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Vi alene vide

Professorer vil gøre
test frivillige

Så ligger der et frisk år foran os. Godt. Det har vi også brug for.

For 2017 sluttede med noget af en mavepuster. Eleverne i 4. klasse var igen drattet
ned på middelniveau i Pirls-undersøgelsen – efter at have været i en dejlig topfem ved
den seneste måling. Hvad skete der?
Man kan lede efter en enkelt årsag, eller man kan lade bøssen med spredehagl og
skyde på det hele: lov 409 og manglende forberedelsestid, reformen med dens lange skoledage og få resurser, læringsplatformene, forenklede Fælles Mål og nationale test.
Men det grundlæggende problem skal søges et spadestik længere nede. Det kan
man se af forløbet, sidste gang vi fik dårlige resultater. Det førte dengang til, at alle i
skoleverdenen blev enige om, at det skulle der gøres noget ved.
Resultatet var et samlet fokus på læsning. Danmarks Lærerforening donerede for
eksempel midler til at tilbyde skoler læseinspiration via projektet »Læser for livet«. Ministeriet oprustede med læsevejledere og projekter. På de enkelte skoler gik alle i krig
med læsebånd, læsecamps og faglig læsning. Kommunerne uddannede læsevejledere
og sendte lærerne på efteruddannelse.
I Pirls i 2011 lå danske 4.-klasseelever blandt topfem.
Men siden har skoleverdenen ændret sig radikalt. Regering og kommuner er begyndt at arbejde målrettet på at detailstyre klasselokalet via lovgivning. Hvor de har
fået ideerne til de mange tiltag fra, står hen i det uvisse.
Det er ikke forskerne, man har spurgt til råds. Den lange skoledag blev faktisk indført, på trods af at forskere meget usædvanligt gik på landsdækkende tv for at gøre
opmærksom på, at ministeren ikke kunne tage deres forskning til indtægt for at indføre
flere timer. Lov 409, obligatoriske test, obligatoriske læringsmål og obligatoriske læringsplatforme har heller ikke rod i forskning.
Ej heller har man spurgt lærerne og skolelederne. Testning, digitalisering og varieret undervisning er alt sammen noget, som stort set alle lærere i forskellig grad brugte
i forvejen. Men i de nye kontroltider skulle alt dette gøres obligatorisk, ensrettes og
kontrolleres via nyopfundne it-systemer. Så initiativerne er ikke udsprunget i skolen.
Mottoet for det hele ser derimod ud til at være »Vi alene vide«, som Frederik den
Sjette skal have sagt i 1835, da borgerne formastede sig til at spørge, om de kunne komme med input til ændringer i trykkefrihedsloven. Hvorfor i alverden tror politikerne
her 183 år senere, at man kan detailstyre skolen på den måde?

Det virker ikke, og det kommer aldrig til at virke. Det
eneste, som fører til større forandringer i folkeskolen,
er, når alle omkring undervisningen lader viden,
engagement og et samlende mål
sætte scenen.
Lad 2018 blive året, hvor denne erkendelse når Slotsholmen.

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

»Mange medier er virkelig glade for de nationale
test. For eksempel bringer
DR nogle fine interview fra
en skole, hvor en elev, der
er medlem af elevrådet,
fortæller, at hendes lærer
har kunnet bruge de nationale test til at afdække
elevens særlige vanskeligheder i stavning! Det er da
imponerende, i betragtning af at de nationale
test ikke måler stavefærdigheder«.
Lærer og læsevejleder
Marina Norling

»De sidste ti års fokus
på test har medført en
kulturændring, men har
det været en gevinst for
nogen overhovedet? Jeg
synes, vi er blevet fattigere på sprog og kompetencer, og vores syn
på barnelivet har ændret
sig radikalt. Vi er gået fra
menneske til produkt. Fra
person til professionel –
uden at se sammenhængen«.
Lærer Lars Christiansen
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Skema får bugt
med volden

NYE CA
SES

gratis Trivselsmateriale til
Skolernes Trivselsdag 2018

Når alle voldsog trusselsepisoder
registreres, bliver det
nemmere at stoppe
vold på jobbet. Det
viser erfaringer fra
Frejaskolen i
København.

Elever på mere end 800 skoler
arbejdede i 2017 med materialet, og
tilbagemeldingerne var overvældende.
Tilmeld jer nu og brug
Min skole – Min ven
på Skolernes Trivselsdag i marts 2018.

DELTAG GRATIS
Tilmeld og læs mere på
redbarnet.dk/minskoleminven

Tilmeldingsfrist
31. januar

4/

Nedtur

Fire eksperter giver
deres bud på, hvordan skoledanmark bør
reagere på rutsjeturen
i den seneste Pirlsundersøgelse.
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læringsplatforme lærerne.
Nogle ser det som en kæmpe
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Nu løsner undervisningsministeren for
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VOLD

MERE FOKUS
PÅ VOLD
giver mindre vold

Når alle volds- og trusselshændelser
bliver registreret, er det nemmere
at forebygge vold. På den måde
reducerer københavnske specialskoler
antallet af arbejdsskader.
TEKST

HANNE HELLISEN

FOTO

THOMAS ARNBO

D

et lyder paradoksalt. Men ved at registrere alle former
for volds- og trusselshændelser – store som små –
bliver der færre af hændelserne på sigt. Det forklarer
lærer Helle Nattestad. Hun er arbejdsmiljørepræsentant på specialskolen Frejaskolen i København, og derudover
er hun frikøbt til Københavns Kommunes program »Arbejdspladsen i fokus«.
Gennem de seneste år har hun sammen med specialskolernes brancheråd arbejdet for, at lærere på specialskoler i
København får registreret og anmeldt alle de mindre hændelser, som forekommer i en dagligdag med udfordrede børn, i
et såkaldt miniskema. Alt fra riv og krads, slag, skub og spark
til grænseoverskridende adfærd som voldsomme trusler eller
krænkende adfærd såsom spyt bliver skrevet ned.
I Københavns Kommunes seneste arbejdsmiljøredegørelse
viser tallene da også en stigning fra 629 registreringer af vold
og trusler i 2014 til 1.114 registreringer i 2016 på specialskoleområdet. Det er næsten en fordobling, men ifølge Helle
Nattestad giver den øgede registrering færre voldshændelser
på sigt, fordi man ved at kortlægge hændelserne bliver mere
bevidst om tendenser.

6/
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Ved at bruge et
specielt udviklet
registreringsskema
oplever lærerne Tenna
Dyhr (til højre) og Helle
Nattestad, at det er
blevet nemmere at
forebygge vold fra
elever.
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VOLD

»Alene på Frejaskolen har vi på et år
reduceret antallet af arbejdsskader med en
tredjedel«, siger hun og forklarer, at med
miniskemaerne har lærerne fået mere viden
om, hvor det er vigtigt at sætte ind over for
nogle elever. Det har betydet, at enkelte elever eksempelvis har fået nye tilbud i skolen,
og efterfølgende er antallet af skader faldet.
»Vi har altid arbejdet med at forebygge,
men førhen, hvor mange skader ikke blev anmeldt, har det været ud fra en fornemmelse.
Det er det ikke længere«, siger hun.

Hurtigt og nemt med miniskema
Det øgede fokus på, at lærerne får registreret
alle små og store skader, er én ting, men konkret er det også blevet meget nemmere for
lærerne at registrere alle de små hændelser.
Tidligere var der ét skema, det såkaldte
store grønne skema, til anmeldelse af arbejdsskader og -ulykker, men for halvandet år
siden blev et nyt miniskema introduceret.
Miniskemaet har Helle Nattestad udviklet i
samarbejde med psykolog Nina Armand fra
Arbejdsmiljø København, og det bruges til
mindre volds- og trusselshændelser.
Læreren skal give et kort oprids af episoden og krydse af i skemaet, hvordan hændelsen blev oplevet. Det har gjort en kæmpe
forskel, at det nu kun tager et par minutter at
notere en lille hændelse, mener lærer Tenna
Dyhr. Hun har undervist ni år på Frejaskolen,
og hun har flere gange oplevet vold og trusler
på egen krop, når eleverne er blevet frustrerede og følt sig magtesløse.
»Spørgsmålene i det store skema er udviklet til arbejdsskader, hvor man for eksempel
har brækket et ben. Jeg ser meget positivt på
de mindre skemaer, netop fordi man får dem
udfyldt. Selv de små ting får man noteret, for
det er hurtigt og nemt«, siger hun.
»Da vi kun havde det store skema, blev de
små episoder som et spark over skinnebenet
eller en verbal trussel ikke anmeldt. Når man
skulle udfylde, hvor mange sygedage man
havde haft på baggrund af episoden, var det
jo småting. Man havde ikke sygedage, og man
havde ikke brækket benet. Der var derfor en
masse ting, der ikke blev registreret«, forklarer Tenna Dyhr.
Hun ser flere fordele i, at det er blevet
8/

nemmere at registrere selv små hændelser. På
den lange bane føler hun sig mere sikret, hvis
de mange små skader skulle udvikle sig til en
arbejdsskade, fordi hun kan dokumentere,
hvad der er sket. På den korte bane er registreringerne med til at skabe en bevidsthed
om, at hændelserne ikke skal negligeres.

Politikerne og
forvaltningen skal
vide, at det er
sådan, vores
arbejdsmiljø er.
Helle Nattestad
Lærer og arbejdsmiljørepræsentant

Tabu om vold skal brydes
»Jeg ved, at jeg arbejder på en specialskole,
og jeg ved, at vold kan ske, men dermed ikke
sagt, at det skal forekomme«, siger Tenna
Dyhr.
Hun peger på, at hun pædagogisk kan
bruge overblikket over elevernes voldshandlinger til at blive opmærksom på, om der er
en struktur, som lærerne måske kan afhjælpe ved at ændre deres pædagogiske praksis.
I hendes gruppe er de fire lærere, der arbejder sammen om den samme gruppe børn.
I klasseværelset har de en fælles mappe liggende, hvor de alle registrerer i. Det skaber
også åbenhed om, hvordan kollegaerne har
det.
Netop åbenhed er vigtig for at komme
vold og trusler til livs, fremhæver arbejdsmiljørepræsentanten.
»Vold er tabuiseret, og man holder det
ind til kroppen. Men vold på skolen er alles
ansvar, både lærere, ledere og forvaltning«,
siger Helle Nattestad. Hun mener, at der især
på almenskolerne er et kæmpe mørketal for
antallet af mindre hændelser med vold
og trusler.
»Nogle skoler registrerer det måske, men det forbliver internt. Så
ved forvaltningen og politikerne
ikke, hvad der foregår på skolerne.
For det første kan man ikke forebygge, og for det andet oplever
nogle medarbejdere, at de bare
bliver en skraldespand for bank. Politikerne og forvaltningen skal vide,
at det er sådan, vores arbejdsmiljø
er«, siger hun.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Forsker:

Voldsstigning kan hænge
sammen med skolereformen
Vold på jobbet skal løftes fra at
være medarbejdernes problem til
at være arbejdspladsens problem,
siger forsker.

TEKST

LÆRERE UDSAT FOR VOLD
I ARBEJDSTIDEN
13 %

19,3 %

HANNE HELLISEN

Når man får registreret hændelserne, så har
man data – hvem, hvad, hvor og hvornår – og
så kan man agere og forebygge. Det understreger Lars Peter Andersen, der er forsker
ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.
Han har ad flere omgange undersøgt vold
på udsatte arbejdspladser, blandt andet på
specialskoler.
»Vold og trusler skal løftes fra at være et
medarbejderproblem til at være arbejdspladsens problem. Det er arbejdspladsen, der skal
se på, om man kan lave om på for eksempel
procedurer eller ledelsesmæssige prioriteringer«, siger han og forklarer, at måske skal en
elev fritages for nogle timer, fordi det altid
kokser, når han har matematik fra klokken 14
til 15, eller måske skal der to lærere indover.
Tal fra Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø viser, at lærerne fra 2012 til 2016
har oplevet en stigning i antallet af volds- og
trusselshændelser. I 2012 var 13 procent af
lærerne udsat for vold i arbejdstiden, mens
det i 2016 var 19,3 procent eller næsten hver
femte. Andelen af lærere, der har været udsat
for trusler, steg fra 15,9 procent i 2012 til 22,8
procent i 2016.
Stigningerne hænger blandt andet sammen
med de nye strukturer, som skolereformen har
medført, mener Lars Peter Andersen.
»Det stigende antal kan afspejle, at man
er blevet bedre til at registrere, når der er
voldshændelser, som i København. Men det
kan også afspejle de nye strukturer. Der er
kommet nye rammer i folkeskolen med en
længere skoledag, større inklusion og færre

2012

2016

LÆRERE UDSAT FOR TRUSLER
I ARBEJDSTIDEN
15,9 %

2012
lærerresurser til for eksempel tolærerordninger«, forklarer han.
Lars Peter Andersen begynder senere på
året en større undersøgelse af, hvordan det
ser ud med voldshændelser blandt folkeskolelærere. Det sker i et samarbejde mellem
Arbejdsmedicinsk Klinik og Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 5.000
lærere på tværs af landet bliver inviteret til at
deltage i undersøgelsen.

22,8 %

2016

Kilde: Det Nationale
Forskningscenter for
Arbejdsmiljø.

Også undervisningsminister Merete Riisager (Liberal Alliance) er opmærksom på problemet. Hun har nedsat en arbejdsgruppe,
der skal komme med en handleplan til at
forebygge vold og konflikter. Arbejdsgruppen
forventer at aflevere sit arbejde i starten af
2018.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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PIRLS

Efter internationalt læsedyk:

Hvad gør vi nu?
Bør politikerne reagere på, at de danske 4.-klasseelever ikke længere læser sig
til en topplacering i Pirls-undersøgelse? Folkeskolen har spurgt fire skoleforskere.
Tre efterspørger små ændringer – én efterspørger en helt ny læsestrategi.

TEKST

SEBASTIAN BJERRIL

Det var en nedslående nyhed, som skoledanmark blev sendt på juleferie med. Danske
elever læser sig ikke længere ind blandt OECDtoppen, viste den store internationale læseundersøgelse Pirls, der hvert femte år sammenligner 4.-klasseelevers læsekompetencer.
I stedet indtager de danske elever nu en
mere beskeden 13.-plads sammen med lande som Litauen, Tjekkiet og Italien. Resultatet sendte undervisningsminister Merete
Riisager (Liberal Alliance) i samråd, hvor
hun valgte at pege på reformen som en mulig synder. Samtidig lød det fra ministeren,
at resultatet giver anledning til at bladre
kataloget over de sidste ti års læseindsatser
igennem for at se, om der er nogle, der bør
tages i brug på ny.
Men hvor efterlader den nye placering
egentlig folkeskolen, og er der grund til en
reel bekymring, der kalder på større justeringer her 3,5 år inde i reformen?
Nej, lyder det fra professor i pædagogik
ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Per Fibæk Laursen. Han brugte ellers så sent som i efteråret blandt andet
den danske topfemplacering fra den dengang
nyeste Pirls-måling til i sin seneste bog at
konkludere, at undervisningen i folkeskolen
faktisk vanskeligt kan blive bedre.
10 /

»Jeg ved godt, at det kan lyde lidt dobbeltmoralsk, når jeg selv fremhæver placeringen
i bogen, men det er jo nogle meget grove
indikatorer, og vores fald skyldes mest, at de
andre har fået en højere pointscore denne
gang«.
Han giver Merete Riisager medhold i, at
reformen meget vel kan have taget fokus fra
læsningen, hvorfor han mener, at der vil være
fornuft i at igangsætte et mere vedvarende
læsefokus, »når turbulensen fra reformen er
overstået«, som han formulerer det.

De danske elever i 4. klasse kan ikke længere pryde sig af
at ligge i verdenstoppen målt på deres læseevner. Danmark er faldet fra en delt femteplads i 2011 til en delt
13.-plads i 2016 i den internationale læseundersøgelse
Pirls.
Foto: Ib Sørensen/Pirls

Lov 409 kan være en del af forklaringen
Lektor ved DPU Jan Mejding, der har stået i
spidsen for indsamlingen og analysen af de
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EU-landene grupperet efter
den samlede læsescore
Pirls samlet score 2016
Finland

452 til 528
529 til 542
Norge

543 til 547
548 til 558

Sverige

559 til 567
Estland
Danmark

Litauen

Irland
England
Polen

Holland
Belgien

Tyskland
Tjekkiet
Slovakiet
Østrig

Ungarn

Frankrig
Slovenien

Italien

Portugal

Spanien

Malta

PIRLS 2016

Kilde: Pirls 2016

Sådan fordeler elevernes præstationer sig i Norden
34 %

15 %

Danmark

12 %

Sverige
Norge

10 %

Finland

9%

Lavt niveau

31 %
32 %
29 %

Middel niveau

Højt niveau

52 %
57 %
58 %
62 %

På grund af afrunding summerer alle bjælker ikke til 100 %.
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PIRLS

OM PIRLS


5. december offentliggjorde den internationale læ-

seundersøgelse Pirls resultater, der sendte de danske 4.-klasseelever fra en delt femteplads til en delt
13.-plads. Danmark gik tilbage med syv procentpoint, hvilket svarer til samme niveau, som eleverne
lå på i 2006.


Hvert femte år kortlægger Progress in International

Reading Literacy Study (Pirls) udviklingen i læsekompetence hos 4.-klasseelever i over 50 lande.
Danmark deltog i 2016-undersøgelsen med 7.100
elever fra 186 skoler, der er repræsentativt udvalgt.


Pirls fokuserer på tre aspekter i elevers læsekompe-

tencer: formål med læsning, processer i læseforståelse, læsevaner og indstilling til læsning.


I den seneste undersøgelse er Hongkong, Finland,

Singapore, Rusland, Nordirland, Kinesisk Taipei,
Irland, England, Norge, Sverige, Polen og Letland
bedre end Danmark, mens Danmark deler 13.-pladsen med Ungarn, Bulgarien, USA, Litauen, Italien,
Macao (Kina), Nederlandene, Australien, Tjekkiet,
Canada og Slovenien.

12 /

danske Pirls-resultater, tror ikke på, at det
er reformen i sig selv, der har skylden. Han
mener nærmere, at det er uroen fra lærerkonflikten, der ikke har været befordrende
for elevernes læseresultater.
»Jeg synes, at det vil være underligt, hvis
det er reformen i sig selv, der skulle være
skyld i, at der har været et mindre fokus på
læsning. For et af reformens formål var jo
netop et større fokus på læsning, matematik
og historie«, siger han.
»Men det er meget sandsynligt, at det er
proceduren i forbindelse med reformen, hvor
lærerne fik dikteret en arbejdstidslov ned
over sig, der har gjort det. Det har skabt meget uro, og vi ved, at uro bestemt ikke er godt
for skolens liv og elevernes læring«.
Jan Mejding understreger, at Pirls ikke kan
bruges til at udpege årsager.
»Men vi kan se, at de lærere, som har deltaget i år, har modtaget mindre efteruddannelse end de lærere, som deltog i 2011. Så det
kan måske også være en del af forklaringen
på det dårligere resultat«.
Han mener desuden, at der bør gennemføres undersøgelse af, hvorvidt de uddannede

læsevejledere får afsat tilstrækkeligt med timer
til, at de reelt kan bidrage med deres læseekspertise.

Læseforsker: Fokus på fagtekster
Heller ikke læseforsker ved DPU Dorthe Klint
Petersen ser en grund til at sætte markante
ændringer i værk. Hun peger på, at den lavere pointscore primært skyldes, at de danske
elever klarer sig dårligere i den del, hvor de
testes i fagtekster, mens de holder niveauet i
læsningen af de skønlitterære tekster.
Derfor mener Dorthe Klint Petersen, at
Pirls-resultatet kunne pege på, at der er behov for et større fokus på, hvordan eleverne
læser fagtekster.
»Her vil det være oplagt, at man får etableret et samarbejde mellem dansklæreren
og faglærerne, så der arbejdes målrettet og
struktureret med læseforståelsesstrategier i
de konkrete fagtekster«, siger hun.

Centerleder: Nytænk læsning
Spørger man centerleder på Nationalt Videncenter for Læsning Lene Storgaard Brok, skal
der en langt større indsats til.
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»Der er brug for nye didaktiske
tiltag, som lærerne kan bidrage med.
Lærerne kender deres elever bedst og
ved, hvad der skal til for at fremme et
fagligt fokus i fagene«.

»Vi mener, at man bør reagere, og det bygger ikke kun på de nyeste Pirls-resultater«,
siger hun.
»Vi mener, at der er brug for at sætte ind
med en ny helhedstænkning. Og det er hele
vejen rundt. For der skal nogle politiske tiltag
til, for at skoledagen kan organiseres anderledes, men der er også brug for nye didaktiske
tiltag, som lærerne kan bidrage med. Lærerne
kender deres elever bedst og ved, hvad der
skal til for at fremme et fagligt fokus i fagene«,
lyder det fra Lene Storgaard Brok.
Ifølge centerchefen bør der lægges en
langt klarere strategi for, hvornår og hvordan
eleverne læser, fordi det er vigtigt, at eleverne
trives i skolen og har lyst til at læse.
»Læsning skal give mening for eleverne.
De må blive nysgerrige og opsøgende gennem
det, de læser, og derfor bliver vi nødt til at
arbejde med en mere differentieret læsedidaktik, som ansporer eleverne til at læse for
at lære nyt«.
bje@folkeskolen.dk

Lene Storgaard Brok
Centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning
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18. december 2017 | kl. 07.00

Løntjek: Fejl for over to millioner kroner
Næsten 2,3 millioner kroner har landets lærere fået ud af det årlige løntjek, som Danmarks
Lærerforening har gennemført dette efterår. »En alvorlig sag«, lyder det fra DLF.

to
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: iS
toc
k

2.272.500 kroner blev det helt præcist til,
da 27 kredse landet over gennemførte løntjek dette efterår.
Danmarks Lærerforening gennemfører
hvert år løntjek, hvor medlemmer af Danmarks
Lærerforening har mulighed for at sikre sig, at
de får den rigtige løn.
Resultatet af efterårets løntjek får en lun-

ken modtagelse fra Gordon Ørskov Madsen, der
er formand for overenskomstudvalget i DLF.
»I virkeligheden ville jeg være mere tilfreds,
hvis vi ingen fejl fandt, for det ville jo være
udtryk for, at alle fik den korrekte løn til tiden.
Men i og med at vi finder fejl, så betyder det
også, at det kan betale sig at gennemføre løntjek«, siger Gordon Ørskov Madsen.

Kl ønsker også nul fejl
Han mener, at de mange lønfejl kan skyldes
flere ting:
»Det kan skyldes, at der altid sker fejl i
systemer, eller at man som arbejdsgiver ikke
tager overenskomsten alvorligt nok og afsætter nok mandskabsresurser til at udbetale
lønnen«, siger Gordon Ørskov Madsen og fortsætter: »Derfor er vi også nødt til at følge op
på det. Man skal huske, at lønnen er en del af
overenskomsten, og får man for lidt i løn, og
får man den udbetalt for sent, så er det i realiteten et brud på overenskomsten«.
En undersøgelse fra 2016 foretaget af
LO og FTF viste, at cirka halvdelen af landets
lønmodtagere har fundet fejl i deres lønsedler.
Det emne tager DLF løbende op med KL:
»KL er enig med os i, at man skal have udbetalt den korrekte løn til tiden. Der er mange
kommuner, der er gode til det, men der er også
nogle kommuner, der falder igennem. Det tager vi meget alvorligt«, siger Gordon Ørskov
Madsen.
mvs@folkeskolen.dk

6. december 2017 | kl. 07.00

Undersøgelse: Skoleledere drukner i dokumentationskrav

14 /

Foto: Thomas Arnbo

Ifølge en stor undersøgelse fra regeringens ledelseskommission oplever
49 procent af skolelederne, at dokumentationskravene begrænser deres
muligheder for at opnå resultater.
Skolen bliver overstyret, lyder det fra skoleledernes formand, Claus
Hjortdal, på baggrund af resultaterne. Han mener også, at et gennemsnit
på 24 medarbejdere per leder i folkeskolen gør det umuligt for lederne at
være nærværende.
Der er derfor brug for et opgør med overstyringen af folkeskolen, lyder
det fra Claus Hjortdal.
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3. januar 2018 | kl. 12.03

FIK DU Musiklærere hjælper hinanden på Facebook
LÆST:
2. januar 2018 | kl. 07.47

3. januar 2018 | kl. 06.09

11. december 2017 | kl. 09.43

22. december 2017 | kl. 06.28

Trivselsmåling stoppes
af frygt for brud på
persondataregler

DLF i Fælles
Mål-arbejdsgruppe

Ny finanslov gør højt
privatskoletilskud til
en realitet

Protester mod
internetstramninger

Undervisningsminister Merete
Riisager har besluttet at udsætte den obligatoriske nationale trivselsmåling, indtil hun
har drøftet med forligspartierne, om det er i orden, at elevernes besvarelser gemmes sammen med deres cpr-nummer.
»Forældrene har krav på at
vide, hvem der har adgang til oplysninger om deres børn, og hvad
de anvendes til. Det er der sat
spørgsmålstegn ved«, sige ministeren ifølge Ritzau.

Balancen er tippet
væk fra skolen
og fagenes formål. Det mener
formand for uddannelsesudvalget i DLF Jeanette
Sjøberg. Hun er med i
en arbejdsgruppe, der skal sikre, at
arbejdet med Fælles Mål bliver
enklere for lærerne.
»Jeg har en kritisk tilgang til, hvor
tekniske og instrumentelle de nye Fælles Mål er blevet. Det skal være lærernes faglighed, indsigt og dømmekraft,
der styrer, hvilke metoder de bruger i
forhold til elevgruppen«, siger hun.

Fredag blev finansloven for
2018 endeligt vedtaget. Som
ventet sender regeringen støtten til fri- og privatskolerne op
på det højeste niveau nogensinde.
Regeringen og Dansk Folkeparti gav nemlig hinanden
håndslag på at hæve koblingsprocenten, der udgør statens
støtte til fri- og privatskolerne,
fra 75 procent til 76 procent fra
næste år.
Regeringen har derved i
løbet af de seneste tre finanslovsaftaler hævet koblingsprocenten fra 71 til 76 procent.

8. december 2017 | kl. 15.55

Ikke kun lærerne og it-vejlederne, men også KL, skolecheferne, friskolelærerne,
privatskolerne og adskillige
skoleledere protesterer i
deres høringssvar imod, at
Undervisningsministeriet
stort set vil lukke for internettet ved afgangsprøverne.
Undervisningsministeriet vil
blandt andet præcisere, at
internettet ikke må anvendes
som »fagligt hjælpemiddel«
ved andre prøver i folkeskolen
end dansk, skriftlig fremstilling. Planen er, at ændringen
skal træde i kraft allerede ved
afgangsprøverne til sommer.

Foto: iStock

nyheder på:

Mest læste
• Thomas Blachman:
»Dronningen burde takke hele
lærerstanden i nytårstalen«
• Julequiz: Test din viden om
folkeskolen, og vind vin og
weekendophold

Længere skoledag:
Eleverne går til færre aktiviteter i fritiden
I gennemsnit gik en folkeskoleelev i 2014 til
1,35 fritidsaktiviteter om ugen. Det tal var i
2016 faldet til 1,28 fritidsaktiviteter, viser tal fra
forskningscentret Vive. Forskerne kan ikke konkludere, om udviklingen er en direkte konsekvens
af folkeskolereformen, eller om der for eksempel er tale om en generel tendens i samfundet.
Men som de skriver, er reformen »den største
ændring, som har påvirket alle folkeskoleelever i

denne periode, så det er også sandsynligt, at den
kan være medvirkende til at forklare ændringerne
i antallet af fritidsaktiviteter over tid«.
De yngre elever går til flere fritidsaktiviteter
end ældre elever, men de store elever bruger
flere timer per aktivitet. Ifølge analysen tyder det
på, at elever på skoler, der har implementeret
reformens »åben skole«, går til lidt mere i fritiden end andre.

• Strejke eller lockout: Sådan
bliver konfliktstøtten

Mest kommenterede
• Blog: 12-taller bliver delt ud
med rund hånd til eksamen
• Blog: Er de gået fra forstanden
på Christiansborg?
• Nye håndværk og designlærere kan ikke betjene de
store maskiner
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TEMA OK 18
4. januar 2018 | kl. 06.51

OK 18: »Uanset om vi havner i konflikt
eller med en aftale, skal vi holde sammen«
DLF-formand Anders Bondo Christensen har inviteret alle medlemmer til møder rundtom i
landet den kommende måneds tid. Han vil takke for og opretholde den opbakning, han har oplevet,
siden han blev formand.

16 /

Foto: Thomas Arnbo

12 møder for DLF’s medlemmer spredt over
hele landet. Det er, hvad formand for DLF
Anders Bondo Christensen kan se frem til
på eftermiddage og aftener i januar.
»Den styrke, vi har, har vi, fordi vi har en
fantastisk medlemsopbakning, som har været der, på trods af at vi blev kørt over, og at
det har været svært for os at levere varen«,
siger Anders Bondo og henviser til, at han
ved forhandlingerne i 2015 ikke formåede at
indgå en ny arbejdstidsaftale med KL.
Men det er en ekstraordinær situation for
DLF, for organisationerne for de offentligt
ansatte har meldt ud, at deres overenskomstforhandlinger er sat på standby, indtil
der foregår reelle forhandlinger om lærernes
arbejdstid.
»Det er jo et fantastisk rygstød, vi har
fået, men det lægger også et pres på os og
mig for at indgå en aftale, og det tror jeg er
vigtigt, at vi kommer ud og fortæller«, siger
Anders Bondo.

Sammenholdet skal overleve både en
konflikt og en aftale
Men DLF’s medlemmer er ikke nødvendigvis
enige om, hvordan formanden skal agere
under forhandlingerne:
»Jeg ved, at der er nogle medlemmer,
der mener, at vi skal konflikte, om de så skal
pantsætte huset, for at sikre nogle arbejdsvilkår, så de ikke skal undervise mere end 23
lektioner om ugen. Så er der andre medlemmer, der næsten ikke kan tåle at høre ordet
konflikt oven på 2013«, siger Anders Bondo.
»Kan vi gennem de her møder være med
til at sikre sammenholdet, så er det godt.
Sammenholdet skal sikres både under og i
høj grad også efter forhandlingerne. Så det
er nogle meget vigtige møder for os«.
mbt@folkeskolen.dk

»På nogle møder vil der komme 1.000 medlemmer,
Og det betyder meget at være i lokalet og mærke
stemningen«, siger Anders Bondo Christensen om
møderækken, som alle folkeskolelærere er inviteret til.

21. december 2017 | kl. 11.06

19. december 2017 | kl. 12.26

Ny podcast om Overenskomst 18

Strejke eller lockout:

DLF står bag en ny podcastserie om udviklingen i overenskomstforhandlingerne. I første afsnit fortæller lærernes formand, hvad
der skete på det første møde med KL: »Det er helt traditionelt
sådan, at første gang man mødes, der forhandler man ikke. Man
præsenterer de krav, man har«. Han fortsætter: »Der er ingen træer, der vokser ind i himlen. Jeg er ikke naiv. Det var et vigtigt signal,
at vi på det første møde er parat til nogle forhandlingsmøder. Vi
tager den derfra. Vi er rigtig godt forberedt«.
Lyt med på: dlf.org/medlem/medlemsfordele/podcast

Hvis forhandlingerne om en ny overenskomst dette forår går i hårdknude, risikerer lærergruppen igen at stå i en konflikt. Hovedstyrelsen har
besluttet at yde konfliktstøtte til de strejkende. I tilfælde af en strejke
blandt en mindre gruppe medlemmer (højst 15 procent af medlemmerne) ydes konfliktstøtte. Støttebeløbet per konfliktdag udgør cirka 1.860
kroner. I tilfælde af lockout bliver den økonomiske støtte ydet i form af
tilbud om et lån. Lånebeløbet fastsættes til 846 kroner per konfliktdag.

Sådan bliver konfliktstøtten
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19. december 2017 | kl. 12.51

21. december 2017 | kl. 06.06
Foto: Per Algreen

Danmarks bedste folkeskole?
Kolding får meget ud af lidt – endnu
Elevernes resultater i østjyske Kolding ligger langt over gennemsnittet, selvom kommunens folkeskoler er blandt de billigste i landet. Alligevel vælger mange familier folkeskolen fra til
fordel for privatskolerne
»Pludselig er det hele den danske folkeskole, der er dårlig,
mens privatskolerne er gode«, fortæller formanden for Kolding
Lærerkreds, Anders Petersen. Derfor svarer kommunen igen
med hjemmesiden danmarksbedstefolkeskole.nu.
11. december 2017 | kl. 14.00

På Brædstrup Skole ved Horsens er lærergårdvagterne i spisefrikvarteret skiftet ud med pædagoger. Skoleledelsen oplever, at det giver færre konflikter i skolegården, mens lærernes formand håber,
at det giver lærerne bedre tid til undervisning.
2. januar 2018 | kl. 07.16

»27 elever i 6. klasse i ét køkken
er for mange«
Over halvdelen af madkundskabslærerne står alene med en hel
klasse, når de underviser. Det giver mest mening at dele klassen op i to hold, lyder det fra Foreningen for Madkundskab.
»Umiddelbart kan det være svært at sparre med en anden
om undervisningen, så en ekstra voksen vil ofte være en brandslukningsting. Man står bedre med det alene, men så kræver
det færre elever«, siger formand Lone Carlson.
18. december 2017 | kl. 08.03

»Vi snakker meget om
at styrke den praktiske
dannelse i skolen,
men det halter altså
stadig gevaldigt med
at få prioriteret
resurserne og truffet
de nødvendige
beslutninger«.
Mattias Tesfaye, uddannelsesordfører
(Socialdemokratiet), i artiklen:

»Nye håndværk og design-lærere kan ikke
betjene de store maskiner«

Juraen halter omkring inkluderede elever
med skolevægring
Når elever med autisme eller ADHD nægter at gå i skole, fordi
støtten ikke imødekommer deres behov, fører det let til en
langstrakt sag, som involverer flere myndigheder.
Retten til undervisning og uddannelse er en grundlæggende
menneskerettighed, som regelsættet, der regulerer sager om
skolevægring, i videst muligt omfang skal sikre, mener Institut for
Menneskerettigheder, der i december offentliggjorde rapporten
»Retten til uddannelse. Når børn med handicap ikke går i skole«.
11. december 2017 | kl. 14.18

Ny masteruddannelse til musiklærere
En ny masteruddannelse i musikpædagogisk praksis er netop
blevet godkendt. Det er Via University College og Det Jyske
Musikkonservatorium, der står bag uddannelsen, som er rettet mod musiklærere på skoler, efterskoler, musikskoler og
højskoler
»I dag skal man som musiklærer kunne undervise store
grupper af børn, herunder børn med særlige behov og baggrund. Det kræver et løft af de musikpædagogiske kompetencer«, siger Astrid Elbek, som er udviklingsleder på Det Jyske
Musikkonservatorium.
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LÆRINGSPLATFORM

LÆRINGSPLATFORMEN
BEGEJSTRER
I ENGELSKTEAMET

Fælles forståelse for, hvad der er god undervisning
og godt samarbejde, hjælper tre lærere i deres brug af
læringsplatformen MinUddannelse.
T E K S T: E S B E N C H R I S T E N S E N · F O T O : P E T E R H E L L E S E R I K S E N
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Engelskteamet
(fra venstre) Pernille
Kornum, Henriette
Pedersen og Jette
Nørgaard har samlet
alle de ting, de før
havde i forskellige
ringbind, på læringsplatformen.
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or Jette Nørgaard, Pernille
Kornum og Henriette Pedersen, der deler engelsk i udskolingen på Frydenstrandskolen
i Frederikshavn, er der ingen
tvivl: Læringsplatformen MinUddannelse er
en gevinst. I både planlægningen og afviklingen af undervisningen.
»Vi har været glade for det fra dag ét. Vi
tænkte godt nok i starten, at det var en stor
mundfuld, men inden det skulle gå i luften,
satte vi os sammen og prøvede at forberede
engelsk sammen. Det hjælper os. Vi har altid
arbejdet sammen i engelsk, men nu har vi
samlet det hele – alle de ting, vi før havde i
mapper og ringbind. Det bliver meget mere
dynamisk«, siger Henriette Pedersen.
Det fælles udgangspunkt er kommet dem
til gode i arbejdet med læringsplatformen:
»Det har været vigtigt i vores samarbejde,
at vi har været enige og er ret enige om,
hvordan vi vil undervise, og hvad vi synes er
relevant at undervise i«, supplerer Pernille
Kornum.
De tre teammakkere udveksler og bytter
forløb løbende.
»Hvis jeg har siddet og lavet et forløb, og
Pernille overtager det, så sørger vi hele tiden
for at markere, hvem der har brugt det sidst –
forløbene er ikke statiske. Man sætter sit eget

præg på et forløb, og når den næste får fat i
det, kan vedkommende selv lægge andre ting
ind i det«, fortæller Henriette Pedersen.
Selv om de tre står på et fælles fundament
i forhold til deres opfattelse af, hvad der er
god undervisning, er undervisningsstilene
ikke identiske. Og selv om de tilsammen har
en bank med forløb, der dækker mere end en
årsplan, skal der modificeres, før et planlagt
forløb bliver til konkret undervisning.
»Hvis Henriette har lavet forløb, som jeg
vælger at bruge, så har jeg stadigvæk brug for
tid til at gøre det til mit eget. Hun har tænkt
nogle tanker, mens hun havde forløbet, og jeg
kan ikke bare gå ind i en klasse og undervise
i det her forløb uden at sætte mig ind i det
først og gøre mig mine egne tanker«, siger
Pernille Kornum.

Giver struktur på lektionen
MinUddannelse kan bruges både i planlægningen og i afviklingen af undervisningen.
Pernille Kornum fortæller, hvordan hun
bruger portalen i klasserummet:
»Jeg tænder altid smartboardet, når jeg
kommer ind i min klasse, og logger ind på
den opgave, vi er i gang med. Jeg gør tit det,
at vi tager noget fælles først. Hvis vi for eksempel har fokus på listening skills i engelsk,
lytter vi sammen til en sang. Bagefter – når de

skal arbejde – sidder de med hver deres pc
og skærm og arbejder. Det hele ligger klar til
dem derinde, så de kan arbejde med tingene i
deres eget tempo undervejs«, fortæller hun.
Jette Nørgaard har også læringsplatformen
synlig på smartboardet i alle timer – medmindre der er it-problemer.
»Det strukturerer lektionernes opbygning.
Jeg laver for eksempel mange aktiviteter med
eleverne, og læringsplatformen giver frihed til
at bruge krudt på noget andet. Jeg kan for eksempel lide at hoppe nogle opgaver over, hvis
det giver mening i situationen, og så vende
tilbage til dem senere«, siger hun.

Hjælper med læringsmålene
I skoleverdenen diskuteres det løbende, om
læringsplatformen er et neutralt værktøj,
eller om det styrer den måde, man er lærer
på. De tre lærere kan ikke genkende, at
læringsplatformen skulle have indflydelse på
metodefriheden. Platformen understøtter
dem i at kommunikere med eleverne, den
hjælper med at gøre målene mere synlige, og
så vælger de i øvrigt selv undervisningsmetoden, synes de.
»Jeg forstår slet ikke, at det skulle tage
metodefriheden fra os. For det står os jo fuldstændig frit for, hvordan vi gør tingene«, siger
Henriette Pedersen.

ORDBLINDE OG IT-KONFERENCEN 2018
Hvordan inkluderer I ordblinde elever med
læse- og skriveteknologi på jeres skole
og i jeres kommune?
Kom og hør om forskning og praksiserfaringer d. 10. april 2018 i Vejle
Eller deltag på et af vores kurser målrettet grundskolen
Læs mere på www.au.dk/rsc-kurser

AU
20 /

AARHUS
UNIVERSITET
RÅDGIVNINGS- OG STØTTECENTRET

FOLKESKOLEN / 01 / 2018

152168 p18-27_FS0118_Laeringsplatform.indd 20

08/01/18 11.04

»

Jeg forstår slet
ikke, at det skulle tage
metodefriheden fra os.
For det står os jo fuldstændig frit for, hvordan
vi gør tingene.

HENRIETTE PEDERSEN
LÆRER

»Læringsmålstyring er jo ikke en metode.
Cooperative learning er for eksempel godt i
engelsk, fordi du får mange i tale på samme
tid. Men det kan jeg sagtens undervise i, selv
om det ligger i MinUddannelse, så de ting har
ikke noget med hinanden at gøre«, siger Pernille Kornum.
»Da jeg begyndte med læringsmålstyret
undervisning, satte jeg rigtig mange mål. Nu
er det dæmpet lidt. Jeg siger for eksempel,
at i det her forløb har jeg to meget konkrete
mål, fordi jeg ikke vil have, at der er nogle
elever, der gang på gang oplever alt det, de
ikke kan«, siger Henriette Pedersen.
Jette Nørgaard er »superbruger« i systemet, hun oplever, at nye kollegaer, der kommer direkte fra læreruddannelserne, er helt
anderledes gearet til at bruge platformene.
»Vi har fået to nye kollegaer i år, der allerede havde arbejdet med det på læreruddannelsen. De er også meget skarpere til at stille
læringsmål end os, der har været lærere i 20
år. Og de var allerede med på at bruge portaler – for dem var det et spørgsmål om, hvilke
læringsplatforme vi brugte, ikke om vi brugte
dem«, siger Jette Nørgaard.

for både lærer og elev, hvis der er noget, som
hænger.
»Jeg har ikke tidligere tænkt så meget
over, hvad den enkelte elev kunne, som jeg
gør nu. Nu er det mere synligt, om de har
opnået målene. Og uden at det er super tidskrævende for mig, bliver det meget synligt,
hvis eleverne over en bred kam ikke opnår
de læringsmål, der er for dem«, siger Jette
Nørgaard.
Den samme gennemsigtighed gælder for
elevernes forældre:
»Jeg hører til forældremøder, at i udskolingen kan forældrene miste fornemmelsen af, hvad der sker med deres børn.
Derfor siger jeg til forældrene: I kan gå ind
i læringsportalen og kigge. Det er jo op til
eleverne selv, hvor meget de vil bringe deres
forældre på banen. Vi siger ikke, at de skal –
men det giver en mulighed«, siger Henriette
Pedersen.
esc@folkeskolen.dk

Synlighed for elever og forældre
I læringsportalerne, hvor den enkelte elev
får individuelle elevplaner, bliver det synligt
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FOR:
»Læringsplatformen svarer bare til de rin
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de ringbind, jeg havde for fem år siden«
Med læringsplatformen er undervisningen blevet nemmere at forberede og mere
struktureret. Det hjælper på planlægningen i en travl hverdag, fortæller lærer Peter Noritaka.
T E K S T: E S B E N C H R I S T E N S E N · F O T O : P E T E R H E L L E S E R I K S E N

or en håndfuld år siden gik
Peter Noritaka i kælderen,
når skolehverdagen skulle
planlægges. Her havde han
sine forskellige undervisningsforløb i ringbind. Nu ligger det meste på
læringsplatformen MinUddannelse.
»Jeg kan godt lide at bruge det i undervisningen, men jeg synes også, det er godt at
planlægge ud fra«, siger Peter Noritaka fra
Frydenstrandskolen i Frederikshavn.
Han ser de mange forlagsportaler som
spisesedler, hvor han kan plukke de forløb,
der passer til hans undervisning, og via
læringsplatformen bliver det let tænkt ind i
skolehverdagen.
»Der er sindssygt meget derinde, og det er
lidt som at gå på biblioteket via sin computer,
der er forløb, tekster og opgaver, det gør det
hele meget hurtigere og nemmere for mig«,
siger Peter Noritaka.
Hvordan oplever dine elever, at de har en
lærer, der bruger læringsplatform?
»Jeg tror, de oplever det som den måde,
vi kommunikerer på. Ikke sådan forstået at
vi ikke også kommunikerer verbalt, men det
er der, vi starter, og så tager undervisningen
afsæt i det. Der er tit elever, som på forhånd
har læst det, jeg har skrevet, at vi skal. Specielt de elever, som godt kan lide at være
velforberedte, finder tryghed i på forhånd at
tjekke, hvad vi skal«.
Hvordan er læringsplatformen i spil i løbet
af ugen?
»Jeg har et rimeligt presset skema med 28
lektioner fordelt på fem tyskhold, to håndværk og design-hold og et danskhold. Jeg

Ved at arbejde i læringsplatformen slipper Peter Noritaka
blandt andet for at stå i kø foran kopimaskinen. Undervisningsforløbene planlægger han ved at bruge forlagenes
læringsportaler og platformen MinUddannelse.

»

Jeg ser det
overhovedet ikke
som et angreb på
metodefriheden.
Læring sker i relationen mellem mig,
mine elever og det,
jeg har tilrettelagt.

Peter Noritaka
Lærer

oplever, at det letter arbejdet for mig, at jeg
fra ugens start ved, hvad det er, jeg skal. Jeg
åbner bare computeren, og jeg skal ikke stå
i kø ved den åndssvage kopimaskine«, siger
Peter Noritaka.
Læringsplatformene er kritiseret for at afprofessionalisere lærerne – oplever du det?
»Jeg er overhovedet ikke enig i, at det er
en afprofessionalisering. Jeg betragter ikke
læringsplatformen som min undervisning.
Det er stadigvæk mig som relationsarbejder,
pædagog og lærer, der skal levere. På den
måde er det ikke sådan, at vi blot åbner computerne og siger: ’I går bare i gang’, og så kigger eleverne på skærmene«.
Påvirker læringsplatformen din metodefrihed?
»Hvis jeg virkelig skal skære ind til benet,
så synes jeg, at MinUddannelse bare er ringbind på en skærm. Jeg ser det overhovedet
ikke som et angreb på metodefriheden.
Læring sker i relationen mellem mig, mine
elever og det, jeg har tilrettelagt«.
Ville du kunne arbejde med læringsplatformen, hvis du ikke syntes om læringsmålstyret
undervisning?
»Ja, det er ikke styret af mål. Det kunne
sagtens eksistere, uden at vi skulle lægge mål
for alle forløb. Men jeg ville da synes, at det
ville være svært at gennemføre alle processer i min undervisning, hvis jeg ikke havde
mål – hvad skulle vi så? Jeg har oplevet, at
det nærmest er kommet som en overraskelse
for nogle lærere, at vores undervisning skal
være styret af mål – det har den altid skullet.
Læringsplatformen stiller skarpt på ens evne
til at formulere mål. Når vi har et forløb, så
opretter vi mål til det. Og det at få målene
formuleret på en måde, så eleverne kan
forstå, hvad vi skal arbejde med – det er en
udfordring«, siger Peter Noritaka.
esc@folkeskolen.dk
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IMOD:
»Alt, hvad eleven gør, skal måles og vej es
Læringsplatformen afprofessionaliserer lærerne, tager metodefriheden
fra dem og gør eleverne til tal i et regneark, siger lærer Mark Jewkes.
T E K S T: E S B E N C H R I S T E N S E N · F O T O : P E T E R H E L L E S E R I K S E N

en besked fra distriksskolelederen i oktober sidste år
fik lærer Mark Jewkes og kollegaerne beskrevet, hvordan
læringsplatformen MinUddannelse skulle bruges på Frydenstrandskolen
i Frederikshavn. Elevplanerne skulle for
eksempel indeholde forløb med evaluerede
arbejdsopgaver og evaluerede faglige læringsmål med opstillede tegn på læring.
Mark Jewkes opfatter sig selv som en gatekeeper: Verden er fyldt med modediller og
konsulentdrevne kurser, men lærerprofessionen har hele tiden været garant for, hvad der
foregik i klasserummet. Læringsplatformen er
en rambuk.
»Vores metodefrihed er blevet skrottet, og
så går alarmklokkerne i gang. Jeg underviser
dialogisk og narrativt, ikke læringsmålstyret«,
siger Mark Jewkes og peger på, at metodetvangen opstår, fordi lærerne nu kan kontrolleres i et gennemsigtigt system.
Hvorfor kan du ikke være dialogisk, hvis du
skal styre efter læringsmål?
»Jeg har altid haft mål – vi har bare ikke tidligere været nødt til at være så udspecificerede
i forhold til forløb med tegn på læring og alle
de systematikker omkring det«.
Hvordan påvirker det din undervisning?
»Jeg har evalueret på nogle hold i nogle
forløb – fordi det skal jeg – og der sker det, at
de svage elever boner ud negativt hele tiden.
Hvis jeg har fire-fem forløb med dem, og du
er en svag elev, så vil du konstant blive konfronteret med, hvor svag du egentlig er«, siger
Mark Jewkes, der grundlæggende er modstander af det syn på børnene:
»Det emmer af et menneskesyn, jeg ikke
kan dele. Et teknokratisk menneskesyn, hvor
alt, hvad eleven gør, skal måles og vejes – og
ansvaret bliver placeret hos eleven«, siger
Mark Jewkes.
24 /

»

I bedste fald
er det en kalender.
Den kan generere
ugeplaner, som
forældre også skal
kunne gå ind at se.
Mark Jewkes
Lærer

Bringer læringsplatformen intet positivt til
din undervisning?
»I bedste fald er det en kalender. Den kan
generere ugeplaner, som forældre også skal
kunne gå ind at se: ’Okay, lige nu har 8.b om
Alexander den Store’«, siger Mark Jewkes og
peger i øvrigt på, at planerne sjældent afspejler virkeligheden, fordi forløb trækker ud eller bevæger sig i nye retninger.
Hvordan forandrer MinUddannelse din lærerrolle i klasselokalet?
»Hvis jeg bruger læringsplatformen, starter lektionen med, at jeg siger: ’Tag jeres

computer frem, og gå ind på MinUddannelse
og se, hvad vi skal i dag’. De læser beskeden
fra mig, og så spørger de: ’Hvad skal vi så?’
Uden at bruge læringsplatformen er jeg normalt en, der kan smitte med min begejstring
for fagene – også ved hjælp af notebook eller
filmklip med mere på smartboardet«, siger
Mark Jewkes.
Hvis man ruller læringsplatformene ud
efter de instruktioner, hvor der skulle udarbejdes elevplaner med »evaluerede faglige
læringsmål med opstillede tegn på læring i
alle fag«, så mener han, at der sker en afprofessionalisering af lærerne.
»Så kan vi indføre læringsassistenter, der
bruger de forløb, som ligger i forvejen – det
kan man blive hevet ind fra gaden og stå for.
Der er kommet et nyt begreb, som jeg synes
er fedt: formålsstyret undervisning. For selv
om mine fag er historie og geografi, så er jeg
ikke historiker eller geograf. Vores faglighed
er blandt andet at vurdere og evaluere undervisningsmaterialer i forhold til skolens formålsparagraf – det kan jeg som didaktiker«,
siger Mark Jewkes.
Efter at læringsplatformene fyldte en
del i kommunalvalgkampen i november,
hvor Mark Jewkes i øvrigt var kandidat for
Alternativet, kom der nye retningslinjer fra
forvaltningen. I et brev fra den 30. november
stod der nu: »Der er ikke én rigtig måde at
anvende MinUddannelse på, og der kan være
stor forskel på den enkelte lærers detaljegrad
i planlægningen af undervisning«.
Mark Jewkes opfatter den nye formulering
som en klar forbedring.
esc@folkeskolen.dk

Mark Jewkes mener, at læringsplatformen emmer af et
kontrollerende menneskesyn, som han ikke støtter: »Jeg
vil i stedet se eleven som en person, jeg forholder mig til.
Jeg arbejder med relationer«.
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IT-VEJLEDERNE:
Læringsplatforme
bruges vidt forskelligt
Skoler og kommuner har selv skullet implementere
læringsplatformene, og det betyder store lokale
forskelle i brugen af dem, vurderer it-vejledernes
formand. Undervisningsministeren forlanger nu
mindre målstyring på platformene.

ens lærerne på Frydenstrandskolen er uenige om, hvorvidt
læringsplatformen målstyrer
undervisningen, er undervisningsminister Merete Riisager
(Liberal Alliance) det ikke. Inden jul varslede
hun, at platformene skal ændres, og nedsatte
en arbejdsgruppe. Den skal finde ud af, hvordan platformene skal afspejle, at over 3.000
delmål i forenklede Fælles Mål nu er gjort
vejledende i stedet for bindende.
Da læringsplatformene blev skabt, var alle
mål lovbestemte. Derfor blev platformene
indrettet på en måde, der signalerer, at lærerne skal bruge alle målene, mener ministeren.
»Derfor er det nu en bunden opgave for
producenterne at sikre øget fleksibilitet. Man
skal kunne arbejde på flere måder i platformene«, siger Merete Riisager og fortsætter:
»Det er en naturlig følge af lovændringen,
at læringsplatformene gennemgås og indrettes
mere fleksibelt, så der ikke kun er en måde at
gøre tingene på. Det skal være muligt at træffe
didaktiske valg på den enkelte skole. Det er
selve formålet med lovændringen, og det skal
selvfølgelig afspejle sig i de konkrete værktøjer«.

Leverandører retter ind
Hos leverandørerne af de to største læringsplatforme, MinUddannelse og Meebook,
imødeser man arbejdsgruppens arbejde og

T E K S T: A N D R E A S B R Ø N S R I I S E

Få en matematikkrammer
Temadag den 22. marts 2018 – Helnan Marselis Hotel, Aarhus C

8108 -jyst -06.17

– Tillid – og matematikken bag vores viden om tillid
– Fortællekunst i matematikundervisningen
– Geometri uden it
– Feedback i matematikundervisningen
– Isfabrikken – virkelighedsnær entreprenørskab
– En krammer uden for mange skrammer
Arrangør: Hanne Due Bak, UCN CFU, hdb@ucn.dk - Ole Haubo Christensen, VIA CFU, oleh@via.dk

Læs mere og tilmeld dig på

viacfu.dk/mateva
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Få viden til at vælge
VIA Center for Undervisningsmidler
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»

Det er lidt uklart,
hvad der menes med
’fuldt implementeret’,
derfor er det også
svært at vurdere,
om man er i mål.

JOHN KLESNER
F O R M A N D F O R D A N M A R KS
I T-V EJ L E D E R F O R E N I N G

understreger, at man er klar til at foretage
eventuelle ændringer, så bindingen til læringsmål i platformene svarer til lovgivningen.
»Skal vi udvikle et langtidsholdbart produkt, kan vi ikke gifte os med en bestemt metode – heller ikke læringsmål. Piller man dem
ud af platformen, består 95 procent af den
som i dag af redskaber til samarbejde, videndeling og andet, der kan understøtte lærernes
arbejde«, siger stifter og direktør i Meebook
Søren Adolph.
Ifølge formand for Danmarks It-vejlederforening John Klesner fylder læringsmålsstyret undervisning meget for de fleste lærere,
når snakken går på læringsplatformene, fordi
der er andre redskaber, der er bedre designet til de resterende 95 procent, som Søren
Adolph påpeger.
»For eksempel Google Classroom, hvor
der er noget bedre muligheder for at udfordre det stereotype og rigide design på
læringsforløbene, der præger læringsplatformene«, siger John Klesner.

Alle skal bruge læringsplatform nu
Ifølge aftalen mellem KL og regeringen fra
2014 skal alle skoler have taget en læringsplatform i brug ved begyndelsen af indeværende
skoleår, og den skulle være »fuldt implementeret« per 1. januar 2018. John Klesner melder
om et broget billede.

»Det er lidt uklart, hvad der menes med
’fuldt implementeret’, derfor er det også
svært at vurdere, om man er i mål«, siger han
og fortsætter:
»Men lokalt er der i hvert fald meget stor
forskel på, hvor lang tid man har brugt på implementeringen. Og der, hvor man har brugt
mest tid, er generelt også der, hvor lærerne i
højest grad oplever, at arbejdet med læringsplatformen giver mening, og hvor man føler
sig mindst begrænset af den, når vi snakker
målstyring«.
Kodeordene på de skoler, hvor man er
længst fremme, opsummerer John Klesner
således: sammenhængende tid til dialog,
implementering og samarbejde omkring
læringsplatformen, og at ledelsen har lagt et
stort arbejde i at synliggøre for lærerne, hvordan platformen kan understøtte det daglige
lærerarbejde.
»Det sidste er især nødvendigt, hvis det
skal opleves som et redskab til bedre undervisning og ikke bare som et uønsket målstyringsredskab, hvis anvendelse ovenikøbet
uddelegeres til lærerne«, siger han.
folkeskolen@folkeskolen.dk

er MIN SIDE din side?

eller gå ind på www.dlf.org og klik på
Min side i højre hjørne
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D E B AT

Når selvledelse spænder
ben for stressforebyggelse
Et projekt om at forebygge stress blandt folkeskolelærere rejser spørgsmålet, om selvledelse
bidrager til stress. En løsning er mere ledelse af selvledelse.

KRONIK
AF CAROLINE AHLGREN TØTTRUP
OG MADS KRARUP,
ERHVERVSPSYKOLOGER
OG PROJEKTANSVARLIGE
I PROJEKT »STRESS STOPPER
VI SAMMEN«

28 /

Den svære selvledelse
På trods af projektets målbare effekt på en
række vigtige parametre er det vores oplevelse, at noget i kulturen omkring selvledelse
udgjorde en barriere for at få endnu bedre

effekt af indsatsen og samtidig belastede den
enkelte.
Mange lærere værdsætter og kæmper
til stadighed for at bevare en høj grad af
selvledelse. Samtidig efterspørger flere
mere ledelse. Det kan virke paradoksalt, at
man på en og samme tid ønsker både mere
selvledelse og mere ledelse. Men hvor mere
selvledelse særligt handler om
muligheden for at forvalte

Illustration: Peter Berke

Stress er en aktuel udfordring blandt folkeskolelærere. Både sygefraværet og antallet af
lærere, der tilkendes invalidepension med
stress som medvirkende årsag, er stigende.
Lærernes Pension har derfor støttet en række
forebyggelsesprojekter, blandt andet projektet
»Stress stopper vi sammen«.
Gennem to år har projektet arbejdet med
forebyggende aktiviteter for at udvikle lokale
retningslinjer og øge ledere og medarbejderes
viden om stress. Forløbet har også introduceret en række forebyggende værktøjer og
arbejdet med cases for at fremme social støtte
og udvikle et fælles sprog om stress.
Efter indsatsen kunne vi måle, at den
enkelte lærer havde fået et betydeligt højere
kendskab til skolens forebyggende retningslinjer, en øget viden om stress, og at færre var i
risiko for stressbelastning. Desuden oplevede
langt flere, at der nu var et fælles sprog for
stress på skolerne, og skolerne rapporterede
om en oplevelse af dalende sygefravær i projektperioden. Endelig var det særligt tilfredsstillende at konstatere, at langt flere lærere
ved projektets afslutning var bevidste om,

hvad de skulle gøre ved vedvarende symptomer på stress. Dette er afgørende for rent
faktisk at kunne handle stressforebyggende
på både egne og andres vegne.

FOLKESKOLEN / 01 / 2018

152168 p28-29_FS0118_Kronik.indd 28

08/01/18 11.08

KRONIKKEN

Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redaktionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.

sin faglighed og tid på en meningsfuld måde,
handler ønsket om mere ledelse især om tydelighed og hjælp til prioritering og planlægning fra lederen.

Flere oplever nemlig, at de
mange forandringer oven på
skolereformen kombineret
med en lind strøm af forskellige projekter har resulteret i,
at der løbende lægges opgaver
»oveni«, mens der sjældent sorteres noget fra. Det bliver så op til den

enkelte lærer at »lede sig selv« uden om en
opgaveportefølje på 110 procent.
Stressforebyggelsesprojektet blev af den
enkelte lærer, naturligt nok, også oplevet som
»noget, der kom oveni«. Samtidig viste det
sig, at det var udfordrende for lærerne selv at
skulle bringe redskaberne fra projektet i spil i
hverdagen. Som en lærer udtrykte det:
»Vi er meget selvstyrende som team, og
det kan være svært at blande sig i hinandens
måder at arbejde på … Vi har nok brug for, at
ledelsen kommer og hjælper os til at rammesætte en snak om arbejdsprioritering, planlægning og arbejdsbelastning eller siger til os,
at vi skal bruge det her værktøj«.
På den måde kan selvledelse blive en udfordring for forankring og implementering
af nye tiltag. Desuden kan uhensigtsmæssige
dynamikker få grobund, og det kan blive
svært at skabe en fælles praksis omkring
stressforebyggelse.
En lærer fortalte i forbindelse med evalueringen: »På teammøderne er der stor frihed
til at tale og ytre sig kritisk omkring alting

også i en meget dårlig og negativ tone. Det
gør det ofte rigtig svært at opnå fælles fodslag
omkring de lidt sværere emner som for eksempel stress«.

Så hvad skal der til?
Projektets resultater taget i betragtning er vi
overbeviste om, at det er sådanne indsatser,
der skal til, men det skal suppleres med et
øget fokus på selvledelse.
Under stress og længerevarende belastning påvirkes de kognitive færdigheder, som
vi bruger, når vi skal lede os selv. Derfor
bliver det ekstra udfordrende i forhold til
stressforebyggelse, hvis rammerne omkring
selvledelse er uklare.
Hvis man skal have optimalt udbytte af
stressindsatser i folkeskolen, mener vi, at
der er behov for større klarhed omkring
selvledelsesvilkårene i lærerjobbet. Hvordan
er man selvledende på den gode og sunde
måde? Hvordan agerer man som en del af et
selvstyrende team? Hvornår skal man række
ud og opsøge mere sparring og mere ledelse?
Og hvornår skal lederne træde til og hjælpe
den enkelte eller teamet med at »skære kagen
til« eller få implementeret nye tiltag?

Lederne er nødt til at rykke
tættere på den enkelte lærer og
hjælpe med at sortere fra, når
noget nyt kommer »oveni«. Der
er behov for mere sparring, i
forhold til hvordan opgaverne
kan løses på en god og sund
måde inden for de givne rammer.

Lederne skal også rykke endnu tættere
på teamet. Når den enkelte lærer oplever at
være stresset, handler det nemlig ikke kun
om arbejdstimer og vanskelige opgaver. Det
handler også om dynamikkerne, samarbejdet
og forståelsen af arbejdsbelastning i teamet.
Især under øget arbejdsbelastning har teamet
ekstra behov for ledelsesmæssig støtte i forhold til både prioritering, planlægning og
håndtering af uhensigtsmæssige gruppedynamikker.
Er løsningen så bare mere ledelse? Ja og
nej – løsningen er ikke bare mere ledelse. Folkeskolelærere er en faggruppe, der har behov
for høj grad af selvbestemmelse, frihed og ansvar i jobbet for at kunne trives. Løsningen er
mere fokus på og tid til ledelse af selvledelse.
Men det kræver ændringer i ledernes rammer. I folkeskolen er det ikke ualmindeligt, at
én leder løser personaleledelsesopgaver for
op mod 40 medarbejdere. Når der, ud over
de faglige ledelsesopgaver, også skal laves
arbejdsfordeling, holdes medarbejderudviklingssamtaler, sygefraværssamtaler og så videre med så mange medarbejdere, efterlader
det ikke meget tid til tættere sparring med
den enkelte. Lederne er ofte selv pressede.
Desuden er der ikke tradition for, at ledelsen
blander sig særligt meget – hverken i forhold
til den enkelte eller i forhold til teamet.
I projektet oplevede vi til tider, at ledelsen, når den prøvede at imødekomme ønsket
om mere tydelighed, blev modarbejdet eller
afvist. Det er således også sin sag at få lov
til at lede den selvledende lærer. Ikke desto
mindre er det det, vi mener, der er behov for.
Lederne skal finde tid og mod
til at blande sig og hjælpe
med at »skære kagen til«.
Og lærerne skal lukke
lederne ind, så lederne
kan hjælpe dem med
at lede sig selv uden om
stress og overbelastning.
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D E B AT

Nyt år – nye
muligheder
DLF MENER
AF DORTE LANGE
NÆSTFORMAND FOR DLF

Indgangen til et nyt kalenderår bruges af
mange til at komme med bud på, hvordan vi
skaber en bedre verden. Lærere har meget
at byde på i den henseende. God undervisning, god skole og uddannelse af kommende
generationer er meget vigtige elementer
i forhold til at sikre vores fælles fremtid.
Derfor er det så vigtigt at få peget på, hvad
der skal til, for at vi kan udfolde hele vores
potentiale.
Forårets overenskomstforhandlinger bliver allerede fulgt med interesse – og hvor er
det stærkt, at de øvrige organisationer har
meddelt, at de ikke vil forhandle, før der er
realitetsforhandlinger i gang om lærernes
arbejdstid. Naturligvis skal læreres arbejdstid
være omfattet af en aftale – og ikke være fastlagt i en lov. Det er der heldigvis mange, der
kan se.
I kommunerne er der nedlagt 15 procent
af lærerstillingerne siden 2009 – og der er
kun fem procent færre elever. Samtidig skal
eleverne have 36 procent mere undervisning
end før 2014. Prisen for en undervisningstime
per elev er faldet med 22,5 procent fra skoleåret 2009/10 til skoleåret 2016/17. Overenskomsten kan ikke tilføre midler, der kan rette
op på de misforhold, men det er nødvendigt,
at vores arbejdsgiver tager ansvar for, hvordan vi kan lykkes ordentligt med vores opgave. Desværre er elevernes læseresultater for
eksempel blevet dårligere. Mange års indsats i
forhold til læsning havde ellers givet pote i en
årrække, men nu viser Pirls-undersøgelsen,
som blev offentliggjort i december, at det går
den gale vej.
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Som lærere ved vi, hvad der skal til for at
ændre udviklingen: god tid til den enkelte
elev.
Søren Kierkegaard forklarede det nærmere, da han skrev om »sand hjælpekunst«: »At
man, når det i sandhed skal lykkes én at føre
et menneske hen til et bestemt sted, først og
fremmest må passe på at finde ham der, hvor
han er, og begynde der«.

Som lærere ved
vi, hvad der skal
til for at ændre
udviklingen:
god tid til den
enkelte elev.
Uanset om man vil hjælpe en person til at
nå hen til et bestemt geografisk sted eller til
en ny erkendelse, er det helt logisk nødvendigt at forstå, hvor personen er i udgangspunktet. Og Søren Kierkegaard fortsætter:
»For i sandhed at kunne hjælpe en anden må
jeg forstå mere end han – men dog ved først
og fremmest at forstå det, han forstår«.
Der er ikke nogen lette løsninger i undervisning. Der kan ikke laves rationalisering,
genbrug og standardløsninger. Det tager tid at
kunne forstå hver enkelt elev så godt, at man
forstår, hvad han eller hun forstår. Og det
tager tid at forstå, hvor ens elever »er« hver
især. I dag har mange lærere mindre end 20
sekunder per elev per lektion til den øvelse.
Det er ikke godt nok.

› FOLKESKOLEN.DK/BLOG

12-taller
bliver delt
ud med rund
hånd til
eksamen
› J anne Skovbjerg
Lærer og
læringsvejleder
Brårup Skole
I to artikler i JyllandsPosten skrives der, at lærerne er blevet flinkere
til at give høje karakterer. Og umiddelbart kan
man da godt forstå, at
de får tanken. For kan
det virkelig passe, at
hver fjerde elev kan få 12
i nogle mundtlige fag?
Ja! Det kan godt passe. Og nej – det er ikke,
fordi lærerne er nogle
bløddyr, eller kravene er
for lette. Vi ser høje karakterer, fordi eleverne
slider, og fordi vi har
nogle prøveformer, der
giver mulighed for, at
de, der virkelig knokler,
kan få 12.
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55.000 mennesker
har epilepsi
- 6.000 er børn

Deltag i netdebatten – enten i bladet eller på folkeskolen.dk. Debatindlæg til bladet sendes til folkeskolen@folkeskolen.dk og må højst være på
1.750 tegn med mellemrum. Deadline for indlæg til Folkeskolen nummer
3/2018 er senest torsdag den 25. januar.

HER ER GODE RÅD GRATIS

Har du spørgsmål om epilepsi, så hjælper vi dig
Specialrådgivning om Epilepsi
rådgiver om epilepsi.

› DEBAT

Få viden og råd om indlæring, trivsel,
uddannelse og job.

Inklusion: Endnu et år i helvede

Vi skræddersyr forløb - lige fra
telefonsamtaler til oplæg på din
arbejdsplads.
Kontakt Specialrådgivning om Epilepsi
på tlf. 58271031

› Ingvald á Kamarinum

Mandag til torsdag fra kl. 10-14
Mail: soe@filadelfia.dk

Specialskoleleder, Fjordskolen, Holbæk
Jeg har ikke tal på, hvor mange indlæg jeg
efterhånden har skrevet om de katastrofale følger, som begrebet inklusion har haft,
siden det i 2012 blev indført i den danske
folkeskole.
Men her kommer et mere. For nu er
endnu et år gået, uden at nogen har gjort
noget for at forbedre vilkårene for de
børn, der er fanget i en skole, der ikke
kan give dem den behandling, de kræver
og fortjener. Det er børn med diagnoser –
ikke børn, som ikke lige kan komme ud af
sengen om morgenen.
De magter ikke skolen, fordi skolen
ikke magter dem. Det er et helvede for
de børn, og de bliver kun dårligere og
dårligere uden den rette behandling. Også
dårligere stillet i forhold til deres fremtid
i et samfund, hvor ideen om inklusion er
udtænkt af regnedrenge uden nogen form
for medmenneskelig hensyntagen.
Selvfølgelig er økonomi afgørende. Men
politikerne har valgt den dyreste løsning;

for børnene, som betaler den højeste pris,
for forældrene og for skolerne. Skolerne
står nemlig selv med regningen, hvis et
barn skal henvises til en specialskole.

Rådgivningen er en del af VISO-KaS
Læs mere på www.raad-om-epilepsi.dk

Politikerne har
valgt den dyreste
løsning for børnene, som betaler
den højeste pris.
For børnene er endnu et år i helvede
ovre – og et nyt kan begynde. Medmindre
du faktisk gør noget, Merete Riisager. Nu.

Bliv medlem
og støt
grønlandske
børn!
Se mere
på fgb.dk
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HYPNOTERAPI

MIE:

»Jeg gik i stå, når jeg skulle
fremlægge foran dem alle
sammen i klassen. Nu er
jeg faldet til ro«.

PHILIP:

»Jeg tænker ikke så meget.
Jeg kobler bare helt af«.

FREDERIK:

»Jeg har haft meget svært
ved at falde i søvn om aftenen,
men når jeg tager dybe vejrtrækninger, går der kun fem-ti
sekunder«.

Zzzzzzz

HYPNOTE R
TEKST:
HENRIK STANEK
FOTO:
SIMON JEPPESEN
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BENTE NIELSEN:

»Bare lad alle dine små
bekymringer, sorger, angst og
problemer forsvinde op i en sky,
som bliver helt mørk og sprænger alle dine bekymringer
ud i universet«.

KIRSTINE:

»Jeg fik hypnoterapi sidste år,
fordi jeg ikke kunne køre i bus
uden at græde. Nu kan jeg tage
skolebussen, men jeg er ikke
klar til de blå rutebiler
endnu«.

E R A P I i 7.A
Hver anden fredag giver AKT-lærer
Bente Nielsen 7.a på Grønhøjskolen
ved Randers hypnoterapi. De hypnotiske øvelser giver eleverne en
stærkere tro på sig selv og gør dem
bedre i stand til at lære. Skolens
erfaring er, at eleverne præsterer
bedre end forventet, når de tager
afgangsprøverne i 9. klasse.
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HYPNOTERAPI

MASSAGE
TIL HJERNEN
får eleverne til at
præstere bedre

34 /
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Eleverne i udskolingen kunne ikke se meningen med
at gå i skole, men så begyndte en lærer at give eleverne
hypnoterapi. Det førte til målbare fremskridt til afgangsprøven. Nu fortsætter skolen med nye klasser.
TEKST: HENRIK STANEK · FOTO: SIMON JEPPESEN

»Du begynder med en dyb
indånding gennem næsen
– og puster langsomt ud«.
Eleverne i 7.a ligger på gulvet med lukkede
øjne, mens AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel) og børnehaveklasseleder Bente Nielsen
taler til dem akkompagneret af bløde harpetoner fra højttalerne. Nogle har taget skoene af,
andre har beholdt dem på. Nogle ligger med
hænderne foldet på maven, enkelte har vendt
sig om på siden.
»Bare slap af og accepter, at din afslapning
er grænseløs. Du kan altid slappe endnu mere
af og gå meget dybere. Når din krop slapper af,
slapper dit sind af og er i stand til at modtage
de gavnlige hypnotiske forslag, jeg giver dig«.
Bente Nielsen giver 7.a hypnoterapi i musiklokalet på Grønhøjskolen i Øster Tørslev
nordøst for Randers. Først får hun eleverne til
at drosle ned. Dernæst fører hun dem med til
en vidunderlig ø i Stillehavet, hvor de mærker
solen stikke på skuldrene og strandens varme
sand mellem tæerne.
Begge 7.-klasser på Grønhøjskolen får
hypnoterapi i et treårigt forløb, der skal ruste
dem til afgangsprøverne. Indsatsen er en
udløber af den succes, skolen havde med en
9.-klasse sidste år.
Her kunne eleverne tilbage i 8. klasse ikke
se meningen med at gå i skole. De var urolige
og ukoncentrerede og ville bare have det
sjovt. Klassens lærere havde svært ved at se
dem gå til afgangsprøve, og i slutningen af 8.

klasse begyndte eleverne også selv at blive
bekymrede.
»Især pigerne fik tudeture og præstationsangst. En kollega havde selv fået hjælp af
hypnoterapi, og vi kom til at tale om, at det
kunne være et godt redskab til klassen«, fortæller Bente Nielsen.
Hun og kollegaen lod det ikke blive ved
ordene. De blev begge uddannet til hypnoterapeut, og Bente Nielsen begyndte at give
9.-klassen hypnoterapi en gang om ugen fra
september til maj.

Der faldt ro over klassen
Lærer Charlotte Thomsen var skeptisk, men
tog imod tilbuddet om hypnoterapi, fordi
der ikke kunne ske noget ved at prøve. Hun
mærkede hurtigt en forskel.
»Vi brugte meget tid på at irettesætte eleverne, men nogle af dem begyndte at bruge
teknikkerne fra hypnoterapi til at fremkalde
den indre ro, der skal til for at sige fra over
for klassekammeraterne. Eleverne begyndte
også at række hånden op i timerne, og de brød
ikke længere ind i talerækken. På et tidspunkt
spurgte de til afgangsprøverne, men det kom
fra dem selv og ikke fra os«, fortæller Charlotte
Thomsen, som også er klasselærer i 7.a.
Hypnoterapi skal ikke have al æren for,
at lærerne kunne give klassen større faglige
udfordringer, mener Bente Nielsen. Lærerne
aftalte, at de skulle undgå at gøre eleverne
nervøse ved at fokusere på prøverne. I stedet
skulle de tale om læring og undervisning. Lærerne blev også enige om at være tydelige fra

Tankerne bag hypnoterapi
Ingen bliver født med den tro, at de ikke er gode nok.
En sådan overbevisning kommer til. For eksempel kan
skældud få et barn til at føle sig mindre værd, og det
forstærkes, hver gang barnet står i en lignende situation. I værste fald munder det ud i lidelser som eksamensangst, depression, social angst og stress.
Overbevisninger kan bearbejdes ved at »lægge« en
ny opfattelse ind i underbevidstheden. Det har forskning på Aalborg Universitet påvist. I et forsøg med 68
senhjerneskadede patienter fik 49 hypnoterapi, mens
resten fungerede som kontrolgruppe. Inden projektet
havde testpersonerne en IQ på i gennemsnit 81. Da
forsøget var slut, var det for de 49 forsøgspersoner
steget til 104, mens der ikke var sket forbedringer
hos kontrolgruppen. Forskeren bag projektet anslår, at
forsøgspersonerne også havde en gennemsnitlig intelligens på 104, inden de fik en hjerneskade.



Kilde: Hypnosehuset Danmark

timernes start på, hvad eleverne skulle lave,
og klassen fik tildelt timer med to lærere på.

Eleverne forvandles ikke til kyllinger
I musiklokalet fører Bente Nielsen 7.a ned ad
en lang, smal gang.
»Du når til et stort rum med dejligt lys,
som får dig til at slappe endnu mere af. Det
er et springbræt til udvikling og glæde, og
du kan tage imod den læring, du vil, du kan
være en god kammerat, og du har mod til at
være dig selv. Sådan vil det blive«, siger hun
og »vækker« eleverne:
FOLKESKOLEN / 01 / 2018 /
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Eleverne i 7.a er ved
at gøre klar til at
fortsætte skoledagen
efter at have ligget
og lyttet til de postive hypnotiske forslag
fra deres lærer.

HYPNOTERAPI

tilføjer, at eleven kun er modtagelig for det,
han selv ønsker at forandre.

Mærkbare forbedringer til prøven

De to lærere Bente Nielsen (til venstre) og Charlotte Thomsen står bag ideen om at bruge
hypnoterapi i udskolingen på Grønhøjskolen. De er begge blevet uddannet i terapiformen.

»Åbn dine øjne, tag en dyb indånding, og
fyld dig med ny energi«, siger Bente Nielsen,
mens eleverne sætter sig op med langsomme
bevægelser.
Hun finder ikke på sine scripts ud af det
blå. Eleverne har udfyldt et spørgeskema med
ønsker for sig selv og klassen. Nogle vil være
bedre til fagene, andre vil være mere sikre på
sig selv, eller de vil lave deres ting og høre efter i timerne. Også lærerne har afgivet ønsker
på klassens vegne.
36 /

Når eleverne kommer i 9. klasse, vil Bente
Nielsen målrette sine scripts mod afgangsprøverne ved at lade dem handle om at være
god til at koncentrere sig, have fokus, føle sig
rolig og have let adgang til hukommelsen. Det
gav bonus i sidste års 9. klasse, og skoleleder
Peter Sabroe satser på, at det også sker i de
kommende år, så Grønhøjskolen kan få 1,3
millioner kroner fra Undervisningsministeriets pulje til løft af svage elever.
Her er skolen med, fordi over halvdelen
af eleverne gik ud af 9. klasse med under 4 i
dansk eller matematik fra 2014 til 2016. Det
må højst være 37 procent i 2020. Allerede
i 2017 kom skolen ned på 36 procent. Det

Bente Nielsen understreger, at hypnoterapi ikke må forveksles med showhypnose,
hvor hypnotisøren får folk til at hoppe rundt
som kyllinger.
»Hypnoterapi bygger på mindfulness, som
får folk til at slappe af. Men det går et skridt
videre og prøver at skabe forandring. En elev,
som altid får at vide, at han er et rodehoved,
tror, det er rigtigt, men han kan ændre billedet af sig selv ved at lægge en ny tanke ind i
sin underbevidsthed«, siger Bente Nielsen og
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tæller ikke med i ministeriets pulje, men for
Peter Sabroe viser fremgangen, at skolen er
på rette kurs.
»Det er ikke alene hypnoterapi, der gør
forskellen. Vi gør meget ud af at italesætte, at
vi skal være bedre fagligt, men hypnoterapi
hjælper eleverne til at fokusere. Det gavner
især de svageste elever. Samtidig giver det
os et fælles sprog. For eksempel kom en rystende nervøs pige ind til mig, 20 minutter
før hun skulle op i dansk. Jeg sagde: ’Hvordan
er det lige, du får ro på ved hjælp af hypnoterapi?’ Kort efter fik hun 12«, fortæller Peter
Sabroe.
Skolelederen var ellers skeptisk, da han
blev præsenteret for forslaget om hypnoterapi, for ingen skulle hypnotisere hans elever.
Men han lod sig overbevise af to ting:
»Jeg læste om forskning på Aalborg Universitet, som viser gode resultater med hypnoterapi til senhjerneskadede, og jeg fandt ud
af, at tandlægehøjskolen bruger det til at behandle tandlægeskræk. Det gav mig troen på,
at vi også kan bruge det i folkeskolen, hvor vi
møder flere og flere elever med angstproblemer«, siger Peter Sabroe.
Til foråret får de nuværende 9.-klasser
et forløb med hypnoterapi. Det samme gør
8.-klasserne, når de står foran afgangsprøverne.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Deltag i
Madpakkedysten
2018!
Tilmeld nu og få kr. 300,i tilskud til indkøb*
Sæt fokus på kost og ernæring og vind et restaurantbesøg til hele klassen! I Madpakkedysten skaber dine
elever en flot, kreativ og sund madpakke i fællesskab i
skolens rum. Vi kårer en vinder på hvert klassetrin, så
alle kan deltage på lige vilkår.
· Fag: Natur og teknik samt understøttende undervisning
· Klassetrin: 0.-3. klasse
· Hvornår?: Valgfri fra d. 1. marts til d. 6. april
· Materialer: Pædagogiske videoer med Louise Lorang,
madskribent og TV-kok, guide til afholdelse af aktiviteter
+ trykt materiale
· Fagligt: Teoretisk forløb om ernæring og praktisk
aktivitet i klassen
· Varighed: 6-8 timers undervisning

EKSTRAKONKURRENCE:

Lav den flotteste plakat med temaet
’Sund mad i skolen’ og vind 1000 kr.
til klassekassen.

Læs mere eller tilmeld på

madpakkedysten.dk

*De første 300 tilmeldte klasser
modtager tilskud på kr. 300,- til indkøb
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folkeskolen.dk/tyskfransk

Alle sprog er i spil
i tysktimen

Flersprogsdidaktik: I 5. klasse på Peder Lykke Skolen skal eleverne bruge alle de sprog,
de i forvejen kender, når de lærer tysk. De synger og leger. Det handler om at få dem til at
bruge sproget, mens grammatikken kommer i anden række.
TEKST

HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

FOTO

PETER HELLES ERIKSEN

»Ich bin cool – Bist du cool?
Wiederseh’n – Wiederseh’n – Alles klar«.
Musikken dunker i klasselokalet, og de tyske
gloser farer over skærmen på YouTube-videoen,
mens eleverne i 5. klasse på Peder Lykke Skolen
i København synger med. De kan sangen og alle
gloserne udenad. Indimellem skifter gloserne fra
tysk til engelsk, så til tyrkisk og andre sprog.
Kort efter er der den nye øvelse med titlen
»Körper«, hvor det især er ørerne, skuldrene og
knæene, der er i spil, da lærer Nina Butzbach Andersen får eleverne ud på gulvet, mens vi hører
både danske, tyske og engelske gloser.
Det er præcis det, tysk i 5. klasse handler
om efter den nye begynderdidaktik: at bygge
38 /

bro mellem de sprog, eleverne allerede kender,
og tysk. For tysk er nyt for de fleste af eleverne.
Blandt de 20 elever i klassen tales både tyrkisk,
kurdisk, afghansk og arabisk. Foruden det engelsk, de allerede har lært – og dansk naturligvis.

Forløb til tidlig sprogstart
20 sproglærere fra Københavns Kommune samarbejder med faglige konsulenter inden for engelsk, fransk,
tysk og dansk som andetsprog fra Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC og Metropol om at
udvikle eksemplariske undervisningsforløb og årsplaner
til den tidligere sprogstart.
Den nye viden opsamles løbende og vil blive stillet til
rådighed for alle folkeskolelærere via Danmarks læringsportal, Emu.

»Vi skal gøre dem nysgerrige på sproget tysk.
Derfor prøver jeg med forskellige aktiviteter, for
de er mest aktive og interesserede, når de skal
lege, synge og bevæge sig«, siger Nina Butzbach
Andersen.
»Jeg har fokus på det med leg og bevægelse,
de skal ud på gulvet«, siger hun og tilføjer:
»Eleverne får de her chunks eller fraser, og så
bruger vi fraserne i mange forskellige sammenhænge. Børnene får en succesoplevelse, når
de finder ud af, at de faktisk kan sige noget på
tysk«.
Hun er sideløbende med sin undervisning ved
at tage en diplomuddannelse i begynderdidaktik med fokus på flersprogethed, hvor hun skal
knytte sin undervisning op på teori.

Lektion på 60 minutter
En lektion i tysk med begynderdidaktik er på 60
minutter, og det er læreren glad for, for så kan

FOLKESKOLEN / 01 / 2018

152168 p38-40_FS0118_Fagligt netvaerk.indd 38

08/01/18 12.43

Forsker:
Byg bro til de
nye sprog

»Vi arbejder på tværs, for
eksempel med engelsklærerne«, siger tysklærer Nina
Butzbach Andersen. Her
har klassen gang i øvelsen
»Körper«, hvor ører, skuldre
og knæ skal i spil og udtales på både tysk, engelsk
og dansk.

»Vi tænker sprogfagene sammen«,
siger lektor Petra Daryai-Hansen,
der leder projektet med ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed.

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I
FÆLLESSKABET
OM TYSK
klassen nå meget. Der er en forventning om, at
der skal lidt gang i den, fortæller hun.
I projektet med tidlig sprogstart superviseres undervisningen af faglig konsulent Jette von
Holst-Pedersen fra professionshøjskolen Metropol. Hun gør notater om undervisningen til senere evaluering. Hun siger:
»Det handler først og fremmest om at få eleverne til at tale sproget, så grammatikken spiller
andenviolin.
I gamle dage sad eleverne og terpede og læste
op af en bog, men kasserollebøjningen er gemt
væk i skabet – i hvert fald i starten af 5. klasse.
»Det vigtigste er at gøre eleverne interesserede i sprog, at gøre dem nysgerrige«, siger Jette
von Holst-Pedersen.
hah@folkeskolen.dk

På tysk- og fransknetværket
bliver der delt alt fra faglig
viden og tips til erfaringer og
holdninger til fagene. Her kan
du sparre med de allerede
2.644 tilmeldte lærere fra
hele landet og få nyt om dit
fag direkte i indbakken.
folkeskolen.dk/tyskfransk

At tilegne sig fremmedsprog handler om at bygge bro
mellem det sprog, man gerne vil lære, og de sprog,
man kender i forvejen, for eksempel gennem opmærksomhed på sproglige ligheder og forskelle. Normalt
tænker man sprogfagene isoleret. Når man kigger
på et skema, så står der engelsk, dansk og fransk og
tysk.
»Vi tænker sprogfagene sammen og tager udgangspunkt i flersprogsdidaktik. Både de sprogfag,
som udbydes i den danske folkeskole, og de sproglige
resurser, som eleverne kommer med. Derfor bliver det
et projekt, hvor vi arbejder med en anerkendelse af, at
andre sprog er repræsenteret både i klasseværelset og
i det danske samfund, hvilket er noget, vi ikke normalt
tager højde for i folkeskoleregi«, siger Petra DaryaiHansen.
Hun og hendes kolleger forsker inden for feltet
flersprogsdidaktik. I Danmark tales over 100 forskellige sprog, og denne sproglige rigdom kan ifølge Petra Daryai-Hansen udnyttes langt bedre til at styrke
sprogindlæringen i uddannelserne. Københavns Universitet og professionshøjskolerne Metropol og UCC
har i samarbejde igangsat udviklingsprojektet »Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på
flersprogethed«. Projektet skal styrke didaktikken i
små børns sproglæring for at få det fulde udbytte af
den tidlige sprogstart i folkeskolen.
Petra Daryai-Hansen er lektor i fremmedsprogsdidaktik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
på Københavns Universitet og docent i fremmedsprogsdidaktik på læreruddannelsen på UCC. Projektet
er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal og Københavns Kommune.
Du kan tilmelde dig projektets afsluttende temadage til foråret om tidlig sprogstart i engelsk, fransk,
tysk og flersprogsdidaktik på adressen tidligeresprogstart.ku.dk.
bje@folkeskolen.dk
hah@folkeskolen.dk
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Åbent brev til Merete Riisager:
Sprogstrategiens konsekvenser
FLEMMING NYGAARD
TYSKBLOGGEN
BLOGINDLÆG PÅ
FOLKESKOLEN.DK/TYSKFRANSK

»Kære Merete Riisager
Når vi fra Tysklærerforeningen for Grundskolen
(TLFG) skriver et åbent brev til dig, skyldes
det især, at vi gennem brevet giver en åben
orientering til folketingspolitikere, men også at
vi gerne orienterer vore tyskkolleger om, hvad
vi mener, der vil styrke tyskundervisningen i
Danmark.
Vi har med interesse læst sprogstrategien,
der blev offentliggjort den 28.11.2017.
Vi hæfter os især ved
1. at der oprettes et nationalt center for

fremmedsprog, der forankres på begge sider af
Storebælt.
Vi har med interesse fulgt de tiltag, der er
fremkommet på et tilsvarende center i Norge, og
tror på, at det vil kunne styrke undervisningen fra
folkeskole over de gymnasiale uddannelser frem
til de afsluttende uddannelser. Vi følger udviklingen og indgår gerne i en positiv dialog om kommende muligheder.
2. at kommunerne og uddannelsesinstitutionerne opfordres til at udarbejde lokale sprogstrategier, der angiver, hvordan der arbejdes med at
styrke fremmedsprogene på de enkelte skoler og
institutioner.
Også her bliver det interessant at følge, hvilke
konkrete forslag der spilles ud med.

Bundne mundtlige afgangsprøver
Endelig bemærker vi, at regeringen med offentliggørelsen af den nationale sprogstrategi i

folkeskolen.dk/fag

bilagsmaterialet fra arbejdsgruppen anbefaler –
og der henvises her til punkt 1.7:
’At ministeriet skal gennemføre forsøg med
bundne mundtlige afgangsprøver i fremmedsprogsfagene i grundskolen med henblik på en
eventuel lovændring, der kan gøre ekstra prøver
mulige’.
Nu vil det være ulig lettere for alle parter, om
der over en årrække blev iværksat et forsøg, hvor
de mundtlige prøver blev ligestillet med engelsk
efter 9. klasse på samtlige af landets skoler.
Man kan spørge sig selv, hvorfor netop tysk i
folkeskolen skal have den mulighed.
Det er der mange gode grunde til.
Tysk lider i øjeblikket under faldende interesse og opbakning blandt eleverne, og karaktererne
ved de afsluttende prøver lader meget tilbage at
ønske.
Der er behov for en styrkelse af faget«.

Scor kassen og støt en god sag
Tjen 9 kr. pr. solgt lodseddel
Mangler I penge til et stævne, nyt udstyr eller
lignende, så sælg lodsedler for Nyreforeningen i
perioden 15. marts til 1. juni 2018.
Læs mere og tilmeld dit hold på www.nyre.dk/lotteri,
mail@nyre.dk eller tlf. nr. 50 93 59 48.

Kan I sælge ﬂest lodsedler?
Kan I sælge mange lodsedler, så meld jer til DM i
lodseddelsalg, hvor I, udover det I tjener, kan vinde
10.000 kr., hvis I sælger flest lodsedler.

I støtter en god sag
Når I sælger vores lodsedler, hjælper I samtidig
børn, unge og voksne, som er berørt af nyresygdom.
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Bornholm
Ved Mikkel Medom/mim@folkeskolen.dk

de står i supermarkedet, så
det bliver lettere at træffe de
rette valg foran køledisken. Der
er nemlig rigtig mange ting,
man skal tage stilling til som
forbruger, og der er brug for
god information for at højne
unges viden om sundhed.

Foto:iStock

Det har lige været nytår, og
mange drømmer om, at 2018
skal være året, hvor det lykkes, det der med sundheden.
Forbrugerrådet Tænk har
udarbejdet et helt nyt undervisningsmateriale, som skal
klæde unge mennesker på, når

Foto:

Sund fra januar

Giv dine elever en sjov
og lærerig lejrskole.

Se det interaktive undervisningsforløb på: indkoeb-gf1.taenk.dk.

Glæd jer til:

#Krop i uge sex
Uge Sex nærmer sig, og du kan tilmelde din
klasse nu. Årets tema, #Krop, stiller skarpt på
kropsnormer, kropsglæde og kropsbevidsthed
ud fra en forestilling om, at hvis børn og unge
har det godt med deres krop, har de et bedre
selvværd, er gladere for skolen, og de er mindre
ensomme.
I år har folkene bag Uge Sex et særligt tilbud
til 6.-10.-klasserne: en mediekonkurrence, hvor
eleverne får mulighed for at agere nyhedsredaktion med professionelle redskaber. Mediekon-

• Gratis rejse til Bornholm
• Sjove læringsmuligheder i den
ﬂotte natur med alt fra busture
til rappelling
• Samarbejdsøvelser, som styrker
klassens sammenhold

kurrencen bygger på den viden, eleverne tilegner
sig i Uge Sex, men kan også stå alene.
Konkurrencen finder sted i uge 9-12.

• Skønne lejrskolesteder med
swimmingpool og mange
aktivitetsmuligheder

Tilmelding her: underviserportal.dk/
grundskole/uge-sex-i-grundskolen/uge-sexi-grundskolen/.

Foto:iStock

Foto:

Podcast:

Snak med unge på kanten

Hvordan motiverer man som
lærer eller pædagog en ung,
der ikke vil motiveres? Gør
man mere skade end gavn, når
man taler med den unge om
svære emner?

Disse spørgsmål satte
Helsingung, et ungetilbud
i Helsingør Kommune, på
dagsordenen. Nu er initiativet
blevet til en podcastserie, der
bedst kan beskrives som en

blanding af radioprogrammerne »Tværs« og »Mads og
Monopolet«.
Hør podcasten på:
helsinung.nu.

Ring nu: 56 95 85 66
info@teambornholm.dk
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ANMELDELSER

Tænk målstyret – i matematik
•G
 ratis
• Filmkompagniet

Endnu en hjerneven
Det er løgn, at man ikke kommer sovende til noget. Man kan for eksempel sove
sig til en bedre hjerne. Det er budskabet
i den nyeste bog i serien »Hjernevenner«, og denne gang vil forfatter Anette
Prehn hjælpe sine unge læsere til gode
søvnvaner.
Om en anden bog i serien skrev Folkeskolens anmelder: »Bogens sprog er
letfordøjeligt og krydret med mange metaforer, som også børn forstår. Faktisk
har forfatteren haft børn som medlæsere
under tilblivelsen af bogen både i forhold
til sproget og i forhold til de eksempler
og øvelser, der forklares undervejs. Dette
ses tydeligt og er en afgørende kvalitet og
måske netop dét, der gør den jordnær og
nem at gå til«.
Læs hele anmeldelsen af »Bliv ven
med hjernens amygdala« på folkeskolen.dk.

Hjælp til leg
»Med tigertræning er der plads til både
aggressivitet og kropsbevidsthed. Brug
det endelig«, skrev Folkeskolens anmelder om bevægelseskonceptet tigertræning, der bringer musik sammen med
yoga, kampsport og akrobatik. Nu er der
kommet endnu en bog om konceptet,
nemlig »Tigertræning: Dragekamp og
Koglekast«. Her er nye lege, hvor eleverne kan danse med elvere, slås som
vikinger og meget mere.
Bogen er som sine forgængere skrevet af idrætspædagog Lise Steffensen
og Troels Alsted. Bogen inklusive et
album med de tilhørende sange koster
295 kroner.
Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/539904

42 /

»… jegpåharsam»Styr
bidt
fundet«
mig
ærgerligt
er en
iklassisk
underlæben
bog,
og
høji densukket
forstand
lydt.
har
at denJegnetop
virkelig
været
giver mulighed for fordyirriteret
– for
belseerogdetefhvor
tertanke,
da
tosset,men
at
dermed
ikke
jeg
ikke har
læst
væredenne
sagt,
inspirerende,
at de digitale
relevante
mulighederog
direkte
ikke kananvenvære
med tilbog
at før
delige
undersøge og
nu«.
underbygge
Lotte Svane Strange
Petersen
i anmeldeldet
fundasen af »Styrk sproget,
styrkaf
læringen«.
ment
viden,
Læs hele anmeldeleleverne
skal
sen på folkeskolen.
dk/600759.
opnå i samfundsfag.
Karsten Møller i sin
anmeldelse af ’Styr
på samfundet’. Læs
hele anmeldelsen
på folkeskolen.
dk/617776/

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

n Matematitik

Minefeltet mellem
metodefrihed og
målstyring
Hvad er meningen? Hvad skal eleverne
lære i matematik? Og ikke mindst hvordan
skal undervisningen gribes an? Filmen
her har et bud.
○ ANMELDT AF: OLE HAUBO CHRISTENSEN

»Tænk målstyret – i matematik« ligger til fri afbenyttelse på Filmkompagniets hjemmeside. Sitet indeholder tre film fra Skåde Skole i Aarhus med
bud på, hvordan lærerne til teammøder og i praksis kan sætte fokus på
planlægning, gennemførelse og evaluering. I to film fra Lindevangskolen
på Frederiksberg er der fokus på mål som en fælles retning og på lærerens
rolle som facilitator. Herudover indeholder sitet en række korte film, hvor
lektor, ph.d. Tomas Højgaard, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), svarer på spørgsmål om læringsmålstyret undervisning.
Tomas Højgaard giver indledningsvis en beskrivelse af erfaringer og
anbefalinger fra sit arbejde med læringsmålstyret undervisning. Hans
klare pointe er, at det for lærerne giver en sund didaktisk udfordring at få
skabt konkret undervisning, som samtidig skaber meningsfuld læring på
et mere overordnet plan. For eleverne betyder det, at undervisningen bliver læringsmæssigt fokuseret, når læreren tydeligt udtrykker, at der er en
læringsmæssig mening med arbejdet.
Konflikten opstår, når idealerne rammer dagligdagen. Hvordan får vi
den didaktiske refleksion med i valget af aktiviteter i en presset hverdag?
Tomas Højgaard foreslår, at vi på forhånd udvælger forløb i løbet af året,
hvor vi arbejder med en meget reflekteret tilgang og arbejder, som vi plejer, i de øvrige forløb. Erfaringen er, at det over tid opleves som en mere
og mere meningsfuld måde at tænke undervisning på. Det er samtidig en
vigtig pointe, at ledelsens opbakning er et vigtigt parameter.
»Tænk målstyret – i matematik« er et vigtigt debatindlæg til arbejdet
i matematikfagteamet. Ingen lærer ved sine fulde fem arbejder uden mål
med undervisningen. Filmen er også et godt redskab til at få sat et forpligtende læringsfællesskab for matematiklærerne på de enkelte årgange
på dagsordenen. Hvordan indretter jeg min undervisning, så den bedst
understøtter de mål, der er intentionen?
Vi ved det godt. Det vigtigste er ikke, hvad eleverne skal lave, men
hvad de skal lære.
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n Håndværk og design

Håndværk og design
– en fagmetodik
Hvis bogens bredt reflekterende tilgang tages for gode varer, følger der i de
forskellige kapitler en kvalificeret vifte af inspiration, der vil kunne udmøntes i
talrige gode undervisningsforløb.
Håndværk og design

○ ANMELDT AF: LISBETH TOLSTRUP

•H
 åndværk og design
• Hanne Schneider,
Stig Pedersen
• 250 kroner
• 120 sider
• Der er desuden udgivet en
i-bogsversion, der kræver
internetadgang. I-bogen koster
200 kroner
• Hans Reitzels Forlag

Foto: iStock

Der er en del udfordringer på spil i disse år, hvor håndværk og
design, det nye fag i folkeskolen, er på vej til at finde sin form.
Bogen her er det andet opus om faget fra forfatterne Hanne
Schneider og Stig Pedersen, der i 2016 stod bag »Håndværk
og design – en fagdidaktik«, udgivet på samme forlag.
I det første kapitel redegøres for intentionerne bag bogens struktur, ligesom der trækkes linjer mellem den formelle beskrivelse af faget og flere af de tilgange, der har
vundet indpas som brugbare ved planlægning af eksempelvis designbaserede undervisningsforløb. Desuden lægges op
til kollegialt samarbejde om de enkelte forløb, ligesom det
understreges, at bogens intention er at inspirere til udvikling
af metoder til undervisning i faget – uden dermed at gå ind
i fagets metoder. Der refereres desuden til nogle underliggende strategier i form af fire tilgange til kompetenceområdet design og seks tilgange til undervisningsmetoder, der
siden udfoldes i de følgende kapitler. En struktur, der nok
giver mening i forhold til overskuelighed og konkret forståelse for den eller de læsere, der springer mellem kapitlerne,
men som kan forekomme noget begrænsende i forhold til
en lidt bredere opfattelse af, hvordan de samme tilgange vil
kunne spille dialogisk sammen i en større formgivnings- og
designsammenhæng.
Det første oplæg til undervisningsmetode tager udgangspunkt i begrebet »Den materielle kultur«, der eksemplificeres med reference til vikingernes skibsbyggehåndværk.
Der er tale om et omfattende oplæg, der som eksempel
inddrager rekonstruktion af et vikingeskib som ramme for
forståelsen af det overordnede begreb. Senere følger konkrete eksempler på de håndværk, eleverne kan møde inden
for brugen af såvel hårde som bløde materialer (beskrivende
konstruktion indført i forbindelse med det nye fag), og endelig stilles en designopgave målrettet forslag til udvikling
af siddemøbler til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, baseret på
de oplevelser og erfaringer, eleverne har gjort i det foreløbige
projekt. Som det fornemmes af denne kompakte opremsning, tillægges forståelsen af den materielle kultur en del

perspektiver. Eller med andre ord: Bare i dette ene kapitel
er der gods nok til planlægning af indtil flere vedkommende
undervisningsforløb.
Den samme divergente tilgang ses i det følgende kapitel,
hvor funktion, kommunikation og æstetik eksemplificeres
gennem tre håndfaste forslag til design og fremstilling af
fuglehuse. En type målrettes funktionel brug i naturen, en
type inddrages som kommunikerende symbol på værdier
som natur, hygge og fritid, mens en tredje udfoldes som oplæg til en udsmykningsopgave.
De enkelte kapitler afrundes af overskuelige og relevante
litteraturlister. I nogle tilfælde måske lige kortfattede nok,
for eksempel vil det give mening at udvide med forslag til
uddybende faglitteratur, hvis den enkelte lærer skulle have
brug for en mere kvalificeret klangbund i sit forarbejde, end
de formelle tilgange kan bidrage til. Enkelte af bogens tekster er illustreret med enkle teorimodeller eller stemningsskabende fotos. Mens der relateres til brugen af de første
igennem argumenter og eksempler, fremstår de sidste desværre uden uddybende information.
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Lærerstillinger

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2018

Teamkollega
til vidtgående specialundervisning
Storebæltskolen i Korsør søger pr. 1. marts en lærer til vores
udskoling

Nummer 02: Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 12
Nummer 03: Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 12
Nummer 04: Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 12
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE

Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med
generelle indlæringsvanskeligheder.
Se flere oplysninger på www.storebaeltskolen.dk.
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bogen,
Lærer Pernille Kepler har læst
i 2013 var
som afdækker, at lockouten
hun have en
planlagt af regeringen. Nu vil
kommende
god arbejdstidsaftale ved de
overenskomstforhandlinger.
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Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk
Øvrige job

KONSULENT SØGES PÅ FULD TID
HURTIGST MULIGT
Systemisk-consult søger en ny frisk konsulent fuld tid, hjemmeboende
på Sjælland. Systemisk-consult arbejder med skoleudvikling indenfor
trivsel og læring. Inklusion, klasseledelse, teamudvikling, ledelsesudvikling, observation, feedback og forældreforedrag er bare nogen af de ting
vi udbyder.
Vi arbejder i hele Danmark og er meget praksisnære helt ud i klasserne
Se mere på www.systemisk-consult.dk
DU SKAL:
have specialpædagogisk/AKT viden, have viden om systemisk-tænkning
og narrativ teori, have en frisk energisk udstråling, være en fremragende
formidler, kunne stå i modvind, kunne med skiftende arbejdstider, have
et anerkendende og holistisk børnesyn, kunne analysere, trives med at
arbejde selvstændigt, have et godt helbred, have lærerbaggrund, have
kørekort og bil
Kan du se dig selv i ovenstående så send en ansøgning med vedlagt CV
og relevant dokumentation til info@systemisk-consult.dk.

Vi kan tilbyde
• en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
• et dokumenteret godt arbejdsmiljø der er præget af stor
åbenhed og skulder ved skulder-samarbejde
• 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 trivsel, høj
faglighed og godt samarbejde
• en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og
motorvejen
• en attraktiv løn. Kurser samt supervision således, at der er stor
mulighed for personlig og faglig udvikling
• en rundvisning og en samtale før du søger stillingen, så du kan
se og høre om vores fantastiske skole.
Vi forventer, at du
• tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle
behov
• arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer,
potentialer og behov
• er god til at planlægge og god til at ekstemporere når planen
ikke holder
• er god til at reflektere over egen praksis, og at du kan arbejde
med dig selv på det personlige og faglige plan
• er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i
et konstruktivt samarbejde
• kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
• 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 og som kan arbejde tværfagligt
• er uddannet lærer og gerne med erfaring inde for specialundervisningsområdet
• er god til at bruge IKT.
Ansøgningsfrist
24. januar 2018 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes 30. januar 2018.
Ansøgning sendes via slagelse.dk.
For flere informationer kontakt skoleleder, Benjamin Ejlertsen, på
tlf. 51 18 57 55 eller på beejl@slagelse.dk.

For nærmere info: ring 20435030
Der kan ved ansættelse i Slagelse Kommune indhentes straffeattest.

Ansøgningsfrist den 22. januar kl. 12

slagelse.dk
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Lederstillinger

AFDELINGSINSPEKTØR TIL GRUNDSKOLEN
PÅ INGRID JESPERSENS GYMNASIESKOLE
Vi søger en leder af grundskolen der
forener evnen til pædagogisk og
organisatorisk udvikling med respekt
for skolens værdier og traditioner
Vi forventer at du besidder:
• Ledelseserfaring og gerne relevant ledelsesuddannelse
• Pædagogisk indsigt og erfaring med pædagogisk og organisatorisk udvikling
• Vidtfavnende samarbejdsevner og udpræget sans for personaleledelse
• Administrative kompetencer og økonomisk forståelse
• Evne og vilje til at indgå i fælles ledelsesteam for grundskole og gymnasium
Vi søger en leder med:
• Stærke analytiske evner og overblik, også
når udfordringerne er store
• Gåpåmod og erfaring med at implementere beslutninger
• Kvalifikationer til at fungere som inspirator og sparringspartner pædagogisk og
fagligt
• Ambitioner kombineret med synlighed i
forhold til kolleger, elever og forældre
• Personlige egenskaber der matcher krav
om både imødekommenhed og styrke
Ingrid Jespersens Gymnasieskole er en privat, selvejende skole, som omfatter grundskole, SFO, musikskole, gymnasium og GSK.
Skolen er grundlagt 1894 og har 670 elever
i grundskolen og 300 elever i gymnasiet.
Skolens øverste ledelse er en forældrevalgt
bestyrelse.

Skolens ledelse består af rektor, i gymnasiet af
vicerektor og to pædagogiske uddannelsesledere, i grundskolen af afdelingsinspektør
og to viceafdelingsinspektører.
Vicerektor og afdelingsinspektør refererer
til rektor.
Skolens profil er faglighed, kreativitet og
omsorg for den enkelte. Vi lægger vægt på
åndsfrihed, tolerance og dialog. Vi har et
stærkt og tillidsfuldt samarbejde mellem
skole og hjem. Vi kan godt lide at der er højt
til loftet og en hverdag præget af rummelighed og gensidig respekt. Skolen er kendt
for et højt fagligt niveau og særlig fokus på
det kreative område. Lærerkollegiet er ambitiøst og velkvalificeret, og der er et velfungerende samarbejde mellem lærere og
ledelse.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende
overenskomst mellem LC og Finansministeriet.
Der tillægges resultatlønskontrakt efter aftale.
Vil du vide mere:
Du er velkommen til at kontakte rektor Otto Strange
Møller telefonisk på 40 10 10 22 eller 35 26 36 22. Se
meget gerne skolens hjemmeside www.ijg.dk
Ansøgningsfrist den 17.01 på job@ijg.dk.
Ansøgningen stiles til rektor.
Ansættelsessamtaler afholdes den 22.01 og 23.01.
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Kvik-nr. 53032841

jobannoncer
FRA LÆRERJOB.DK

SkolenSputnik 2, 2400 København NV

Fysiklærer til specialområdet
§ Ansøgningsfristen er den 14. jan. 2018

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

Lederstillinger

Øvrige job

Kvik-nr. 53048379

Hummeltofteskolen, 2830 Virum

Vi søger en lærer til Hummeltofteskolen
§ Ansøgningsfristen er den 12. jan. 2018
Kvik-nr. 51890954

Basen Skole, 2100 København Ø

Mercuri Urval A/S, 2900 Hellerup

Visionære lærere eller pædagoger søges

Skolechef – Svendborg Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 12. jan. 2018

Kvik-nr. 52205527

Kvik-nr. 53202798

Marie Jørgensens Skole, 5000 Odense C

Gyvelhøjskolen, 8464 Galten

Skoleleder søges til Marie Jørgensens Skole

Lærer til mellemtrinnet, Gyvelhøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2018

Kvik-nr. 52806267

Kvik-nr. 53204731

Ungdomsbyen, 2200 København N

Gyvelhøjskolen, 8464 Galten

Ungdomsbyen søger ny, initiativrig leder

Lærer i indskolingen, Gyvelhøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 16. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2018

Kvik-nr. 52847704

Kvik-nr. 53215738

Herrestrup Skole, 4571 Grevinge

Amager Privatskole, 2770 Kastrup

Lærer og pædagog søges til Herrestrup Skole

Visionær og erfaren skoleleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 12. jan. 2018
Kvik-nr. 53217777

Kvik-nr. 52862711

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Juelsminde Skole, 7130 Juelsminde

Afdelingsleder til Antvorskov Skole

Barselsvikar med dansk, geo., samf., tysk

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 14. jan. 2018
Kvik-nr. 53215795

Kvik-nr. 52921241

Sydskolen, afd. Asnæs, 4550 Asnæs

Sydskolen, Fårevejle, 4540 Fårevejle

Lærer/pædagog til Sydskolen Asnæs

Afdelingsleder til Sydskolen i Fårevejle

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 22. jan. 2018

Kvik-nr. 52909886

Kvik-nr. 53262370

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Basen Skole & Familiebehandling, 2100 København Ø

Teamkollega til specialundervisning

Lærere og pædagoger søges til Basen i Birkerød

§ Ansøgningsfristen er den 24. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2018

Kvik-nr. 52995716

46 /

Kvik-nr. 53201379

Kvik-nr. 53262599

Herlufsholm Skole og Gods, 4700 Næstved

Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

Lærer

Skolen på Duevej søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 12. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 19. jan. 2018
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Kvik-nr. 53290417

Kvik-nr. 53436220

Birkerød Skole, 3460 Birkerød

Lyngholmskolen, 3520 Farum

Afdelingsleder til Birkerød Skole

Matematiklærer til specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 12. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 18. jan. 2018

Kvik-nr. 53292549

Kvik-nr. 53444315

Kobberbakkeskolen, afd. Sct. Jørgen, 4700 Næstved

Egedal Kommune, Skolecenteret, 3660 Stenløse

Pædagogisk afdelingsleder

Distriktsskoleleder til Egedal Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 20. jan. 2018

Kvik-nr. 53290894

Kvik-nr. 53444322

Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund, 4700 Næstved

Vigersted Skole, 4100 Ringsted

Afdelingsleder

Lærer til A-huset på Vigersted Skole

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2018

Kvik-nr. 53369035

Kvik-nr. 53669350

M/S Stixtus, 1439 København K

Låsby Skole, 8670 Låsby

Specialelever søger lærer

Speciallærer til Låsby Skole pr. 1. marts

§ Ansøgningsfristen er den 20. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2018

Kvik-nr. 53357782

Kvik-nr. 53681775

Grenen - Dalstrup, 8500 Grenå

Gribskov Efterskole, 3210 Vejby

Matematiklærer til intern skole

Efterskolelærer

§ Ansøgningsfristen er den 18. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2018

Kvik-nr. 53290455

Kvik-nr. 53726052

Tale- og Kommunikationsafdelingen på IKH, 8800 Viborg

Systemisk-consult, 2830 Virum

Ny afdelingsleder med visioner

Konsulent søges på fuld tid hurtigst muligt

§ Ansøgningsfristen er den 22. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2018

Kvik-nr. 45400553

Kvik-nr. 53937423

Sankt Petri Skole, 1451 København K

Kulsbjerg Skole, 4773 Stensved

Lærerstilling på Sankt Petri Skole

En lærer og en lærer/pædagog

§ Ansøgningsfristen er den 12. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 01. feb. 2018

Kvik-nr. 53369038

Kvik-nr. 53982062

Møn Friskole, 4780 Stege

Vordingborg Kommune, 4720 Præstø

Møn Friskole søger skoleleder fra 1. april

Medarbejder til afd. for Skoler, PPR og Forebyg.

§ Ansøgningsfristen er den 22. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 24. jan. 2018

Kvik-nr. 53436189

Kvik-nr. 53995786

Østskolen, afd. Rollo, 4640 Faxe

Stillinge Skole, 4200 Slagelse

Skoleleder til Østskolen, genopslag

Lærer til Stillinge Skole – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 15. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 28. jan. 2018

Kvik-nr. 53436216

Kvik-nr. 54051198

Institut Sankt Joseph, 2100 København Ø

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Lærer til indskolingen (tidsbegrænset)

AKT-lærer til overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 22. jan. 2018

§ Ansøgningsfristen er den 29. jan. 2018
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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
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.

Hyggeligt hus i
sydspansk bjergby

Rækkehus i Spanien

Skøn tagterrasse med
flot udsigt over bjergene,
2 soveværelser, gode
spisesteder, nationalpark, golf, internet.
Telefon: 40371994
www.udlejning-sydspanien.dk

Stort, charmerende byhus
i andalusisk bjergby
400-550€/uge. Se
www.casavila.dk
Telefon: 20781416
www.casavila.dk

10 km syd for Alicante,
60 m2, 10 m til fælles
swimmingpool, 1,5 km
til pragtfuld badestrand.
Telefon: 60654548
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Ferie i stråtækt gård
på Nyord ved Møn

Smuk gård midt i den
idylliske Nyord By udlejes som feriebolig. Der
er plads til 10 personer.
Pris fra 3300 kr.
Telefon: 30744140
www.nyordgaard.dk

Byhus i Andalusien

Lille charmerende byhus
til leje i Gualchos. Huset
er i 3 etager .
Dejlig terrasse med
masser af sol. Internet.
Telefon: 21754774

rubrikannoncer

SKOLEREJSER

EUROPA
Priser fra kr. 698,Ring på 8020 8870 og få en uforpligtende snak med
Tommy eller Lise, to af vores skolerejse-eksperter.

Tommy Iversen

Lise Sloth Pedersen

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

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

www.StudieXpressen.dk

48 /

ITALIEN HOS HANNE

BERLINSPECIALISTEN

På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra
kr. 200/pers.

4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

Eller nær TOSCANA, 2 landhuse

www.berlinspecialisten.dk

Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille
have, udlejes hele året fra kr. 3.700/uge.
Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863

Lejrskole i Sønderjylland

e-mail: hanne@hotel-dalia.it

www.6401.dk

www.hotel-dalia.it

Universe, 1864 og Tyskland

SPAR 10% PÅ

SKOLETUR TIL BERLIN! *
*v/ophold på A&O Hostel Friedrichshain eller A&O Hostel Kolumbus.
Tilbuddet gælder for grupper på min. 30 deltagere, og rejsen skal afvikles
i 2018. Bestil inden den 1. marts 2018. Kontakt os og få et tilbud!

SKOLEREJSER

MED
INDHOLD

GODT NYTÅR FRA

Tlf. 98 12 70 22 • info@eurotourist.dk • www.eurotourist.dk
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Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.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+.

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

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske,
økonomiske og tjenstlige forhold
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan
man henvende sig om konkrete
sager om arbejdsskader og psykisk arbejdsmiljø, om medlems
administration, låneafdeling, understøttelseskasse og udlejning
af foreningens sommerhuse.
KONTINGENTNEDSÆTTELSE
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er
ledige, har orlov eller er på barsel,
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på
www.dlf.org
LÅN
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 33 69 63 00, eller der kan
ansøges direkte på vores hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente
og beregne dit lån på:
www.dlf-laan.dk
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ARBEJDSMILJØ

Formand
Lærerstuderende Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,
jejo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

SÅDAN
BEKÆMPER
SPECIALSKOLE
VOLD

PIRLS
HVORFOR
DUMPEDE
VI NED PÅ EN
13.-PLADS?

LÆS SIDE 6

LÆS SIDE 10

LÆRINGSPLATFORME:

»DET ER JO
BARE RINGBIND
PÅ EN SKÆRM«

For nogle lærere et nyttigt redskab
– for andre en ødelæggende spændetrøje.
LÆS SIDE 18

Forsideillustation: Datagraf
Communications
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WWW.LPPENSION.DK

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 28:

D

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

S KRE

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

R

ND

Lærerstuderendes
Landskreds

DES L
EN

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

LÆ
R

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Dorte Andreas
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
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Folkeskolen er fremstillet hos
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USKOLET VED MORTEN RIEMANN

FOR KORTE NYHEDER

Fordele ved lortejanuar
Alle hader januar. Måneden er opkaldt efter
den romerske gud Janus, ham med de to ansigter. Nederen type. Middeltemperatur: 0,0
°C, nedbør: 57 millimeter, soltimer: 43, farve:
utroligt mange grader af grå og ved gud ikke på
nogen erotisk Anastasia Steele-måde. Nå, men
er der da slet ikke noget godt at sige om årets
første måned? Jo, jo, hør her:
• Der findes ikke dårlige måneder. Kun forkert påklædning. Plus eventuelt mindset.
• Nye eksotiske bandeord – fra ham, du åbenbart kom til at cykle lidt i vejen for i morgentrafikken – minder om, at det danske sprog
stadig er i en rivende udvikling.
•K
 ollegers spraglede overtrækstøj, der konstant hænger til tørre på lærerværelsets radiatorer, har ikke blot en dekorativ effekt, de
gennemblødte gevandter bibringer også rummet en spændende ny, lidt jordslået fornemmelse, der delvist overdøver den sædvanlige
lidt sure odør af BKI-kaffe.
• Ingen besvær ved filmfremvisning i lokaler
med manglende eller defekte mørklægningsgardiner, når det er bælgmørkt 24-7.

• Brun-grå-sort sjap på skolens gulve fungerer
som underholdende glidebaner, der tillader
dig at entrere klasseværelser på sjove og overraskende måder til begejstring for eleverne.
• Ham digterfyren Nordbrandt påstår jo, at
november er langt værre.
 uskeslag er også en slags bevægelse i sko•K
ledagen.

•M
 adpakke holder sig frisk i ugevis nede i tasken, når det hele tiden er så pissekoldt.

• Alle er syge eller har ondt over det hele, så
det er en særlig tid for den kollega, der ved
alt om forskellene mellem treo og kodimagnyl
og ipren og paracetamolacetyl og irriterende
panodil hot.

• Mørket gør det nemmere for gårdvagter at
smugryge uden at blive opdaget.

• Der er håndbold.
• Selv blandt de mest fremmedfjendske ultrapatrioter kan der i denne måned spores forfriskende nuancer i vurderingen af fædrelandets fortræffeligheder, for eksempel »hvad
fuck laver jeg her?«
• Dryp, træk og småoversvømmelser er en
uvurderlig hjælp for skolens tekniske personale til at spore, hvor skolebygningen trænger
til reparationer.

• Der må indrømmes et vist element af underholdning, når Alvilda med den ivrige mor får
en vasker af drengene fra 7.
 egrebet »strandklar« udmærker sig ikke
•B
ved sin aktualitet, og under tre lag fleece og
uld og termo er der alligevel heller ikke en
sjæl, der kan tjekke, om du holder dig til den
skide kur, du har planlagt med din veninde.
• Inden vi får set os om, er der gået utrolig
lang tid, og vi skal til at belemres med alt muligt kådt og lalleglad forårspjank fra anstrengende overskudskolleger.

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre
alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 139
Tegning: Craig Stephens

50 /

FOLKESKOLEN / 01 / 2018

152168 p50-52_FS0118_Uskolet.indd 50

08/01/18 14.35

y
N
ds
ku
ls !
ti ulje
p

Gør dine
elever til
bæredygtige
energi
agenter

Velkommen til landet Elektricitanien. Vores minister har
brug for hjælp til at omlægge landets energisektor til
bæredygtig energi. Og dine elever er hermed hvervet
som hjælpende agenter.
Book en lærerig og sjov dag for din 5./6. klasse på Experimentariums
og Ørsteds populære skoleværksted, Energiagent for en dag.
Værkstedet er gratis, når entreen til Experimentarium er betalt.
Læs mere og book tid på experimentarium.dk/skole
Søg om op til 5.000 kr. i transporttilskud
Ligger jeres skole uden for Region Hovedstaden? Og har I lyst til at være
energiagenter for en dag på Experimentarium i Hellerup?
Så har I mulighed for at søge om ét af 10 transporttilskud på op til 5.000 kr.
Send navn, adresse, postnummer på skolen og kontaktdata på dig samt en
kort beskrivelse af hvorfor netop din klasse skal på tur.
Du sender jeres indstilling på mail til energiagent@experimentarium.dk
senest 31. januar 2018.
De 10 heldige skoler vælges af Ørsted og Experimentarium ud fra den
bedste beskrivelse, og skolerne får direkte besked senest 12. februar 2018.
Tilskuddet skal være udnyttet i 2018. Særlige vilkår gælder.
Læs mere på experimentarium.dk/transporttilskud
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