ikke arveligt forhøjet kolesterol.
Så hun burde vel ikke være i risiko for en
blodprop, tænkte hun. På hospitalet var de
kvinder, hun mødte på afdelingen, da også
meget ældre end hende.
Men ligesom rygning giver stærkt forhøjet
risiko for blodpropper, så gør stress det også.
»Vi er tre lærere, der har 1.-klasser, og vi
havde talt om, at det havde været et heftigt
skoleår. Vi kunne ikke nå det, vi skulle, i
vores forberedelsesuge, før eleverne kom
i skole. Min ene kollega gik ned med stress
allerede et par uger inde i skoleåret, og den
anden valgte at gå på nedsat tid for at klare
det. 1.-klasserne kræver meget, fordi de slet
ikke kan overlades til sig selv. Og så glemte vi
jo, at vi havde fået ekstra lektioner. Tidligere
havde vi 22-23 lektioner om ugen, nu havde vi
alle fået 27 lektioner«, siger Marina Norling.
Hun er læsevejleder og har en master i
læse- og skrivedidaktik. Som læsevejleder
udreder hun elever med læsevanskeligheder
og tester alle klassetrin. Forrige skoleår kneb
det gevaldigt med at nå alle klassetrin.
»Men hvis jeg droppede pauserne, kunne
jeg nå det. Hvis jeg så også lige arbejdede lidt
indimellem om aftenen. Her glemte jeg så, at
jeg også havde de ekstra lektioner og lige ville
producere noget materiale til de ordblinde
elever«.
Marina Norling fortæller, at lockouten i
2013 tog hårdt på hende og hendes kolleger.
»Vi lavede jo åbenbart ingenting i andres
8/

øjne, og så skulle vi endda fratages retten til
at arbejde i en måned, mens nogle påstod,
at vi strejkede. Omgivelserne syntes ikke, vi
gjorde et ordentligt job som lærere. Det tog
hårdt på os«.

Ualmindelig træt
Efter blodproppen kan hun tydeligt se, hvor
dårligt hun egentlig havde det op til den nat
før sidste skoledag i år. Hvor ualmindelig
træt, hun var. Hun orkede ikke at gå tur,
måtte hvile sig og blev forpustet, når hun
cyklede. Hun havde faktisk en oplevelse af, at
blodet løb noget trægt rundt i kroppen.
»Jeg var meget vred lige efter blodproppen. Ikke på min egen skole, men på skolesystemet. På alt det topstyrede i skolereformen.
Nu er jeg ikke vred længere. Jeg ser også blodproppen som en gave. Det er godt at blive
mindet om, at man ikke skal være her altid.
At man skal nyde det, mens det er«.
Marina Norling fortæller, at hun er blevet
endnu mere glad for det nære.
»Jeg får bagt nogle flere pandekager, får
hygget mig og spiller flere spil med mine
børn«.

Fagpolitisk lektie
Hun taler om at prøve at holde arbejdsambitionerne nede. Ved ikke, om hun kan holde
det, men det må være noget med at gøre
tingene mere »light« – smøre det tyndere ud,
så hun kan holde til det.
»Jeg prøver at holde bedre fast, og de andre på skolen passer på mig«.
Hendes klasse er blevet til 2. klasse, og det
er lidt nemmere. Skolens ledelse har ansat en
person til at kopiere og aflaste lærerne. Alle
lægger deres undervisningsmaterialer ud som
pdf, så kollegerne kan bruge dem.

»Ting tager den tid, de tager. Vi har fået
en fagpolitisk lektie. Når jeg i dag ser en kollega med flotte lektionsplaner, så spørger
jeg, hvornår hun har lavet dem. Sådan som
jeg kørte sidste år, det kunne jeg ikke gøre
i længden. Men det var ting, jeg mente, jeg
måtte gøre«.

Motion hver dag
Marina Norling har valgt at være åben om
blodproppen. Hendes mand talte med skolelederen, mens hun var indlagt, og skolelederen
fortalte kollegerne om hendes sygdom. Hun
skrev selv på Facebook dagen efter, så hendes
venner vidste det og ikke blev bekymrede.
Hun fortalte det også i ferien på skolens intra.
Og så begyndte hun at motionere. 45
minutters morgengymnastik. Et program på
stepbænk. Hun har ikke tidligere motioneret
regelmæssigt, men nu kan hun ikke undvære
det. Motion tager stresshormonerne. Pulsen
skal op, og hun skal svede. For nu ved hun,
at hun måske alligevel er disponeret for en
blodprop.
Resten af livet skal hun spise hjertemagnyl
og kolesterolsænkende medicin. I et år skal
hun have blodfortyndende medicin. Hun spiser havreklid, fordi det er det bedste imod det
dårlige kolesterol, og hendes kolesteroltal skal
være unaturligt lavt, fordi hun nu betegnes
som hjertesyg.
»Jeg har lært at holde mine pauser med
kollegerne. Spise frokost og tale om hækleopskrifter, børn og mad. I familien nyder vi at
være kommet tættere på hinanden. Men bare
jeg er træt en eftermiddag, så bliver børnene
bekymrede. Man forstår en blodprop i hjertet, det bliver en ny måde at opleve verden
på«, siger Marina Norling.
hl@folkeskolen.dk
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Vigtigt at kende
symptomer på
hjertesygdom
Hjerte-kar-sygdomme rammer næsten lige mange mænd og
kvinder, men kvinder kan have mere diffuse symptomer. Det er vigtigt
at kende faresignalerne , for så kan man lettere få hurtig hjælp, fortæller
professor i hjertesygdomme Eva Prescott. Husk pauserne på jobbet.

tilfælde ingen forsnævringer. Så man kan ikke
længere se blodproppen i karrene«.
Eva Prescott forklarer, at der er to typer af
blodpropper. Ved den ene type ses markante
ændringer i karrene, og den kræver en akut
ballonudvidelse. Her er det vigtigt, at der ikke
sker nogen forsinkelse. Den anden type giver
ikke markante ændringer, og her skal patienten indlægges på hjerteafdeling og have
sine kranspulsårer undersøgt i løbet af et par
dage. Man kan ikke kende forskel på de to
typer af blodpropper ud fra symptomerne.
»Det er rigtigt, at især yngre kvinder bliver
overset som hjertepatienter, fordi ingen tænker på, at de har en blodprop«.

Pauser er vigtige
TEKST

HELLE LAURITSEN

Hjerte-kar-sygdomme rammer også kvinder.
Det har Hjerteforeningen og forskningen fokuseret på de seneste år. Faktisk er hjerte-karsygdomme en af de hyppigste dødsårsager
blandt kvinder i Danmark, og den øgede fokus på kvinderne har betydet, at forskningen
nu også specifikt undersøger deres hjerter.
I 2013 døde 6.641 kvinder af hjerte-karsygdomme og næsten lige så mange mænd.
Kræft var årsag til dødsfald hos omkring
7.500 kvinder samme år. I alt er der hvert år
omkring 24.500 kvinder, der rammes af en
hjerte-kar-sygdom.
Ifølge Hjerteforeningens kampagne Elsk
hjertet, som har sat fokus på kvinder og hjertesygdomme, er det vigtigt at kende symptomerne på for eksempel en blodprop i hjertet.
For det betyder, at man kan forklare sig, når
man søger hjælp. Det er vigtigt, da hurtig
hjælp ofte er altafgørende.

Flere diffuse symptomer
Flere studier har vist, at kvinder ofte er
underbehandlede i forhold til mænd, når det
gælder hjertesygdomme. Men de viser også,
at kvinder kan have mere diffuse symptomer.
De mest almindelige symptomer hos både
mænd og kvinder er trykken for brystet og
eventuel udstråling til arme og kæber. Man
kan opleve at være kortåndet.
»Blandt de ikketypiske symptomer er
kvalme, opkastning og ondt i maven. De
symptomer har kvinder lidt oftere end
mænd«, fortæller kardiolog og professor i
hjertesygdomme Eva Prescott fra Bispebjerg
Hospital. Hun forsker blandt andet i kvinder
og hjertesygdomme.

Især yngre kvinder
bliver overset som
hjertepatienter, fordi
ingen tænker på, at
de har en blodprop.
Eva Prescott
Professor i hjertesygdomme

Risikoen for hjerte-kar-sygdomme er størst,
hvis man ryger, har diabetes og lever usundt
med forkert kost og ingen motion.
Hvis stress bliver til udbrændthed – altså
en mere kronisk tilstand, hvor personen
oplever at være meget træt, ukoncentreret
og irritabel – så er risikoen for en blodprop
dobbelt så stor. Det gælder både for kvinder
og for mænd. Men man ser oftere symptomer
på udbrændthed hos kvinder, så derfor er
det et større problem for dem, fortæller Eva
Prescott.
Hun nævner, at det for eksempel er vigtigt
at holde pauser i løbet af en arbejdsdag, fordi
det er her, man restituerer sig og har et socialt samvær med kollegerne.
Forskerne er blevet opmærksomme på
en særlig type hjertesygdom, »broken heartsyndrom«, som i ni ud af ti tilfælde rammer
kvinder. Sygdommen giver samme symptomer som en blodprop i hjertet, men kranspulsårerne er ikke påvirkede. Denne sygdom
er forbundet med psykisk stress.
»Depression fordobler risikoen for hjertekar-sygdomme og rammer kvinder dobbelt så
hyppigt som mænd. Her skal man tænke på,
at 20 procent af os rammes af depression i
løbet af vores liv«, siger Eva Prescott.
Hjerte-kar-sygdomme har desuden en social slagside. De rammer oftere personer, der
udelukkende har en grundskoleuddannelse
bag sig.
hl@folkeskolen.dk

»Det er også dobbelt så hyppigt for kvinder sammenlignet med mænd, at de får blodprop i hjertet uden at have forsnævringer i
kranspulsårerne. Kvinderne har de samme
symptomer og de samme forandringer, når
de kommer til hospitalet, men når man undersøger kranspulsårerne, finder man i nogle

Læs også
Læs mere på hjerteforeningen.dk
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INKLUSION

Færre
kommuner
øremærker
penge til
inklusion
Pengene følger med eleverne,
men kommuner undlader i
stigende grad at reservere
pengene til inklusion. Det viser
et forskningsprojekt, der har
fulgt inklusionsindsatsen
siden 2013.
TEKST: SEBASTIAN BJERRIL
I L L U S T R AT I O N : R AS M U S J U U L

Egelund anklager
minister for at undvige
inklusionsproblemer
Manden bag den seneste inklusionsstatus
retter en hård kritik mod ministeren. Du er for
selektiv, Ellen Trane Nørby, lyder det anklagende
fra Niels Egelund.

10 /

TEKST

SEBASTIAN BJERRIL

Mundvigene røg kraftigt ned
hos professor Niels Egelund,
da undervisningsminister Ellen
Trane Nørby præsenterede sin
version af hovedkonklusionerne
fra dokumentationsprojektet.
»Jeg er skuffet over, at man
piller det gode ud og fremhæver
det, og så nævnes nogle af de
problematiske ting en passant«,
lyder det fra lederen bag projektet, der har fulgt inklusionsindsatsen siden 2013. Han er
også utilfreds med ministerens
udmeldinger omkring formen i
rapporterne.

»Jeg synes, at det er underligt,
at man ligefrem hører ministeren sige, at man har forskerrapporter, som er vanskelige at
anvende. Det synes jeg altså er
lidt mærkeligt. Jeg synes, at vi
meget, meget tydeligt peger på,
hvad det er, der befordrer en god
inklusion, og hvad det er, der gør
det modsatte«.
Derfor undrer det ham også,
at ministeren har valgt at udnævne en ekspertgruppe, der
det næste halve år skal finde
konkrete eksempler på gode inklusionsløsninger. Og han finder
det endnu værre, at den består af
en gruppe af samme fagfolk, som
dokumentationsprojektet ellers
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Det har længe været et mysterium, om pengene fra den tidligere specialundervisning er
fulgt med de inkluderede elever ud i skolen.
Dokumentationsprojektet med professor
Niels Egelund i spidsen kan nu konkludere,
at det er de. Men kommunerne øremærker
ikke i lige så høj grad penge til inklusion, og
mange kommuner har samtidig skåret på det
samlede skolebudget. Det gør det svært for
lærerne at se de penge, der skulle følge med
de inkluderede elever.
Det er nogle af de store udfordringer,
dokumentationsprojektet peger på i to nye
rapporter, som Undervisningsministeriet offentliggjorde i starten af november. Projektet
har fulgt 12 kommuner gennem tre år, og her
øremærkede de otte af dem i 2013 midler til
supplerende undervisning og anden faglig
støtte. I dag sker det i tre kommuner. I 2013
budgetterede ni kommuner med øremærkede
resurser til inklusionsfremmende initiativer. I
2015 gælder det for fem kommuner.
I stedet bliver pengene fordelt på skolerne
som led i den almindelige tildeling af resurser. Lærerne står derfor i en situation, hvor
de oplever, at de ikke får ekstra støtte til at
rumme de inkluderede elever. Og problemet
bliver kun større af, at 11 af de 12 deltagende
kommuner i undersøgelsen har skåret i budgetterne til folkeskolen siden 2013. Det får en

har interviewet på 19 forskellige
skoler.

Minister: Lærerne lytter mere
til praktikere end til Egelund
Undervisningsminister Ellen
Trane Nørby undrer sig over
forskeren: »Det er en underlig
diskussion. Jeg forstår slet ikke,
at Egelund har behov for at tage
det op. Vi har jo lagt rapporterne
frem på vores hjemmeside, så
alle kan gå ind og læse dem, hvis
de vil«, lyder det fra ministeren.
Hun forklarer, at der er behov
for en gruppe af praktikere, fordi
lærere og pædagoger lytter mere
til andre praktikere end til Niels
Egelund. »Jeg tror, at for både

Og problemet
bliver kun større af,
at 11 af de 12
deltagende
kommuner i
undersøgelsen
har skåret i
budgetterne til
folkeskolen
siden 2013.

en lærer og en pædagog kan det
nogle gange virke mere konkret,
hvis der er nogen, der har stået i
samme situation, som siger: ’Nu
skal I se, at her kan vi se, hvad
der har fungeret, og hvad der
ikke har fungeret’, end at det er
anbefalinger, der ligger i en stor
rapport, som man måske ikke får
brugt ude på skolerne«, forklarer
Ellen Trane Nørby.
bje@folkeskolen.dk

skolechef i undersøgelsen til at medgive, at
»man har givet med den ene hånd og taget
med den anden«, fremgår det i en af rapporterne.

Ingen eller tvivlsom efteruddannelse
Forskerne bag projektet har også fundet ud
af, at lærerene »kun i meget begrænset omfang oplever at være blevet tilbudt kompetenceudvikling« til at håndtere de inkluderede elever i undervisningen. 43 procent
af lærerne angiver, at de slet ikke er blevet
tilbudt nogen form for kompetenceudvikling. Og de lærere, som har været på kursus,
klager over, at tilbuddene ikke har klædt
dem på til at håndtere klassens nye elever.
Lærerne ønsker kurser, der tilbyder værktøjer til at magte opgaven, men de oplever, at
kurserne har været for teoretiske.
Kritikken bakkes op af skolelederne.
De fortæller, at valget af kurser bygger på
top-down-beslutninger, hvor skoleforvaltningerne har valgt kurserne uden at tage dem
med på råd.
bje@folkeskolen.dk

Egelunds anbefalinger


Kommuner skal øremærke penge til inklusionen. Desuden er det

godt med en reservepulje til akut opståede behov, hvor ubenyttede midler skal kunne overføres til brug året efter.


Der skal være en fælles forståelse mellem det politiske niveau,

forvaltningen, skoleledelsen og lærerne.


Når målsætningerne er på plads, skal det besluttes, hvordan der

kan arbejdes med processen.


Det skal være økonomisk attraktivt for skoler at undlade at

ekskludere elever.


Pædagogisk Psykologisk Rådgivning skal være tilgængelig med

rådgivning og supervision på de enkelte skoler.


Lærere skal have en forståelse af, hvad deres teamsamarbejde

kan bruges til.
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K LI P F R A NETTET

Tirsdag 3. november 13.55

Ellen Trane:

Ministeriet skal undersøge elevers
udsving i de nationale test
Undervisningsministeren vil have en nærmere undersøgelse af testresultaterne fra
Ørum Skole i Norddjurs Kommune, som fagbladet Folkeskolen har beskrevet.
Det er et vigtigt første skridt, at ministeren
nu får gennemført en seriøs undersøgelse af
de nationale test, mener den radikale
undervisningsordfører Lotte Rod.

Foto: Folketinget

Ellen Trane Nørby vil ikke ud fra artiklerne i
Folkeskolen tilslutte sig, at testresultaterne
svinger, som vinden blæser, men:
»Jeg er enig i, at den pædagogiske anvendelse af de nationale test afhænger af,
at lærerne har tiltro til, at testene udgør et
brugbart redskab til den løbende evaluering
af eleverne«, skriver hun i et svar, og hun har
altså nu bedt sit ministerium om en nærmere
undersøgelse.
Det sker på opfordring af den radikale undervisningsordfører Lotte Rod.
»Det er et vigtigt første skridt, at ministeren nu får gennemført en seriøs undersøgelse, så vi kan få et grundigt afsæt for
at arbejde videre med det«, siger Lotte Rod.
Hun glæder sig samtidig over, at ministeren i
sit svar klart pointerer, at resultaterne fra de
nationale test hverken kan eller skal stå alene.

For ganske vist er der fastlagt en række resultatmål i folkeskolereformen, hvor folkeskolen
skal måles ud fra landsresultaterne i de nationale test, men:

»For os er det vigtigste de overordnede
mål – at alle elever bliver så dygtige, som de
kan – med andre ord at vi lykkes med den
undervisningsdifferentiering, som blev besluttet allerede i 1993«, siger Lotte Rod og
glæder sig til at diskutere testene igen, når
ministeriet har undersøgt, hvad de mærkelige
testudsving, Norddjurs Kommune har berettet om, skyldes.
kra@folkeskolen.dk

Mandag 9. november 2015 kl. 14.57

Skolehistorie: Haarder og Antorini sparker ud efter DLF

12 /

Niels Christian Sauer til folkeskolen.dk efter seancen. »Dér sidder de to ministre, der har været
øverste politiske chef for lærerne
i 20 ud af de sidste 30 år, og så
benytter de lejligheden til at uddele æselspark mod Danmarks
Lærerforening. Uprovokeret«.

Foto: xxxxx

Christine Antorini og Bertel
Haarder langede ud efter Danmarks Lærerforening, da femte
bind af »Dansk skolehistorie«,
der omhandler tiden efter 1970,
blev lanceret i stand C2-003 på
BogForum i København.
»Det er utroligt«, sagde lærer

En gruppe meningsdannere lavede sammen en collage, som
beskrev hvordan en bisætning i et blogindlæg pludselig var
med til at sætte dagsordenen i medierne.
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FIK DU
LÆST:

Elever tager Fælles Mål med ud i brobygning
8.u fra Skolen ved Sundet afsluttede et seksdagesforløb på Hotel- og Restaurantskolen med at lave en stor festmenu, der bagefter skulle indtages i fællesskab.

Onsdag 4. november 2015 kl. 16.55

Tirsdag 10. november 2015 kl. 12.14

Onsdag 4. november 2015 kl. 06.57

Mandag 9. november 2015 kl. 07.24

Hvem vil arrangere
DM i skolens fag?

Eleverne scorede bedre
karakterer ved prøverne
i år end i 2014

Ny bog: Svage elever
har brug for praktiske
øvelser og relationer

Styrelse: CFU
Sjælland må gerne
producere apps

Snittet i næsten alle bundne
9.-klasseprøver er steget fra
2014 til 2015. I dansk retskrivning er eleverne blevet en hel
karakter bedre. Men klap hesten:
»Undervisningsministeriet laver
en omsætningstabel, som siger,
at ti procent af eleverne skal
have 12. Derfor tager man stikprøver af elevernes besvarelser,
som man lægger karakterniveau
efter, så i bedste fald viser stigningen, at ministeriet ikke har
haft styr på tabellerne i 2015«,
siger professor Peter Allerup.

Folkeskolen er blevet for akademisk
for de elever, der befinder sig »på
kanten«, mener ph.d. og lektor på In
stitut for Uddannelse og Pædagogik
Frans Ørsted Andersen, der er aktuel
med bogen »Pædagogik på kanten –
især for dren
ge, men også
for piger«. Eleverne har brug
for »handson«-pædagogik, mentorer,
tydelige rammer og mål.

CFU Sjælland kom i alvorlig
modvind tidligere på året, da
institutionen blev beskyldt for
konkurrenceforvridning af en
privat læremiddelproducent.
Efterfølgende kom anklager
om plagiat af et registreret
varemærke. Den sidste sag
er løst i mindelighed, mens
den første skal afgøres ved et
retsmæglingsmøde i starten af
december.

DM i Skills er blevet en populær konkurrence for eleverne på
landets erhvervsuddannelser,
og nu vil undervisningsminister
Ellen Trane Nørby gerne lave
noget lignende for folkeskolen – en form for danmarksmesterskaber i skolens fag. Ti
millioner er sat på højkant til
ansøgere uden for skolen, der
vil arrangere mesterskaberne.
»Det skal være med til at
give eleverne mulighed for at
demonstrere deres faglige talenter på flere niveauer«, siger
Ellen Trane Nørby.

Onsdag 4. november kl. 12.38

Minister: Kortere skoledag
må ikke bruges til at spare
Foto: Kristian Granquist

Muligheden for at veksle understøttende undervisning til
tolærertimer via folkeskolelovens paragraf 16b forhindrer,
at kommunerne sparer på skolerne. Derfor skal den ikke ændres. Men ønsker kommunerne
kortere skoledage, kan de bare
bruge de redskaber, der er. Det
var meldingen fra ministeren
ved et samråd om skoledagens
længde.
»Hvis man bare sagde, at
I kan bare skære ned, så er vi
tilbage, hvor man var tidligere,
hvor der var op til et års forskel
på skolegangen i Vallensbæk
Kommune og skolegangen for

Regeringen ønsker ikke, at der skal
være et års forskel på længden af
skolegangen i Vallensbæk Kommune
i forhold til Horsens Kommune, fastslår undervisningsminister Ellen Trane
Nørby.

elever i Horsens Kommune. Det
ønsker vi ikke«. Sådan lød det
fra Ellen Trane Nørby (Venstre),
da De Konservatives undervisningsordfører Mai Mercado
for nylig havde kaldt ministeren i samråd om skoledagens
længde.
bje@folkeskolen.dk

nyheder på:

Mest læste:
•S
 kolehistorie: Haarder og
Antorini sparker ud efter DLF
•B
 log: Sådan redder vi folkeskolen – første markering
•M
 inisteriet: Måske har
Norddjurs-eleverne oplevet
»gentestningseffekt«

Mest debatterede
•S
 kolehistorie: Haarder og
Antorini sparker ud efter DLF
•M
 inisteriet: Måske har
Norddjurs-eleverne oplevet
»gentestningseffekt«
•D
 ebat: Sæt fokus på fællesskabet – stem på Morten
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K LI P F R A NETTET

Torsdag 5. november kl. 15.13

DLF, forældre og folkekirke:

Magien i undervisningen
skal på dagsordenen
Læringsmål og nationale
test kvæler debatten om
skolen, mener folkekirken,
Skole og Forældre og DLF.
Læringsmål og nationale test dominerer den
skolepolitiske debat, fastslog lærerformand
Anders Bondo Christensen, forældreforkvinde Mette With Hagensen og Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen på en konference
i Nyborg, hvor 220 lærere, præster, forældre
og foreningsfolk deltog.
Det skal der laves om på, mener de. Læringsmål og nationale test er nemlig ikke det
vigtigste i skolen. Det vigtigste i skolen sker
i den daglige undervisning. »Magi«, »under«

Gruppearbejde ved DLF’s, Skole og
Forældres og folkekirkens konference om:
Hvad skal vi med skolen?

Foto: John Villy Olsen
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og »social poesi« var nogle af nøgleordene
på konferencen. Den slags skal stå øverst på
dagsordenen.
»Vi skal tale om noget andet end læringsmål og effektivitet«, sagde Anders Bondo
Christensen.
»En dansklærer fortalte mig, at en læringskonsulent havde sagt, at eleverne kun behøvede at læse et bestemt afsnit i en roman,
fordi det afsnit indløste et læringsmål. Det
sagde konsulenten i ramme alvor. Der var ingen grund til, at de læste hele romanen! Men
skal de da ikke mærke magien ved at læse en
roman?« tilføjede lærerformanden.
Jo, selvfølgelig skal eleverne det, mente
han. Hvis magien forsvinder ud af undervisningen, går noget dyrebart og uerstatteligt tabt.

At undervise er at vise undere
Forkvinden for Skole og Forældre Mette With
Hagensen var inde på det samme i sit oplæg.
»En morgen uden for døren til 1. klasse
hørte jeg en datter spørge sin mor: ’Hvorfor

skal jeg i skole?’ ’Fordi mor skal på arbejde’,
svarede moren«.
Men nej, skolen er selvfølgelig ikke opbevaring, tilføjede Mette With Hagensen. Men
hændelsen fik hende til at tænke på, hvad hun
selv skulle svare sin datter, hvis hun en dag
stillede det spørgsmål.
»Så vil jeg svare hende: ’Det er, fordi du i
skolen kan opleve undere. Magi. At undervise
kan nemlig være at vise undere«, sagde Mette
With Hagensen og mente som lærerformanden, at det ville være forfærdeligt, hvis magien
bliver kvalt i læringsmål og nationale test.
I lighed hermed mente biskop Peter SkovJakobsen, at folkeskolen er – og bør være
– meget mere end det boglige. »Skolen skal
være et sted, hvor der er tilværelsesoplysning«, sagde han.

Konferencen er starten på
en modbevægelse
Det er derfor, lærere, forældre, foreningsfolk
og præster nu slår sig sammen og prøver at
finde nye veje. Konferencen her er et startskud, sagde Anders Bondo Christensen.
Deltagerne blev nu sat sammen i grupper,
svarende til hvilken egn af landet de kom fra.
Resten af dagen diskuterede de, hvordan de
kan få sat »social poesi« og »magi« på den
skolepolitiske dagsorden på hjemegnen.
Nu kender de hinanden, og det er så
meningen, at de skal etablere lokale samtalegrupper, der for eksempel skal arrangere
debataftener om folkeskolen – folkets skole,
ikke politikernes og markedstænkernes – på
højskoler og skoler og i sognegårde.
jvo@folkeskolen.dk

Læs artiklen i sin fulde længde på
folkeskolen.dk
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Mandag 2. november 2015 kl. 12.48

Afskaffet lærerkalender lever endnu

Privatfoto

»Jeg var aldrig
blevet mekaniker
uden den frie
fagskole«. »Det
var det fedeste år
i mit liv«, fortæller Mikkel Eneberg
om sin tid på en fri
fagskole. Det år gav
ham kompetencerne
og afklaringen til at
starte på mekanikerlinjen på teknisk
skole i Kolding. Han
fik ikke 9.-klasseprøven og forstår
ikke, at man vil spare
de frie fagskoler
væk.

Selvom Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse
i 2014 besluttede, at lærerkalenderen for skoleåret 14/15 af økonomiske årsager skulle være
den sidste, lever kalenderen stadig i bedste velgående. Formand for Haderslev Lærerkreds Bent
Hansen har sikret dens overlevelse. De fleste
bærer rundt på en kalender i mobilen, men Bent
Hansen mener, at den gode gamle lærerkalender
er uundværlig. Derfor besluttede de i kredssamarbejdet i Sydjylland, at de ville videreføre kalenderen – og den er populær.
Fredag 30. oktober 2015 kl. 15.25

Det bliver billigere at melde
sig ind i DLF
Løst ansatte lærere i kortere vikariater melder sig
ikke i så høj grad ind i DLF, som derfor har besluttet, at første gang man melder sig ind i DLF’s
fraktion 1 eller 2, bliver man automatisk bevilget
50 procent kontingentnedsættelse i de første seks
måneder. Dog vil nyindmeldte, der er omfattet af
karens, ikke få nedsat kontingent. Hvis man er nydimitteret og forud for dimissionen var medlem af
Lærerstuderendes Landskreds, får man de første
to måneder gratis. Derefter skal man betale 50
procent af kontingentet i de næste fire måneder.

Danmarks Læringsfestival
15. og 16. marts 2016 i Bella Center

Inspiration til læring

REGISTRERING
NØDVENDIG

DKLF og udstillerne byder dig indenfor til Danmarks bredeste udstilling af
læremidler, 70 oplæg, forfatterinterviews og meget mere – helt gratis!
Vil du også inspireres og have den nyeste viden fra mere end 40 udvalgte
keynotes og nørder på deres felt, så tilkøb konferencepakken!
Tilmelding er nødvendig for alle www.danmarkslæringsfestival.dk
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HOVEDSTYRELSESVALG 2015

Sæt en hovedstyrelse sammen
Værsgo – nu har du 18 stemmer,
som du kan fordele, som du vil.
Se, hvem du kan vælge imellem,
til DLF’s top.
TEKST

KAREN RAVN

Otte kvinder. Fire, der ikke er fyldt 40. Otte
kredsformænd. To, der hverken sidder i hovedstyrelse eller kredsstyrelse i dag. Ti jyder.
En skolebibliotekarformand, en tale-hørelærer og en børnehaveklasseleder.
23 kandidater stiller sig til rådighed for de
18 pladser, som skal besættes. De præsenterer
sig selv i dette nummer af Folkeskolen. Hvert
af de aktive medlemmer af DLF har 18 stemmer til rådighed. Man kan selvfølgelig brænde
alle 18 stemmer af på sin favoritkandidat eller
et par stykker. Men man kan også vælge at
sammensætte sin egen hovedstyrelse med de
18 medlemmer, man synes skal stå i spidsen
for Danmarks Lærerforening de næste fire år
– sammen med formandskabet.
Fra side 33 kan du læse kandidaternes
valgpræsentation, og hvem der stiller for dem
og står klar som 1.- og 2.-suppleant.
kra@folkeskolen.dk

NORD:

Lars Busk Hansen,
Tine Agenskov,
Ulla Koch Sørensen

HVERKEN MEDLEM AF KREDSSTYRELSE ELLER NUVÆRENDE HOVEDSTYRELSE
»Jeg stiller op til hovedstyrelsen, blandt andet fordi det er
vigtigt, at der er nogen i hovedstyrelsen, der ved noget om
arbejdet som faglig vejleder i folkeskolen, så der også kan
sættes fokus på den funktion i DLF«.
Birgitte Reindel, København

Formand for Pædagogisk LæringsCenterForening
(tidligere Danmarks Skolebibliotekarer)

»Jeg går til valg på mine egne holdninger og værdier båret
frem af en indsigt fra det daglige arbejde som lærer og arbejdsmiljørepræsentant på en af Københavns største skoler«.
Line Frederiksen Baadsgaard,
København
Lærer og arbejdsmiljørepræsentant

DE ANDRE »FRAKTIONER«
Ved redaktionens slutning var der kun én kandidat, der
havde meldt sig som fraktion 4’s, pensionistmedlemmernes, repræsentant i DLF’s hovedstyrelse, så hun
– Birgit Bruun, Roskilde – er automatisk valgt. Skolelederforeningens medlemmer (fraktion 3) er repræsenteret ved deres formand, og det samme gælder de lærerstuderende. Det er derfor kun fraktion 1 og 2, aktive
lærere og børnehaveklasseledere, der skal stemme ved
hovedstyrelsesvalget.

MIDT:

Erik Cloyd Ebsen, Gordon
Ørskov Madsen, Niels Lykke
Lynnerup, Rikke Gierahn
Andersen, Thomas Raa Olsen

HOVEDSTADEN:

Anders Liltorp,
Birgitte Reindel,
Flemming Ernst,
Jeanette Sjøberg,
Jens Jakob Skovmand,
Kjell Nilsson, Line Frederiksen
Baadsgaard, Morten Kvist
Refskov, Regitze Flannov,
Lars Sten Sørensen
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Se også

SYDDANMARK:

Charlotte Catarina
Holm, Kenneth Nielsen,
Ulrik Nielsen

KANDIDATERNES ALDERSFORDELING

SJÆLLAND:

Bjørn Hansen, Thomas Andreasen

Valg til Danmarks Lærerforenings
hovedstyrelse finder sted 19. november
til 1. december 2015. Læs kandidaternes
valgoplæg og se, hvordan du stemmer,
fra side 33.
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OK 15

Frustrationerne på bordet
Faglig klub: Lærerne på Allerslev Skole i Lejre Kommune
oplever trods en indgået Overenskomst 15-arbejdstidsaftale,
at tiden til de større retteopgaver fordufter.
TEKST

KAREN RAVN

FOTO

KLAUS HOLSTING

Tiden til forberedelse og ikke mindst til at
rette stile og til at mødes med hinanden og
især med pædagogerne forsvinder mellem
fingrene på lærerne. Det var tydeligt, da
lærerne på en af de skoler, hvor Overenskomst 15 er godt og grundigt implementeret i
en lokal arbejdstidsaftale, holdt møde i faglig
klub først i november.
Tillidsrepræsentant på Allerslev Skole i
Lejre på Midtsjælland Marianne Gregersen
er vært for mødet. Hun fortæller, at hun tjekkede alle kollegernes skemaer og kunne se,

at der var lagt en ugentlig sammenhængende
periode til forberedelse og tid til afdelingsmøder ind i alles skema.
Nu tre måneder senere skal lærerne kigge
tilbage på, hvordan Overenskomst 15’s arbejdstidsinitiativer har virket. Og Allerslev-lærerne
fortæller, at de nok når at forberede sig fra dag
til dag, men at større afleveringer fra eleverne
hober sig op og giver dårlig samvittighed.
Det kan handle om, at den ene dag om
ugen, hvor der er tid til den type arbejde,
forsvinder, fordi der er motionsdag, emneuge, eller fordi man måske selv er syg den
dag. Eller hvis der opstår en mulighed for at
komme på tur med klassen på den dag, skal
man så sige nej for at passe sin forberedelse
og efterbehandling – eller skal man sige ja,

Opsamling på OK 15
I uge 45 og 46 inviterede DLF medlemmerne på alle de
arbejdspladser, der er omfattet af lov 409 og arbejdstidspapiret i Overenskomst 15, til et møde med henblik
på at samle op på, hvordan det går med udmøntningen
af de 15 initiativer til at forbedre arbejdstidsvilkårene,
som var en del af Lærerforeningens overenskomst med
KL tidligere i år. Lærerformand Anders Bondo Christensen havde indspillet en video, hvor han bød velkommen
til møderne, og så var det ellers op til den lokale tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant at føre
kollegerne igennem det landsdækkende spørgeskema.
For hvert af de 15 punkter i overenskomstens arbejdstidsbilag skulle de lokale DLF-medlemmer klikke svarmuligheder af, som kan give DLF et billede af, hvor langt
man er med implementeringen lokalt. Men møderne er
samtidig en mulighed for på skolen at få talt om, hvordan det går, og se på, om der er nogle ting, man i samarbejde med skolelederen kan forbedre.
Som aftalt ved overenskomstbordet gennemfører DLF
og KL også en fælles, mere officiel evaluering af Overenskomst 15-initiativerne.
fordi det er rigtig godt for klassen at komme
på den tur? Og det sker også, at man bliver
bedt om at tage vikartimer.

Selvstyrende team
»Det er blandt andet, fordi vi har selvstyretimer«, forklarer lærer Charlotte Kehler. For at
sikre en god kvalitet i undervisningen, også

Egentlig var det Overenskomst 15’s 15 arbejdstidspunkter, der skulle evalueres. Men lærerne på Allerslev Skole
benyttede lejligheden til at fortælle om, hvor svært det er
at få tid til de mere stille elever, når de inkluderede tager
opmærksomheden, om problemer med læringsplatformen
Educa og om kurser, de rigtig gerne ville på.
FOLKESKOLEN / 20 / 2015 /
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OK 15

»Jeg synes, vi bruger tid på utrolig mange sekretæropgaver«, fortæller Charlotte Kehler.

når den faste lærer er væk, har hver lærer en
»selvstyrepulje« af tid på cirka 15 timer til at
dække noget af kollegernes planlagte fravær.
Flere af lærerne fortæller, at de kan se, at
deres pulje vil være brugt op inden jul.
Lejre Lærerforening og Lejre Kommune
har indgået en lokal arbejdstidsaftale, som
afspejler arbejdstidstankerne i Overenskomst
15 og blandt andet giver lærerne mulighed
for at arbejde hjemme nogle timer om ugen.
Alligevel kom der masser af frustrationer på
bordet, da Allerslev-lærerne holdt møde i
faglig klub. Der har netop været holdt møder
på alle DLF-arbejdspladser, der er omfattet af
arbejdstidsloven og det nye arbejdstidsbilag

fra Overenskomst 15, hvor lærerne taler de 15
punkter fra bilaget igennem og melder tilbage
til DLF, hvordan det går med implementeringen lokalt hos dem.
»Jeg synes, vi bruger tid på utrolig mange
sekretæropgaver. Al min tid skal registreres
og indføres i Fix&Flex-systemet, hvis jeg
ændrer tid fra forberedelse til samvær med
børn, hvis jeg kommer tidligere for at forberede mig og så videre. Derudover skal jeg
dokumentere elevernes fravær, mit eget, og
hvis jeg så tager en vikartime for en kollega,
skal jeg også registrere kollegaens fravær«,
fortæller Charlotte Kehler på mødet. På hendes trin, mellemtrinnet, har lærerne udpeget
én til at administrere vikardækningen, men
alligevel er det den enkelte lærer, der skal
bruge tid på at finde ud af, hvorfor kollegaen
er fraværende, og skrive det ind i det digitale
Fix&Flex-skema.
Men det giver vel bedre undervisning, når
det er din egen klasse, du vikarierer i?
»Ja, det var jo meningen. Men det er
indimellem helt andre klasser, jeg får timer
i. Klasser, hvor jeg slet ikke kender børnene,
men læreren har måske lagt besked om, hvad
vi skal arbejde med«.
Også elevernes fravær skal lærerne holde
styr på, for hvis en elev har haft ti dages
fravær, skal der ske en særlig indsats – men
protokollen sender ikke en mail, når en elev

Fremtiden tilhører de kreative

Lejre-aftalen
Allerede i 2014 indgik Lejre Lærerforening en fælles
forståelse med kommunen om blandt andet flekstid.
Og efter overenskomsten i foråret indgik man i april en
lokal arbejdstidsaftale med blandt andet et loft over
undervisningstiden på 26 lektioner om ugen og sikring
af sammenhængende tid til forberedelse.

nærmer sig de ti dage. Så skal vi bruge tid på
at holde øje med det? spørger en af lærerne.
På mødet skal Lejre-lærerne svare på
spørgsmål om de 15 punkter i arbejdstidspapiret. Det første går på, om der i lærernes
opgaveoversigt er taget hensyn til, at de skal
kunne leve op til folkeskolelovens krav i forhold til hver eneste individuelle elev – og hvis
der ikke er, om det så skyldes, at man slet
ikke har tænkt det ind, eller at der simpelthen ikke er resurser nok.
Og egentlig synes Lejre-lærerne, at deres
skemaer med maksimalt 26 undervisningslektioner og særlig tid afsat til både fælles og individuel forberedelse umiddelbart ser fornuftige
ud. Men nå at leve op til egne og andres forventninger kan de ikke. Ikke mindst er det den
nye læringsplatform, Educa, der frustrerer.
»Det er i hvert fald ikke en hjælpende
hånd endnu«, siger Marianne Gregersen, som

MV-Nordic er LEGO® Education partner

LEGO® Education er hands-on læringsmaterialer,
der sætter fokus på kreativitet, samarbejde og
problemløsning.
LEGO® Education engagerer og motiverer store som
små elever i såvel matematik som natur/teknologi
og humanistiske fag. Der følger altid opgaveforslag,
lærervejledninger og undervisningsforløb med, så
LEGO® Education er nemt at gå til. Materialerne er
naturligvis tilpasset Fælles Mål.

www.mv-nordic.com Ring 65 91 80 22
18 /
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Jeg har brugt seks
eftermiddage på et
digitalt frontløberkursus. Og vi lagde
undervisningsforløb
ind på en hjemmeside. Men siden er
der ingenting sket.
Det er jo spild af min
tid og kommunens
penge.
Lærer
på evalueringsmøde om OK 15
på Allerslev Skole

oplever, at systemet endnu ikke er færdigudviklet. For eksempel har hun lige oplevet, at
eleverne ikke har adgang til alt det, hun har
lagt ind til dem.
Da lærerne var på kursus i Educa, var
platformen langtfra klar, og nu, hvor de skal
bruge det, kan de dårligt huske, hvad de
lærte i foråret.
»Jeg ved faktisk ikke, hvor mange af funktionerne der virker nu – for med en ny klasse
med flere inklusionsbørn har jeg simpelthen
ikke haft tid til selv at sætte mig ned og bare
prøve mig frem for at finde ud af det«, forklarer Charlotte Kehler.
Et spørgsmål, der gav anledning til diskussion på Allerslev Skole, var ideen i Overenskomst 15 om, at man lokalt indgår en aftale
om rammerne for lærernes deltagelse i kompetenceudvikling – altså hvor meget tid man
får til at tage et helt eller delvist linjefag.

144581 p17-19_FS2015_OK15_Evaluering.indd 19

Kompetenceudvikling
i Lejre
At »digitale frontløbere«-projektet lige nu er sat på
pause, er netop et udslag af, at da reformen kom, besluttede Lejre Kommune og lærerkredsen i deres fælles kompetenceudviklingsstrategi, at der ikke skulle
ske alt for meget på én gang, forklarer skolechef Helle
Dydensborg.
Nu er fokus på Educa, men systemet bliver implementeret gradvist, understreger Helle Dydensborg. Og så på
L-Sam, Lejres samarbejdsmodel, der handler om fælles
struktureret refleksion over eksperimenter i egen praksis. Sammen med lærerkredsen har kommunen forsøgt
at holde antallet af kurser nede, men der er en række
krav om blandt andet at uddanne faglige vejledere. Om
lærerne derudover kan komme på kurser i egne fag,
afhænger af den enkelte skoles økonomi og prioritering,
fortæller Helle Dydensborg.

Allerslev-lærerne er især frustrerede over,
at nogle af de fælles reformrelaterede kurser,
kommunen har iværksat – herunder en hel
dag for alle skolevæsenets ansatte i de få forberedelsesdage i august før skolestart – ikke
har været rigtig interessante. Samtidig er det
svært at få lov til at komme på kursus inden
for sit fag.
»Det er jo positivt, at vi har tværkommunale kurser, men der er blevet sat for mange
ting i gang på kort tid«, siger Marianne Gregersen.
»Jeg har brugt seks eftermiddage på et
digitalt frontløberkursus. Og vi lagde undervisningsforløb ind på en hjemmeside. Men
siden er der ingenting sket. Det er jo spild af
min tid og kommunens penge«, fortæller én
og bliver bakket op af andre af de udvalgte
»digitale frontløbere«.
Kredsformand Marianne Lund var ellers
mest med på en lytter, men fortalte, at Lejre
Lærerforening er i gang med at forhandle
med kommunen. Der er god forhandlingsvilje
til at finde nogle synlige og gennemskuelige
kriterier for, hvordan tiden til efteruddannelse skal påvirke mængden af de opgaver,
som den enkelte skal løse. Men der er også
begrænsede resurser.

U-WEB.DK
Danidas website for
8.–10. klasse om u-lande
og udviklingssamarbejde
• Spørgsmål og svar om Dan•
•
•
•
•
•

marks udviklingssamarbejde
Temaer, cases og nyheder
fra u-lande
Landefakta og tal
Kort og billedgalleri
Ideer til projektopgaven
Undervisningsforløb og lærervejledning
Links til andre relevante
websites

Hvis klassen arbejder med overordnede emner som demokrati,
globalisering, klima og miljø,
konflikter, menneskerettigheder,
rig og fattig, sort og hvid,
uddannelse, udvikling, ungdom
og meget mere…

... så kig på u-web.dk

kra@folkeskolen.dk
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Brug »velfærdsflertallet«

Deltag i netdebatten.
Folkeskolen.dk holder
åbent hele døgnet.
}Stinusprismodtager-manifest
Erik Schmidt:

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN
FORMAND FOR DLF’s
OVERENSKOMSTUDVALG

Antallet af lærere i den danske folkeskole fortsætter med at falde – også efter indførelsen af
skolereform og den lange skoledag. Det viser
nye tal fra Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor. Altså er der nu færre lærere
til at løse en markant større opgave. Det er
dystre perspektiver for bestræbelserne på at
bringe folkeskolen ind på et positivt spor.
For nogle få måneder siden påstod
finansministeren, at den forrige regering
efterlod en regning, som betød, at der
måtte ske en genopretning af økonomien –
altså besparelser på de offentlige udgifter.
Regeringen sovsede det ind i floskler om
»politisk nødvendighed« og »økonomisk
ansvarlighed«. For ganske nylig tonede
finansministeren igen frem og sagde noget
helt andet: Der er penge i kassen, så nu er
regeringen parat til at gennemføre skattelettelser. Det slipper finansministeren af sted
med uden synderlig kritik! Undskyld, men
hvor er demokratiets vogtere? Regeringens
svindelnummer burde blive fremstillet som
både uvederhæftig og utroværdig!
Omprioriteringsbidraget er en del af regeringens »aftale« med KL om kommunernes økonomi og betyder, at kommunerne
skal sende en procent af budgettet tilbage
til staten. Så har regeringen mulighed for
at uddele gode gaver til befolkningen. Den
konstruktion kommer alt andet lige til at
betyde nye besparelser på folkeskoler og
andre områder. En række partier, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten,
tilkendegav ellers op til folketingsvalget i
juni, at de ønskede at udvikle den offentlige
20 /

sektor – ikke besparelser. Rækken af partier
har flertal i Folketinget nu.
»Velfærdsflertallet« er udtryk for, at der i
den danske befolkning er et ønske om udvikling og ikke afvikling af velfærden i Danmark.
Partierne bag velfærdsflertallet bør tage
ansvaret på sig og udnytte det flertal, de har.
Et godt sted at starte er ved de igangværende forhandlinger om finansloven. De plan-

»Velfærdsflertallet« er udtryk
for, at der i den
danske befolkning er et ønske
om udvikling og
ikke afvikling af
velfærden i
Danmark.
lagte besparelser på uddannelsesområdet på
8,7 milliarder kroner er temmelig alvorlige.
De rammer eksempelvis social- og sundhedsskoler, frie fagskoler og mange andre vigtige
uddannelser. I forskning og uddannelse ligger
Danmarks fremtid, og med besparelserne saver vi den gren over, vi sidder på, hvilket også
er udtrykt af blandt andre forskningsdirektør
i Novo Nordisk, Mads Krogsgaard. Der er alternative veje at gå – brug velfærdsflertallet!

»… De er ikke fuldendte, men kan
måske indgå i den diskussion,
der er præget af en ulidelig og
ineffektiv styrings- og læringsfiksering.
1. Lærerfaget bygger på frihed.
Det betyder ikke, at der ikke skal
være rammer og tjenesteregler,
men kun hvis de giver mening og
fremmer den gode undervisning.
2. Myndigheder og beslutningstagere må leve op til lovkravene
om åndsfrihed og ytringsfrihed
og respektere metodefriheden
som en forudsætning for pædagogisk kvalitet! Vi ønsker ikke et
menneskesyn og en samfundsmodel som i Kina eller Singapore.
3. Man kan ikke ændre folkeskolen uden at have lærerne med.
4. Lærerne må stå sammen om
at forsvare deres truede fag, pædagogikken. Pædagogik handler
om at møde eleven i det usikre,
flydende og åbne omkring et indhold, et stof. Pædagogik frigør
kræfter og resurser til at gøre
noget ved en sag.
5. Lærerfaget er praksisbaseret.
Enhver teori og ethvert forskningsresultat må finde sin gyldighed i praksis! Velsagtens 80-90
procent af den gode undervisning
bygger på viden om et fag eller
en sag, relationer, praksiserfaring,
filosofi, fingerspitzgefühl, intuition og professionsetik. Det betyder ikke, at forskning er værdiløs.
Den kan påpege og sandsynliggøre, men den er altid bagudrettet og gennemsnitlig, så den må
stå sin prøve i skolens myldrende
dagligdag …«.

Læs de sidste fem punkter i Erik
Schmidts blog på folkeskolen.dk
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Studietur?
Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkeskolen.
dk . Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen
forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til
Folkeskolen nummer 22 skal være redaktionen i hænde senest
onsdag den 2. december klokken 9.00.
Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Lærerforening

VI HAR BRUG FOR OFFENSIVE KRÆFTER I
DANMARKS LÆRERFORENINGS HOVEDSTYRELSE:
STEM MORTEN REFSKOV IND!
En enig hovedstyrelse anbefalede i foråret et
ja til Overenskomst 15 – en overenskomst, som
ikke sikrer lærerne en løsning på de helt grundlæggende problemer, lærere og børnehaveklasseledere på skolerne står i. Vores berettigede
krav om tid til forberedelse, loft over undervisningsopgaven og et mindre presset arbejdsmiljø blev ikke indfriet med Overenskomst 15.
Morten Refskov insisterede dengang som
nu på, at en overenskomst skal sikre lærerne
helt grundlæggende vilkår; at krav til god undervisning og et godt arbejdsmiljø er værd at
kæmpe for.
Morten Refskov anbefalede derfor (som

også Frederiksberg Lærerforening) sine kolleger i Ballerup og andre steder i landet at
stemme nej.
Morten Refskovs indstilling til det fagpolitiske arbejde bygger på solidaritet, styrkelse
af kollektive aftaler, sikring af fælles, bedre
vilkår og frem for alt en vilje til at sætte handling bag ordene.
Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse
har brug for en lærer af den karat. Mine kolleger i Frederiksberg Lærerforenings bestyrelse
og jeg anbefaler derfor alle medlemmer at
stemme Morten Refskov ind i hovedstyrelsen
til det kommende hovedstyrelsesvalg.

Pia Jessen, formand for Børnehaveklasseforeningen

Børnehaveklassen er en del af
helheden, også i denne valgtid
Børnehaveklasselederne og børnehaveklassen er centrale i den danske folkeskole. De er
børnenes og forældrenes første møde med et
langt skoleforløb, hvor tryghed og faglighed
er hovedindholdet.
Derfor er det af stor betydning, at vi også
ved dette valg får valgt en børnehaveklasseleder ind i Danmarks Lærerforenings
hovedstyrelse. Det er vigtigt for at sikre, at
skolestarten fremover også bliver vægtet med
den nødvendige interesse i Danmarks Lærerforening, som det er sket hidtil.
Vi har alle store udfordringer med en ny
skolereform og arbejdsdage, der til tider kræver meget af vores medlemmer. Vi mærker
også, at den øgede inklusion presser både det
sociale og det faglige arbejde i skolestarten,
hvor overgangen fra dagtilbud til skolen kan
være en stor udfordring for mange.

Det er store opgaver, der ligger forud for
Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse.
Ulla Koch Sørensen har som børnehaveklasseledernes hovedstyrelseskandidat en viden
omkring skolestarten og en erfaring fra sit
fagpolitiske arbejde, som vil være til stor
gavn og betydning for den fagpolitiske og
pædagogiske debat, der skal til for at udvikle
folkeskolen, så den fortsat er folkets skole.
Som hovedstyrelse i Børnehaveklasseforeningen er vi ikke i tvivl om, at Ulla Koch
Sørensen er den rette til at løfte denne opgave. Ullas faglige dygtighed, hendes flid og
ihærdighed krydret med en fantastisk portion humor vil gøre en forskel for folkeskolen,
men for at hun kan gøre denne forskel, skal
du og jeg sætte X ved Ulla Koch Sørensen.
Vi ser frem til et godt valg!

Vi kører jer
billigt til
Berlin eller
et andet sted i
Danmark eller
Europa

Send en forspørgsel via vores
site eller ring 86 19 01 01

Den 2. Internationale
Autisme Verdenskonference
i Herning Danmark
15. - 17. januar 2016
Herning Kongrescenter
World Autism Organisation, Landsforeningen
Autisme og Lokalforening Kreds MidtVest er
værter for konferencen med det overordnede
tema:

”Hvad jeg gør - er hvem jeg er”
Der vil især blive fokuseret på 4 følgende
områder i indlæggene fra oplægsholderne:
• Undervisning for børn med autisme, der
omfatter inklusion
• Uddannelse af fagfolk
• Beskæftigelse af folk med autisme
• Forskning i autisme, herunder komorbiditet og eﬀektive behandlingsmetoder
Læs mere om program, tilmelding mv. på

WAO2016.com

som vil blive løbende opdateret
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Karina Beringer, læsevejleder, lærer og menneske, Gedved Skole, Horsens

NATIONALE TEST OG KEJSERENS NYE KLÆDER
Idioti, kejserens nye klæder, unødig viden og
ligegyldig info er det, der popper op i min
bevidsthed.
De, som har udarbejdet dette evalueringsredskab, lever i et parallelunivers. Her skal
otteårige kende begreber som palindrom,
pendent, ekskurs og kumquat for at være
hele mennesker.
Det er bedrøveligt, at disse mennesker
sætter dagsordenen og bestemmer, hvilke kriterier mine søde, friske, dejligt naive, umiddelbare elever, som er naturligt nysgerrige på
verden og livet, skal udsættes for.
Test som denne kan ødelægge disse børns
motivation til læring. De har gået i skole i to
år, har øvet sig på det danske sprog i otte år
og bliver rost og anerkendt for deres forsøg
på at gøre sig bedre.
Deres forældre støtter dem i læsning,
stavning, skrivning og artikulation. Vi lærere
fylder læring på dem hver dag.
Børnene vokser med opgaven og er superdygtige. De kan masser af ord, læser flere
bøger om ugen, lærer fagfaglige udtryk og
definitioner på alle mulige og umulige begre-

ber hver dag. Børnene anstrenger sig, de er
kloge, og de viser progression.
Så får de stillet sådan nogle idiotiske
spørgsmål fuldstændig taget ud af enhver
kontekst, og pludselig føler de, at alt det, de
har lært, er forkert.
Jeg går og venter på, at én råber: »Han har
jo ikke noget tøj på!«
Jeg vil ikke være statist i denne groteske
farce og bare se til, at vores råstof bliver udsat
for dette vanvid.
Hvad er det, vi gør mod læringsparate
børn? Disse test kan ødelægge lærernes arbejde med positivt at motivere deres elever.
Nu kan man tro, at mine elever klarede testen ringe, da jeg reagerer så voldsomt, men
de klarede sig faktisk glimrende.
Min reaktion er bare resultatet af de frustrationer, som ramte mine børn.

Børnene
anstrenger sig,
de er kloge, og de
viser progression.
Så får de stillet
sådan nogle idiotiske spørgsmål
fuldstændig taget
ud af enhver kontekst, og pludselig
føler de, at alt det,
de har lært, er
forkert.

Pernille Schriver, cand.scient., biolog og lærer, Munkebo Skole, Kerteminde, samt medlem af EHS Foreningen (for elektrohypersensitive)

Stråling gør elever syge
En faktor i debatten om årsagen til stressede elever er den mængde stråler, eleverne
udsættes for fra trådløst udstyr. Trådløst
udstyr benytter mikrobølger til at overføre
informationer. I skolerne er strålingsniveauet
skruet helt op.
Som lærer oplever jeg klasse efter klasse
benytte iPads og computere i hovedparten af
undervisningstiden. Få tænker på, at når alle
elever arbejder med trådløse computere eller
iPads og desuden har tændte smartphones i
lommen, så er det et meget højt og intensivt
niveau af mikrobølger, som drøner igennem
lokalerne, kroppene og ikke mindst elevernes hjerner.
22 /

Når levende celler bombarderes af mikrobølger i mængder, der er op til 100.000
gange højere end den naturlige baggrundsstråling, som levende celler har været vant
til under deres evolutionære udvikling, har
det en afgørende indflydelse på cellernes
funktion.
Af en eller anden grund oplyser Sundhedsstyrelsen ikke om forskning, der viser,
at celler stresses under så store mængder
stråling. Når de enkelte celler stresses, så
stresses kroppen også. Symptomerne kan
være træthed, hovedpine, hukommelses- og
koncentrationsbesvær, dårlig fordøjelse,
hjertebanken, uro i kroppen, søvnproblemer,

tristhed, stress med mere. Tilstanden kaldes
for EHS (elektrohypersensitivitet).
Ikke alle er bevidste om, at de påvirkes
af mikrobølgerne. Andre kan mærke selv
små strålingsmængder. Jeg får hovedpine,
en trykkende og brændende fornemmelse i
ansigtet. Som om det koger i ansigtet og inde
bag kraniet.
Mange elever reagerer givetvis også på
strålingen i skolerne uden at vide det. Strålingsfaktoren skal også medregnes i årsagerne til stressede og syge elever.
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Lån op til 200.000 kr.
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Med frivillig gruppeliv, hjælper du din familie
med at opretholde levestandarden, hvis du dør.
Dækning fra 612.500 kr. - pris fra 297 kr. om året

Læs mere på: www.dlf-gruppeliv.dk
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LÆRERPROFESSION.DK
XXXXXXX

ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Priser til praksisnære projekter
Lærerprofession.dk-priser uddelt for fjerde gang
TEKST

REDAKTIONEN

FOTO

KLAUS HOLSTING

Bourdieu og Foucault kan være udmærket,
sagde formand for Folketingets forsknings- og
uddannelsesudvalg Christine Antorini, da hun
fredag i sidste uge overrakte årets priser fra
lærerprofession.dk til de tre bedste lærerdiplomprojekter. Men praksisnær forskning er
endnu bedre, tilføjede hun. Og det er der alt
for lidt af i dagens Danmark. Derfor var det
en særlig glæde for hende at overrække priser
til projekter, der alle netop er praksisnære og
handlingsanvisende, sagde hun – blandt andet
ét, der giver råd om, hvordan lærere kan
stimulere udskolingselevers læselyst, og ét,
der har fokus på vejlederens muligheder for
aktivt at støtte matematikkolleger.
Medlem af priskomitéen, skolechef Torben
Bugge, Randers, fremhævede den samme
pointe i sin pristale.
»Diplomprojekter, der udforsker egen

praksis, kan være med til at gøre en god skole
bedre«, sagde han.
Det var Venstres skole- og uddannelsesordfører, Anni Matthiesen, som overrakte
priserne til de tre bedste bachelorprojekter.
I sin tale før overrækkelsen talte hun om
vigtigheden af engagerede og dygtige lærere
og opfordrede salens gæster til at lukke øjnene et par sekunder og tænke tilbage på
den bedste lærer, de hver især selv har haft i
grundskolen.
Undervisningsminister Ellen Trane Nørby
(Venstre) var på rundtur til en række jyske
skoler fredag og sendte en videohilsen til
lærerprofession.dk-prisoverrækkelsen i København, hvor hun ønskede både vindere og
nominerede tillykke med deres PD- og bachelorprojekter.
»De priser, der bliver uddelt i dag, sender
et signal om, at det kan betale sig at gøre sig
ekstra umage. Barren er sat højt. Forhåbentlig
kan det, at vi fremhæver dem, der er allerdygtigst, være til inspiration for dem, der kan
gøre det endnu bedre«, sagde ministeren.

Årets særpris var sær på en meget sær
måde – for den blev nemlig slet ikke uddelt,
for der var ikke nogen projekter, der levede
op til kravene om at sætte fokus på udfordringer med og handlemuligheder for at give alle
elever – både drenge og piger – de bedste muligheder i skolen og uddannelsessystemet.
Derfor gentages emnet for særprisen – køn
– igen til næste år. Der er brug for viden – ikke
myter – om køn i skolen, sagde priskomitémedlem, kønssociolog Cecilie Nørgaard.
Fagbladet Folkeskolen uddelte to formidlingspriser til PD Line Maj Wridt og nyuddannet lærer Sarah Roued Thomsen for rigtig god
formidling. Præcist sprog, spændende som en
krimi og rigtig gode snubleord var chefredaktørens begrundelser.
Ved lærerprofession.dk-uddelingen var
førstepriserne på 10.000 kroner plus boggavekort og Kähler-keramik, mens anden- og
tredjepriserne er lidt mindre beløb og formidlingspriserne et weekendophold for to.
folkeskolen@folkeskolen.dk

Bagest Helle Jensen Damgaard, Line Maj Wridt, Sarah Roued Thomsen, Natasia Fenger samt prisoverrækkerne Christine Antorini og Anni Matthiesen. Forrest førsteprisvinderne, PD Tina Kornbeck
Nielsen og nyuddannet lærer Marie Rytter Møller, og chefredaktør for Folkeskolen Hanne Birgitte Jørgensen. Fagbladet Folkeskolen står sammen med professionshøjskolerne bag lærerprofession.dk
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»Overleveringen skal
formaliseres. For tit bliver
det diffust, om han eller
hun er dygtig og inden
for hvad«, anbefaler Tina
Kornbeck Nielsen.

Diplomvinder:

Samarbejde
mellem skole
og børnehave
løfter elevernes
skriftsprog
En masse viden går tabt, når børn tager skridtet fra børnehave til
skolen, skriver Tina Kornbeck Nielsen i sit diplomvinderprojekt.
TEKST

SEBASTIAN BJERRIL

FOTO

KLAUS HOLSTING

Der er meget opmærksomhed på, om Emil
eller Ida er glade, når de møder op til første
dag i skolen. Men knap så meget fokus på,
hvordan de klarer sig sprogligt.
Det fik Tina Kornbeck Nielsen til at arbejde
med betydningen af børnenes overgang til
skolen. »Målet er, at børnene bliver bedre til
at læse og skrive, fordi et tidligt sprogfokus
forebygger skriftsproglige vanskeligheder«,
siger hun.
Tina Kornbeck Nielsen er kåret til vinder
på lærerprofession.dk for sit diplomprojekt
»Styrkelse af børns skriftsprog – Et brobygningsprojekt mellem hjem, børnehave og
indskoling«.
Til daglig arbejder hun på Virupskolen
i Aarhus. Her var der ikke tidligere noget
samarbejde med hverken børnehaver eller
forældrene om børnenes tidlige skriftsprog.

Men det var Tina Kornbeck Nielsen med til at
ændre. To gange har hun fået tildelt 100.000
kroner af den lokale innovationspulje i Aarhus til at skabe et samarbejde. Projektet har
nu kørt i to år.
Hun har udformet gode råd til, hvordan
skolerne kan få bedre hånd om overleveringen. »Skolerne skal skabe en procedure med
børnehaverne for overleveringen. Og det er
vigtigt, at de bliver vejledt i, hvordan man
håndterer overgangen bedst muligt«.

Inspiration fra Sverige
En studietur til den lille svenske by Öjaby
viste, at daginstitutionerne og indskolingen
lukker helt ned fire dage om året for at tale
samarbejde. Det imponerede Tina Kornbeck
Nielsen. »Da vi kom tilbage, sagde vi til vores
skoleleder, at dét skal vi også have«, fortæller
hun. Derfor skal de nu arrangere temaeftermiddage for personalet i vuggestuerne,
børnehaverne og indskolingen.
Og det er lederne, der skal få det til at ske.
»Ledelserne skal sætte nogle rammer for,

ØVRIGE DIPLOMVINDERE

2.
PLADSEN

3.
PLADSEN

LINE MAJ WRIDT
For projektet:
»Mål- og pointstyret undervisning«

HELLE JENSEN DAMGAARD
For projektet:
»Læselyst i udskolingen«

hvordan samarbejdet skal fungere. Der skal
være nogen, der tager styringen, for at vi får
mulighed for at samarbejde«.
bje@folkeskolen.dk

Læs også
Du kan læse alle projekterne på
lærerprofession.dk
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»Indholdet i de
humanistiske
dannelsesfag forsvinder, når fokusset øges på, at alt
skal kunne måles
og vejes«, mener
lærerprofession.
dk’s bachelorvinder Marie Rytter
Møller.

Bachelorvinder:

Nye Fælles Mål
udfordrer
kristendomskundskab

Målene skifter kristendomsfagets dannelse ud med kompetencemål, konkluderer Marie Rytter Møller i sin bachelor.
TEKST

JENNIFER JENSEN

FOTO

KLAUS HOLSTING

gjort i de nye forenklede Fælles Mål, og mit
udgangspunkt var derfor, at det måtte have
nogle konsekvenser for faget«, forklarer hun.

Kompetencer frem for dannelse
Da Marie Rytter Møller på læreruddannelsen
ved University College Nordjylland i Aalborg
blev undervist i emner som synlig læring,
Hattie og de nye forenklede Fælles Mål, var
der en markant forskel mellem hendes forståelse af kristendomsfaget og den kompetencetænkning, hun oplevede, der lå bag de
nye mål. Det fik hende til i sit bachelorprojekt
at undersøge, hvordan ordlyden af de nye
forenklede Fælles Mål påvirker kristendomsfagets selvforståelse og praksis.
Projektet »Kristendomskundskab som
kompetencefag? En undersøgelse af fagets
vilkår i lyset af Forenklede Fælles Mål« blev
fredag kåret som årets bedste bachelorprojekt
af lærerprofession.dk
»For mig er kristendomskundskab et livsoplysende dannelsesfag, som er svært at koble
sammen med konkurrencestat og kompetencetænkning. Alligevel er det det, man har
26 /

I sit projekt ser hun på, hvordan faghæftet
med de forenklede Fælles Mål forandrer rammerne for undervisningen i faget. Læringsmålstyret undervisning som undervisningens
udgangspunkt og kompetencemål som dens
endelige mål er ikke til at komme uden om
fremover, skriver hun i sin konklusion. Der
er dog plads til en vis grad af fortolkning,
påpeger hun – men alligevel begrænser det
lærernes og læreprocessens frihed.
Derfor må faget også fremover betragte
sig selv som et kompetencefag mere end et
dannelsesfag, konkluderer hun. Og det er
svært at forestille sig, at en så radikal ændring
i fagets identitet ikke får konsekvenser for
praksis, mener bachelorprisvinderen.
»Fremover skal man hele tiden overveje:
Hvad kan vi bruge det til, var det nødvendigt,
og hvad fik vi ud af det? Men det udfordrer
faget, at man skal tænke i cost-benefit, for

ØVRIGE BACHELORVINDERE

2.
PLADSEN

3.
PLADSEN

NATASIA FENGER DAHLMANN
Blaagaard/KDAS: For projektet:
»Hvorfor skal vi arbejde med læringsmål
i idrætsfaget?«

SARAH ROUED THOMSEN
Via UC Aarhus: For projektet:
»Håndværk og designs betydning for
læring og alsidig udvikling«

den værdifulde dannelsesdimension går tabt
ved det«, fortæller hun og tilføjer:
»Det er en skam, at alle de forskelligartede
fag skal presses ind i samme skema med det
stramme koncept for forenklede Fælles Mål.
Man burde i stedet turde kigge indhold frem
for kun at se på, hvordan man når frem til
læring«.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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*Kilde: Forsikring & Pensions opgørelse af markedsandele baseret på de forsikringer, LB Forsikring tilbyder (4. kvartal 2013)

Lyder det for godt tiL at være sandt?
Hellere forebygge end udbedre. Så for at komme skaderne i forkøbet, kan du altid ringe på vores hotline
døgnet rundt på 46 97 50 31 og få gode råd. Det er en del af den Bolighjælp, vi tilbyder alle, der har en
husforsikring hos os, og som vi er ene om. Hvis der for eksempel varsles storm, kan vi også hjælpe med at
fælde træer, der er ved at vælte ind over huset eller fjerne løse tagsten. Det gør ikke din forsikring dyrere.

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

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
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BORNHOLM

LÆR FOR LIVET

Sjovt – Nemt - Lærerigt
På oplevelsescentret Natur Bornholm
oplever I Bornholms forvandling gennem
millioner af år fra rødglødende lava til
frodig solskinsø. Ind i mellem herskede
dinosauerne over Bornholm – hør den
spændende historie.
Oplev borgen Hammershus og lær mere
om middelalderen. Der var allerede offentlig brugerbetaling dengang. Man betalte
selv, hvis man skulle have hovedet hugget
af hos bødlen…og der var altid forudbetaling!
På Bornholm får du og eleverne det sjovt.
Vi har gjort det nemt for jer med lærervejledninger og elevhæfter, som giver jer
inspiration til lærerige lejrskoledage med
smil på læberne.

lejrskole.bornholm.info

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

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

Det bliver en god lejrskole!

Ring nu: 56 95 85 66
info@teambornholm.dk
www.lejrskole-bornholm.dk
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Det er meget sjovere at
lege matematikken ind, fortæller Caroline, som var på
læringscamp for anbragte
børn i efterårsferien.

»Her er lærerne
altid glade«
I sommer knækkede Caroline koden til rumfang.
Hun er 13 år, har altid gået i specialklasse og bor hos
en plejefamilie. Men nu er hun også med i projekt
Lær for Livet, og det rykker.
T E K S T: P E R N I L L E A I S I N G E R · F O T O : B O T O R N V I G

Donk!

Caroline fanger og
låser basketbolden
mellem hænderne.
Camilla Garfort fanger hendes blik, mens
hun råber: »Spise«. Carolines øjne flakker et
splitsekund, før hun svarer: »Jeg spiser, jeg
spiste ... jeg har spist?« »Ja!« råber Camilla, og
Carolines hænder hæver og slipper bolden,
der danner en blød bue, misser kurven og
næsten ærgerligt afgiver sit hule »plonk«, da
den rammer asfalten.
Dansk på Lær for Livets efterårsferiecamp
foregår uden for klasseværelset. Og det passer 13-årige Caroline mere end godt.
»Det er meget, meget sjovere her end i
min almindelige skole. Man leger med dansk
i stedet for bare at sidde ned og skrive. Og
selv matematik er sjovt her, fordi vi får grinet
af det«.
Til daglig går hun i specialklasse på Kongevejens Skole. Næste år skal hun skifte skole
– igen. Men siden juli har hun været en del af
projektet Lær for Livet, hvor anbragte børn
indgår i et seksårigt forløb, der skal hjælpe
dem frem til en ungdomsuddannelse. Det betyder to ugers læringscamp i sommerferien,
en uge i efterårsferien, Kristi himmelfartsferien og derefter mindre forløb. Derudover får
de hver tilknyttet en personlig mentor – en

voksen resurseperson i deres nærområde, der
mødes med dem en gang om ugen og snakker
lektier. Det er vigtigt at have en ekstra voksen
– også som rollemodel, fortæller direktør for
Lær for Livet Illa Westrup Stephensen.
»Kun 40 procent af de anbragte børn får
en ungdomsuddannelse. Det er en meget
svær gruppe at løfte, fordi de har så sindssygt
mange ting, der fylder, som overskygger skolearbejdet. Men samtidig ved man, at uddannelse er det, der skærmer allerbedst for social
udsathed. Så vores overordnede målsætning
er, at de skal ende med en ungdomsuddannelse«.

Da Caroline knækkede koden
Dagen for de 87 børn, der er med på campen
i Lejre i efterårsferien, begynder klokken syv.
Efter bad og fælles morgenmad samles de i
deres zonegrupper, fortæller Caroline. Man
vælger sig ind på forskellige morgenaktiviteter
som spring, yoga, fodbold og dans, og derefter er der timer.
»I sommer knækkede jeg matematikkoden
med hensyn til rumfang«, fortæller Caroline,
og hendes øjne funkler af stolthed. »Jeg blev
ved og ved med at arbejde på det sammen
med en lærer, der hedder Karen. Det var der,
jeg synes, det blev mere spændende, for det
FOLKESKOLEN / 20 / 2015 /
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Caroline nyder dagene på
campen – både alt det,
hun lærer på anderledes
måder, og alt fjolleriet før
sengetid med de andre
anbragte børn.

er jo sjovt at sidde og prøve at lære noget helt
andet end normalt«.
Caroline har altid være god til dansk – pokalpigen, som en af hendes tidligere lærere
faktisk kaldte hende. Men matematikken går
det trægere med.
»Men lærerne her har en helt anden måde
at forklare det på. Der er bare ligesom ikke
nogen surhed. De er meget mere glade og

friske, og så bliver vi også meget friskere. Det
er sikkert også derfor, vi har rykket os på to
uger. I folkeskolen kan lærerne være strenge
og sure. Vi ville lære meget mere, hvis lærerne var glade som her«.

Helt andre resurser
Illa Westrup Stephensen glæder sig meget
over børnenes begejstring, samtidig med at

hun understreger, at det bestemt ikke forløber uden sammenbrud og konflikter.
»Dem, der trives her, de elsker det. De får
en ny chance i en anden kontekst. Samtidig
fokuserer vi kun på deres styrker og tror på
dem, også når de fejler. Vi tror, de kan det
samme som andre, og stiller flere krav. Det
giver utroligt stor stolthed hos dem«.
Men hun er heller ikke et øjeblik i tvivl
om, at folkeskolen ikke bare kan gøre det
samme.
»Vi har jo helt andre resurser. Det er noget
andet at stå med seks børn. Vi kan stille krav,
fordi vi kan ramme dem, præcis hvor de er.
Og så betyder det meget, at de voksne er frivillige, fordi der er så mange omkring de her
børn, der er betalt for at være sammen med
dem«.
Børnene bliver løbende testet i trivsel og
faglighed. De foreløbige resultater siger, at
campene gør en stor forskel.
Caroline er selv overbevist om, at hun har
lært en masse.
»Mine plejeforældre kunne helt klart også
mærke forskel på, hvordan jeg var, da jeg tog
af sted, og da jeg kom hjem. På min attitude«.
Og da hun får chancen, må hun også lige
fortælle om en ekstra sejr.
»Jeg er kommet med i Learning Kids Counsil! Det er en slags elevråd her. Der skulle kun
have været tre, men jeg skrev: ’Please, jeg
brænder for det’. Og da de så havde læst tre
navne op, så sagde de mit bagefter. Det plejer
aldrig at blive mig, når der er sådan noget.
Jeg blev helt vildt glad«.
pai@folkeskolen.dk

SIDSTE NYT OM DIT EGET FAG
Tilmeld dig dit faglige netværk på folkeskolen.dk og få nyheder,
viden og debat om dit fag i dit personlige nyhedsbrev
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Når Camilla Garfort vender tilbage til sin lærerhverdag efter en Lær for Livet-camp, er det med et ekstra skud energi og inspiration.

Plads til den lærer,
jeg er indeni
J

Projekt Lær for Livet
ramte et blødt punkt hos
lærer Camilla Garfort,
da hun første gang hørte
om det i maj 2013.

eg var mærket af lockouten. Jeg havde
brug for at få lov til at være underviser uden at skulle holdes op på ting
i folkeskolen. Mærke efter den lærer, jeg er.
Det lød som et spændende projekt og en helt
vildt god ide«.
Hun var 28 år og havde ingen planer for
sommerferien, så hun kontaktede projektet,
kom til samtale og blev ansat. Det er stort set
frivilligt arbejde, for underviserne får kun løn
for de timer, de underviser, men skal være
der hele døgnet, i de to uger campen varer i
sommerferien og en uge i efterårsferien.

Projektet er startet og finansieret af Egmont Fondon med kommunal medfinansiering fra de kommuner, der visiterer børn til
programmet. Målet er at hjælpe anbragte
børn til bedre skolegang og trivsel og forhåbentlig en ungdomsuddannelse.
»Det er ikke grundlæggende anderledes
aktiviteter. Den store forskel er, at jeg kun har
seks-syv børn ad gangen i modsætning til 28
derhjemme. Det svarer jo til, at vi havde tre
dansklærere på hver time. Jeg kan gøre det
helt anderledes intenst, fordi ingen behøver
at vente. Og jeg er der hele døgnet, så jeg kan
FOLKESKOLEN / 20 / 2015 /
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følge op på det, der sker, med det samme«,
fortæller Camilla Garfort.
Der er heller ikke det samme pres oppefra
som i dagligdagen i folkeskolen.
»Når jeg underviser min 4. klasse derhjemme, har vi mål og nationale test. Jeg skal sikre
resultater. Her kan jeg i en helt anden grad
koncentrere mig om børnene og tage hensyn
til den enkelte«.
Camilla Garfort er helt overbevist om, at
børnene på campen flytter sig både socialt
og fagligt. Nogle af børnene ligger fint fagligt,
mens andre har haft mange nederlag. Der
betyder det noget, at aktiviteterne er fysiske
– for eksempel ordklassekrig med bolde eller
nutids-r med fluesmækker. Det bliver ikke
dokumenteret, og alle har glemt det et øjeblik
efter, hvis én klasker på det forkerte ord.

Masser af inspiration med hjem
Der var fuld power på Camilla Garfort, da
hun vendte tilbage til sin skole efter sommerferiecampen. Flere af kollegerne spurgte,
hvorfor hun gad bruge 14 dage af sommerferien på at undervise.
»Men jeg kom tilbage og var helt sikker på,
at jeg stadig ville være lærer. Jeg kunne mærke mig selv som underviser igen. Og så havde
jeg fået masser af inspiration og ideer til fed
undervisning med mine børn derhjemme
og viden om, hvordan jeg kan støtte op om
børn, der har andre vilkår«.
Camilla Garforts leder var meget positiv
over for hendes engagement i Lær for Livet
og gav hende tid til powertræning for skolens
børn i lektiecafeen. 12 elever kom med på forløbet og blev så taget ud seks ad gangen for at

powertræne tre gange om ugen. De trænede
ordklasser og staveregler med bevægelse.
»Flertallet rykkede sig meget. Det handler
meget om motivationen. Det er ikke fedt at
blive taget ud til specialundervisning, men
powertræning var bare sejt. Mange spurgte
til, hvornår det starter igen, og hvordan de
kommer med. Det blev meget populært at
være powerkid. Det var så fedt«.
I år har Camilla Garfort fået tid til powertræning igen. Men hun kan slet ikke gøre det,
så meget som hun gerne ville, eller så meget
som eleverne har lyst til. Men det at gøre en
forskel – både for børnene på hendes skole
og for de anbragte børn på campen – giver
hende et kæmpe boost.
»Jeg mærker glæden ved at undervise. Det
gør jeg også med mine egne børn. Men her
har jeg tiden til at samle tingene op. At blive
ved, til de helt forstår det. Jeg behøver ikke at
have dårlig samvittighed over ikke at nå dem
som derhjemme. Jeg har tid til at være den
lærer, jeg virkelig er«.
pai@folkeskolen.dk

ÅRETS JULEKA
LENDER
FRA VILLEBY!
Følg med og lær om
geografi og
europæiske juletra
ditioner i en sjov
fortælling om Cirk
us Salami.
Cirkus Salami har væ
re
og skal nu hjem til Vi t på europaturné
lleby for at holde
juleforestilling. Det bli
ver en udfordrende
rejse! Hvordan kan
en elefant komme m
ed
et fly? Og hvorfor fo
rsv
på et tysk julemarke inder alle pengene
d?
overhovedet nå hjem Vil Cirkus Salami
til jul?
Lyt med og løs de int
er
til hver episode på vil aktive opgaver
leby.dk.
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VALG2015

Valg til Danmarks
Lærerforenings hovedstyrelse
for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2019

Der afholdes valg til Danmarks Lærerforenings
hovedstyrelse. Valggruppe I skal vælge 18 hovedstyrelsesmedlemmer. Da der ved fristens
udløb kun var indkommet ét kandidatforslag fra
valggruppe II – pensionister og efterlønsmodtagere – og der her kun skulle vælges ét hovedstyrelsesmedlem, afholdes der ikke valg i denne
valggruppe.

Hvem har stemmeret?
Valgruppe I består af medlemmer i fraktion 1 og
2 samt enkelte medlemmer i fraktion 3.


F
raktion 1:
Lærere, psykologer og konsulenter
uden ledelsesfunktioner med flere.



Fraktion 2:
Børnehaveklasseledere.



Fraktion 3:
Kun de ledere, der ikke er medlemmer
af Skolelederforeningen.

Medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds
og medlemmer af Skolelederforeningen har ikke
stemmeret til hovedstyrelsesvalget. Disse grupper er på anden måde repræsenteret i hovedstyrelsen. Særlige medlemmer (fraktion 6) har ikke
stemmeret.
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SÅDAN STEMMER DU
Der åbnes for afstemningen torsdag den 19.
november 2015 klokken 9.00. Stemmeafgivningen foregår elektronisk via foreningens hjemmeside, www.dlf.org – »Hovedstyrelsesvalg 2015«.
Du skal bruge dit NemID eller din pinkode til at
logge ind til afstemningen.
Der skal vælges 18 medlemmer til hovedstyrelsen. Hvert stemmeberettiget medlem råder
over 18 stemmer, der kan gives til én kandidat
eller fordeles på flere kandidater.
På Folkeskolens hjemmeside, www.folkeskolen.dk, kan du læse om kandidaterne, ligesom du
kan stille spørgsmål og debattere med dem.
Afstemningen slutter tirsdag
den 1. december 2015 klokken 16.00.

Hovedstyrelsesvalget
blandt pensionister
med flere
Valggruppe II, der består af pensionerede
medlemmer og medlemmer på efterløn,
kan vælge ét medlem af hovedstyrelsen.
Ved fristens udløb mandag den 16. november 2015 klokken 16.00 var der netop
indkommet ét gyldigt kandidatforslag. Der
afholdes derfor ikke afstemning i valggruppe II, jævnfør vedtægternes paragraf
28, stykke 1. Birgit Bruun, Roskilde, er herefter valgt til hovedstyrelsen for perioden 1.
januar 2016 til 31. december 2019. Birgit
Bruuns 1.-suppleant er Børge Pedersen,
København, og 2.-suppleanten er Monika
Stabel Nielsen, Ulfborg.

Spørgsmål om valget
Har du problemer med at stemme eller spørgsmål til valghandlingen i øvrigt, kan du på hverdage mellem klokken 8.30 og 16.00 kontakte foreningen på telefon 33 69 63 00 og i weekender
mellem klokken 10.00 og 16.00 på telefon 33
69 62 28. Du er også velkommen til at sende
en mail til dlf@dlf.org
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1.-suppleant:
Birgitte Sand
7800 Skive
Kreds 143

Tine Agenskov
7900 Nykøbing M

Kreds 145

Stillere:

Jeanette Winther, kreds 140 • Brian Dalsgaard, kreds 140 •
Susanne Kjærsgaard, kreds 145 • Leif Primdal, kreds 143 • Philip
Lehn Brand, kreds 145 • Jane Torp Bodilsen, kreds 143 • Flemming Kjeldsen, kreds 140 • Lars Munch, kreds 145 • Charlotte
Holst Høybye, kreds 145 • Bente Vejle, kreds 145 • Grith Jost
Bidstrup, kreds 143 • Trine Bertelsen, kreds 145 • Lena M. Linnebjerg, kreds 140 • Marlene Rosgaard, kreds 143 • Kirsten Høj
Vester, kreds 145 • Gitte Kastholm Christensen, kreds 145 • Lene
Immersen, kreds 145 • Karen Eriksen, kreds 145 • Anette Vestergaard, kreds 145 • John Linde, kreds 145 • Bodil Wulf Larsen,
kreds 145 • Lone Mejlgaard, kreds 145 • Mette K. Christensen,
kreds 145 • Elin Hove, kreds 145 • Åse Torp, kreds 145 • Jeanne
Bossen, kreds 145 • Peter Olsen, kreds 145 • Lene Søndergaard,
kreds 145 • Peter Rasmussen, kreds 145 • Rune Gludsted, kreds
145 • Bo Møller Nielsen, kreds 145 • Lis Gjørret Nørgaard, kreds
145 • Vinni Dalgaard, kreds 145 • Steen Jacobsen, kreds 145
• Tina Hede Møller, kreds 143 • Lisbeth Laustsen, kreds 143
• Jacob Dencker Porse, kreds 143 • Lone Dissing, kreds 143 •
Kasper Lund, kreds 143 • Jacob Svejstrup, kreds 140 • Malene
Pallesen, kreds 140 • Niels Martin Poulsen, kreds 140 • Thomas
Gundlund Henriksen, kreds 140 • Bodil Kjær, kreds 140 • Camilla
Dybdal Hansen, kreds 140 • Lone Roesholm, kreds 140 • Susanne
Fisker, kreds 140 • Flemming Amby, kreds 140 • Lene Bundgaard,
kreds 140 • Birthe Gravgaard, kreds 140

Fagforening for fællesskabets
og medlemmernes skyld
Jeg hedder Tine Agenskov, er 49 år og bor i Nykøbing
Mors.
Med mig som nyt hovedstyrelsesmedlem får du
en person, der vil lytte og se tingene fra mere end
én side, som har sine meningers mod, som vil sætte
spørgsmålstegn ved plejer, og som vil arbejde for
medlemmernes skyld.
Jeg tror på fællesskabet og har altid søgt meningsfyldte fællesskaber for at få mulighed for at
påvirke disse til gavn for alle. Derfor har jeg været
tillidsrepræsentant og er nu fællestillidsrepræsentant på Mors, næstformand i Thy-Mors Lærerkreds,
sidder som formand i det lokale handicapråd og
Medlemsforum Vest i Lærernes Pension.
Jeg er et politisk menneske, der tror på forhandling og fællesskab frem for konflikt, derfor var ja til OK
15 også den eneste vej frem for mig. Ikke fordi resultatet var prangende, men fordi min erfaring siger mig,
at det er bedre at sidde med ved forhandlingsbordet,

Kreds 133

Stillere:

Jesper Skorstengaard, kreds 133 • Dorthe Ryom Fisker, kreds 133 • Birgitte
Baktoft, kreds 134 • Torry Møller Andersen, kreds 133 • Arne Rahbæk
Krogsgaard, kreds 133 • Mads Schjødt Thomsen, kreds 133 • Katrine
Vinther Nielsen, kreds 133 • Mette Andersen, kreds 133 • Jesper Hejndorf,
kreds 133 • Sasja R. Laumann, kreds 133 • Irina Frello Hansen, kreds 133
• Søren Emil Jensen, kreds 133 • Gitte Wittendorff, kreds 133 • Carsten
Møller, kreds 133 • Niels Birkebæk Møller, kreds 133 • Jonny Lindgreen,
kreds 133 • Anne Dorte Gaardbo, kreds 133 • Stine Kielsgaard Rodding,
kreds 133 • Lone Herskind, kreds 133 • Anne Cecilie Kristensen Blaabjerg,
kreds 133 • Kate Lyhne, kreds 133 • Sirius H. Rønn, kreds 133 • Jesper
Lundetoft Jørgensen, kreds 133 • Nicolai Holm, kreds 133 • Helene Skipper
Espelund, kreds 133 • Ann Rasmussen, kreds 133 • Lars Peter Kirk, kreds
133 • Kasper Bilenberg, kreds 133 • Lone Stephanie de Pauli, kreds 133 •
Rasmus Agertoft Iversen, kreds 133 • Søren Skouborg, kreds 133 • Kirsten
Sestoft, kreds 133 • Kirsten Faddy, kreds 133 • Torben Schou, kreds 133 •
Susanne Hørmann, kreds 133 • Flemming Hintze Thisted, kreds 133 • Eva
Therkildsen, kreds 133 • Trine Gunge Meulengracht, kreds 133 • Jeanette
Schneider, kreds 133 • Johnny Lillelund, kreds 133 • Nina Holm Iversen,
kreds 133 • Ulla de Boer, kreds 133 • Hans Jørgen Nim, kreds 133 • Bill
Vernegren, kreds 133 • Line Sandager Østersø, kreds 133 • Lise Lundgaard
Jensen, kreds 133 • Lene Elmose Andersen, kreds 133 • Torben Gye, kreds
133 • Kåre Thorkild Sørensen, kreds 133 • Pia Ryrberg Moelsby, kreds 133

øve indflydelse og tage ansvar frem for at blive marginaliseret i nye uoverensstemmelser og konflikter.
Jeg er ydmyg over for, at vi driver fagforening
for medlemmernes skyld og penge. Derfor skal vi
have de rette varer på hylderne i form af rådgivning
og meningsfyldte fællesskaber for alle medlemmer.
Fællesskaber, hvor man kan problematisere, diskutere og have vilde ideer! Når demokratiet fungerer,
skabes Danmarks Lærerforenings politik.
Det er vigtigt for mig, at Danmarks Lærerforening fastholder kravet om, at alle foreningens
medlemmer, uanset hvor de arbejder, har rammer og
vilkår, som gør, at de kan løfte deres arbejdsopgave
professionelt og i overensstemmelse med kravene
i lovgivningen. Som medlemmernes faglige talerør
skal vi vedholdende holde den fagprofessionelle fane
højt, få sagt fra og problematisere, når medlemmerne må gå på kompromis med deres faglighed.

1.-suppleant:
Jens Bech Pedersen
8000 Aarhus C
Kreds 133

Rikke Gierahn Andersen
8230 Åbyhøj

2.-suppleant:
Kristina Houmann-Esbensen
7800 Skive
Kreds 140

2.-suppleant:
Mette Heegaard
8230 Åbyhøj
Kreds 133

Dit arbejdsmiljø har min første prioritet
Uanset hvor du er ansat – om din arbejdsplads
har en lokal arbejdstidsaftale eller ej – bestemmer jeres arbejdsmiljø, hvordan du og dine kolleger trives.
Tid, indflydelse, fleksibilitet, samarbejde,
ledelseskvalitet og overskud – også når du kommer hjem – er alt sammen med til at bestemme,
hvor højt på skalaen din arbejdsglæde befinder
sig.
Jeg vil arbejde for, at dit arbejdsmiljø får den
højeste prioritet i Danmarks Lærerforenings arbejde.
Selvfølgelig skal hovedstyrelsen dokumentere urimelige vilkår på skolerne. Selvfølgelig skal
den være vagthund, når arbejdsgiverne overtræder arbejdsmiljølovgivningen. Selvfølgelig skal
den rende politikerne i Folketinget på dørene, før
de træffer beslutninger på vores område.
Men jeg mener helt overordnet, at Danmarks
Lærerforening skal have en klar politik, der skal
gøre lærernes hverdag til en bedre hverdag.

Vi skal prioritere forebyggelse og arbejde for
tidlig arbejdsmiljøindsats, for eksempel i sammenhæng med inklusionsopgaven.
Vi skal være med til også at fortælle de historier, der fortæller om den gode undervisning,
lærerne rent faktisk hver dag leverer.
Der er betydelige menneskelige, men også
økonomiske gevinster ved at gøre en indsats for
at passe på og investere i et godt arbejdsmiljø.
Det skal vi til stadighed gøre de ansvarlige politikere opmærksomme på.
Jeg vil gøre mit allerbedste for, at du oplever
at være medlem af en forening, der gør en forskel
for at forbedre arbejdsmiljøet.
Det har jeg stor erfaring med og arbejdet for
gennem 15 år som lokal arbejdsmiljørepræsentant på min egen skole og som fællesarbejdsmiljørepræsentant i Aarhus Kommune siden 2007.
Følg gerne med på Facebook.
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1.-suppleant:
Lene Høiriis Nielsen
4690 Haslev
Kreds 60

Thomas Andreasen
4700 Næstved

Kreds 61

Stillere:

Anne Gade Nielsen, kreds 54 • Per Toft Haugaard, kreds 54 • Anette Petersen, kreds 54 • Lisbet Rasmussen, kreds 54 • Jens Hollensen, kreds 54 •
Kirsten Skaarup, kreds 54 • Katja Holm, kreds 54 • Anette Lis Jensen, kreds
60 • Ivar Karrebæk Askøe, kreds 60 • Mette Brendstrup, kreds 60 • Anette
Thorshøj, kreds 60 • Margret Fridriksdottir, kreds 60 • Jeppe Hansen, kreds
60 • Susanne Lynge, kreds 60 • Gitte Østrup Jeppesen, kreds 60 • Maria
H. Friislund, kreds 60 • Charlotte Frandsen, kreds 60 • Ingelise Jørgensen,
kreds 50 • Birgitte Lehrmann, kreds 50 • John Hansen, kreds 50 • Erik
Thomsen, kreds 50 • Mogens Larsen, kreds 50 • Rikke Thernøe, kreds 50
• Maja Elvang, kreds 50 • Klaus Bolø, kreds 50 • Karl Ernst Schefferling,
kreds 50 • Henrik Hansen, kreds 68 • Karina Pedersen, kreds 68 • Susanne
Køhler, kreds 68 • Maria Naur, kreds 68 • Birger Petersen, kreds 68 •
Malene Hjøllund, kreds 68 • Leif Reese Næsborg, kreds 61 • Jacob Svava
Mortensen, kreds 61 • Lise-Lotte Horn Jakobsen, kreds 61 • Søren Pedersen
Eriksen, kreds 61 • Pia Sundberg, kreds 61 • Gerd Østergaard, kreds 61
• Heino Bo Hansen, kreds 61 • Julie Anna Hedegaard, kreds 61 • Rikke
Næstholdt, kreds 61 • Thomas Erskov, kreds 61 • Kasper Pedersen, kreds 61
• Charlotte Corneliussen, kreds 61 • Rikke Fisker Themsen, kreds 61 • Jon
Høiler, kreds 61 • Kjeld Nielsen, kreds 61 • Anne Thornild, kreds 61

Folkeskolen er Danmarks
vigtigste samfundsinstitution

Kreds 11

Stillere:

Martin Baadsgaard, kreds 13 • Anna Christensen, kreds 11 • Mette Welin
Zaar, kreds 11 • Line Dvoracek, kreds 11 • Annette Rudbeck, kreds 11 • Pia
Pignot, kreds 11 • Nuka Forchammer, kreds 11 • Mikael Kjærgaard, kreds
11 • Jesper Gundersen, kreds 11 • Michael Lerche-Thomsen, kreds 11 •
Daisy Lykkeberg, kreds 11 • Anders Dahl, kreds 11 • Søren Evald Bentsen,
kreds 11 • Jon Nielsen, kreds 11 • Emil Christophersen, kreds 11 • Thomas
Diechmann, kreds 11 • John Olsen, kreds 11 • Terkel Lond, kreds 11 •
Christina Rinaldo, kreds 11 • Anne Sofie Balslev-Clausen, kreds 11 • Line R.
Højholt, kreds 11 • Frank Mortensen, kreds 11 • Anna-Karina Ivanouw, kreds
11 • Laura Såby Heyde, kreds 13 • Nils Djervad, kreds 13 • Dorte Iversen,
kreds 13 • Anders Weng, kreds 13 • Stine Nordberg, kreds 13 • Anne-Mette
Thøysen, kreds 13 • Christian Sletbjerg, kreds 13 • Katrine Helden, kreds 13
• Michael Andersen, kreds 13 • Susanne Thomsen, kreds 13 • Birgitte Røder
Hansen, kreds 13 • Bettina Thorsøe, kreds 13 • Anne-Marie Mikkelsen, kreds
13 • Mette Vindal Andersen, kreds 13 • Helen Kock, kreds 13 • Jesper Fisker
Hansen, kreds 13 • Jacob Jensen, kreds 13 • Danni Hansen, kreds 13 •
Stine Boje, kreds 13 • Helle Vejgaard Nielsen, kreds 13 • Maria Kristensen,
kreds 13 • Sigrid Honig, kreds 13 • Karina Jansen, kreds 13 • Ricky Hansen,
kreds 13 • Peter Jensen, kreds 11
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skal tage initiativer, der skaber og styrker dette
samarbejde, og som forpligter politikerne til at
turde tage ansvar for folkeskolen.
Det faktum, at der stilles større krav til skolerne, og der samtidig afsættes færre resurser,
er et kæmpe pres på arbejdsmiljøet. I hele landet
er inklusion blevet til en spareøvelse, der hverken
gavner den sårbare elev, klassen eller den enkelte
lærer. Jeg vil arbejde for, at politikerne skal få mål
og resurser til at hænge sammen også på tværs af
kommunerne. Vi ser en meget skæv udmøntning
af midler, som medfører store forskelle på, hvordan man kan drive skole i de enkelte kommuner.
Jeg vil arbejde for, at DLF fortsat bidrager til
løsninger på folkeskolens udfordringer. Lærerne
skal respekteres for den vigtige opgave, de løser i
og for samfundet.

Folkeskolen er stedet, hvor elever fortsat skal
mødes på tværs af sociale skel, så der dermed
skabes forudsætninger for sammenhængskraft
i vores samfund. Denne sammenhængskraft
trues af nedskæringer på folkeskoleområdet,
hvilket resulterer i, at lærere og elever forlader
folkeskolen.
Det er for mig helt afgørende, at folkeskolen
fortsat er det sted, hvor langt de fleste elever går
i skole. Når privatskolen vælges i stigende grad,
er folkeskolen og dermed sammenhængskraften
i samfundet truet.
Samarbejdet om folkeskolen blev reduceret
og svækket med indførelsen af lov 409 og folkeskolereformen. Jeg vil arbejde for, at samarbejdet på alle niveauer styrkes og fører til, at folkeskolen styres og ledes i tillid til, at lærerne er de
professionelle, og at hele undervisningsopgaven
varetages af læreruddannede. Hovedstyrelsen

Line Frederiksen Baadsgaard
2791 Dragør

2.-suppleant:
Lise Vadsager
4171 Glumsø
Kreds 50

1.-suppleant:
Stinne Lorenz
2300 København S
Kreds 11

2.-suppleant:
Lars Toft
2300 København S
Kreds 13

Mere fagforening for medlemmerne
Folkeskolen skal være en attraktiv arbejdsplads
og Danmarks Lærerforening (DLF) en stærk
fag- og skolepolitisk organisation – men vi skal
kunne stå på ét ben ad gangen.
VI SKAL MED DET ENE BEN bringe vores
ekspertviden ind i dannelsen og udviklingen af
verdens bedste folkeskole. Vi skal opbygge en
stærk politisk kapital, så vi anses som eksperterne, politikerne gerne vil lytte til og udvikle
sammen med.
Vi har i DLF eksperter på alle områder: vejledere, konsulenter, faglige eksperter, specialundervisere med flere. Dem skal vi trække på. Vi skal
bruge vores egne medlemmer langt mere proaktivt. Det skal være medlemmerne, der i langt højere grad inviteres ind til udvikling af folkeskolen. Vi
skal sige ja til udvikling, så det er den historie, der
fortælles om os, og samtidig sætte betingelser for,
hvordan visionerne og udviklingen kan lykkes, men
vi skal være skarpe på ikke at bringe medlemsvilkår ind i forhandlingerne.

MED DET ANDET BEN skal vi samtidig arbejde på at skabe de bedste arbejdsvilkår for
medlemmerne. Vi skal have en kollektiv arbejdstidsaftale/Overenskomst 18, som sikrer alle
medlemmer et loft over undervisningstimetal og
en arbejdsplads i et ordentligt arbejdsmiljø. Vi
skal stille krav om, at der etableres de nødvendige arbejdspladser på skolerne, så lærerne kan
lykkes med deres arbejde. Vi skal have tilliden,
respekten og fleksibiliteten tilbage. Vi skal have
skabt en meningsfyldt arbejdstidsaftale, som
både tilgodeser det øgede teamsamarbejde og
giver os optimal mulighed for at lykkes med vores arbejde.
Med en skarpere opdeling skal det være tydeligere, hvad DLF gør for medlemmerne. Efter
lockouten har vi fortsat en stor opgave at løfte
sammen. Jeg tilbyder mine skuldre og går forrest.
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1.-suppleant:
Nora Charlotte Ipsen
8240 Risskov
Kreds 133

Erik Cloyd Ebsen
8300 Odder

Kreds 133

2.-suppleant:
Hanne Nissen Sabalic
8541 Skødstrup
Kreds 134

DLF for alle medlemmer

Stillere:

Varinka Kierulff Boseman, kreds 60 • Niels Christophersen, kreds 87 •
Kristina Kristensen, kreds 82 • Ruth Birnbaum, kreds 133 • Ole Wriedt,
kreds 132 • Susanne Weisbjerg Vilstrup, kreds 21 • Jane H. Mogensen,
kreds 151 • Kirsten Andersen, kreds 71 • Pia Hutters, kreds 133 • Jane
Birgitte Nielsen, kreds 37 • Ella Riisbank, kreds 145 • Inge-Marie Plauborg
Larsen, kreds 100 • Sanne Christensen, kreds 11 • Ida Marie Holm, kreds
131 • Jørgen Korsgaard, kreds 133 • Charlotte Anholm, kreds 133 • Anne
Hyldal Jacobsen, kreds 133 • Anne-Marie Keis, kreds 68 • Karin Elmhøj
Pedersen, kreds 54 • Ulla Carl, kreds 133 • Flemming Pedersen, kreds
133 • Alice Klinge, kreds 133 • Karen Beyer, kreds 133 • Bjarne Dalum,
kreds 130 • Henrik Poulsen, kreds 20 • May-Britt Timm Wachmann,
kreds 110 • Lis Sehested, kreds 133 • Ellen Nielsen, kreds 41 • Bodil
Skipper Buntzen, kreds 143 • Jette Nyland, kreds 121 • Lotte Hvid
Jensen, kreds 133 • Lise Ejg Kristensen, kreds 133 • Ann-Britt Gellert,
kreds 50 • Hanne Wolffhechel, kreds 61 • Ane Markussen, kreds 110 •
Maria Skøtt Davidsen, kreds 110 • Winnie Henriksen, kreds 131 • Birte
Hvidegaard Hay, kreds 110 • Birgit Laungaard, kreds 133 • Christina
Voigt, kreds 140 • Louise Wiborg, kreds 133 • Marianne Bernstorff, kreds
127 • Mette Hjarbæk Poulsen, kreds 159 • Anette Høj Madsen, kreds
116 • Birgit Hallingen, kreds 133 • Lise Lotte Jensen, kreds 137 • Stine
Clasen, kreds 133

Jeg er ansat på PPR i Aarhus Kommune som
tale-høre-konsulent. Desuden er jeg styrelsesmedlem i Århus Lærerforening og formand i Foreningen af tale-hørelærere i Folkeskolen.
Jeg er kandidat til hovedstyrelsen, fordi jeg vil
være med til at præge den overordnede fagpolitiske udvikling i Danmarks Lærerforening (DLF).
Jeg vil ligeledes arbejde seriøst på at være talerør
for de mindre medlemsgrupper, så deres stemme
høres endnu mere centralt i DLF. De mindre medlemsgrupper udgør fem-seks procent af medlemstallet, der skal stemme til dette valg, og de har mange
forskellige dagsordener, der ofte kan være svære at
skabe lydhørhed for. Det vil jeg gøre noget aktivt ved.

Mine mærkesager vil være alle medlemmers løn og arbejdsvilkår
For lærerne i folkeskolen betyder det, at der sikres
tilstrækkelig tid til at løse de opgaver og udfordringer, lærerne står over for – ikke kun i forhold til undervisning og forberedelse, men også til andre op-

1.-suppleant:
Heidi Yoma Rasmussen
2630 Taastrup
Kreds 16

Flemming Ernst
2605 Brøndby

Kreds 14

Stillere:

Klavs Nielsen, kreds 9 • Lene Jensen, kreds 10 • Peder
Elmqvist, kreds 10 • Niels Damløv, kreds 15 • Steen Rosted,
kreds 15 • Mads Thranov, kreds 16 • Line Nykjær Larsen, kreds
16 • Rikke Groth Krumbach, kreds 16 • Vibeke Lynge, kreds 16
• Casper Christiansen, kreds 16 • Henrik Larsen, kreds 16 •
Anne Kristine Juul, kreds 16 • Claes Hjort, kreds 25 • Vibeke
Scheving, kreds 25 • Lisbeth Poulsen, kreds 14 • Martin RoalsArbøl, kreds 14 • Klaus Petersen, kreds 14 • Thomas Lütken,
kreds 14 • Jeanett Steen Thomsen, kreds 14 • Christian Iversen,
kreds 14 • Rasmus Illemann Bæk, kreds 14 • Gitte Høgh Greisik,
kreds 14 • Nils Greve, kreds 15 • Anders Toftager, kreds 14 •
Morten Krüger Hansen, kreds 14 • Lars Reeckmann, kreds 14
• Inge Lethan, kreds 14 • Vivian Korsgaard, kreds 14 • Pernille
Sigvardsen Lundsgaard, kreds 14 • Torben Hesselager, kreds 14
• Vibeke Dall, kreds 14 • Lone Jensen, kreds 14 • Morten Bo
Larsen, kreds 14 • Ebbe Frilund Gjørup, kreds 14 • Helle Kaare
Lindberg, kreds 14 • Lena Rydham Schmidt, kreds 14 • Tue
Nicolaj Enig, kreds 14 • Vibeke Dinesen, kreds 14 • Kim Holm,
kreds 14 • Casper Lauridsen, kreds 14

gaver som for eksempel inklusionsmålsætningen.
Udfordringerne for de mindre medlemsgrupper er blandt andet:
• Manglende lønforløb for konsulenter, psykologer, pæd.pæd.psych.er, UU-vejledere med flere.
• Utilstrækkelig lønudvikling for de statsansatte,
især undervisere på sosu-skolerne, men også
konsulenter, psykologer, UU-vejledere med flere.
• Specialskole- og specialklasselærernes øgede
arbejdsbelastning som konsekvens af eksempelvis inklusionsdagsordenen.
• Massive afskedigelser grundet besparelser og
lovændringer – for eksempel på sosu-skolerne
på grund af skærpede karakterkrav og i UUvejledningen ved minimering af kerneopgaven.
Så vær med til at få større sammenhængskraft i
Danmarks Lærerforenings medlemsskare og i de
opgaver, vi skal løfte i fællesskab – sæt X ved Erik
Cloyd Ebsen.
Se mere på Facebook-gruppen
»Erik i Hovedstyrelsen«.

2.-suppleant:
Thomas Bo Jensen
2100 København Ø
Kreds 10

Vi skal skabe bedre forhold
for alle medlemmer
Jeg stiller op til hovedstyrelsen igen. Der er mange
udfordringer, der skal arbejdes videre med. Her er de
vigtigste:
Arbejdstid. Målet er en central aftale ved Overenskomst 18, der sikrer, at alle har en reel mulighed
for at kunne levere god undervisning.
Vi skal imidlertid ikke lade være med at foretage os
noget indtil 2018. Vi skal bruge det, der blev aftalt ved
Overenskomst 15. Vi skal holde fast i, at arbejdstidspapiret skal evalueres både centralt, kommunalt og på
skoleniveau for at forbedre forholdene på den enkelte
skole. Samtidig skal vi bruge de gode eksempler, der
efterhånden er fra nogle kommuner.
Folkeskolens økonomi. Vi skal kæmpe for, at
økonomien til folkeskolen forbedres. Omprioriteringsbidraget er en bombe under kommunernes
økonomi. Det betyder, at vi skal påvirke både Folketingets partier og kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. Her skal vi stille værktøjer til rådig-

hed for kredsene. Vi skal sørge for, at de penge, der
bevilges til skolen, også anvendes der. Det er ikke
altid tilfældet nu.
Inklusion. Alle elever har ret til den rette undervisning. Hvis man vil inkludere 96 procent af
alle elever, skal der være forhold og viden, der sikrer
dette. Vi skal holde politikerne fast på, at inklusion
ikke er en spareøvelse. Og vi skal evaluere, om 96
procent er det rigtige måltal.
Løn. Vi skal fortsat have reallønsudvikling. Lønnen
centralt er aftalt frem til 2018. Lokalt skal vi samle de
midler op, der er afsat til lokal løndannelse, og de skal
udmøntes efter objektive og fremadrettede kriterier.
Reform. Vi får ikke ændret folkeskolereformen
som helhed. Men vi skal forsøge at ændre på enkelt
elementer, så de bliver realistiske og fornuftige i en
skolehverdag, ikke kun på et ministerpapir.
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1.-suppleant:
Steen Herløv Madsen
2300 København S
Kreds 33

Regitze Flannov
1651 København V

Kreds 37

Stillere:

Thomas Krogh Petersen, kreds 30 • Lisbeth Abildgaard, kreds 30 • Zacharias Jensen, kreds 30 • Marianne Lindholdt, kreds 29 • Grethe Toftegaard,
kreds 33 • Allan Nielsen, kreds 34 • Liselotte Bak, kreds 35 • Merete
Svalgaard Knuhtsen, kreds 35 • Ole Andreasen, kreds 29 • Søren Holm,
kreds 37 • Rikke Beier, kreds 37 • Birgit Poulsen, kreds 36 • Lisbet Jersild
Egelund, kreds 34 • Steen Nygaard, kreds 34 • Kenneth Steen Jensen, kreds
37 • Pia Tjagvad, kreds 37 • Annette Hansen-Jacobsen, kreds 36 • Michael
Bie Andersen, kreds 38 • Louise Ekmann Brandt, kreds 28 • Jens Erik
Ellegaard-Jensen, kreds 37 • Jesper van Vliet Tews, kreds 37 • Steen Møller,
kreds 37 • Lisbet Peirup, kreds 37 • Vibeke Seest, kreds 37 • Gitte Mai
Mostel, kreds 38 • Torben Stensvig, kreds 37 • Inger Kirstine Bennedbæk,
kreds 37 • Betty B. Bertelsen, kreds 37 • Stine Thyge Johansen, kreds
37 • Morten Andreas Krarup, kreds 28 • Anders Brandt, kreds 37 • Tine
Louise Kjelgaard Rosengreen Buchardt, kreds 29 • Hanne Roed, kreds 29 •
Vivi-Ann Petersen, kreds 29

Respekt for lærerarbejdet
Jeg tror på, at resultater skabes ved en målrettet strategi, offensiv brug af fælles idérigdom og
evnen til at motivere til følgeskab for sine idéer.
Jeg arbejder vedholdende og stædigt med en
fast tro på, at det skal lykkes. Som fagforening
skal vi både have styrke til det lange seje træk
og turde handle her og nu. Der hvor medlemmernes interesser varetages, skal Danmarks Lærerforening være en målrettet og handlekraftig
aktør. Det vil jeg gerne bidrage til.
Jeg blev lærer i 1989. Allerede under studiet
gik jeg ind i det fagpolitiske arbejde og er senere
blevet valgt til diverse tillidsposter i Danmarks
Lærerforening. Senest til hovedstyrelsen i 2012.
Bliver jeg valgt ind i den kommende hovedstyrelse, vil jeg arbejde for:
• En stærk fagbevægelse, som i fællesskab
skaber resultater til gavn for vores velfærd.
• De nødvendige investeringer til folkeskolen –
en samfundsbærende institution.

Kreds 52

Stillere:

Annette Volfing Højager, kreds 52 • Mads Nielsen, kreds 52 • Martin
Mogensen, kreds 52 • Jens Rohrberg, kreds 52 • Elin Mortensen, kreds 52
• Hans Junker, kreds 52 • Marianne Lund, kreds 42 • Per Brinckmann, kreds
42 • Torben Johannesen, kreds 42 • Jørgen Hardis, kreds 42 • Niels Finne,
kreds 53 • Anita Rathje, kreds 53 • Elsebeth Henriksen, kreds 53 • Lone
Varming, kreds 53 • Pernille Nørgaard, kreds 44 • Peter Bilde, kreds 44 •
Heine Rasmussen, kreds 44 • David Møller, kreds 44 • Anne-Mette Olsen,
kreds 45 • Else M. Pedersen, kreds 45 • Tanja Siiger, kreds 45 • Helle Loch
Nyboe, kreds 45 • Peter Hansen, kreds 41 • Kresten Dahlmand Andersen,
kreds 41 • Henriette Eriksen, kreds 53 • Marie-Louise Kjøller, kreds 42 •
Torsten Jensen, kreds 41 • Rune Mikael Kent, kreds 41 • Tina Svarre Hasselager, kreds 41 • Karen Asholt Pedersen, kreds 41 • Tina Beck-Nilsson, kreds
43 • Lotte Rue Hemmingsen, kreds 43 • Synne Kremmer Knudsen, kreds 43
• Lotte Mortensen, kreds 43 • Grethe Funch Pedersen, kreds 51 • Christina
Even, kreds 51 • Hanne Rothausen Faurfelt, kreds 45 • Ruth Charlotte
Thrane, kreds 43 • Henning Manley Voigt, kreds 44 • Lisbeth Tønnesen,
kreds 44 • Birgitte Bech Feddersen,

38 /

• En fælles professionsaftale, der giver lærerne
mulighed for at lykkes med opgaven.
• At respekten for lærernes arbejde sættes i fokus.
• Et sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor der er
sammenhæng mellem krav og resurser –
også når det gælder inklusionsopgaven.
• En offentlig folkeskole for alle, der er et frirum, hvor ligestilling og demokrati er bærende principper, og hvor alle elever har mulighed
for at lære og udvikle sig.
• At de uholdbare elementer i folkeskolereformen fjernes.
• Centrale og kollektive lønforhandlinger.
• At DLF fortsat søger indflydelse på EU’s uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik.
En stærk fagforening bygger på medlemmernes
engagement og deltagelse i det faglige arbejde
samt tydelige fælles mål og værdier. Kun i fællesskab kan vi skabe resultater. Godt arbejdet,
derude.

1.-suppleant:
Dan Dabelstein Løwe
2670 Greve
Kreds 43

Bjørn Hansen
4300 Holbæk

2.-suppleant:
Vera Sandby Hansen
3070 Snekkersten
Kreds 35

2.-suppleant:
Karen Sørensen
4540 Fårevejle
Kreds 53

Der er et formål med formålsparagraffen!
Jeg stiller op til endnu en periode i hovedstyrelsen og vil fortsætte arbejdet for at:
• Få aftaler om arbejdstid, der sikrer ordentlig
tid til forberedelse af og samarbejde om de
mange opgaver, der kræves af lærere, børnehaveklasseledere og alle andre medlemmer.
• Balancen mellem opgaver og tid bliver sikret, så rammerne ikke modarbejder lærernes
engagement og ambitioner, og vi oplever et
arbejdsmiljø, der ikke gør ondt.
• Fortsætte kampen for, at inklusionsindsatsen på skolerne bliver kvalificeret med støtte,
sparring og uddannelse til lærerne.
• Pædagogiske argumenter på forskningsmæssig baggrund bliver styrende for lærernes professionelle muligheder for at gennemføre kerneydelsen, som er undervisningen.
Mange kommuner arbejder ensidigt med en
læringsmålstyret undervisning, hvor indholdet i
formålsparagraffen risikerer at blive både glemt
og klemt! Det er svære opgaver, lærerne møder

hver dag i skolen, hvor inklusion, integration og
flygtningebørns skolegang bare er nogle af de
mest aktuelle. For at løse udfordringerne kræver
det, at formålsparagraffens intentioner opfyldes,
så vi kan få minimeret social ulighed, radikalisering og andre uhensigtsmæssigheder, der ikke
fører til livsduelige unge, der kan klare sig i samfundets udfordringer.
Det helt afgørende for, at lærerne kan lykkes
med undervisningen i skolen og bevare engagementet, er, at vi får sikret acceptable og gode
arbejdsvilkår. Der skal på alle områder af skolens
virke sikres nok tid til opgaverne, og vi skal i langt
højere grad have fokus på vigtigheden af et godt
arbejdsmiljø for at kunne levere god kvalificeret
undervisning.
Opgaverne til den kommende hovedstyrelse
står i kø – og jeg er parat til at fortsætte kampen!
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1.-suppleant:
Dorthe Kamp
9230 Svenstrup
Kreds 153

Lars Busk Hansen
9800 Hjørring

Kreds 159

Stillere:

Henrik Hvirring, kreds 151 • Lene Nielsen, kreds 151 • Dorte Lykke Carstens,
kreds 151 • Gert Willems, kreds 151 • Anders Petersen, kreds 111 • Kirsten
Buhl Hattens, kreds 111 • Karen Vestergaard, kreds 111 • Anette Kruse,
kreds 111 • Anders Grubach, kreds 111 • Helle Beermann, kreds 159 • Helen
Sørensen, kreds 159 • Lone Heldt, kreds 111 • Jakob Mikael Gislund, kreds
159Tom Kærgaard, kreds 159 • Jette Weinkouff, kreds 159 • Lene Ryssel,
kreds 111 • Finn Kirkegaard, kreds 111 • Teis Madsen, kreds 111 • Jørgen L.
Nielsen, kreds 111 • Lotte Dahl-Vedel, kreds 153 • Jan Knærkegaard, kreds
153 • Lone Maria Jensen, kreds 153 • Torben Høgh Kaasby-Wang, kreds
153 • Mogens Randrup, kreds 153 • Birte Johnsen, kreds 153 • Christian
Baastrup, kreds 153 • Jesper Vejergang, kreds 153 • Hanne Ranum, kreds
153 • Anette Agerboe da Rosa, kreds 159 • Ena Anderson Hansen, kreds
159 • Dorthe N. Andersen, kreds 159 • Mette Bertel, kreds 152 • Morten
K. Mikkelsen, kreds 152 • Tina Burmeister, kreds 152 • Søren Eriksen,
kreds 152 • Henrik Nielsen, kreds 159 • Anne Dahl-Hansen, kreds 159 •
Mads Christensen, kreds 159 • Lars Bidstrup Hansen, kreds 159 • Kirsten
Tranekær, kreds 150 • Bodil Nielsen, kreds 150 • Camilla Hviid, kreds 150 •
Jens Lindhardt Jensen, kreds 150 • Grete Andersen, kreds 150 • Bo Rogildjensen, kreds 150 • Søren Jacobsen, kreds 150 • Lasse Jørgensen, kreds
150 • Tina Thomsen, kreds 159 • Helle Weile Larsen, kreds 159

Din stemme for det gode lærerliv
Fagpolitisk arbejde er og bliver et langt sejt
træk, hvor vi hele tiden må søge indflydelse. Det
kræver samarbejde. Kun ved at stå sammen om
opgaven kan vi gøre en god skole bedre.
Vi skal fastholde og styrke fællesskabet i hele
foreningen. Det gør vi gennem kollektive aftaler
og aktiviteter, der skaber sammenhold, og hvor
vi aktivt lytter – både til hinanden og til andre
interessenter.
Vi skal agere den »kloge fagforening«, der
handler proaktivt og sætter egne dagsordener.
Vi skal kendes på det, vi er for, frem for det, vi er
imod. Men vi skal også turde sige klart fra, når vi
mødes med urimelige krav og forventninger.
Vi skal værne om folkeskolens enestående
kvaliteter og arbejde for den fælles folkeskole
med enhedsskolen og klassen som det bærende
element. Folkeskolen må ikke miste sit dannelsesperspektiv og den ambitiøse målsætning om,
at alle elever forlader skolen med en overbevisning om, at de duer til noget.

Charlotte Catarina Holm
5220 Odense SØ

Kreds 82

Stillere:

Jane Vagner Pedersen, kreds 80 • Peter Lund Andersen, kreds 80 • Britt
Damsgård Bromark, kreds 80 • Anders Kirkebæk-Jensen, kreds 80 • Jeppe
Dørup, kreds 80 • Peter Petersen, kreds 80 • Lisbeth Blichfeldt, kreds 80
• Carsten Boll. kreds 80 • Vivian Edelborg, kreds 80 • Per Gylling, kreds 80
• Pia Ewe Jensen, kreds 86 • Mette Skovgaard Andersen, kreds 86 • Mia
Carstensen, kreds 86 • Birgitte Karlsen, kreds 86 • Dorrit Bang Pedersen,
kreds 86 • Lone Green, kreds 83 • Tom Schmidt, kreds 83 • Peter Ollendorff,
kreds 83 • John Rasmussen, kreds 84 • Karsten Jørgensen, kreds 84 • Lars
Hanghøj, kreds 84 • Malene Rye Andersen, kreds 84 • Hanne Godsk Andersen,
kreds 84 • Anette Kristensen, kreds 84 • Thomas Hollensen, kreds 87 • Per
Rasmussen, kreds 87 • Line Kjølhede, kreds 87 • Birte Brændgaard, kreds 87
• Niels Munkholm Rasmussen, kreds 82 • Jan Andersen, kreds 82 • Dennis
Vikkelsø Nielsen, kreds 82 • Kamilla Jelsing, kreds 82 • Tine Steendorph, kreds
82 • Anne-Lene Storm, kreds 82 • Ida Holm Clemensen, kreds 82 • Anders
Sund Pedersen, kreds 82 • Henrik Lund Have, kreds 82 • Anette Essler Helmer,
kreds 82 • Kim Rasmussen, kreds 82 • Anne-Marie Lindholm, kreds 82 •
Liselotte Lundgaard Friis, kreds 82 • Henrik Vorager, kreds 82 • Gitte Elbirk
Nielsen, kreds 82 • Karina Sørensen, kreds 82 • Nirmin Adel Hamad, kreds
82 • Lars-Henrik Madsen, kreds 82 • Simone Lægteskov, kreds 82 • Thomas
Harton Andersen, kreds 82 • Jesper Carls, kreds 82

2.-suppleant:
Ravi Willesen
6580 Vamdrup
Kreds 111

Vi skal fastholde, at inklusion er en god idé.
Men hvis ikke rammerne er i orden, går det galt.
Der er brug for massive investeringer blandt
andet i inkluderende støtteforanstaltninger.
Inklusion er en illusion, hvis folkeskolen fortsat
udsultes økonomisk.
Vi skal bruge vores viden om det gode lærerliv, når vi lægger politiske strategier og arbejder
for at sikre bedre arbejdsvilkår. Arbejdsmiljøarbejdet må opprioriteres i hele foreningen. Når vi
styrker det gode lærerliv, skaber vi også en bedre
folkeskole.
Jeg har deltaget i hovedstyrelsesarbejdet
gennem 12 år. Det har været spændende og ofte
udfordrende. Men jeg har både lyst til og mod på
at fortsætte. Og jeg vil også fremover arbejde for,
at vi styrker det gode lærerliv.
Du kan læse mere på min hjemmeside:
www.larsbuskhansen.dk

1.-suppleant:
Anne-Mette Kæseler Jensen
5000 Odense C
Kreds 82

2.-suppleant:
Mads Jørgensen Alnor
5000 Odense C
Kreds 87

Drop topstyringen!
Lærerne er omdrejningspunktet i folkeskolen og
skal derfor sikres ordentlige rammer at arbejde
under. Det er jeg parat til at kæmpe for.
Topstyringen er i modstrid med lærernes professionelle råderum og dannelsestanken i skolen.
Lov 409 og læringsmålstyret undervisning er
to eksempler på manglende vilje til at inddrage
lærerne. Lærernes faglighed og erfaring skal
igen i centrum. Bureaukratiske, pædagogiske og
strukturelle skrivebordsløsninger, der ikke duer
i virkelighedens verden, må stoppes. Kvalitet i
undervisningen og ordentlige vilkår for lærerarbejdet, herunder tilstrækkelig tid til forberedelse,
skal være omdrejningspunktet.
Arbejdstid: Sammenhængen mellem undervisningslektioner og forberedelse er afgørende
for, at man som lærer kan lykkes med sin opgave.
»Bedre og billigere«-retorikken er ganske enkelt
udtryk for mangel på indsigt og et mærkværdigt
topstyret forsøg på opgør med kvalitetsbegrebet.
Lærerne skal have rum og mulighed for at kunne

levere høj kvalitet i arbejdet. Det kræver kollektive
aftaler.
Arbejdsmiljø: Øget arbejdsmængde i form af
flere undervisningsopgaver, flere bureaukratiske
tiltag, øget inklusion og ringere økonomi presser
lærernes arbejdsmiljø urimelig hårdt. Tilfældige
og uigennemskuelige opgaveoversigter påvirker
også trivslen negativt. Derfor er det afgørende,
at der skabes gennemskuelighed og balance
mellem opgaver/krav og resurser.
Sammenhæng og sammenhold: Foreningen skal styrkes led for led, og der skal være
fokus på kommunikation og fællesskab. Alles
medvirken og opbakning er afgørende.
Med ti års fagpolitisk erfaring og mere end
20 års bred undervisningserfaring tilbyder jeg at
være din stemme i hovedstyrelsen.
Se mere på:
www.facebook.com/x.ved.charlotteholm
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Anders Liltorp
2650 Hvidovre

Kreds 17

Stillere:

Morten Svenson, kreds 17 • Anne Jensen, kreds 17 • Carsten Eriksen, kreds
17 • Pernille Dorph, kreds 17 • Niels Chr. Sauer, kreds 61 • Christian Nikolajsen, kreds 25 • Anders Vendelbo Willumsen, kreds 17 • Birte Dalsgaard,
kreds 17 • Bodil Kornbek, kreds 17 • Anne Marie Dela, kreds 17 • Christian
Faurholdt Jeppesen, kreds 71 • Per Miller Lund, kreds 71 • Signe Schmidt,
kreds 71 • Mette Lund-Hansen, kreds 71 • Christian Thøgersen, kreds 71
• Poul Erik Killendahl, kreds 71 • Stig Haslund Jensen, kreds 71 • Lars
Johansen, kreds 71 • Wiwian B. Larsen, kreds 71 • Cindy Dellgren, kreds 71 •
Martin Klausen, kreds 71 • Signe Bille Melgaard, kreds 26 • Lise Klint Eller,
kreds 26 • Michael Palmquist, kreds 26 • Finn Jensen, kreds 26 • Jeppe
Dehli, kreds 19 • Marie-Therese Rotbøl Ørum, kreds 19 • Lise Raymond
Petersen, kreds 19 • Jens-Halvor Zoffmann, kreds 17 • Martin Ryum, kreds
19 • Christian Bamberg, kreds 19 • Signe Jacobe Haagensen, kreds 20
• Jørn Lau Utzon, kreds 20 • Lone Degn, kreds 20 • Mogens Badsberg
Jensen, kreds 20 • Signe Marie Nizam, kreds 20 • Jeannette Steen Jensen,
kreds 20 • Toke Scheel Guldberg, kreds 20 • Mette Fredensborg Jørgensen,
kreds 20 • Jesper Fischer-Møller, kreds 20 • Rune Ibsen, kreds 20

Niels Lykke Lynnerup
7540 Haderup

Kreds 121

Stillere:

Helen Sørensen, kreds 121 • Kirsten Busk, kreds 122 • Torben Voss, kreds
127 • Carsten Nielsen, kreds 105 • Thomas Birch, kreds 127 • Keld Holmgaard, kreds 127 • Preben Huus, kreds 122 • Henrik Kølbæk, kreds 121 •
Morten Godske Jensen, kreds 121 • Annette Rydder Henriksen, kreds 121 •
Jeanne Sunesen, kreds 121 • Lisbet Andersen, kreds 121 • Lone Hagelskjær
Jensen, kreds 105 • Gitte Uth, kreds 105 • Michael Rich Hansen, kreds 105
• Tage Kaad Andersen, kreds 105 • Esben Schmidt Fahlberg, kreds 104 •
Carsten Mortensen, kreds 104 • Kurt Oxlund, kreds 104 • Kirsten Maria
Kristensen, kreds 122 • Erling Roseth, kreds 127 • Gunnar H. Pedersen,
kreds 127 • Finn Brask, kreds 127 • Vicki D. Pedersen, kreds 122 • Søren
Lyngklip Strøm, kreds 127 • Solvejg Jensen, kreds 127 • Claus Thomsen,
kreds 127 • Lise R. Aggerholm, kreds 127 • Karsten Jørgensen, kreds 127
• Lotte Lundblad, kreds 127 • Steen Madsen, kreds 127 • Kim Bang Mose,
kreds 127 • Per Olesen, kreds 127 • Henrik Bak Grotkjær, kreds 127 • Carsten
Davidsen, kreds 121 • Rikke Binderup Damm, kreds 121 • Mette Henriksen,
kreds 121 • Thomas Sass-Abildgaard, kreds 121 • Ketty Jensen, kreds 121 •
Ole Nielsen, kreds 121 • Didde Rasmussen, kreds 121 • Sarah Burri Thomsen, kreds 121 • Torben Pold Jensen, kreds 121 • Torben Horshauge, kreds
121 • Camilla Højgaard Kristensen, kreds 121 • Frederik Røgen Noesgaard,
kreds 122 • Karen Wikenhauser, kreds 122 • Karsten Toft-Hansen, kreds
143 • Henrik Junge, kreds 143 • Lene Junge, kreds 143
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1.-suppleant:
Marianne Toftgaard
3520 Farum
Kreds 26

2.-suppleant:
Thomas Agerskov
2860 Søborg
Kreds 20

Ambitioner for en bedre folkeskole
For mig er det afgørende at bevare ambitionerne
for en bedre folkeskole, uanset hvor umulig en
situation vi oplever at stå i. Der er brug for medlemmernes erfaring, ekspertise og kvalifikationer
som fundament både for en velfungerende folkeskole og for de ambitioner, medlemmerne har
på skolens vegne. Der er kun én fagforening, der
samlet set kan løfte folkeskolen fra lovtekst til
samfunds- og kulturbærende institution i praksis – det er Danmarks Lærerforening, men alene
på baggrund af medlemmernes engagement og
opbakning.
Derfor skal alvoren i den dagligdag, medlemmerne står med, omsættes til konkrete løsninger,
der dels imødegår de mange paradokser, der er
resultatet af folkeskolereformen, dels giver helt
konkrete forbedringer i rammerne for arbejdet. Vi
skal være konkrete og melde tydeligt ud. Det vil
jeg arbejde for.
Vores professionsideal og principprogram
skal oversættes, så medlemmerne bliver klædt

bedre på til at handle i arbejdet. Den væsentligste faktor for at samle medlemmerne og give
dem tryghed til at handle er stærke og kvalificerede tillidsrepræsentanter. Ordet tillidsrepræsentant har betydning i den virkelighed, vi står med
i dag. Det er helt afgørende, at medlemmer på
arbejdspladserne – uanset om der er lokalaftaler
eller ej – oplever, at tillidsrepræsentanten, kredsen og DLF centralt er tæt på.
Jeg vil arbejde for en folkeskole med indhold,
der ledes – ikke styres – hvor det igen er tydeligt, at lærere og skoleledere er fælles om opgaven. En folkeskole, der genrejser respekten for og
opbakningen til såvel skolen som medlemmerne.
Vi skal fastholde vores ambitioner for en
bedre folkeskole – det gør jeg – og jeg stiller mig
hermed til rådighed som kandidat til hovedstyrelsen.

1.-suppleant:
Birthe E. Cramon
6752 Glejbjerg
Kreds 104

2.-suppleant:
Helle Døj
7600 Struer
Kreds 127

Hovedstyrelse med afsæt
i skolens hverdag
Jeg vil arbejde for at finde kollektive løsninger,
der skaber gode arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø for vores medlemmer. Arbejdet i hovedstyrelsen har givet mig fagpolitisk erfaring, men jeg
ser det som en styrke, at jeg to dage om ugen
er på min skole. Her kan jeg i praksis se, hvilket
pres en underfinansieret skolereform lægger på
vores kolleger. Det skal vi have ændret.
Jeg tror ikke på hurtige udmeldinger og »snuptagsløsninger«. Akkurat som i undervisningen er
det det lange seje træk, der skaber resultater. Det
betyder, at vi som forening – på alle niveauer –
skal være stærkt fokuseret på at udmønte de 15
punkter om arbejdstid. En svale giver ingen sommer – og de 15 punkter er ikke et fantastisk resultat, men det er et skridt i den rigtige retning – og
så må vi i fællesskab tage kampen i de kommuner,
som tror, at de 15 punkter er et inspirationsnotat.
Individuel forberedelse er en kronjuvel. Det

er lærerens fundament for at skabe god undervisning, og den er kommet under voldsomt pres.
Manglende tid til forberedelse er en væsentlig
årsag til, at arbejdsmiljøet på mange skoler er
presset. Kampen for at sikre fleksible og aftalte
vilkår til forberedelse er helt afgørende.
Inklusion på basis af fællesskab og kvalitet er
et godt mål, men ikke for enhver pris. Når det gennemtvinges uden plan og resurser, skal vi sige nej.
Af hensyn til både de inkluderede, de andre elever
– og den kollega, som skal gennemføre og stå på
mål for kvaliteten af undervisningen.
Skolens udvikling er vigtig for os alle. For mig
er prøver og test en naturlig del af undervisningen,
men det har fået en alt for dominerende og styrende karakter. Jeg vil arbejde for, at folkeskolens brede
formål – dannelsen – igen får en større betydning.
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1.-suppleant:
Niels Jørgen Jensen
8600 Silkeborg
Kreds 132

Gordon Ørskov Madsen
8210 Aarhus V

Kreds 133

Stillere:

Bent Eriksen, kreds 131 • Ole Trøst Rasmussen, kreds 131 •
Frank Møller Larsen, kreds 131 • Annette Værum Hinkbøl, kreds
131 • Bent Kjær, kreds 131 • Torben Nielsen, kreds 131 • Johnny
Monefeldt Specht, kreds 132 • Henrik Steffens, kreds 132 • Leif
Pedersen, kreds 132 • Morten Dalsgaard Jensen, kreds 132 •
Trine Falck Steen, kreds 132 • Karsten Jensen, kreds 132 • Ulla
Laursen, kreds 132 • Nele Lilholm, kreds 132 • Claus Andersen,
kreds 110 • Lissy Jørgensen, kreds 110 • Signe Henningsen,
kreds 110 • Tim Dam, kreds 110 • Kurt Drammelsbæk Sørensen,
kreds 130 • Jens-Ole Sørensen, kreds 130 • Michael Povlsen,
kreds 130 • Mads Christensen, kreds 130 • Mette Søndergaard,
kreds 130 • Jette Husum, kreds 130 • Leif Plauborg, kreds 130
• L. Kahr Rasmussen, kreds 130 • Lasse Kjeldsen, kreds 137 •
Jan Ovedal, kreds 137 • Birthe Linnet Møller, kreds 137 • Patrick
Schunck, kreds 137 • Carsten Nielsen, kreds 116 • Lillian Jensen,
kreds 116 • Leif S. Vestergaard, kreds 116 • Anette Stenfeldt,
kreds 116 • Sine Bjerre Martinussen, kreds 113 • Lars Kammer
Pedersen, kreds 133 • Bjarke Fredberg, kreds 133 • Rasmus
Hemmer-Hansen, kreds 133 • Torben Nørgaard Jensen, kreds 133
• Jens Peter Majlund Mikkelsen, kreds 133 • Anne Ejlsted, kreds
15 • Heidi Kjølhede Larsen, kreds 15 • Susanne Skovgaard, kreds
15 • Thorkild Klausen, kreds 15 • Conni P. Petersen, kreds 15 •
Lonnie Andersen, kreds 15 • Winnie Julskjær Pedersen, kreds 132
• Marianne Husum, kreds 137 • Bjørn de Place, kreds 137

Fællesskab og ordentlige arbejdsforhold
– for alle medlemmer
Vi kan ikke finde svar på, hvilket uddannelsessystem vi ønsker, uden at give et svar på, hvilket samfund vi ønsker!
»Jeg kunne gøre det så meget bedre, men jeg
har alt for mange opgaver«, er en udtalelse, jeg hører fra mange lærere. Mangel på mening i nye tiltag
er samtidig udbredt. Læreren forsøger at tilpasse
ambitionerne, knokler endnu mere eller finder andre
græsgange. Vi skal vise lærernes virkelighed, skabe
stærkere alliancer med forældre, forskere og andre
parter. Det er en fælles fagforeningsopgave!
Arbejdstid. Vi følger systematisk op på alle skoler, der er omfattet af lov 409 – først og fremmest
for at skaffe bedre rammer for lærernes arbejde. Vi
skal vedholdende holde arbejdsgiverne fast på deres
forpligtelse til at realisere de aftalte målsætninger
og initiativer om arbejdstid. Vi skal arbejde videre
for at skaffe os flere og bedre lokalaftaler, mens vi
kæmper for en central arbejdstidsaftale.

Kreds 100

Stillere:

Ullis Wagnholt Johansen, kreds 112 • Lone Kleemann, kreds 112 • Malene
Søgaard-Andersen, kreds 112 • Jørgen Vesterlund Jensen, kreds 112 •
Carsten Kjær Jørgensen, kreds 112 • Christian Laursen Ellekrog, kreds
112 • Anne Kongstad Andersen, kreds 112 • Trine Klavsen, kreds 112 •
Carsten Bonde Jensen, kreds 112 • Lisa Mikkelsen, kreds 112 • Hanne Mols
Pedersen, kreds 113 • Sigurd Pind Nielsen, kreds 113 • Lene Köhler, kreds
113 • Trine Fyn Rafaelsen, kreds 113 • Thomas Rasmussen, kreds 113 •
Mads Kuhlmann Madsen, kreds 113 • Pernille Moesby Laursen, kreds 113 •
Kristian Rosendal Hansen, kreds 113 • Jesper Starup Madsen, kreds 113 •
Henrik Hviid, kreds 113 • Gitte Beierholm, kreds 113 • Birgit Emmery, kreds
113 • Else Antonsen, kreds 113 • Mustafa Purivatra, kreds 113 • Lars Søltoft
Buur Holmboe, kreds 113 • Kim Jørgensen, kreds 103 • Flemming Lyhne,
kreds 103 • Ulrikke Kalmeyer Bendtson, kreds 103 • Hans Henrik B. Madsen,
kreds 103 • Hanne Bergholt, kreds 103 • Jan Weismann Larsen, kreds 103
• Lene Thorsen, kreds 103 • Lisbeth Lykke Christensen, kreds 103 • Karina
Kruse, kreds 103 • Troels B. Olesen, kreds 103 • Joan Yvonne Tarp, kreds
100 • Maja Gundermann Østergaard, kreds 100 • Peter Aaen, kreds 100
• Lars Overgaard Larsen, kreds 100 • Karsten Munk Nielsen, kreds 100 •
Kirsten Knudsen, kreds 100 • Jonas Tauman, kreds 100 • Carsten Poulsen,
kreds 100 • Brian Petersen, kreds 100 • Hanne Lassen, kreds 100 • Vibeke
Voetmann, kreds 100 • Trine Mørk, kreds 100 • Birgit Wille, kreds 100 •
Anders Mischorr-Boch, kreds 100 • Lars Storgaard Andersen, kreds 100

Skoleledelse skal fokusere på kernen i skolen –
at lykkes med undervisningen. Arbejdsglæde og et
ordentligt arbejdsmiljø er afgørende for lærerne og
skaber de bedste resultater for eleverne – det skal
ledere og arbejdsgivere prioritere.
Folkeskolen er desværre ved at udvikle sig væk
fra den fælles skole, og en voldsom underfinansiering er et faktum, der savner politisk erkendelse og
handling. Undervisning og uddannelse er en investering i fremtiden. Det skal vi holde fast i sammen
med det brede formål med skolen.
Velfærd! – afskaf konkurrencestaten. Jeg vil arbejde for at forstærke og udbygge vores samarbejde
med andre fagforeninger og de politiske partier om
velfærd, også gennem mit bestyrelsesarbejde i tænketanken Cevea.
Det vil jeg arbejde hårdt for de næste fire år!

1.-suppleant:
Per Breckling
7000 Fredericia
Kreds 112

Kenneth Nielsen
6700 Esbjerg

2.-suppleant:
Ole Bjerre Martinussen
7100 Vejle
Kreds 116

2.-suppleant:
Rikke Marie Vagn-Hansen
7100 Vejle
Kreds 113

Jeg går ind i maskinrummet
Alle huse, der var bygget på aftaler, blev jævnet
med jorden med lockouten og regeringsindgrebet i 2013. De huse skal genopføres. Det kræver
politisk styrke, strategisk evne og modet til at
gå ind i maskinrummet. Jeg mener, jeg besidder
de evner og det mod, der skal til for, at alle medlemmer af Danmarks Lærerforening kan få et
arbejdsliv, hvor der igen er bedre sammenhæng
mellem opgaver og resurser.
I hovedstyrelsen har jeg søgt nye løsninger for
sikring af medlemmernes løn- og arbejdsvilkår.
Jeg har praktiseret mine ideer i Esbjerg, hvor jeg
sammen med kredsstyrelse og tillidsrepræsentanter har sikret medlemmerne et administrationsgrundlag med et maksimalt undervisningstimetal, en lønaftale, en praktikaftale, en aftale
om fix- og flekstid og et timetal på forberedelsen. Modet til at gå i maskinrummet har båret
frugt på det lokale plan.
Danmarks Lærerforening er for alle medlemmer, og jeg har i hele min hovedstyrelsesperiode

haft nær kontakt til de mindre medlemsgrupper.
Jeg har et mål om, at medlemmer af Danmarks
Lærerforening engang kan udføre deres arbejde
under rammerne af en central arbejdstidsaftale.
Det vil jeg arbejde for, hvis medlemmerne giver
mig mandat til fire år mere i hovedstyrelsen.
Folkeskolereformen bevæger skolen i en retning af konkurrencestatstænkningen, hvor alt
skal måles og tælles, så vi kan sammenlignes
nationalt og internationalt. Jeg har intet imod
test i undervisningen; men det er helt galt at
rangliste skoler nationalt og internationalt. Skolen skal ved siden af at uddanne også danne. »Vi
lærer for livet, ikke for skolen«, som det så smukt
står i Danmarks Lærerforenings logo.
Søg mit navn på folkeskolen.dk, hvis du vil
vide mere – jeg har søgt at sætte spor.
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1.-suppleant:
Annette van Buren
6310 Broager
Kreds 91

Ulrik Nielsen
6270 Tønder

Kreds 95

Vi kæmper for skolen, demokratiet og fremtiden

Stillere:

Niels A. Nielsen, kreds 163 • Kristina Sukatus, kreds 163 •
Lars Mølhave Pedersen, kreds 163 • Per Haugaard Dammann, kreds 163 • Erik Andresen, kreds 163 • Natascha
Lindahl, kreds 163 • Susanne Becker, kreds 163 • Torben
Hagedorn, kreds 92 • Kim Bruhn, kreds 92 • Hanni
Eskildsen, kreds 92 • Elisa Bagger Sørensen, kreds 92
• Kirsten Pedersen, kreds 92 • Jette Rehnquist Hansen,
kreds 92 • Mads Lund, kreds 92 • Helle Kock, kreds 92 •
Bernt Knutzen, kreds 91 • Lisbet Skyum, kreds 91 • Peter
Lyck-Damgaard, kreds 91 • Anemette Bennike Thomas,
kreds 91 • Jens Jørgensen, kreds 91 • Steen Valentin,
kreds 91 • Sten Otterstrøm, kreds 91 • Betina Gammel
gaard, kreds 91 • Stig K. Nissen, Kreds 91 • Susanne
Nielsen, kreds 91 • Per Quorp Kristensen, kreds 91 • Erik
Gjødrik-Baumgarten, kreds 93 • René Steenberg Olsen,
kreds 93 • Bent Øxenberg Hansen, kreds 93 • Lars Pedersen, kreds 93 • Birgitte Kjøng, kreds 93 • Henrik Jakobsen,
kreds 95 • Irene Nim Hansen, kreds 95 • Vagn Lind, kreds
95 • Kristian Kyndi Laursen, kreds 95 • Carl Linnet, kreds
95 • Søren Poulsen, kreds 95 • Bethina Larsen, kreds 95 •
Susanne Thomsen, kreds 95 • Hanne Lønborg, kreds 95 •
Hanna Storgaard Oksen, kreds 95 • Susanne Leth Sønnichsen, kreds 95 • Signe Sørensen, kreds 95

Jeg stiller op til dette hovedstyrelsesvalg af disse
grunde:
• Fordi jeg er blevet opfordret til det af kredsene i
Syddanmark og Sydslesvig.
• Fordi jeg ser spændende udfordringer i hovedstyrelsesarbejdet.
• Og sidst, men ikke mindst, fordi jeg har stor passion for folkeskolen!
Folkeskolen er fundamentet i det uddannelsessystem, som alle er enige om er forudsætningen for
fortsat velfærd og fremgang i Danmark!
Vi hører tit og ofte om udgifter til folkeskolen.
Men: Hvorfor er der ingen, der taler om investeringer i folkeskolen – om investeringer i Danmarks
fremtid?
Hvorfor er der ingen, der sætter kvaliteten over
økonomien?
Hvem er jeg?
• Uddannet fra Tønder Statsseminarium i 1981.
• Ansat på Skærbæk Distriktsskole.

Stillere:

Kreds 11

Janne Riise Hansen, kreds 11 • Malene Brandt, kreds 11 • Anders Lund
Svendsen, kreds 11 • Thrine von Spreckelsen, kreds 11 • Peter Steen Jensen,
kreds 11 • Jacob Sønderby Pedersen, kreds 11 • Niels Wester-Andersen,
kreds 11 • Torben Fleckner, kreds 11 • Line Lund, kreds 11 • Pia Jepsen,
kreds 11 • Inga Giversen, kreds 11 • Kim Darving, kreds 11 • Henning
Hermansen, kreds 11 • Niels Jensen, kreds 11 • Steffen Rosschou, kreds
11 • Rikke Andersen, kreds 11 • Allan Severin, kreds 11 • Anders Vad, kreds
11 • Anders K. Juul, kreds 11 • Susanne Fisker, kreds 11 • Dorte Meyer,
kreds 11 • Karen Søbæk Sørensen, kreds 11 • Winnie Feld, kreds 11 • Niels
Birkemose, kreds 11 • Dan Serritslev, kreds 11 • Mikkel Ambrosius, kreds 11
• Rebekka Camille Raisch-Untereiner, kreds 11 • Eva Stemann Larsen, kreds
11 • Mattias Smidt, kreds 11 • Jens Rom, kreds 11 • Kristian Mikkelsen,
kreds 122 • Casper Neistrup, kreds 11 • Miki Kalfner, kreds 11 • Linda H.
Christensen, kreds 11 • Helle Dahlslund Buus, kreds 11 • Triani Nielsen,
kreds 11 • Julie Svendborg Sørensen, kreds 11 • Mads Møller Nielsen, kreds
26 • Brian Visby Jensen, kreds 11 • Elisabeth Eilschou Holm, kreds 11 •
Helle Laura Thomsen, kreds 11 • Lars Fabricius, kreds 11 • Unna Jønck, kreds
11 • Lene Larsen, kreds 11
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• Valgt til kredsstyrelsen i Tønder Lærerkreds i 1989.
• Formand for Tønder Lærerkreds siden 1996.
• Indtrådt i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse fra 1. juli 2015.
Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for:
• At styrke lærerprofessionens anseelse i samfundet.
• At bevare den fælles folkeskole.
• At sikre lærerne deres professionelle råderum.
• At sikre gode løn- og arbejdsforhold, herunder
sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
• At fjerne al unødig kontrol og dokumentation.
• At opgaver og resurser følges ad – alt for mange
opgaver i forhold til den tid, der er til rådighed.
• At der bliver sat øget fokus på inklusionsdagsordenen.
• At alle medlemmer af Danmarks Lærerforening
bliver hørt – også de mindre medlemsgrupper.
Hvis dette har skabt din interesse, kan du læse mere
på www.kreds95.dk

1.-suppleant:
Inge Thomsen
1422 København K
Kreds 11

Kjell Nilsson
1363 København K

2.-suppleant:
Marianne Holler Kanstrup
6100 Haderslev
Kreds 93

2.-suppleant:
Thomas Roy Larsen
2100 København Ø
Kreds 11

Et helt og sundt arbejdsliv
Skabes i fællesskab i en stærk og levende fagforening. Vi giver os selv 100 procent, når vi går
på arbejde, og gør alt for at lykkes med vores
lærergerning. Mange af os ønsker at blive ved,
til vi når pensionsalderen. Vi er altså i gang med
vejledning og undervisning i omkring 40 år. Hvis
vi altså kan holde til det. De arbejdsforhold, vi
for tiden arbejder under, er på ingen måde langtidsholdbare. Det dominerende styringskriterium
på vores offentlige arbejdspladser er: Hvis man
kunne gennemføre nedskæringer sidste år, kan
man skære mere i år og til næste år. Der tænkes
kun på kort sigt. Hvordan folkeskolen har det om
ti år, om eleverne mistrives, og personalet bliver
syge, om der bliver uddannet nye kompetente
lærere, er fuldstændig underordnet. Vi har set
kollegaer blive fyret efter fem måneders sygdom
i København. På langt sigt svarer fem måneder
til cirka en procent af et arbejdsliv. Dagpengeforliget giver kun sikkerhed for dagpenge i to år

med en dagpengesats på vej ned mod 50 procent af vores løn.
Jeg ser det som vores største opgave i Danmarks Lærerforening, at vi i dialog og samarbejde med elever, forældre, andre fagforeninger og
samfundet i sin helhed får genskabt en vilje til
at prioritere folkeskolen med resurser, der også
på langt sigt kan sikre alle børn en lærerig og udviklende skolegang og uddannelse. Og et opgør
med tankegangen om, at ansatte er arbejdskraft,
man bruger op og derefter fyrer. Det kræver, at vi
som fagbevægelse tør sige fra og derved tydeliggør, hvor alvorlig situationen er. Vi skal ikke i en
dagpengekommission blåstemple et dagpengesystem uden reel tryghed. Vi skal kun anbefale
overenskomster, hvis de indeholder bindende arbejdstidsaftaler, der giver sikkerhed mod usunde
arbejdsbetingelser.
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1.-suppleant:
Niels Kristian Bech Jensen
8380 Trige
Kreds 134

Thomas Raa Olsen
8410 Rønde

Kreds 134

Alle kæmper for folkeskolen
– DLF skal kæmpe for lærerne

Stillere:

Betina Knudsen, kreds 134 • Vibeke Kolind Fitros, kreds 134 • Helle
Vester, kreds 134 • Kirsten Roslev, kreds 134 • Anita Gammelgaard
Pedersen, kreds 134 • Birgitte Brix, kreds 134 • Henrik Schrøder
Krog, kreds 134 • Karsten Andersen, kreds 134 • Trine Post
Mikkelsen, kreds 134 • Thit Raaberg, kreds 134 • Birgitte Rohde
Andersen, kreds 134 • Cecilie Marie Heby, kreds 134 • Anna Henneberg, kreds 134 • Alice Sørensen, kreds 134 • Mona Vestergaard,
kreds 134 • Peter Albrechtsen, kreds 134 • Povl Emil Jespersen,
kreds 134 • Michael Christiansen, kreds 134 • Niels Bjørn Nielsen,
kreds 134 • Lis Pedersen, kreds 134 • Jytte S chmidt, kreds
134 • Rikke Laursen, kreds 134 • Dorte Friis, kreds 134 • Lene
Maria Bjerregaard, kreds 134 • Charlotte Adamsen, kreds 134 •
Maja Kruse Schow, kreds 134 • Jørn Andersen, kreds 134 • Tina
Kristensen, kreds 134 • Rita Mogensen, kreds 134 • Rene Grandt,
kreds 134 • Kennet Hansen, kreds 134 • Peter Ravn, kreds 134 •
Kirsten Bundgaard Sørensen, kreds 134 • Marianne Hagel Jensen,
kreds 134 • Kamma Povlsen, kreds 134 • Mikkel Trautner, kreds
134 • Martin Møller Thomsen, kreds 134 • Maj Lorentsen, kreds
134 • Margit Toft, kreds 134 • Martin Lund Rasmussen, kreds 134
• Birthe Gammelgaard, kreds 134 • Tina Jørgensen, kreds 134
• Hanne Sandholt, kreds 134 • Hans Chr. R, Bonde, kreds 134 •
Lone S. Pedersen, kreds 134 • Randi S. Joel Petersen, kreds 134
• Anders Lützen, kreds 134 • Bettina Møller, kreds 134 • Anne O.
Kristensen, kreds 134

Som organisation må vi sadle om:
Lærerne har brug for en fagforening for alle ansatte i lærerstillinger. Grundskolens lærere og undervisere (ikke ledere) bør organiseres i et samlet Frie
Skolers Lærerforening og Danmarks Lærerforening.
Vi har forhandlingsretten og skal være forening for
alle ansatte i lærerstillinger. Foreningen må gennemgås »fælles« og »lokalt« og omorganiseres.
Vi skal samarbejde med Skole og Forældre i
langt højere grad end i dag.
Når vi ser på de midler, en »midt-rød« regering
var villig til at tage i brug, skal der ikke megen fantasi til at forestille sig situationen i dag.
Ministeren siger, at VI ikke må tage eleverne
som gidsler! Hvem lockoutede?
Vi må se indad og erkende egne fejl.
Overenskomst 15 blev kaldt trædesten – på vej
til? Før blækket var tørt, var slagsmålet i gang om
tolkningen. I hverdagen er der ikke tid til at vente
på at samle skyts til fagretslige sager.

Morten Kvist Refskov
2620 Albertslund

Kreds 21

Stillere:

Charlotte Borup, kreds 10 • Majbritt Brander, kreds 10 • Flemming Ingvorsen, kreds 10 • Bendt Svenssen, kreds 10 • Tobias
Holst, kreds 11 • Mette Thomsen, kreds 11 • Ane Søegaard,
kreds 12 • Lotte Beyer, kreds 12 • Helen Maria Zachariassen,
kreds 12 • Ann Marquardsen, kreds 13 • Helle Kit Rasmussen,
kreds 15 • Kurt Dreier, kreds 15 • Lone Brandel, kreds 16 •
Pernille Asboell Kepler, kreds 16 • Mette Hedegaaard, kreds 17
• Christina Achton-Gråthen, kreds 17 • Kåre Jensen, kreds 18 •
Jesper Hirtsgaard Walbum, kreds 19 • Linda Villadsen, kreds 20
• Kasper Mortensen, kreds 21 • Jonas Holager, kreds 21 • Jens
Lund, kreds 21 • Lea Tøttrup, kreds 21 • Hans Jørgen Franks,
kreds 21 • Lisbeth Kruse, kreds 21 • Verner Poulsen, kreds 21
• Lars Nilsson, kreds 21 • Jørgen Alfastsen, kreds 21 • Sarah
Haug Rasch, kreds 21 • Christian Winther Larsen, kreds 22 •
Helle Frederiksen, kreds 22 • Jan Pedersen, kreds 22 • Peter
Bagge Gefeldt, kreds 22 • Gitte Winther, kreds 22 • Brian Post,
kreds 25 • Henning Brusgaard Gebauer, kreds 33 • Charlotte
Momberg, kreds 34 • Lasse Bak Sørensen, kreds 41 • Rune
Hammer Storm-Korsvig, kreds 41 • Michael Junker, kreds 44 •
Susanne Sol Fabricius, kreds 61 • Klaus Kokholm, kreds 68 •
Catrine Christoffersen, kreds 80 • Lene Junker, kreds 82 • Gitte
Mailand, kreds 82 • Thomas Boas Barlund, kreds 86 • Anette
Pedersen, kreds 105 • Søren Duus, kreds 130 • Margrethe
Skøtt, kreds 132 • Karsten Bräuner, kreds 153

2.-suppleant:
Michael Aagaard Laursen
8550 Ryomgård
Kreds 134

Er løsningen på arbejdsmiljøproblemer en central
arbejdstidsaftale? Sporene skræmmer. Den smule
aftale, vi har i dag, bøjes og tvistes af kommunerne.
Med lov 409 har arbejdsgiverne den fulde ledelsesret. Motivet til at afgive ledelsesretten kan kun
være at få lærerne til at arbejde mere end fastsat i
loven.
DLF må effektiviseres til gavn for medlemmerne.
Kredse langt fra København betaler relativt for meget.
Alle medlemmer føler sig omfattet af og tilgodeset. Vi organiserer alle i en lærerstilling uanset
forudsætning. Ingen A- og B-medlemmer. Ingen
rangordning af forskellige læreruddannelser.
Hvis vores politik ikke er gennemskuelig for
medlemmerne, svigter sammenhængskraften.
Jeg er imod dobbeltmandater. I tilfælde af valg
genopstiller jeg ikke i kreds 134.
Politisk arbejde skal spredes – ikke samles på
få aktive.
Se mere på http://raa.dk

1.-suppleant:
Ole Porsgaard
3520 Farum
Kreds 22

2.-suppleant:
Cinna Vollmond
2000 Frederiksberg
Kreds 12

Kære kollega og medlem af Danmarks
Lærerforening – sammen gør vi en forskel
Mit navn er Morten Kvist Refskov. Jeg er formand for
Ballerup Lærerforening, og så er jeg kandidat til hovedstyrelsen, fordi Danmarks Lærerforening har brug
for friske kræfter og andre bud på, hvordan vi når vores
fælles mål. Jeg er overbevist om, at jeg med kritisk sans
og nye idéer kan gøre en positiv forskel for folkeskolen
og alle medlemmer af Danmarks Lærerforening.
For mig er et sæde i hovedstyrelsen ikke alene en
adgang til at repræsentere medlemmerne og være
medbestemmende, når det kommer til foreningens
politik. Det er også en talerstol over for vores administrative og politiske ledere. Der er noget, der skal siges,
og der er nogen, der skal turde sige det.
Overenskomst 15 var udslagsgivende for min beslutning om at melde mit kandidatur. Jeg er dybt ind
i hjertet ærgerlig over foreningens håndtering af overenskomstforløbet, og jeg er uenig i strategien, som jeg
mener splitter os. Vi kan ikke leve med, at vi er blevet
umyndiggjort, og at medlemmernes arbejdsvilkår – og

dermed arbejdsmiljø – er blevet et lokalt anliggende.
Jeg vil vedholdende kæmpe for, at Danmarks
Lærerforenings indflydelse og aftaleret er landsdækkende. Vi skal stå sammen og tro på, at vi med fælles
styrke kan forandre vores og folkeskolens forhold til
det bedre. Sammen gør vi en forskel.
Nedenstående vil jeg arbejde for i hovedstyrelsen:
• En central arbejdstidsaftale.
• Et opgør med lokallønstænkningen på alle vores
overenskomstområder.
• En tilbagerulning af folkeskolereformen.
• En inkluderende folkeskole med et ordentligt arbejdsmiljø.
• En genrejsning af lærernes og folkeskolens status
og anseelse.
Du kan læse mere og følge mig på
www.facebook.com/morten.refskov
Jeg håber på din opbakning, når der stemmes sidst
i november!
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1.-suppleant:
Karina Lara Petersen
2200 København N
Kreds 11

Birgitte Reindel
2300 København S

Kreds 11

Stillere:

Anne Foverskov, kreds 36 • Michael Nørmark Poulsen, kreds 12 • Kaja
Merete Pedersen, kreds 60 • Marianne Raarup, kreds 84 • Karin Kjeldsen,
kreds 134 • Jesper Flodin, kreds 11 • Lisbet Bager Haagensen, kreds 11 •
Kirsten Palsgaard Pedersen, kreds 11 • Karen Fransen, kreds 132 • Birgitte
Bjerg Hansen, kreds 133 • Lotte Brejnholt Nielsen, kreds 113 • Margrethe
Kongsbak, kreds 28 • Michael Mensink, kreds 11 • Gitte Moltke, kreds 11
• Charlotte Poulsen, kreds 11 • Sisse Pihl, kreds 11 • Susanne D. Petersen,
kreds 105 • Michael Greis Andersen, kreds 82 • Kirsten Bundgård Lassen,
kreds 93 • Karen-Marie Sørensen, kreds 104 • Steen Juhl Møller, kreds
113 • Anne Dinesen, kreds 52 • Anne Stougaard, kreds 111 • Lise Reimers,
kreds 11 • Ann Benkjær, kreds 11 • Pernille Schelbeck-Pedersen, kreds 11 •
Joachim Lynge Thørner, kreds 11 • Dan Illum, kreds 11

Bedre arbejdsmiljø for alle
– også de faglige vejledere
Jeg er dansklærer, skolebibliotekar og pædagogisk it-vejleder på Lundehusskolen i København.
Én dag om ugen er jeg frikøbt til arbejdet som
formand for Pædagogisk LæringsCenterForening.
Jeg stiller op til hovedstyrelsen, blandt andet
fordi det er vigtigt, at der er nogen i hovedstyrelsen, der ved noget om arbejdet som faglig vejleder i folkeskolen, så der også kan sættes fokus
på den funktion i DLF.
De sidste ti år har vi fået flere og flere vejledere på skolerne, og det er en særlig funktion,
fordi man arbejder i krydsfeltet mellem sine
kolleger og ledelsen på skolen. Det bør der tages hensyn til i de aftaler, der indgås både på
landsplan, kommunalt og lokalt på skolerne. Om
man så er læsevejleder, DA2-vejleder, it-vejleder
eller matematikvejleder har ikke den helt store
betydning. Alle vejledere har brug for ledelsens
legitimering for at kunne fungere optimalt i

Kreds 21

Stillere:

Joan Jørgensen, kreds 18 • Veronique Beugras, kreds 18 • Irene Madsen,
kreds 15 • Jens Bob Bohlbro, kreds 11 • Maiken Bryde Amisse, kreds 25
• Pia Salling, kreds 21 • Gert Davidsen, kreds 21 • Birgitte Rasmussen,
kreds 9O • Ole Kobberup Larsen, kreds 20 • Troels Graff Nysom, kreds 21
• Vibe Larsen, kreds 21 • Trine Taylor, kreds 21 • Merete Randskov, kreds 9
• Vivi Nordahl Vienberg Larsen, kreds 21 • Eva Königsson, kreds 21 • Lea
Schmidt, kreds 21 • Tina Christiansen, kreds 21 • Lars Bo Svendsen, kreds
21 • Kasper Nordborg Kiær, kreds 13 • Christian Arnth Jørgensen, kreds 13
• Claus Thorsen, kreds 13 • Karen Gotthjælp Søeberg, kreds 19 • Mette
Menander Berg, kreds 26 • Annemette Rosenkrantz, kreds 10 • Karen
Mikkelsen, kreds 25 • Henrik Nielsen, kreds 13 • Henrik Thomsen, kreds 13
• Marius Terkelsen, kreds 13 • Dorte Christiansen, kreds 21 • Birgit Gulmark
Nørskov, kreds 29 • Jan Sølvhøi, kreds 21 • Jacob Frederiksen, kreds 21 •
Allis Rasmussen, kreds 21 • Jim Laursen, kreds 21 • Ida Stevelt, kreds 21
• Heidi Kjærsbye, kreds 21 • Tina Lindop, kreds 21 • Steen Graakjær, kreds
23 • Anne-Marie Eskildsen, kreds 23 • Rikke Enemark, kreds 23 • Lisbeth
Bøttcher, kreds 23 • Birgitta Schou, kreds 16 • Kirsten Petersen, kreds 16 •
David Qvist, kreds 16 • Sanja Kenjic, kreds 21 • Lone Clemmensen, kreds 86
• Lene Henkel, kreds 21 • Svetlana Frølund, kreds 21

44 /

funktionen. Der er brug for tid til opgaven, så den
kan løses tilfredsstillende. Der bør også sættes
fokus på uddannelsen, og hvilke krav der stilles
til vejlederne.
Når det er sagt, så synes jeg, det er utrolig
vigtigt med et ekstra fokus på arbejdsmiljøet
for alle lærere i disse år. Der er flere positive elementer i reformen, men den er i den grad underfinansieret, hvilket betyder, at vi alle er ekstremt
pressede på tiden efter lov 409, og det betyder
mange sygemeldinger og opsigelser, der øger
presset på de lærere, der er tilbage på arbejde.
Og hvordan skal vi løse problemerne? Det
skal vi ved at italesætte dem og påvise, hvor og
hvordan vi kan ændre aftalerne til det bedre – for
os, for børnene og for skolen. Jeg tror på samarbejdet, både lokalt og centralt, selv om samarbejdet har haft umulige vilkår nogle steder. Det
er den eneste vej frem.

1.-suppleant:
Jens Lunden
2000 Frederiksberg
Kreds 23

Jeanette Sjøberg
2750 Ballerup

2.-suppleant:
Marlene Drost
4700 Næstved
Kreds 61

2.-suppleant:
Ulla Erlandsen
2300 København S
Kreds 13

Fra holdning til handling
Det er vigtigt at få DLF samlet igen og
skabe resultater
Som fagforening skal vi have tydelige mål og
skabe forbedringer for og med medlemmerne. Vi
opnår bedre resultater sammen, end nogen af os
kan opnå alene. Medlemsinvolvering er vigtigt,
hvis vi ønsker at skabe sammenhold, forandring
og handlemuligheder.
Respekt for professionalismen
Lov 409 og reformens decentralisering af magtesløsheden efterlader mange medlemmer i egne
problemer på egen skole. Lærerrollen er under
stor forandring, og det påvirker læreridentiteten –
hjerte og hjerne er simpelthen blevet amputeret.
Vi skal bevare vores profession, engagement
og anerkendes for vores viden og faglighed. Vi skal
have ordentlige arbejdsvilkår og fokus på inklusionsopgaven. Vi skal lykkes med at skabe en skole
med de samfundsmæssige og menneskelige værdier, som et velfærdssamfund skal bygge på.

Den kollektive aftaleret er helt afgørende
Mit mål er en central arbejdstidsaftale og en
kollektiv lønpolitik.
Arbejdstid er og bliver vores hjertesag i DLF. Den
kollektive aftaleret er helt afgørende, og vejen dertil
er p.t. lokalt indgåede aftaler. Efter individualiseringen af arbejdstiden ses nu planer om mere individuel løn. En øget individualisering af både arbejdstid
og løn kan få store konsekvenser for fællesskabet
på arbejdspladsen og den kollektive aftaleret.
Den danske model skal udvikles, ikke afvikles
Vi udfordres på vigtige principper i DLF og fagbevægelsen, derfor bliver opgaven at sikre og
udvikle den danske model. Vi skal skabe stærke
faglige fællesskaber, der kan forandre den nuværende situation.
Jeg lytter til, hvad du ønsker af din fagforening.
Med handling, mod og arbejdsomhed skaber
vi DLF sammen.
Læs mere her: www.jeanettesjøberg.dk
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2970 Hørsholm

Kreds 30

Stillere:

Louise Houbak, kreds 15 • Susanne Drost, kreds 15 • Griet de Place, kreds
15 • Karin Groth, kreds 15 • Anne-Mette Kruse, kreds 15 • Jens Demalieth,
kreds 113 • Kirsten Zobel, kreds 30 • Helle Jørgensen, kreds 19 • Mette
Bjørn Kaae, kreds 19 • Marianne Mikkelsen, kreds 11 • Tina Hillersborg, kreds
30 • Karsten Tanghøj, kreds 30 • Camilla Teilman, kreds 30 • Bodil Ipsen,
kreds 30 • Niels Heding, kreds 52 • Kirsten Halling, kreds 52 • Monica
Pedersen, kreds 52 • Carina Cafnik-Theill, kreds 52 • Henrik Juul Nielsen,
kreds 110 • Annegrete Ørum-Madsen, kreds 110 • Jukas Hamburger, kreds
110 • Lisbet Christensen, kreds 100 • Karen K. Tarp Hansen, kreds 100 •
Trine Malig Pedersen, kreds 100 • Lene B. Feldthaus, kreds 100 • Bettina
Linden, kreds 100 • Vivi Lund Jacobsen, kreds 100 • Katrine Spangsberg
Bendtsen, kreds 100 • Hanne Nielsen, kreds 30 • Susan Hornemann, kreds
30 • Janne Munch Pedersen, kreds 30 • Brian Bidstrup Nielsen, kreds 30
• Christian Rosenkilde Berggreen, kreds 30 • Torben Eskelund Pedersen,
kreds 30 • Christian Kramer-Pedersen, kreds 30 • Kim Klausen, kreds 71 •
Jette Langtved Sahlholdt, kreds 11 • Sarah Wettendorff, Kreds 11 • Rikke
Delfs-Simonsen, kreds 11

Mindre medlemsgrupper skal
have en stemme i hovedstyrelsen
Det vil jeg fortsat arbejde for!
Hovedstyrelsen skal matche medlemsstrukturen. Skal de mindre medlemsgrupper være repræsenteret, må vi stå sammen.
Som medlem af hovedstyrelsen har jeg haft
fokus på, at foreningens politik og indsatsområder
har stillet skarpt på vilkårene og udfordringerne for
de mindre medlemsgrupper. Det er vigtigt at forstå, at der ikke er tale om en homogen størrelse,
men at det er medlemsgrupper med meget forskelligartede vilkår, der på nogle områder er identiske med og på andre fjernt fra folkeskolens.
Besparelser og vilkårsændringer belaster arbejdsmiljøet og trygheden, og de fleste områder
oplever stress som en del af hverdagen. DLF skal
arbejde på at sikre resurser og stabilitet, så der
bliver tænkt kvalitet i stedet for overlevelse, og
ekspertise og værdifuld viden på blandt andet de
specialiserede områder ikke går tabt.

Lars Sten Sørensen
2700 Brønshøj

Kreds 11

Stillere:

Klaus Møller, kreds 11 • Mette Grønlund Rosted, kreds 11 •
Thomas Poulsen, kreds 11 • Kirsten Lauridsen, kreds 11 • Niels
Korsgaard-Pedersen, kreds 11 • Connie Christensen, kreds 11
• Camilla Reuther, kreds 11 • Marie-Louise Holmen, kreds 11
• Kirsten Kubstrup, kreds 11 • Elizabeth Sørensen, kreds 11 •
Henrik Nyman Ohnell, kreds 11 • Claus Brandt Jakobsen, kreds
11 • Sussie Johansen, kreds 11 • Rie Rømer Villumsen, kreds
11 • Rune Bruhn, kreds 11 • Elena Fernandez Ruiz, kreds 11 •
Kirsten Wahlberg Sørensen, kreds 11 • Gitte Hjorth Pedersen,
kreds 11 • Ida Roholm, kreds 11 • Emil Pehrson, kreds 11 •
Jamal Bakhteyar, kreds 11 • Ulla Jørgensen, kreds 11 • Peter
Lorenz Marselis, kreds 11 • Frederik Nørup, kreds 11 • Stine
Aagaard, kreds 11 • Leif Jürgensen, kreds 11 • Joshua Mittleman, kreds 11 • Lars Hastrup, kreds 11 • Martin Christian Aas,
kreds 12 • Anette Ekelund, kreds 11 • Keld Mørch Andersen,
kreds 11 • Monica Edelmann, kreds 11 • Hans Bugsgang,
kreds 11 • Karina Leisin, kreds 11 • Kristina Sebro, kreds 11
• Morten Juncker Eriksen, kreds 11 • Henriette Mollerup,
kreds 11 • Signe Lynge Skjerning, kreds 11 • Torben Casey
Andersen, kreds 11

2.-suppleant:
Jeanette Larsen
2200 København N
Kreds 11

1.-suppleant:
Trine Bollhorn
4300 Holbæk
Kreds 52

Jens Jakob Skovmand

Der skal være fokus på lønudviklingen for alle
grupper for at sikre, at ingen kommer til at halte
bagefter lønmæssigt. Et centralt aftalt lønforløb
for eksempelvis konsulenter, vejledere og psykologer kan være vejen. Lønudviklingen på det
statslige område følger ikke det kommunale og
har brug for særlig opmærksomhed.
Arbejdsmiljøet er presset. Der skal sikres vilkår,
der skaber rammer for opgaveløsning af høj kvalitet
uden trusler på helbredet. Bliver helbredet alligevel
truet, skal der være større tryghed i ansættelsen.
Medlemmerne er professionelle eksperter
på deres områder, men nye opgaver stiller krav
om kvalificering under aftalte rammer. Uddannelse er grundlaget for samfundsudvikling og
for personlig udvikling. DLF skal arbejde for, at
evidensbaseret forskning og praksis sætter den
uddannelsespolitiske dagsorden – ikke mavefornemmelser og tro.

1.-suppleant:
Jane Pilegaard
3500 Værløse
Kreds 11

2.-suppleant:
Nina Boertmann
2100 København Ø
Kreds 11

Arbejdsmiljøet skal styrkes, så vi
undgår stress og nedslidning
DLF skal være en stærk og nødvendig fagforening
for alle medlemmer, og foreningen skal udvikle sig
i dialog med medlemmerne. Hvis jeg genvælges til
hovedstyrelsen, vil jeg arbejde for en styrket indsats
på tre områder:
Et sundt arbejdsmiljø: Alt for mange lærere
og børnehaveklasseledere bliver syge af at gå på
arbejde, og generelt set er rammerne for kommunal
velfærd presset efter mange år med minusvækst.
Der er langt de fleste steder en manglende sammenhæng mellem de opgaver, vi forventes at løse, og de
resurser der er til rådighed. Vi skal insistere på, at
undervisning kræver den tilstrækkelige forberedelse,
og på, at der centralt i kommunen og lokalt på den
enkelte skole må prioriteres med udgangspunkt i
kerneopgaven »undervisning«.
Vilkår for inklusion: For at folkeskolen skal være
det inkluderende fællesskab, som alle ønsker, skal
elever med vidtgående problemer mødes af lærere

med de nødvendige specialundervisningskompetencer i klasser, hvor der er tilført de nødvendige
resurser – det er desværre langtfra virkeligheden!
Samtidig skal vi fastholde, at der fortsat er elever,
hvor specialskolen er langt det bedste undervisningstilbud.
En stærk offentlig sektor: Det offentlige tilbud
skal ikke være noget, der fravælges, hvis man har
råd til et privat. Vi har brug for en folkeskole med høj
faglighed og god undervisning til alle elever, en folkeskole, hvor samtale og demokratisk dannelse har
en central placering, og hvor skolen har en væsentlig
rolle i at sikre sammenhængskraften i samfundet.
Rammebetingelserne kan vi ændre ved et tæt samarbejde med den øvrige fagbevægelse og ved at insistere på, at der lokalt og centralt skal tages politisk
ansvar for velfærdssamfundet og for de ansattes
arbejdsmiljø.
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1.-suppleant:
Pia Jessen
6830 Nr. Nebel
Kreds 103

Ulla Koch Sørensen
9000 Aalborg

Kreds 153

Stillere:

Johnny Nielsen, kreds 153 • Tilde Gammelgaard Nielsen, kreds 153
• Karsten Lynge Simonsen, kreds 153 • Lise Løndahl Bruun, kreds
153 • Lis L. Jeppesen, kreds 87 • Mette Weiss Andersen, kreds
80 • Ulla Påsch Eriksen, kreds 68 • Käthe Glader, kreds 92 • Pia
Litte Berg, kreds 133 • Lene Krogh Larsen, kreds 11 • Anna-Mette
Frederiksen, kreds 23 • Pia Nielsen, kreds 10 • Susanne Transel,
kreds 53 • Jette Riggelsen, kreds 92 • Heidi Martensen, kreds 95
• Maja Kjeldager Tjørnild, kreds 127 • Ingelise Haag, kreds 20 •
Annie Thousig Møller, kreds 11 • Gitte Thygesen, kreds 33 • Ann
Siebenhaar, kreds 17 • Kirsten Stranddorf, kreds 133 • Jeanette
Traberg, kreds 131 • Line Vikstrøm, kreds 68 • Jørgen Ebsen, kreds
80 • Inge-Lise Arentoft, kreds 121 • Marianne F. Sørensen, kreds
11 • Dorthe B. Clausen, kreds 140 • Susanne Kold, kreds 61 •
Hanne Gaardsted Thorsen, kreds 140 • Kate Brogaard, kreds 127 •
Anita Østergaard, kreds 153 • Marianne Brogård Nielsen, kreds 153
• Eva Lautrup, kreds 153 • Birgitte Bendixen, kreds 153 • Kristina
Terpling, kreds 153 • Inger Bovbjerg, kreds 153 • Gitte Højris
Mikkelsen, kreds 153 • Jens Jørn Buus, kreds 153 • Inge Staugaard
Bøye, kreds 153 • Ditte Guldborg, kreds 153 • Karen Vibeke Thorup,
kreds 153 • Hans Jørgen Thomsen, kreds 153 • Katja Mølgaard
Mogensen, kreds 152 • Ulla Andersen, kreds 153

2.-suppleant:
Lilian Hvas
9900 Frederikshavn
Kreds 159

Fællesskab og sammenhold er en styrke
Jeg stiller op til endnu en periode i Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse af flere grunde.
• Jeg ønsker en stærk fagforening med en høj
organisationsprocent og plads til alle.
• Jeg mener, det er vigtigt, at børnehaveklasseledere fortsat er repræsenteret i hovedstyrelsen.
• Jeg vil arbejde for at sikre rammer, der styrker
den professionelle opgavevaretagelse med et
godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
I den kommende fireårige periode er der overenskomstforhandlinger, og vi har ved Overenskomst
15 med initiativerne omkring de 15 punkter vedrørende arbejdstid taget et lille skridt på vej væk fra
lov 409. Det er et langt, sejt træk, som jeg mener,
vi skal fortsætte ved forhandlingerne i 2018. Arbejdet er ikke færdigt, men vi er på vej. I forhold
til løndelen har jeg helt specifikke ønsker omkring
børnehaveklasselederne. Jeg vil arbejde for, at det
høje undervisningstillæg for børnehaveklasseledere skal udløses ved samme timetal som lærerne.
Derudover skal vi have hævet slutlønnen for børne-

haveklasselederne. Børnehaveklasselederne har i
alle årene været lavere lønindplaceret end lærerne
med begrundelse i uddannelseslængden. Hvis man
køber den præmis, så forklarer det forskellen på
løntrinsindplaceringen på startlønnen, men forklaringen holder ikke, når forskellen på løntrinene
bliver større på slutlønnen.
Vi er en fagforening, der består af flere medlemsgrupper, og jeg mener, at arbejdet i hovedstyrelsen kvalificeres af, at den sammensættes så
bredt som muligt. Mit naturlige afsæt er i indskolingen, men det betyder ikke, at jeg kun arbejder
med skolestarten i hovedstyrelsen.
Brug dine stemmer, og få indflydelse på, hvordan Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse skal
sammensættes i den kommende periode.

Valggruppe 2
1.-suppleant:
Børge Pedersen
2400 København NV
Kreds 17

Birgit Bruun
4000 Roskilde

Kreds 41

Stillere:

Greta Jørgensen, kreds 17 • Lis Grüner Hansen, kreds 82 • Viggo
Frederiksen, kreds 20 • Mogens Ryberg, kreds 153 • Poul Krebs Lange,
kreds 93 • Keld Petersen, kreds 130 • Leif Jørgensen, kreds 103 •
Kaja Eggers Rasmussen, kreds 21 • Stine S. Preston, kreds 113 • Søren
Nedergaard Aagesen, kreds 80 • Viggo Eriksen, kreds 34 • Elisabet
Kirk Esmann, kreds 84 • Gert Louw, kreds 82 • Per Thornberg, kreds
111 • Jan Erik Olsen, kreds 51 • Bjørn Helstrup, kreds 36 • Søren
Frederiksen, kreds 17 • Jytte Hessing-Olsen, kreds 19 • Anna Winifred
Pedersen, kreds 41 • Per Rysbjerg, kreds 145 • Elisabeth Abildsgaard,
kreds 13 • Grethe Anthonsen, kreds 71 • Peter Hess-Nielsen, kreds
21 • Annie Kirsten Hass, kreds 51 • Lene Kristiansen, kreds 41 • Finn
Kristiansen, kreds 41 • Asta Rasmussen, kreds 42 • Jytte N. Jensen,
kreds 41 • Inge-Lise Kjeldsen, kreds 42 • Søren R. Sørensen, kreds 42
• Jette Broni Nielsen, kreds 42 • Inga Søberg Olsen, kreds 42 • Bente
Ramskov, kreds 41 • Annelise Kragholm, kreds 41 • Loet Villensteen,
kreds 41 • Merethe Johansen, kreds 41 • Gurli Skourup Kofoed-Olsen,
kreds 41 • Ester Aagaard, kreds 41 • Ole Strangholt, kreds 41 • Karen
Strangholt, kreds 41
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2.-suppleant:
Monika Stabel Nielsen
6990 Ulfborg
Kreds 127

De professionelle – nu på pension
Jeg stiller op til hovedstyrelsens fraktion
4-post, vel vidende at det er et stort arbejde.
Jeg er 70 år og har arbejdet i Danmarks Lærerforenings regi som tillidsrepræsentant og i
kredsstyrelsen. I mange år var jeg ansat som
lærer i Ballerup og til sidst i Gundsø (nuværende Roskilde) Kommune. Siden 2008 har jeg
været valgt til kongresdelegeret for fraktion 4.
Jeg arbejder også i det lokale pensionistudvalg,
så mit kendskab til det fagpolitiske både centralt og lokalt er stort og alsidigt.
Til at repræsentere de cirka 20.700 medlemmer af fraktion 4 (pensionisterne) er der én
plads i hovedstyrelsen og ti kongresdelegerede.
Det er væsentligt, at vi har mulighed for indflydelse i Danmarks Lærerforening, som er vores
indgang til at opstille krav til CFU-forhandlingerne for at kunne kæmpe for en pension, der
ikke kommer langt bagud fra gældende løn- og

prisniveau. Organisationsarbejdet i fraktion
4 omfatter både fagpolitiske, kulturelle og
sociale aspekter, fordi der udføres et arbejde
med seniorkurser, Nordisk Pensionisttræf og et
årsmøde med de ti kongresdelegerede og fire
repræsentanter fra landets 11 forpligtigende
kredssamarbejder (pensionistforum), alt med
støtte centralt fra Danmarks Lærerforening.
Hertil kommer arbejdet i de enkelte kredse med
møder og arrangementer for pensionisterne.
Det udføres især af aktive pensionister i pensionistudvalgene. For mange pensionerede
lærere betyder den fortsatte tilknytning til
Danmarks Lærerforening meget for identitet og
kollegakontakt.
Vi har erfaringen med os fra mange års
undervisningsarbejde og som medlemmer af
Danmarks Lærerforening. Derfor kan fraktion 4
bidrage til arbejdet i hovedstyrelsen.
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Danmarks Lærerforenings
hovedstyrelsesvalg 2015
afvikles i perioden 19.11. 2015 til 01.12. 2015

Stemmeafgivningen foregår elektronisk via foreningens
hjemmeside, www.dlf.org – »Hovedstyrelsesvalg 2015«.
Du skal bruge dit NemID eller din pinkode til at logge ind til
afstemningen. Afstemningen slutter tirsdag den 1. december 2015 klokken 16.00.

Logo farver
Rød: 20/100
Blå: 100/70/

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

Hvorfor ikke få endnu mere ud
af dine hårdt tjente penge?
Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du få en lønkonto med Danmarks
højeste rente. Det betyder, at du får endnu mere ud af dine penge hver eneste dag.

FÅ DANMARKS HØJESTE
RENTE PÅ DIN LØNKONTO

Med LSBprivat®Løn får du hele 5% i rente på de første 50.000 kr. Og ja, så er der
0% på resten. For Lån & Spar er en bank, der har fokus på, hvad der er vigtigt for
dig. Du får for eksempel en personlig rådgiver, der kan give klar besked.

Ring:

Direkte til os på 3378 1930

Online:

Gå ind på lsb.dk/dlf og vælg ’book
møde’, så kontakter vi dig.

CMYK

Det skal der til, for at du kan få 5% på din lønkonto
Du skal være medlem af Danmarks Lærerforening – og have afsluttet din
uddannelse.
Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn er en del af
en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal kunne kreditvurdere
din økonomi i forhold til den samlede pakke.
Du behøver ikke i første omgang at flytte dit eksisterende realkreditlån,
men nye lån og eventuelle ændringer skal formidles gennem Lån & Spar
og Totalkredit.
Rentesatserne er variable og gældende pr. 4. marts 2015.

DLF_151023_5%lån-B_192x118.indd 1
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Læs udførligt program på:
à folkeskolen.dk

LÆSERREJSER

SRI LANKA I VINTERFERIEN UGE 6 OG 7
– rundrejse skræddersyet til Folkeskolens læsere

2

Rejsen bringer os op til højlandets smukke telandskaber.

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

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

andet en skole i junglen og en lokal udviklingsorganisation.
Vi skal desuden på togtur, spise hos en lokal
familie, besøge et elefantbørnehjem og en krydderihave, og så tager vi på et par små hyggelige
gåture (a en-to timer– kan fravælges) for at
opleve den smukke natur på tæt hold. Vi slutter
rejsen med et par skønne stranddage.
Under hele rejsen er der lagt vægt på tryghed og komfort, og vi bor på hoteller af god
standard.
Med rejseleder Rikke Former,
arkæolog og cand.mag. i sydasienstudier
■ To rejser: Den 3.-14. februar 2016 (12 dage)

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

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

3.150 kroner).

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

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

Taj Mahal i solnedgang.

Brud.

PALADSEVENTYR
I INDIENS GAMLE
KONGELAND.
PÅSKEN 2016

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

– Enestående påskerejse
for Folkeskolens læsere.
Med antropolog Lise Kloch.
Sariklædte kvinder, overdådige
paladser, hindutempler og farverige
basargader. På denne rejse til det
gamle kongeland Rajasthan oplever du Indien i bedste 1001 nats
eventyr-stil og bor på nogle af landets smukkeste kongepaladser.
48 /

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

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

2.490 kroner).

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

halvpension, alle udflugter, bidrag til Rejsegarantifonden og meget mere.
■ Pris og info: Karavane Rejser, www.karavanerejser.dk, telefon 40 62 83 47.
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Ved Anette Solgaard/ans@folkeskolen.dk
Ved Mie Borggreen Winther/mbw@dlf.org

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

Foto: TrygFonden

Gratis førstehjælp
til lærere
Foto: xxx

Har du brug for at få genopfrisket, hvordan
man lægger nogen i stabilt sideleje eller
giver mund til mund? Alle lærere med UniLogin kan nu tage et gratis kursus i førstehjælp. Det er e-learning-baseret og kan
afprøves på prologio.com

xxxxxxxx xxxxxxx

Når konflikterne flytter hjem
Du kan nu finde inspiration til dialogen med forældrene i materialet »Når konflikterne flytter hjem«.
Materialet er udviklet af en række skoler med støtte fra TrygFonden og består blandt andet af seks

xxxxxxxxxxxxxxxx

Sæt fokus på
VOLD I FAMILIEN

xxxxxxxx

Foreningen Bryd Tavsheden holder temadage om
vold i familien og kærestevold for elever i udskolingen og for studerende på læreruddannelser.
Tilbuddet er gratis og kan bookes i hele landet.

Dagen består af oplæg fra foreningen, det
lokale politi og en ung mand eller kvinde, der fortæller sin personlige historie om at vokse op i en
voldsramt familie eller leve i et kæresteforhold

filmede cases, der alle rummer en konflikt, som
opstår i skolen, men som pludselig også involverer
hjemmet. De bruges som debatoplæg til forældremøder og er målrettet 3. til 9. klasse.

præget af vold. Derudover er der liverapmusik eller
skuespil på programmet.
Læs mere på: www.brydtavsheden.dk/
aktiviteter/temadage/

”

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

Ville du underrette?
Alle kan komme i tvivl. Få faglig sparring på underretninger eller andre børnefaglige problemstillinger. Kontakt
Børns Vilkårs FagTelefon på 35 55 55 58 eller bv@bornsvilkar.dk.
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TÆTTERE PÅ FAGET: IT I UNDERVISNINGEN

Foto: Clio Online

Lærerne har taget
digitale læremidler
til sig
Forlag melder om fordobling i lærernes brug på to år.
Om lærerne også selv bestemmer, hvilke digitale læremidler
de bruger, er omdiskuteret.

TEKST

ANDREAS BRØNS RIISE

De bliver købt – men bliver de også brugt?
Sådan har mange spurgt, efter at kommunerne siden 2012 har indkøbt digitale læremidler
med støtte fra en statspulje på i alt 500 millioner
kroner. Puljen skal til 2017 fremme brugen af it i
folkeskolen. Og svaret på spørgsmålet er i højere
og højere grad et ja.
Tal fra Clio Online viser, at den enkelte lærers
brug af forlagets læremidler er mere end fordoblet siden august 2013. I løbet af de seneste
to år er antallet af abonnementer på forlagets

portaler fordoblet, mens brugen af dem er firedoblet.
»Vi har altid oplevet en stigende interesse for
vores og andres digitale læremidler, men anvendelsen af de enkelte læringsportaler har aldrig
nogensinde været så stor som i dag«, siger Janus
Benn Sørensen, direktør for Clio Online.
Gyldendal melder ligeledes om en forøgelse af
den enkelte brugers anvendelse af forlagets digitale læremidler, mens brugen af Alineas digitale
læremidler ifølge forlaget er steget med 90 procent siden årsskiftet.

FAGLIGT NETVÆRK:
IT I UNDERVISNINGEN
It i undervisningen er et tværfagligt netværk for
alle med interesse i digital undervisning. Du kan
debattere, sparre og videndele med kollegaer fra
hele landet og holde dig opdateret med artikler,
blogs, anmeldelser og debat om it i undervisningen.
Tilmeld dig netværket og få en mail, når der er
nyt på folkeskolen.dk/it

Delte meninger om lærernes indflydelse
Formand for Forlæggerforeningens Sektion for

To uundværlige bøger til lærernes bogreol
Matematik i bevægelse
i indskolingen

Handleplan for undervisning af ordblinde

Aktivitetsbogen er en gave til
matematiklærerne i en travl
hverdag. 48 aktiviteter inden
for tal, addition, subtraktion
og multiplikation. Lige til at
gå til uden store forberedelser og en masse udstyr.

En velstruktureret hjælp til
undervisning af ordblinde
og børn med læsevanskeligheder. Forløbene er tilpasset
den enkelte elev fra afklaring
af problemerne frem til den
målrettede undervisning.

kr 148,-

kr 108,-

PRISER EXCL MOMS

Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · Tlf 97 12 84 33 · forlag@herning.dk · www.spf-herning.dk
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TILMELD
DIG NETVÆRKET
IT I UNDERVISNINGEN
PÅ FOLKESKOLEN.DK

Mindre slid på blyanten: På to år er undervisningen med
digitale læremidler øget markant.

Undervisningsforlag Cliff Hansen bekræfter tendensen. Han mener, at en del af forklaringen skal
findes i, at de enkelte skoler og lærere har fået
mere indflydelse på kommunernes indkøb.
»Det er med digitale læremidler som med alle
andre – dem, der er gode til at vælge, er dem, der
skal bruge dem«, siger han.
At lærerne i højere grad er med til at vælge
læremidler, kan formand for Danmarks it-vejlederforening John Klesner ikke helt tilslutte sig.
»Det er meget forskelligt fra kommune til
kommune, men der findes flere også helt dugfriske eksempler på, at forvaltningen har købt ind fra
centralt hold. Det tyder ikke på, at lærerne har den
store indflydelse«, siger han.

Markedsandelen for digitale læremidler er mere end tidoblet på seks år og udgør nu
godt en tredjedel af det samlede marked for læremidler.

Stadig ingen mikrokøb
John Klesner peger på, at det stadig ikke er
muligt for skoler at købe specifikke dele af forlagenes læremidler – den såkaldte mikrokøbsordning.
»Noget tyder på, at valgfriheden ikke helt er
kommet ud til lærerne, i det omfang det kunne
være ønskeligt«, siger han.
Men alligevel stiger brugen markant?
»Danske lærere vil gerne digitaliseringen og
har taget den til sig i vidt omfang. De bruger
gerne de digitale læremidler til at skabe variation i undervisningen, og de pædagogiske læringscentre på skolerne har gjort et stort stykke
arbejde med at synliggøre for lærerne, hvilke

digitale læremidler der er til rådighed på skolen«,
siger John Klesner.
Ifølge Forlæggerforeningens skole- og lærebogsstatistik udgør digitale læremidler i dag
omkring 36 procent af det samlede marked for
læremidler i grundskolen. I 2009 var samme andel blot 3,3 procent.
folkeskolen@folkeskolen.dk

Læs hele artiklen
»Lærerne har taget digitale læremidler
til sig«

Sluk mobilen og lær mere
Som lærer kan du styrke elevernes koncentration,
trivsel og læring med mobilfri undervisning.
Start med en holder til opbevaring af elevernes telefoner.
Bestil i dag på tlf. 30 82 88 83 eller mail@telefonrammen.dk

telefonrammen.dk
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KORTE MEDDELELSER

mindeord

Tom Hubert
Christiansen
Tom Hubert Christiansen
er pludselig død den 9.
oktober 2015 – 69 år.
Tom fejrede sit 40-årsjubilæum på Strandvejsskolen, Østerbro, sammen
med sin datter, nuværende og forhenværende kollegaer. Efter receptionen
hvilede Tom sig hjemme
og vågnede ikke mere.
Tom var uddannet og
arbejdede som værktøjs-

mager på B&W, inden
han kastede sig over
lærergerningen i 1975
som engelsk- og biologiunderviser på Strandvejsskolen.
Tom arbejdede som skolebibliotekar, hvor såvel
elever som lærere altid
fik en imødekommende,
kompetent og meget
serviceminded hjælp og
vejledning. Ligeledes sørgede han for, at skolens
audiovisuelle samling var i
orden og altid opdateret.
Orden og grundighed
var nøgleord for Toms
lærergerning: orden i materialerne og de rettede

elevopgaver. Sammenfattet var Tom i hele sit virke
noget af det ypperste:
et ordentligt menneske,
og dertil vellidt, rolig og
velafbalanceret i forhold
til sine utallige elever og
kollegaer!
Han nåede også at arbejde som skolens sikkerhedsrepræsentant. Ligeledes her var Tom årvågen
og fik styr på de mange
sager på den gamle skole.
Tom efterlader et stort
savn hos os alle på
Strandvejsskolen.
På vegne af kollegerne på
Strandvejsskolen
Kay Petersen

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

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

KLAG!
hvis du ikke får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk og klik på
»KLAG OVER BLADLEVERING«
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.
Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på
33 69 63 00,
hvis det er nemmere for dig.
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Tip til at komme
igennem dit
første lærerår
Husk de gode oplevelser, brug tid med vennerne, og
skaf dig en mentor. Her er ni råd fra en engelsk lærer.
Gabbie Chant, der blogger for
avisen The Guardian, har nogle
tip til nye lærere, der befinder
sig i udfordringer til halsen det
første år i jobbet. Hun er lærer
på en lille skole i Somerset. Den
pressede situation som lærer i et
nyt job skyldes ifølge hende flere
forhold: Euforien fra de første
måneder i jobbet er forduftet,
arbejdspresset er stigende, og
succesoplevelserne står ikke i kø.
Her er rådene fra Gabbie
Chant i en forkortet udgave:
1: Stil masser af spørgsmål. Det
første år er forvirrende, og der
foregår sikkert tusinder af ting
på skolen, som du ikke forstår.
2: Har du ikke fået tildelt en
mentor, så find selv en, som
du kan snakke med om store
og små udfordringer. Gerne en
rar og empatisk kollega eller
leder, der kan huske, hvordan
det var at være ny.
3: Husk de gode oplevelser, og
glem de dårlige. Undervisning
kan være barsk, og der kan
være lektioner, hvor alt går
skævt. Glem dem, og skriv i
stedet de gode oplevelser ned
et sted, hvor du kan finde dem
efter en hård dag.
4: Hvis forældre brokker sig, eller
du står i en anden vanskelig
situation, er det godt at have
nogle faste formuleringer,
så du kan få situationen lidt
på afstand. »Det skal jeg lige
undersøge, så kan vi tage en
snak i morgen«, kunne være
en af dem.
5: Opret en husk at-liste, hvor du
kan tilføje nye opgaver, der

dukker op. Lad være med at
tænke på dem, før du kigger
på listen næste gang, og husk
at strege løste opgaver over.
6: Fotokopier dagen før, så
slipper du for de stressede
situationer om morgenen, når
alle skal have materiale parat
til undervisningen, og der
mangler papir i skuffen.
7: Hold fast i, at der mindst en
gang om ugen skal være tid til
en filmaften sammen med vennerne eller noget andet sjovt. Så
kan du beholde styringen, hvis
jobbet er ved at tage overhånd.
8: F
 yld din fryser med nærende
måltider, der er nemme at
tilberede. Det er alt for let at
få sjuskede spisevaner, når
arbejdet tager resurserne. Du
har ligesom ungerne i skolen
brug for god nærende kost for
at komme igennem vinteren.
9: Hav et lille lager med eftertragtede ting som limstifter eller
tuschpenne. Så har du noget
at bytte med, hvis du eller en
kollega kommer i en mangelsituation.
Du kan finde mere videnskabeligt baseret vejledning i artiklen
»Sådan overlever du dit første
år som lærer« på folkeskolen.dk,
hvor forskeren René B. Christiansen fortæller om sin ph.d. om
emnet. Du kan også finde videnskabeligt baserede råd på lærerjob.dk. Blandt andet i artiklen
»Det bliver bedre efter ferien«,
som du kan søge dig frem til på
folkeskolen.dk/554038
Jan Kaare, jobogkarriere@folkeskolen.dk
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Lærerstillinger

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2015
Nummer 21: Tirsdag den 24. november 2015 kl. 12
Nummer 22: Tirsdag den 8. december 2015 kl. 12

Vi skaber fremtidens
skole, vil du være
med på holdet?
Gladsaxe Skole søger en engageret
naturfagslærer til fastansættelse på
7. Årgang
Gladsaxe Skole er en skole med ambitioner, som
udvikler sig hele tiden. Vores mission er at skabe
livsduelige børn til en ukendt fremtid, og vi ønsker
derfor sammen at skabe en meningsfyldt og sammenhængende skoledag med fokus på den enkeltes
læring i inkluderende fællesskaber.
Gladsaxe Skole er en stor skole med ca. 750 børn fra
0. til 9. klasse på tre til fire spor. Det pædagogiske
personale arbejder i årgangsteam, hvor teamet selv
råder over ressourcer, fordeling af fag og opgaver og
planlægger den sammenhængende skoledag fleksibelt. Alle har IPads.

Lærerstillinger

Er du vores nye dansklærer
eller inklusionsvejleder?
Asgård Skole søger en inklusionsvejleder
samt en dansklærer til mellemtrin og
udskoling.

Fremadrettet skal vi i Gladsaxe kommune arbejde
med synlig læring, hvilket vi glæder os til og forventer os meget af. Et særligt fokus ind i dette bliver
den faglige læsning og arbejdet med læringsmål, hvor
skolens F/K-lærere er nået meget langt. Dette
spændende faglige fællesskab kan du blive en del af,
da vi søger en lærer med linjefagene F/K samt biologi.
Vi er ambitiøse, og teamsamarbejdet er centralt for
planlægning, udførsel og evaluering af gode læringsprocesser. Pædagoger og lærere indgår i et ligeværdigt
samarbejde på årgangen, og vi er stolte af at være en
arbejdsplads med et godt og positivt arbejdsmiljø.
For yderligere oplysninger, er du velkommen til at
kontakte skoleleder Camilla Hoffmann via skolens
kontor.
Informationer om skolen findes på
www.gladsaxeskole.dk
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Pr. 1. januar 2016 har vi brug for to dygtigte
kollegaer.Hvis du har lyst til at arbejde med
inklusionsfremme i samarbejde med vores dygtige
ressourceteam, eller du er engageret dansklærer,
så er det lige dig, vi søger.

Løn og ansættelsesvilkår efter overenskomst og
principperne for Ny Løn.

Ansøgningsfrist: 23. november 2015

Ansøgningen sendes elektronisk.
Vi ser frem til at høre fra dig.

Læs hele stillingsopslaget og søg online på
www.koege.dk/job

Ansøgningsfristen er den
7. december 2015, kl. 12.00.
Samtaler afholdes løbende.

Gladsaxe Kommune
– en levende arbejdsplads med mange muligheder

FOLKESKOLEN / 20 / 2015 /

144581 p52-65_FS2015_Lukkestof.indd 53

53

16/11/15 15.14

- SØGER LÆRER
Er du parat til livet på en efterskole
i udvikling?
Borremose Erhvervsefterskole er en almen efterskole
med vægt på erhverv og uddannelse. På grund af overgang
til anden stilling søges pr. 1.januar 2016 eller snarest en
Speciallærer:
Du skal gennem dit arbejde stå for skolens planlægning
af den nødvendige specialundervisning incl. udfærdige
div. ansøgninger omkring tilskud.
Du skal også forestå den almindelige specialundervisning i matematik, dansk og engelsk, samt dansk som
2. sprog.

Foto: Colourbox

Lærerstillinger

Brænder du for tysk og dansk ?
Solvangskolen i Farum søger den rigtige tysk- og dansklærer til 7. årgang.
Du er vild med at undervise folkeskolens største elever og har tysk og
dansk som linjefag eller tilsvarende kompetencer. Du brænder for at gøre
en forskel for skolens ældste elever, og sætte dit præg på fællesskabets
og individets dannelse og uddannelse i et forpligtende og udviklingsorienteret læringsmiljø.
Du vil komme til at indgå i et fælles team omkring 7. og 8. årgang, hvor
det funktionelle TEAM samarbejde er bygget op omkring faglige forpligtende relationer på tværs. Du udstyres med egen laptop og iPad.
Ansøgningsfrist: 26. november 2015 kl. 12.00.
Læs det fulde opslag på furesoe.dk

For stillingen gælder i øvrigt:
• Du skal kunne identiﬁcere dig med skolens kristne
værdigrundlag.
• Du skal være parat til at indgå i et forpligtende og
udviklende samarbejde.
• Du vil møde en efterskole, hvor det enkelte menneske
betyder meget.
• Du vil møde 90 unge mennesker i 8.,9. og 10. klasse

Lederstillinger
Har du høje faglige ambitioner
for særlige elevgrupper ?

• Du vil møde en ﬂok engagerede medarbejdere, som
glæder sig til at møde dig.
• Du vil få mulighed for at være med i et rivende
udviklingsarbejde – med mange nye tanker.
• Du vil komme til en skole med gode rammer.
• Du skal være minded for brug af IT.
Borremose Erhvervsefterskole er oprettet af FDF, IM,
KFUM og KFUK, samt Y´s men Club i Himmerland.
Der kan tilbydes en tjenestebolig.
Ansættelse sker efter overenskomst mellem FinansMinisteriet og Lærernes Centralorganisation.
Ansøgninger skal være skolen i hænde senest torsdag
den 3. december. Ansættelsessamtalerne vil ﬁnde sted
mandag den 7. december.
Henvendelse til skolens forstander Poul Johansen,
Løgstørvej 170, Kgs. Tisted, 9610 Nørager, tlf. 98656044
eller 23446561 / pj@borremose.dk
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købenHavns kommune

souscHef til øresundsskolen
øresundsskolen er en folkeskole, som varetager specialundervisning og
fritidstilbud for børn med vidtgående psykiske og fysiske funktionsvanskeligheder, herunder børn med multiple funktionsvanskeligheder samt børn
med autisme. skole og fritidsordning (kkfo) har et integreret pædagogisk,
organisatorisk og administrativt samarbejde i gode fælles fysiske rammer
på Ydre østerbro.vi søger en souschef, som har interesse for børn med
særlige behov og som er ambitiøs på elevgruppens vegne, og samtidig har
interesse for de administrative opgaver.
ansøgningsfrist tirsdag den 1. deCember 2015
læs det fulde opslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde “ledelse”.
Københavns Kommune ser mangfoldighed som
en ressource og værdsætter, at medarbejderne
hver især bidrager med deres særlige baggrund,
personlighed og evner.

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job
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Lederstillinger

DYNAMIK

OPLEVELSER

KVALITET

UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED

Skoleledeinspektør
til Lundskolen
Lundskolen i Horsens Kommune søger ny skoleinspektør pr. 1. februar 2016.
Lund oplever i disse år, ligesom resten af Horsens Kommune, stor udbygning og tilflytning af børnefamilier, og der
er dermed et ganske solidt fundament for skolens videre
udvikling.
Lundskolen dækker 0.-9. klasse og har ca. 420 elever.
Skolen indgår i det fælles arbejde med at udvikle hele
folkeskoleområdet i Horsens Kommune, herunder det
fortsatte arbejde med realisering af målsætningerne formuleret i folkeskolen. I Horsens Kommune gøres dette ved
et stærkt fokus på målstyret læring og elevernes uddannelsesparathed.
Det sidste er særligt aktualiseret af, at Horsens er udfordret
i forhold til at sikre, at nok elever påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelser – og det er således et krav,
at den nye skoleinspektør er drevet af et højt ambitionsniveau på børnenes vegne, og at der er et stort fokus på,
via tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde, at sikre
stærkere resultater for alle elever.
Vi søger en skoleinspektør, der
• brænder for skoleledelse med fokus på ledelse af
lærings- og forandringsprocesser
• sætter eleven i centrum for sin skoleledelse og har
tilpas høje ambitioner for alle Lundskolens elever
• kan sætte dagsorden, motivere og engagere det
samlede personale

• er god til at kommunikere, skabe relationer og samarbejde på alle niveauer
• er åben og synlig med klare holdninger og gerne vil være
skoleinspektør i et aktivt lokalområde, samt ønsker at
indgå i det fælles arbejde med udviklingen af folkeskoleområdet i Horsens Kommune
Lundskolen kan tilbyde
• engagerede og dygtige medarbejdere, der er parate til
at løfte de fremadrettede opgaver proaktivt og professionelt
• en aktiv og udviklingsorienteret skolebestyrelse og god
forældreopbakning
• en skole i et stærkt og velfungerende lokalsamfund
• gode fysiske rammer, der langt hen af vejen lever op til
fremtidens skoledag
• en sund økonomi med mulighed for prioriteringer.
Du er meget velkommen til at besøge skolen for en rundvisning og en uformel snak – ring på skolens tlf.
76 29 41 41.
Besøg kan aftales med ledelsen og yderligere oplysninger
kan fås ved henvendelse til skolechef Flemming Skaarup,
tlf. 24 90 45 36.
Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist:
Mandag den 30. november 2015 kl. 12.00
Der afholdes to samtalerunder, første runde onsdag den
9. december og anden runde onsdag den 16. december
2015.
Læs den komplette jobbeskrivelse og personprofil
samt værdiregelsæt på www.horsens.dk/job

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Telefon: 76 29 29 29
www.horsens.dk
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Rødovre Skole
søger ny viceskoleleder
Vi søger en ny viceskoleleder fra den 1. februar 2016.

medarbejderne, være synlig i det daglige og sætte

Du bliver en del af Rødovre Skoles ledelsesteam, der

trivsel højt. Du er engageret og nysgerrig på skolens

derudover består af skoleleder, afdelingsleder og SFO-

mangfoldige opgaver.

leder.
På Rødovre Skole går ca. 650 dejlige børn med dygDu er en dynamisk medspiller og vil være med til at

tige lærere og pædagoger. Rødovre Skole er placeret

sætte retning for skolens pædagogiske udvikling. Du

i charmerende fysiske rammer i hjertet af det gamle

har en synlig pædagogisk ledelsesstil i dagligdagen,

Rødovre.

har politisk tæft og flair for daglig drift.
Vores værdigrundlag er baseret på fællesskab, samLedelsens mange arbejdsopgaver har vi delt imellem

arbejde og udvikling.

os, men vores udgangspunkt vil være, at du skal være
daglig leder i vores overbygning samt have inklude-

Mere information

rende læringsmiljøer og støttetiltag som ansvars-

Se hele annoncen på www.rk.dk under Job – Ledige

område. Derudover skal du udfylde andre ledelses-

job. Ring evt. til skoleleder Peter Hertz på 36 37 85 50.

funktioner, som vi sammen taler nærmere om.
Skolens hjemmeside er
Du skal være læreruddannet, have gode kommuni-

www.roedovre-skole.skoleintra.dk/

kative evner i tale og skrift, have viden om Synlig
læring, være ambitiøs, kunne motivere og involvere

Ansøgningsfrist 7. december

Vi ser mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund til at
søge job hos os. Vi tilbyder vores medarbejdere en trivselsordning med gratis motionsfaciliteter samt en sundhedsordning med
fysioterapi, helbredstjek og massage.

Følg med og deltag i debatten på
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HER ER 4 GODE GRUNDE TIL AT BLIVE DIREKTØR I KOLDING
KOLDING KOMMUNE SØGER EN NY BØRNE- OG UDDANNELSESDIREKTØR
Kolding er en af landets helt store kommuner med over
90.000 indbyggere. Hvor mange kommuner kæmper
med, at løse opgaverne godt nok ud fra et svindende
indtægtsgrundlag, er opgaven i Kolding at kunne følge
med den efterspørgsel på kommunens serviceydelser,
der følger af at være et eftertragtet sted at placere sig
for borgere og erhvervsliv. Size matters!
Visionen; “Vi designer livet”, er mere end ord, men rent
faktisk en vision der implementeres løbende i organisationen, og som også bliver en guideline for handling i
fremtiden.
Børne- og Uddannelsesforvaltningen har et stærkt fagligt fundament. Der er en årelang tradition i Kolding for
at være fagligt dygtige og for at prioritere indsatserne
på børne- og uddannelsesområdet. Der er helt enkelt et
solidt udgangspunkt for det arbejde, den nye direktør
skal sætte i værk.

■

■

Endelig bakker det politiske niveau op om – insisterer
endda på – at der skal udvikles på forvaltnings- området. Der er brug for at sætte faglighederne i spil på
nye måder, hvor udgangspunktet er dygtige sektorer,
der skal videreudvikle evnen til at arbejde på tværs af
fagområder.
Kravene til den nye direktør er derfor store – men også
realistiske. Man skal ville udviklingen på børne-, undervisnings- og fritidsområdet. Man skal elske det faglige
felt på en måde så ”bageste stolerække” kan se, at der
er glød i øjnene, når man snakker børn, unge og fritid.
Man skal kunne sit organisationsudviklingsarbejde, og
man skal evne at være garanten for at koblingen imellem engagerede politikere og en dygtig administration.
Perspektiverne er store.
Stillingen besættes på kontraktvilkår efter Aftale om
aflønning af chefer.

Yderligere oplysninger
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos kommunaldirektør Rikke Vestergaard på tlf. 7979 2010 / 4020 3748. Læs mere i den uddybende job- og personprofil på
www.lundgaard-konsulenterne.dk.
Ansøgning
Ansøgningen sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er
modtaget senest den 27. november, klokken 8.00.

www.lundgaard-konsulenterne.dk
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Skoleleder

til Store Heddinge Skole på Stevns
Kan du bedrive læringsledelse med eleverne i centrum?
Kan du lede processer, hvor alle parter er inddraget?
Om skolen

Om dig

Store Heddinge Skole er inde i en positiv udvikling,
hvor der er mange projekter i gang. En udvikling,
der skal fastholdes og fortsættes, samtidig med
at det skal sikres, at projekterne afsluttes og føres
sikkert i havn.

Vi søger en visionær og strategisk skoleleder med
evne og lyst til at holde mange bolde i luften – og
lande dem igen. En tydelig leder, der klart formulerer
sine høje forventninger til elever og personale.

Skolen har en stærk naturfaglig profil og er med i
kommunens naturfaglige efteruddannelsesprojekt,
”Naturligvis”, der omfatter alle naturvidenskabslærere. Projektet er et samarbejde mellem Køge, Faxe og
Stevns Kommuner. Skolen har nogle gode, indbydende og spændende fysiske rammer, herunder særdeles
gode faglokaler. Store Heddinge Skole er en aktiv og
synlig del af lokalmiljøet bl.a. med udeskole med sø,
bålplads, frugtlunde og andre rekreative muligheder,
der også kan benyttes af byens borgere.
Store Heddinge Skole er en skole med ca. 680 elever
og 65 medarbejdere. Skolen er afdelingsopdelt, hvor
hver afdeling har sit eget kendetegn og udviklingsprojekt. Indskolingen arbejder med rullende skolestart og aldersintegreret undervisning. Mellemtrinnet
arbejder med udeskole, og udskolingen arbejder med
linjerne idræt, science og det multikulturelle aspekt.

Du er en stærk kommunikator, der tør sætte retning,
og som selv går forrest for at sikre at ambitionerne
indfries. Du kan motivere, inspirere, skabe energi
og glæde.
Du er en inddragende leder, der kan skabe tillid i
relationen. Du kan lede og styre processer, hvor alle
føler sig set og hørt, så de gode resultater opnås på
baggrund af en fælles indsats.
Du har lærerbaggrund og ledelseserfaring gerne fra
en almindelig større folkeskole.
Du skal indgå i et strategisk samarbejde med Stevns
kommunes to øvrige folkeskoler, ungdomsskolen og
dagpasningen og herved bidrage til udviklingen af
den fælles folkeskole i Stevns Kommune.

Yderligere oplysninger
Uddybende jobprofil kan hentes
på www.stahl.dk under job- og
personprofil. Ansættelsesvilkår
sker efter gældende aftaler.
Du er også velkommen til at
kontakte partner Peter Ulholm,
Stahl Consulting på tlf. 3135
4033 eller centerchef, Børn &
Læring, Stevns Kommune, Anton
Svendsen tlf. 3016 9090 eller
se skolens hjemmeside www.
storeheddingeskole.dk. Besøg
på skolen forud for ansøgning er
ikke en betingelse for at komme i
betragtning til stillingen.
Ansøgningsfristen er den
1. december 2015 kl. 9.00.
Ansøgningen sendes til ansoegning@stahl.dk. Der afholdes
samtaler den 10. og den 15.
december. Kandidater der går
videre til anden runde skal
gennemgå et testforløb og der
vil blive taget referencer.

Folkeskolen
Næste nummer udkommer
torsdag den 3. december
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Specialstillinger

Kommunikationslærere
Storebæltskolen

Kommunikationslærere til vidtgående specialundervisning
Storebæltskolen søger pr. 1. januar to kommunikationslærere til
vores to ASK-klasse (Alternativ Supplerende Kommunikation) som er
et specialtilbud for børn med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Eleverne i klassen har forskellige former for multiple
funktionsnedsættelser. Hver ASK-klasse har pt. fem elever og til dem
er tilknyttet to pædagogmedhjælpere, en pædagog og en lærer.
Derudover har skolens talepædagoger, fysio- og ergoterapeuter faste
timer i klasserne.
Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående
specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med
generelle indlæringsvanskeligheder begrundet i udviklingshæmning.
Se flere oplysninger på www.storebaeltskolen.dk.
I ASK-klasserne arbejders der ud fra en fælles målsætning om, at
kommunikation - og specielt det sociale aspekt i kommunikation, skal
have en fremtrædende plads i arbejdet med eleverne. Derudover har vi
fokus på sansekommunikation samt flere daglige motoriske aktiviteter.
Som underviser i ASK-klassen vil du være i tæt samarbejde med:
pædagoger, medhjælpere, talepædagoger, fysioterapeut og ergoterapeut som alle indgår i arbejdet omkring børnene.
Vi kan tilbyde
• et godt arbejdsmiljø der er præget af stor faglighed samt 75
engagerede medarbejdere fordelt på 10 personalegrupper
• stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
• en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en
uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på, at det er sjovt
at være på arbejde
• en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og
motorvejen
• kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for
personlig og faglig udvikling.

Vi forventer, at du
• tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
• er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et
konstruktivt samarbejde
• arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
• kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
• har god fysik og kan skabe respekt omkring din person samtidig
med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
• er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik
på dokumentation, dialog og formidling
• er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
• er uddannet lærer med erfaring inde for specialundervisnings- og
IKT-området
• kan indgå i en dagligdag med ADL og varmtvandsbassin
• har mod på et udvidet forældresamarbejde, da vi har en daglig
skriftlig kontakt
• har mod på sondeernæring, forflytning og epilepsi.
Det er en fordel, hvis du har erfaring med smartboard, MinSpeak samt
alternative undervisningsprogrammer på Ipad såsom GoTalk m.m.
Der er tale om en fuldtidsstilling med løn- og ansættelsesvilkår efter
gældende overenskomst.
Flere informationer
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen
til at kontakte Benjamin Ejlertsen, tlf. 51 18 57 55.
Frist: Mandag den 7. december 2015 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler
afholdes den 14. december 2015.
Søg via stillingsopslaget på www.slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

slagelse.dk
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Lederstillinger

Net-nr. 20527

Margretheskolen, Roskilde Kommune

Margretheskolen søger ny viceskoleleder
§ Ansøgningsfristen er den 02/12/15

Ambitiøs skoleleder
til Næsby Skole - Genopslag
Den nye skoleleder forventes, sammen med det øvrige
ledelsesteam, at forene skolens kultur, traditioner og
værdier med nye visioner og ideer.
Næsby Skole er en to-sporet folkeskole, beliggende i
Odenses nordlige del, med ca. 450 elever, fordelt med 19
almenklasser, et 10. klassecenter med ca. 40 elever og en
SFO med ca. 160 børn.

Net-nr. 20507

Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune søger skolechef
§ Ansøgningsfristen er den 26/11/15

Net-nr. 20523

Allerød Privatskole, Allerød Kommune

Privatskole i Allerød søger skoleleder
§ Ansøgningsfristen er den 06/12/15

Se det fulde opslag på odense.dk/job
Ansøgningsfrist: 29. november 2015.
1. samtalerunde gennemføres den 10. december og 2. samtalerunde forventes gennemført den 15. december 2015.

Net-nr. 20515

Nordstjerneskolen, Gribskov Kommune

Udfordrende lederstilling
§ Ansøgningsfristen er den 30/11/15

Find dit drømmejob på

odense.dk/job
Net-nr. 20475

Idrætsefterskolen Grønsund, Vordingborg Kommune

Viceforstander
§ Ansøgningsfristen er den 01/12/15

Net-nr. 20503

jobannoncer
FRA LÆRERJOB.DK

Behandlingshjemmet Hvidborg, Hvidovre Kommune

Hvidborg søger lærer til vores interne skole

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

Specialstillinger
Stillinger ved andre institutioner

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

Net-nr. 20514

Vejlefjord Rehabilitering, Vejle Kommune

Lærer/neuropædagog søges
§ Ansøgningsfristen er den 26/11/15

Net-nr. 20519

Net-nr. 20479

Region Sjælland, Sorø Kommune

Institut Sankt Joseph, Københavns Kommune

Administrativ leder til Institut Sankt Joseph

Skolekonsulent til Synscenter Refsnæs

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 26/11/15

Net-nr. 20482

60 /

Net-nr. 20520

Sankt Joseph Søstrenes Skole, Gentofte Kommune

UU-Frederiksberg, Frederiksberg Kommune

Afdelingsleder på katolsk skole ønskes

UU-vejleder

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15
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Net-nr. 20476

Net-nr. 20484

Højer Design Efterskole, Tønder Kommune

Geelsgårdskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Fastansat lærer pr. 1. januar 2016

Geelsgårdskolen søger lærer til Spor 2

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 19/11/15

Net-nr. 20522

Net-nr. 20512

Petersmindeskolen, Vejle Kommune

Gilbjergskolen, Gribskov Kommune

Lærer til Petersmindeskolen i Vejle

Lærer som brænder for sprogfagene

§ Ansøgningsfristen er den 24/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

Net-nr. 20521

Net-nr. 20505

NOVAskolen i Vejle, Vejle Kommune

Gribskov Efterskole, Gribskov Kommune

Lærere til mellemtrinnet på NOVAskolen

Gribskov Efterskole søger lærer til engelsk

§ Ansøgningsfristen er den 22/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 19/11/15

Net-nr. 20460

Net-nr. 20510

Tjørnelyskolen, Greve Kommune

Halsnæs Lilleskole, Halsnæs Kommune

2 lærerstillinger og speciallærer

Klasselærer til matematik og naturfag

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

Net-nr. 20511

Net-nr. 20508

Arresø Skole, Magleblik, Halsnæs Kommune

Herfølge Skole, Køge Kommune

Klasselærer til 7. årgang

Herfølge Skole søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 22/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

Net-nr. 20499

Net-nr. 20497

Munkegårdsskolen, Gentofte Kommune

Holmegårdsskolen, Hvidovre Kommune

Dansk- og engelsklærer

Lærer til gruppeordning for elever med ADHD

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 19/11/15

Net-nr. 20496

Net-nr. 20459

Dyssegårdsskolen, Fredensborg Kommune

Hjortholm Kostskole, Næstved Kommune

Drosthuset Dyssegården søger lærere

Lærer med naturfaglig profil søges

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

Net-nr. 20456

Net-nr. 20474

Roskilde Lille Skole, Roskilde Kommune

Hørsholm Skole, Hørsholm Kommune

Engageret mellemtrins- og dansklærer

Lærer til dansk, engelsk og evt. madkundskab

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

Net-nr. 20455

Net-nr. 20487

Roskilde Lille Skole, Roskilde Kommune

Vigersted Skole, Ringsted Kommune

Overbygningslærer i engelsk, musik m.m.

Lærer til Vigersted Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 24/11/15
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Net-nr. 20495

Net-nr. 20500

Holbergskolen, Sorø Kommune

Øbro fri Skole, Københavns Kommune

Lærere + barselsvikar søges

Lærer med linjefag i tysk og matematik

§ Ansøgningsfristen er den 31/12/15

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

Net-nr. 20518

Net-nr. 20516

Fladsåskolen, Næstved Kommune

Ådalens Skole, afd. Syd, Frederikssund Kommune

Lærere til Fladsåskolen

Ådalens Skole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 07/12/15

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

Net-nr. 20486

Net-nr. 20489

Holmebækskolen, Køge Kommune

Hundested skole, Halsnæs Kommune

Lærere til Holmebækskolen

Lærere – faste og barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/15

Net-nr. 19431

Net-nr. 20532

Nordstjerneskolen, Gribskov Kommune

Ungeenheden, Odsherred Kommune

Lærere til nybygget skole

Lærer/underviser

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

Net-nr. 19435

Net-nr. 20509

Frederiksberg Ny Skole, Frederiksberg Kommune

Syvstjerneskolen, Furesø Kommune

Matematik- og dansklærere

Barselsvikar til indskolingen i dansk og musik

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/15

§ Ansøgningsfristen er den 11/12/15

Net-nr. 20472

Net-nr. 20533

Bregnehøj – Den Lokale Behandlingsskole, Helsingør Kommune

Søndersøskolen, Furesø Kommune

Matematiklærer til Bregnehøj

Lærer fra 1. januar 2016

§ Ansøgningsfristen er den 25/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 26/11/15

Net-nr. 20517

Net-nr. 20534

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Valdemarskolen, Ringsted Kommune

1.-klasselærer

To dansklærere til mellemtrinnet pr. 1/1-16

§ Ansøgningsfristen er den 22/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 25/11/15

Net-nr. 20491

Net-nr. 20483

Avedøre Skole, Hvidovre Kommune

Sommerskolen, Danes Worldwide, Københavns Kommune

Uddannet lærer søges til Avedøre Skole

Lærere og aktivitetsledere

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/15

Net-nr. 20502
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Net-nr. 19351

Usserød Skole, Hørsholm Kommune

Lær for Livet, Københavns Kommune

Usserød Skole har brug for netop dig

Vi søger lærere og lærerassistenter

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/15

§ Ansøgningsfristen er den 01/12/15
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bazar
I KKE-KOMMERCIELLE ANNONCER
FRA DLF-MEDLEMMER

Klik din annonce ind, når det passer dig – folkeskolen.
dk er åben hele døgnet. Priser fra 410 kroner inklusive
moms – betal med kort. Se priser på folkeskolen.dk

Annoncer bragt her i
bladet kan ses i deres fulde
længde på folkeskolen.dk

Stort, charmerende byhus
i andalusisk bjergby

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

Telefon: 20781416
www.casavila.dk

200-550€/uge. Se
www.casavila.dk

Byt af bolig - rækkeshus
i Virum/Lyngby søges

Haves: Lejebolig 3V-lejlighed på Rosengade (kbh
K) Ønskes: Leje rækkehus i Virum, Lyngby eller
Gentofte
Telefon: 40227903

STUDIEREJSE TIL

rubrikannoncer

BUDAPEST
6 dg./3 nt.
bus fra kr.

1.600,-

Jul og påske på Østerbro

100 kvm lejl. 4 v, 4- 5 sovepladser. Grøn gård. 10
min til centrum. Kr. 500 /
dag. Uge: 52, 53 og 12
Telefon: 21676225

Rækkehus i Spanien

Dejligt hus i Alicante. Tæt
på by, strand og bjerge.
60 m2 + 30 m2 terrasse. 10 m til fælles swimmingpool.
Telefon: 62691674/60654548
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Andalusien/Gualchos

Lille charmerende byhus.
3 etager. Centralt beliggende ved byens torv.
Mulighed for opvarmning.
Internet .
Telefon: 21754774
www.gualchos.net

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

Styrk
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

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

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

2.330,855,1.895,1.785,1.995,-

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

PRAG

fRA kR. 1.398,-

Forslag til studiebesøg i Budapest:
• Virksomhedsbesøg ved f.eks. Grundfos
• Skolebesøg• Foredrag om sigøjnere

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

www.kilroy.dk

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

www.StudieXpressen.dk

NYE PROGRAMFORSLAG

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

Guidet gåtur; 2. Verdenskrig i Prag
Aktivdag - med fx rafting, klatring
Atomkraftværket Termelin
Vandkraftværket Orlik
LEGO og SKODA fabrikkerne
LOM Helikopterfabrik

Tlf. 7020 9160 | www.sbTours.dk

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

Tag en snak med vores erfarne PRAG-eksperter, så er jeres
skolerejse i de bedste hænder! Ring GRATIS til os på 8020
8870 og få en snak om mulighederne og måske et godt
tilbud på jeres skolerejse - også hvis I ikke rejser til PRAG.

Tommy Iversen

SkolerejSer

Christian Skadkjær

Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg
info@berlinspecialisten.dk • Tlf. 8646 1060

www.berlinspecialisten.dk

Besøg Danfoss Universe
Als
1864 på
18-12-2014
Besøg
Danfoss
Universe
på
Als
Og bo
på det sjoveste
vandrerhjem

Besøg1Universe/Dybbøl
Folkeskolen 59x30.indd

09:38:41

bo på det
sjoveste vandrerhjem
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

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

www.lejrskolesønderborg.dk
www.visit-sonderborg.dk
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BARCELONA
MED FLY fra kr.

1.995
Vores fokuspunkter er: Tid: Vi klarer alt det praktiske – du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept og vi er med jer hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Prag, egen bus, 6 dg/3 nt .............................
Firenze, fly, 5 dg/4 nt .................................
London, fly, 5 dg/4 nt ..................................
Paris, fly, 5 dg/4 nt .......................................
Cesky Raj, aktivrejse, bus, 5 dg/3 nt .......

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

1.270,2.295,1.675,1.975,1.795,-

pr. person
5 dg/4 nt.

Top 3 faglige besøg i Barcelona:
• La Sagrada Familia • Gaudi tematur
• Byrundtur til fods eller på cykel

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

Kontakt Sanne på
tlf: 46 91 02 59
savr@benns.dk

www.benns.dk

Dit personlige
rejsebureau

Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

VIDSTE DU
At nyhedsbreve fra
folkeskolen.dk ikke er
som alle andre nyhedsbreve! Få nyt om dine
egne fag eller nyt om
skolen i den kommune,
du interesserer dig for
– eller begge dele

Tilmeld dig nyhedsbrev på
folkeskolen.dk

www.rejsetip.net
tlf.: 36 96 47 29

Gi’ en julegave,
der huskes længe

FS1915_59x114mm_egenannonce.indd 1

29/10/15 12.49

Gaven der ikke skal byttes
Gi’ en gave man først glæder sig til
og husker længe bagefter. Glæd din
familie, venner eller medarbejdere
med et gavekort til et af vores seks
unikke hoteller.
Gavekortet kan bruges til både en
gastronomisk oplevelse, et ferieophold
eller et weekendophold.
Gavekort fra

250,-

Se mere på sinatur.dk
Hotel SkarrildHuS

Herning 97196233
skarrildhus@sinatur.dk

64 /

Hotel HaraldSkær

Vejle 76496000
har@sinatur.dk

Hotel SixtuS

Hotel Gl. avernæS

Hotel Storebælt

Middelfart 64411999
sixtus@sinatur.dk

Assens 63737373
glavernaes@sinatur.dk

Nyborg 65314002
stc@sinatur.dk

Hotel FrederikSdal

Lyngby 45854333
frederiksdal@sinatur.dk
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Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

VALG

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

LÆS SIDE 33-47

Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.
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FÆRRE
AMBITIONER
– MERE
TRÆNING

FÅ KOMMUNER
ØREMÆRKER
PENGE TIL
INKLUSION

Marina Norling fik stress
og hjertesygdom. Nu har
hun lagt sit lærerliv om
– og købt en stepbænk

LÆS SIDE 10

LÆS SIDE 6

Forsidefoto: Lars Horn

WWW.LPPENSION.DK

|

CAMP MED
MATEMATIK
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SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige henvendelser mandag-torsdag
kl. 8.30-16.30 og fredag
kl. 8.30-15.30.

TIL DANMARKS
LÆRERFORENINGS
HOVEDSTYRELSE

FA G B L A D F O R U N D E R V I S E R E

D

ER

S T U DE

NDES L

S KRE

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

RE

ND

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

Lærerstuderendes
Landskreds

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

A

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

LÆ
R

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Jørgen Mandrup Nielsen
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden

S

DANMARKS
LÆRERFORENING

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

16/11/15 15.03

Folkeskolen er fremstillet hos
Stibo Graphic, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas
efter ISO 14001 og EMAS.
Papirfabrikkerne, der fremstiller
Norcote og Maxi Gloss, er alle
miljøcertificeret efter såvel ISO
14001 som EMAS.
132. årgang, ISSN 0015-5837

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

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K
Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.
Du kan også sende en mail via hjemmesiden
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Tlf: 7010 0018
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C. W. Obels plads 1 B, 1.
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018
København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018
Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018
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Klamme og uhumske
skoletoiletter perfekte til
undervisningsforløb i biologi
Et tilfældigt kig ind på et
elevtoilet mandag gav en lokal
biologilærer en idé: »Føj for
pokker. Det er jo helt perfekt
til mit undervisningsforløb om
bakterier, det her, idrk!«
Overalt i vores omgivelser forekommer der svampe,
bakterier og andet usynligt
småkryb, der typisk stammer
fra elevernes hud og tarmsystemer. Og skoletoiletternes håndtag, vandhaner og cisterneknapper giver meget
gunstige vækstbetingelser for disse. »Det er ikke Emil, der
bygger fuglehus, det her. Det er Villads, der tisser på toiletrullen, kyler den over i hjørnet – og undersøger den i en
petriskål!« jubler læreren. »Toiletterne er en sand guldgrube
af kvalmende, sygdomsfremkaldende mikroorganismer –
det er simpelthen så smukt og klamt og pædagogisk«.
Undersøgelser viser, at en stor procentdel af folkeskolens elever udskyder toiletbesøg i skoletiden. Børnene er
ikke omfattet af regler, som svarer til den arbejdsmiljølov,
der beskytter voksne.

F O R

Historielærer: Unges
historieløshed værre
i dag end for eksempel i gamle dage.
Alt, hvad pertentlig
kollega køber, bærer
mærkaten Bedst i
test.

Skoleledere ønsker øget
fokus på børn med høj IQ
og lav IQ og middel IQ
Kun få kommuner har særlige tilbud til højt begavede børn i folkeskolen, viser en ny rapport. Det samme gælder lavt begavede
børn. Og middelbegavede børn. I stort set hver eneste klasse
sidder der højt begavede elever og lavt begavede elever og middelbegavede elever, men ofte bliver der ikke taget tilstrækkeligt
hensyn til disse elevers særlige behov, mener flere skoleledere.
»Børnene har brug for nøje tilrettelagte faglige udfordringer.
De skal hver især støttes og udfordres på helt særlige måder, og
derfor bør vi fremover have mere fokus på børn med høj IQ og
børn med lav IQ og børn med middel IQ. Samt i øvrigt børn, der
måtte falde uden for disse kategorier«.

Bertel Haarder stadig
lige så fjantet med
alt dét Grundtvighalløj, som da han var
minister i 80’erne.
Megaklasse megairriterende.
Kaffedrikkende lærer
mistroisk over for
tedrikkende lærer.

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