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MATLAB
MATEMATIK 0. KLASSE
Lad eleverne lære matematik i MatematikLaboratoriet, MatLab – Gyldendals nye
matematiksystem!
■

Indeholder konkrete læringsmål skrevet ud fra

■

En undersøgende og problemorienteret tilgang

Forenklede Fælles Mål
til matematikken
■

Bygger på forskning i, hvordan børn lærer matematik

■

Et tæt samspil mellem bog og web
Se mere på matlab.gyldendal.dk

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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Høje
forventninger

Ambitionerne for, hvad folkeskolen skal kunne, vokser og vokser,
samtidig med at tiden til at opfylde dem bliver mindre og mindre. Hvis nye
projekter skal lykkes, er der brug for opbakning og ikke mindst tid. Her på
det seneste har vi igen og igen set, at de, der skulle levere opbakningen – Undervisningsministeriet – godt kunne have brugt lidt mere forberedelsestid:
Folkeskolen skal sørge for, at mindst 80 procent af eleverne skal være gode
til at læse og regne i de nationale test, samtidig med at elevernes trivsel skal
højnes. Ministeren skal fortælle, hvordan det går, i en årlig statusredegørelse
for folkeskolen i juni. Men desværre kunne ministeriet ikke nå at samle data
sammen før sommerferien.
Ungdommens Uddannelsesvejledning skal sørge for at gøre de svageste
unge uddannelsesparate for meget færre penge end før – nu skal der nemlig
kun individuel vejledning til de 20 procent, som ikke er uddannelsesparate.
Ministeriet skal opgøre antallet af uddannelsesparate på landsplan. Først talte
man sig frem til 24 procent, der ikke var uddannelsesparate. Nogle dage efter
opdagede man en regnefejl – det var faktisk omkring 26 procent.
Udskolingslærerne skal sørge for at planlægge, rette og censurere afgangsprøver med et stort antal nye forsøgsordninger og fremskudt karakterdeadline i det første år med folkeskolereform, flere undervisningstimer og mindre
forberedelsestid. Ministeriet skal som altid styre, hvilke censorer der skal
rette hvilke skolers prøver – i år drillede det, og censorfordelingen blev meget
forsinket. Selve prøverne udarbejdes også centralt. Men desværre
viste det sig, at de nye smarte, selvrettende læseprøver ikke virkede, som de skulle, så udskolingslærerne
måtte gennemføre prøverne én gang til – på papir og
med censorer på. Og det viste sig, at problemerne også gjaldt de

naturfagsprøver, som har kørt i årevis, så dem måtte lærerne også i gang med
at rette manuelt.
Det er ikke pænt at fremhæve fejl og forsinkelser. For det er menneskeligt
at fejle, og vi gør det alle sammen. Men hvis du går på sommerferie med
en fornemmelse af, at det forventes, at du kan bryde den sociale arv, højne
elevernes faglige standpunkt markant og sikre, at de trives bedre i skolen
og kommer godt videre i ungdomsuddannelserne, så fortjener du at vide, at
eksperterne i Undervisningsministeriet har haft problemer med at
løse opgaver, der er langt, langt enklere.
Rigtig god ferie!

Forenklede Fælles Bål
»Man forsøger febrilsk at
få ild i bålet og forklare, at
det sagtens kan lade sig
gøre, og at det faktisk
bliver et helt fantastisk bål,
når ilden lige om lidt får
fat. Men der kommer aldrig
ild i bålet, for træet
ligger alt for tæt, der
er ingen ilt«.
Lis Zacho

Valg
»At stemme til højre en enkelt gang går verden ikke
under af. Man har jo altid
lov til at skifte parti igen
om fire år. Som man siger:
– så ka’ de lære det, ka’
de! Lad os derfor bare ryste
posen og gøre noget nyt«.
Susanne Fabricius

»… Så jeg stemmer vildt,
mærkeligt og sikkert skørt.
Jeg stemmer Alternativet,
men de taler om bæredygtighed, relationer,
visioner, menneskelighed,
utopier, det har jeg brug
for, så må det gå,
som det går«.
Josephine Kaldan

KAREN RAVN,
HANNE BIRGITTE
JØRGENSEN,
WEBREDAKTØR
ANSV.
CHEFREDAKTØR
KRA@DLF.ORG
HJO@DLF.ORG
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Få dine elever
ud af klasselokalet
Tre gode grunde til at finde ind på sikkertrafik.dk/SKOLE:
1

Få dine elever ud af klasselokalet! Materialerne kombinerer teori og
praksis – det giver bevægelse i undervisningen

2

Spar forberedelsestid! Planlagte forløb med tilhørende lærervejledning

3

Hjælp til årsplanen! Ny læseplan for færdselslære – komplet med
færdighedsmål, vidensmål og læringsmål

144573 p58-60_FS1215_Uskolet.indd 59

15/06/15 12.47

Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

FYSIK/KEMI . 7.- 9. KLASSE

Fysik/kemi-undervisning
- der dækker forenklede Fælles Mål
Prøv Naturens Univers – et moderne
grundsystem til fysik/kemi, som sender dine
elever på spændende udflugter til dagligdagens
fysik og kemi – og giver dem lyst til at udforske
naturvidenskaben.
Det er et mål med systemet, at eleverne
forundres over naturen og naturvidenskaben
og dermed får større lyst til at udforske nyt og
ukendt stof.
Med Naturens univers får
eleverne et system med
en klar progression og
sammenhæng i stoffet.
Se uddrag af bøgerne på
alinea.dk

184629 – FSB 12, Juni 2015

Klar til skolestart: Naturunivers.dk er
opdateret med supplerende tekster, så
systemet dækker forenklede Fælles Mål

Fleksibilitet i læring og undervisning
Naturens Univers er en del af Har du bog, har du web-konceptet. Her får du en
trykt grundbog og adgang til hjemmesiden Naturensunivers.dk. Her er der arbejdsark,
interaktive animationer og supplerende tekster, der understøtter elevernes læring.
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Flot faglig rejse til hverdagen “på verdens tag”:

6

20

14
PROFESSIONSIDEAL

Bøger, film, web, app og masser af faglige og
kreative opgaver: Kim Langer har skrevet årets
spændende fortælling, Det tredje øje, om en
dreng i det vestlige Himalaya og en pige i Kathmandu – og deres mystiske amulet. Elevbogen
rummer også fabler, fakta, fotos og tegninger.
Materialet er lavet lige før jordskælvet og har
fokus på Nepals natur og kultur – og på den
hverdag, de nu er i gang med at opbygge igen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dansk, natur/teknologi og tværfaglige temauger
Tilpasset Forenklede Fælles Mål for 1.-4. klasse
Elevweb og iPad-app med online-opgaver og UNI-login
Tre engagerende forløb med varierede opgaver
Lærerweb med opgavebank, filmbank og fotobank
Temafilm fra DR, Care og Danida
Madopskrifter, leg og bevægelse
Børne-rap med Per Vers
Lydbøger, læsestøtte og varieret lix
DR har Nepal-tema i efteråret på Ramasjang og Ultra

CARE Danmark tilbyder 150 gratis foredrag med
fortælling og ting fra Nepal. Kræver hurtig tilmelding.
U-landskalenderen støtter i år CAREs arbejde for bedre
ernæring og uddannelse til bjergbørn i Nepal.

PRINCIPPROGRAM

VEDTÆGTERNE

Kongres
2015-forslag

At arbejde som
teamfolk

På Trekronerskolen planlægger årgangsteamene
altid deres undervisning
sammen. Læs også om
pædagogisk udvikling,
målstyring og koordinering om, hvordan en facilitator kan skabe tid og
værdi på møder.

DLF skal slankes
– mindre hovedstyrelse, færre kongresser.
Udgiverselskab, så fagbladet Folkeskolen kan
få del i mediestøtten.
Nyt principprogram.

GERM HÆRGER GLOBALT
Måden at standardisere uddannelserne og
skolerne på globalt kalder han Germ – en reformvirus. Den finske forsker Pasi Sahlberg
advarer. Dansk forsker mener, at Germ er som
Roundup for uddannelsessystemet.

LÆRERVEJLEDNING

BESTIL
klassesæt nu
Intropris 249 kr.
u-landskalender.dk

DLF

KIM LANGER

30 store elevbøger
2 lærervejledninger
Adgang til app, opgaver
og alle web-materialer

Lærerne siger:
“Fantastisk materiale” – Gennemarbejdet, fyldt med idéer,
lige til at gå til” – “Anbefaler det til alle jeg kender!”

4/
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Ta’ på faglig opdagelse i Nepal
KIM LANGER
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8.a

INTROPRIS I FORÅRET 249 kr. Bestil nu på u-landskalender.dk

1.-4. klasse * Dansk, natur/teknologi og tværfagligt * 30 elevbøger * 2 lærervejledninger
Tematiske film fra DR og Danida * Masser af opgaver på app, på web og i klassen
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Antorini gled i lockouten

Spændende ny fortælling af Kim Langer er den røde tråd i tre skalérbare forløb.
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Tilpasset de nye Fælles Mål.

Arbejder med
tryg skolevej

Ta’ på faglig opdagelse i Nepal
A n n on c e

KIM LANGER
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Spændende ny fortælling af Kim Langer er den røde tråd i tre skalérbare forløb.
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Tilpasset de nye Fælles Mål.
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TEAMSAMARBEJDE
TEAMSAMARBEJDE

Forberedelse:

Som teamfolk vi dele

Biografen med plads til 100 elever er en stor hjælp. I den
fælles plan for 9. årgang er der flere film knyttet til de enkelte emner – Marianne Wange har »Adams æbler« i beredskab i kristendom for eksempel, og Petar Granic har her
sat »Vidnet« på som afslutning på et amishforløb i engelsk.

På Trekronerskolen i Roskilde har årgangsteamene altid planlagt deres
undervisning sammen og deler i høj grad ideer, forløb og materialer.
TEKST

KAREN RAVN

FOTO

BO TORNVIG

Å

bne døre og et tæt, tillidsfuldt teamsamarbejde. Det er grundlaget for, at
man for alvor kan begynde at spare
tid ved at forberede sig i fællesskab og
ved at »dele« forberedelse, så én lærer forbereder undervisningen til tre klasser.
Den ubetingede tillid til kollegerne i
teamet er en forudsætning, er Marianne
Wange og Petar Granic enige om. De udgør
to femtedele af Trekronerskolens Team 9 og
6/

byder indenfor i teamrummet. Petar Granic
har en dvd-æske i hånden. Alle tre 9.-klasser
har været til terminsprøve hele formiddagen,
og nu har han sat Harrison Ford-filmen »Vidnet« på i skolens biograf som afslutning på
det amishtema, klasserne har haft i engelsk.
Mens de 75 teenagere slænger sig i biografens
gule og brune klapsæder arvet fra den nærliggende kino, fortæller han og Marianne Wange
om, hvordan de forbereder hele årgangens
undervisning i fællesskab. Roskilde Kommune
følger lov 409’s bogstav. På Trekronerskolen
har lærerne altid arbejdet på den måde, som
mange sætter i forbindelse med folkeskolereformen, med fælles forberedelse på tværs

af årgangen. Alligevel har også Trekronerlærerne fået meget mere travlt end før, og
Marianne Wange og Petar Granic forstår slet
ikke, hvordan andre skoler kan få det til at
hænge sammen, når de ikke har det fleksible
skema, som Trekronerskolen er »født« med
for 14 år siden. Ordningen betyder for eksempel, at teamet kan beslutte, at alle tre 9.-klasser har engelsk denne eftermiddag – med en
dvd-afspiller som underviser, men med et
reelt formål, der passer ind i årsplanen. Eller
årsplan og årsplan … Marianne Wange indrømmer, at årsplanen faktisk er en af de ting,
de simpelthen ikke har nået at få færdig i år.
»Men vi har nogle overskrifter for, hvad
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fandt som vanligt sted i et sommerhus før
sommerferien.
»Der lægger vi det, vi kalder teamplatformen – det tager et døgns tid. Det er sådan
nogle tjekpunkter – værdier, aftaler, og hvem
gør hvad«.

Dækker sygdom i teamet

der skal ske i løbet af året, og vi har nogenlunde aftalt, hvem der gør hvad«.
Men hvordan føles det for lærerne, når de
ikke har haft tid til at forberede sig, men i tasken har en kollegas materiale, som de kun lige
har kastet et blik på?
»Du ser på improvisationens mester«, griner Marianne.
»Så længe man lige har skimmet det igennem og ved, at der ligger de kopiark, der skal,
og så videre, så er det helt fint«, siger Petar.
»Men relationen skal være på plads i teamet,
man skal stole på hinanden – det er forudsætningen«.
Men hvad så med de svage punkter, hvis der
er ting, man ved, en kollega ikke er så god til?
»Petar ved jo, at selvom jeg er biologilærer, så har jeg ikke den science- og matematikagtige tilgang til biologien, så der har
jeg brug for support. Det kræver åbenhed i
teamet, og det har vi, fordi vi er vant til de
åbne døre«, siger Marianne Wange og tilføjer,
at hun ved fra andre skoler, at det er angstprovokerende for mange lærere, at de går ud
og ind af hinandens undervisning, som de
altid har gjort på Trekronerskolen.
Den første planlægning af dette skoleår

Overskrifterne for, hvad der skal ske i de enkelte fag og på tværs af fagene, er altså fælles
for alle tre klasser. Ved kortere sygdom, kurser
og lignende dækker teamet hinandens fravær
ind. Somme tider går de bare videre med
deres eget fag i stedet for det fag, kollegaen
skulle have haft – andre gange går de bare ind
og overtager det, der i forvejen er planlagt.
»Hvis jeg for eksempel fik en sms fra Dan
Lerdrup i dag om, hvorvidt jeg ikke kunne
sætte ’Intet’ i gang i dansk, så ville det passe
perfekt, for han er lige efter mig, så den har
jeg lige læst med min klasse«, fortæller Marianne Wange. Detaljerne i, hvordan de vil
arbejde med Janne Teller-romanen, har de tre
dansklærere altså lagt fast hver for sig. Men
når de så sidder og forbereder sig og får en
god ide eller falder over et godt materiale, så
fortæller de det straks til hinanden.
Forleden havde Marianne Wange den sidste
dansktime før jul. Klassen var færdig med »Intet«, og hun ville ikke sætte noget større i gang
lige før ferien. Derfor gik hun på biblioteket
for at finde novellen »Bryllup med Eliza«, som
har nogle træk til fælles med »Intet«. Team 9’s
tredje dansklærer, Merete Jørgensen, havde
biblioteksvagten og sagde straks: »God ide.
Tager du ikke lige en kopi til mig«.
»Måske bruger hun den – måske gør hun
ikke«, siger Marianne Wange.

Fælles opgivelser – og genbrug
Der står ingen steder i folkeskoleloven, at
der skal være ét sæt tekstopgivelser til 9.a’s
afgangsprøve i mundtlig dansk, et andet til
9.b og et tredje til 9.c. På Trekronerskolen i
Roskilde har der altid kun været ét sæt tekstopgivelser, selvom der er tre klasser og tre
dansklærere – eleverne har jo stort set læst de
samme tekster. Det er også en måde at spare
forberedelsestid på. Og Petar Granic og den
anden matematiklærer i teamet har også allerede allieret sig med sidste års 9.-klasseteam
og fået deres prøveoplæg, som de kan tage
udgangspunkt i.
På Trekronerskolens lærerintranet ligger

FÆLLES FORBEREDELSE
82 procent af lærerne i en ny Scharlingundersøgelse for fagbladet Folkeskolen
føler sig dårligere eller meget dårligere
forberedt end før folkeskolereformen og
lov 409. 81 procent når ikke alle deres
opgaver, og mange har valgt at skære
ned på antallet af skriftlige opgaver for at
lette på rettearbejdet.
Også lærerne på Trekronerskolen ved
Roskilde skal undervise mere på bekostning af forberedelsestiden, og også her
føler lærerne sig pressede. Men i de 14
år, skolen har eksisteret, har lærerne altid
forberedt undervisningen i team, og det
betyder, at de har stor erfaring med at
dele undervisningsforløb og dermed spare
på den individuelle forberedelse. De ideer
deler de gerne ud af, selvom det ikke løser
problemet med for lidt tid alt i alt.

mapper med undervisningsforløb til alle fag.
Petar og Marianne erkender, at de er bagud
med at få lagt materialer ind. Men det er
et godt sted at søge, hvis man mangler lidt
afveksling, fortæller de og viser en biologijeopardy, en kollega har lagt ind, og som giver
en god biologitime.
»Det er der jo ingen grund til, at man selv
skal sidde og lave«.
Lærerne plukker og deler altså det bedste,
de kan få fat i. Men ville det ikke være bedre
og mere besparende på forberedelsestiden,
hvis man lod ministeriet sammensætte en
autoriseret kogebog for god, gennemprøvet
undervisning, som alle lærere skal følge?
»Man er nødt til at tage udgangspunkt i sit
lokalområde og sine elever – det ville slet ikke
fungere for mig«, siger Marianne Wange.
»Nej! Jeg skal have ejerskab til det, jeg underviser i«, understreger Petar Granic.
Marianne og danskkollegaen Merete har
for nylig set en video med en perfekt målstyret undervisning og et synligt læringsforløb i
billedanalyse. I starten kiggede de begejstret
på hinanden og aftalte, at det skulle de bruge,
men hen ad vejen blev de i tvivl:
»Når det hele er så målstyret, så er der
FOLKESKOLEN / 12 / 2015 /
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Biologijeopardy giver en god,
afvekslende biologitime – det
er der ingen grund til, at man
selv skal sidde og lave. Marianne Wange og Petar Granic
viser rundt i materialerne til de
forskellige fag, som Trekronerlærerne deler på intra.

ikke plads til alle de skæve, dejlige, kreative
unger og deres indfald, og hvis vi også vil
have, at eleverne skal være innovative og
kreative, så skal vi passe på med at presse
dem mere ned i kasser!«

Petar er den i teamet, der kaster flest ideer
op i luften, mens de fleste af de andre er gode
til at gribe ideerne og få dem ført ud i virkeligheden. Det er vigtigt med både gribere og
kastere i et team, understreger de.

Plan for 600 skoledage

Fordybelse sparer rettetid

Selvom der er tre klasser og fem lærere, foregår mange af ugerne helt på tværs af årgangen, og så fordeler de forberedelsesarbejdet
imellem sig. Da teamet overtog de tre klasser
i 7., mobbede eleverne dem med, at de drak
kaffe hele tiden. Det inspirerede til et kæmpe
kaffetema på tværs af alle fag, hvor der blev
læst Karen Blixen, arbejdet med den internationale kaffebørs, kaffeplanten, i- og ulande,
og det hele kulminerede med en cafe med
servering af bæredygtig kaffe på bydelens Trekronerfestival.
På væggene i teamrummet hænger plancher med kulørte post-it-lapper, hvor hver
farve repræsenterer et fag. Her er teamet i
fuld gang med at planlægge det næste hold,
de håber at få lov til at følge som samlet team
fra 7. til 9. klasse. Planen er at gøre det næste
hold endnu mere sammenhængende på tværs
af årgangen.
»Ideen er at planlægge de 600 skoledage i
udskolingen som en helhed, og alle må byde
ind. For eksempel taler engelsklærerne om
USA’s stater, og så siger matematiklærerne,
at dér kunne man arbejde med rejsebudgetter«.

I foråret talte teamet meget om, hvordan man
kunne skære ned på de mange retteopgaver,
som fylder så stor en del af forberedelsestiden i udskolingen.
»Jeg har skåret ned på antallet af stile, og
jeg har allerede haft flere diktater, som eleverne selv har rettet. Så har vi brugt et modul
på det, men de har også lært rigtig meget af
det«, fortæller Marianne Wange. »Jeg tror,
vi skal vende det på hovedet. Forskningen
siger jo ikke, at eleverne lærer mere, fordi vi
søde lærerinder sidder og skriver lange formfuldendte kommentarer til deres skriftlige
opgaver – de læser dem jo ikke«, siger hun og
fortæller om sine erfaringer fra den mundtlige del af danskfaget:
»Tidligere har jeg haft det sådan, at vi skal
have fyldt nogle noveller på de unge mennesker. Men elevernes liv er rigeligt fragmenteret i forvejen, så jeg tror, vi skal blive mere
fordybelsesagtige og virkelig nørde en tekst
mere procesorienteret igennem. Det viser
sig, at de faktisk godt kan lide det, og de kan
se, at de får meget mere ud af teksten, end
første gang de læste den. Og hvis man kan
overføre det til det skriftlige arbejde både
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spare tid og højne kvaliteten«, funderer hun
og tilføjer:
»Det handler jo om, for hvis skyld vi gør
det – er det for vores eller for elevernes?«
Men selvom teamet har skåret ned på de
skriftlige hjemmeopgaver i år, hober rettearbejdet sig op. Umiddelbart efter at årgangen
havde afleveret projektopgaver, fulgte terminsprøverne. Og det betød, at hvert medlem af Team 9 havde mellem 20 og 28 timers
rettearbejde med hjem i juleferien. Eleverne
skal prøve eksamenssituationen, og de skal
have prøverne tilbage i rimelig tid. Det holder
Team 9 fast i, og det problem kan fælles forberedelse ikke løse. Så også på Trekronerskolen giver de flere undervisningstimer og færre
forberedelsestimer problemer, som skolen
ikke har fundet en rigtig god løsning på.
Og det er jo ikke kun den individuelle
forberedelse, der er presset af de flere undervisningstimer. Det er også blevet meget
sværere at finde tid til at mødes med kolleger
og samarbejdspartnere. Hvordan får Team 9
tid til de vigtige ugentlige teammøder? Svaret
er tysktimerne. 9.-klasserne har hver sin tysklærer, som ikke er med i kerneteamet. Skemalæggeren har sørget for, at alle tre klasser
har tysk samtidig, så det giver teamet tid til
at mødes. Og skulle den ene tysklærer blive
syg, kan de to andre sagtens undervise alle
75 elever – for de har nemlig også planlagt
undervisningen i fællesskab ...
kra@dlf.org

FOLKESKOLEN / 12 / 2015

144573 p06-13_FS1215_Teamsamarbejde.indd 8

15/06/15 16.27

Den uundværlige tre-i-ener:

Pædagogisk udvikling,
målstyring og koordinering
I over 20 år har teamets rolle i
skolen konstant været til diskussion. Nu er fagteamet på vej tilbage, siger forskningschef Lise
Tingleff Nielsen, UCC.

TEKST

ANDREAS BRØNS RIISE

FOTO

KLAUS HOLSTING

Siden teamets fødsel i 1990’erne har vilkårene
i skolen ændret sig ad flere omgange, og med
hver ny arbejdstidsaftale og reformbølge er
også fulgt en diskussion af teamet, dets funktioner og dets vilkår.
»Man kan ikke sige, at den og den reform
eller overenskomst har haft den og den
betydning, men de har alle øget fokus på
teamsamarbejde og fået os til at tale om det«,
forklarer Lise Tingleff Nielsen, forskningschef

ved UCC og forfatter til ph.d.-afhandlingen
»Teamsamarbejdets dynamiske stabilitet«.
Og den konstante samtale om teamets funktioner og vilkår er med til at holde det i live.
»Der var for eksempel meget mere tryk på
diskussionen om tværfaglighed og projektarbejde i starten af 90’erne, men teamsamarbejdet har stort set haft konstant bevågenhed
– med øget opmærksomhed omkring reformer
og andre udviklingsinitiativer«, siger hun.
Igen med den nye skolereform er der
kastet bevågenhed på teamet. Endnu er det
dog for tidligt at sige noget om, hvordan de
ændrede rammevilkår har ændret lærernes

Inspirationen til den danske udgave af teamsamarbejdet blev hentet i både europæiske
og amerikanske skoler og i skoleforskningen,
fortæller Lise Tingleff Nielsen.
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Samspil og spændinger

samarbejdsformer på skolerne, siger forskeren.
Én bevægelse vil Lise Tingleff Nielsen på
baggrund af sine mange observationer gennem de senere år i den danske folkeskole
gerne udpege: Fagteamet er på vej tilbage.
»Det har været inde, så ude, og nu er det
på vej tilbage. Der bliver lagt meget vægt på
at styrke fagteamenes arbejde«, siger hun, en
ændring der dog ikke direkte kan kobles til
det seneste år med reform og ny arbejdstid.
Det betyder dog ikke, at der er en bevægelse væk fra samarbejde om den enkelte
klasse, påpeger hun.
»Jeg tror ikke, der findes en lærer i Danmark, der ikke arbejder i klasseteam eller
årgangsteam«.

Har teamets art og vilkår udviklet sig, så er det
de samme funktioner, det varetager nu, som
da det blev skabt: Koordinering, pædagogisk
udvikling og et styringsredskab for ledelsen.
De tre funktioner er dog langtfra nødvendigvis i samklang med hinanden, påpeger
Lise Tingleff Nielsen.
»Der er masser af samspil, men helt klart
også spændinger i konstruktionen. Teamsamarbejdet kan være en anledning til, at man
oplever kollegial støtte og sparring, men også
til at man oplever, at den autonomi, man som
’privatpraktiserende lærer’ har været vant til,
bliver begrænset«, siger hun.
Hvis man etablerer teamet ud fra en pædagogisk argumentation som et rum for faglig
diskussion og pædagogisk udvikling og så
samtidig oplever, at teamet bliver brugt til primært at planlægge og måske implementere
kommunalpolitiske målsætninger, så giver det
også anledning til spændinger.
»Jeg har mødt team, der har givet udtryk
for, at de prøver at få teamsamarbejdet til at
handle om at udvikle undervisningen, men
at de også oplever, at der bliver lagt rigtig
mange andre opgaver ud i teamet. Velkomst
af nye lærere, arrangering af idrætsdag, opfølgning på kommunale mål og så videre«,
siger Lise Tingleff Nielsen.

Lærerteamet som krumtappen
Teammødet er en lige så naturlig del af en
lærerhverdag som undervisning og gårdvagt.
Man skal dog ikke mange år tilbage for at finde
en tid, hvor det ikke var sådan. Teamarbejdet
kom ind i skolen, samtidig med at eleverne
begyndte at spille Game Boy i frikvartererne.
»Op gennem 1970’erne og 1980’erne bliver
det mere og mere almindeligt, at der på de
danske skoler etableres samarbejdsfora, hvor
lærerne diskuterer og udvikler pædagogik,
men teamet vinder for alvor indpas i starten
af 90’erne«, forklarer Lise Tingleff Nielsen.
Det er i den periode, tværfaglighed og projektarbejde bliver hverdag i skolen, og derfor
er der et øget behov for at arbejde sammen
på lærerværelset. Samtidig bliver teamet et
vigtigt redskab for en anden pædagogisk nyskabelse, der entrerer folkeskolen på samme
tidspunkt: Den professionelle lærer.
»Den rolle stiller krav til, at man er eksplicit og tydelig i sine faglige begrundelser.
Derfor begyndte man også at se teamet som
et lærende forum. Altså et sted, hvor man
kunne blive klogere på, hvad projektarbejde
er, og hvordan man kan tænke didaktik og
progression«, siger Lise Tingleff Nielsen.
Endelig bliver lærerteamet krumtappen i
endnu en bevægelse, der sker i skolen i starten af 1990’erne, nemlig en modernisering af
den offentlige sektor med fokus på målstyring.
»Man bliver opmærksom på, at skolen er en
organisation med en ledelse, lærere og elever,
og der er meget fokus på at styre og udvikle
organisationen i forhold til nogle konkrete
mål. Teamet bliver en organisatorisk enhed,
der kan være med til at sikre, at beslutninger
på ledelsesniveau siver helt ud i klasserummet«, forklarer Lise Tingleff Nielsen.
10 /

Kolleger skal lede hinanden

»Det har været inde,
så ude, og nu er det
på vej tilbage. Der
bliver lagt meget
vægt på at styrke
fagteamenes
arbejde«.
Lise Tingleff Nielsen
Forskningschef ved UCC

De tre opgaver kræver også vidt forskellige
typer af ledelse, og også her kan det give
problemer, når kolleger skal lede hinanden i
en kultur som den danske, der er præget af
flade hierarkiske strukturer.
»Når teamet skal være et rum til fokuseret
pædagogisk udvikling eller til håndtering af
mål og implementering, så kræver det struktur og ledelse. Det har man forsøgt at løse
flere steder ved at indføre teamkoordinatorer,
men der er ingen tvivl om, at det er en udfordring at påtage sig et forholdsvist utydeligt
ledelsesmandat«, siger Lise Tingleff Nielsen.
Hvordan får man det til at lykkes?
»Det er svært at give et entydigt svar på,
men det er entydigt vigtigt, at teamet og ledelsen får afklaret, hvad formålet med teamsamarbejdet er. Og også hvornår formålet er
det ene, og hvornår det er det andet«.
»Hvornår har vi uformel sparring? Hvornår koordinerer vi? Hvornår har vi rum til
fokuseret pædagogisk udvikling? Jeg oplever
mange team, som kunne have god hjælp af en
opgaveopklaring«.
abr@dlf.org
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Et gratis undervisningsmateriale om
skjult reklame på sociale medier
Kommerciel kommunikation på sociale medier er blevet hverdag
for langt de fleste børn i Danmark - når de følger deres helte på
Facebook, YouTube og Instagram.

OM BØRN PÅ SOCIALE MEDIER
• 75 % af børn og unge har en
profil på et socialt medie

Med undervisningsmaterialet ”Social star” lærer eleverne at afkode
og forholde sig kritisk til skjulte reklamer på sociale medier. Forløbet
strækker sig over 3 uger i danskundervisningen i 6. eller 7. klasse og
bygger på de Forenklede Fælles Mål for dansk.

• De 11-13 årige forholder sig
ukritiske og reflekterer ikke over,
at brugerindlæg i blogs, anmeldelser mv. kan være betalt

Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Clio Online
og ligger gratis tilgængeligt for alle fra oktober 2015.

• 30 % af forældrene har aldrig talt
med deres børn om markedsføring på nettet.

Læs mere på kfst.dk/socialstar og tilmeld dig allerede nu.

Kilde: Ekspertudvalget for børn, unge og markedsføring
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En facilitator skaber
tid og værdi på møder

Når en lærer påtager sig rollen som facilitator, kan teamarbejdet og ikke mindst
møderne bliver langt mere effektive og
givtige, fortæller Ib Ravn og Vibeke Petersen. Men ledelsen skal fortsat tage
sig af det personalemæssige – det må
ikke lægges over til facilitatoren.

Dårlige møder er spild af lærernes værdifulde tid. Ib Ravn og
Vibeke Petersen giver enkle redskaber til, hvordan én påtager
sig rollen som facilitator og styrer mødernes form effektivt.
TEKST

PERNILLE AISINGER

FOTO

BO TORNVIG

Klokken er 15.42. Teammødet er så småt ved
at begynde. Lars er ikke kommet, Lise er ved
at hente kaffe. Henrik og Mathilde er endnu
en gang ved at diskutere, om tysk i 5. er en
god ide, og om der er for varmt. Og i midten
sidder Hanne, som har været klar med sin
firepunktsdagsorden siden 15.25. Hun er ved
at eksplodere over alt det, hun kunne have
nået, og hun ved, at de næppe når til punkt
4’s vigtige pædagogiske diskussion.
12 /

De er nok alle enige om, at deres møder
kunne være bedre. Men hvordan?
Det giver lærer og psykolog Vibeke Petersen
og lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik Ib Ravn et klart og enkelt bud på i deres
nye bog »Skolens teammøder«: En af de fem
lærere skal få de andres opbakning til, at hun
eller han fremover faciliterer teamets møder.
»En facilitator er ikke en klassisk mødeleder, som styrer showet og trumfer beslutninger igennem. En facilitator styrer venligt,
men bestemt mødets form og sikrer, at alle
bidrag leder frem mod målet, så der skabes
værdi for skolens aftagere og mening for mødets deltagere«, forklarer Ib Ravn.

Hvem som helst kan blive facilitator, hvis
man har lysten – måske i dette tilfælde Hanne, som er dybt motiveret – og hvis de andre
accepterer hendes nye rolle, som er væsentligt mere aktiv, understøttende og guidende,
men også mere inkluderende og lyttende end
en normal mødeleders rolle.
Som facilitator kunne Hanne på forhånd
have aftalt, at de første fem minutter bruges
til løs snak og kaffehentning, hun ville måske
have åbnet vinduet, og 15.35 ville hun have
åbnet mødet. Når Lars dukkede op, ville hun
høfligt byde ham velkommen, men ikke tage
hensyn til, hvad han ikke havde hørt.
»Dansk mødekultur er slasket. Og i sær-
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lig grad i skolen, for der er det heller ikke
legitimt, at nogen tager opgaven som mødeleder på sig. Man er blandt ligemænd i en
ikkehierarkisk kultur, så alt, hvad man har
at sige, skal høres, og man må ikke afbryde.
Men virkeligheden er bare, at de ineffektive
møder dræner og frustrerer, og til sidst er
der ingen, der ved, hvad man har besluttet«,
siger Vibeke Petersen.

Hvem tager opgaven på sig?
»Hvem vil tage sig af lyd og lys, når vi får
besøg af Uwe Kind? Og vi skal også have en,
der byder velkommen«, siger Hanne. På en
normal dagsorden ville i bedste fald halvdelen af gruppen kunne huske, hvad der skulle
diskuteres. Men Ib Ravn og Vibeke Petersen
foreslår en udrettedagsorden, hvor det er udspecificeret, hvad der skal ske, og hvor man
noterer, hvem der bliver ansvarlig.
Mathilde og Henrik kigger ned i bordet.
Lars fifler med sin telefon, og Lise mener
ikke, at det altid kan være hende. Her træder
Hanne så i karakter som facilitator. »Ingen?«
»Er der ikke noget med, at du har helt styr
på apparaterne, Henrik?« »Du kan ikke?«
»Nå, men skal vi droppe det så? Er der en,
der vil kontakte Uwe Kind og sige, at vi ikke
ønsker besøg?« »Nå ikke, så er vi altså enige
om, at nogen må påtage sig opgaven. Nogen
forslag?« »Ja, Lars, du mener, du kan finde
ud af det, hvis Henrik forklarer dig det på
forhånd. Og du vil gerne spørge vores leder,
om han vil byde velkommen? God ide«.
»Man kan sammenligne facilitering med
god undervisning. Når eleverne med det
samme kan se, hvad målet er, og hvad der
skal ske, så bliver der ro og tryghed om
opgaven. De kan læne sig tilbage, for de er i
trygge hænder«, forklarer Vibeke Petersen.
Strukturen giver frihed. Og der kan sagtens være plads til kække bemærkninger og
kage, men det skal ikke forstyrre mødets
form. Facilitator skal bide sig fast og sikre, at
opgaverne bliver fordelt – og ikke bare selv
tage dem på sig eller lade det flyde.
»Det smarte er, at man kan få ordnet
driftsspørgsmål på fem minutter eller måske
endda uden for møderne. Og så kan møderne bruges på mere givende emner«, siger
Ib Ravn

Man må gerne afbryde
»Så er det tid til at tale erfaringer med at
indarbejde nye Fælles Mål«, siger Hanne som
introduktion til punkt 2. Hun deler gruppen
i to og beder dem tage en »lyt og byt«. Først

har den ene ti minutter til at fortælle om sine
bedste eksempler på, hvordan hun har arbejdet med målene i undervisningen. Den anden
kan stille et par spørgsmål, og så bytter de.
Efter summen er der mulighed for at høre
de bedste eksempler i plenum. Pludselig er
Mathilde og Henrik på vej ud i den sædvanlige
uenighed. Her er det så Hannes opgave at
stoppe dem, for eksempel med ordene: »Henrik, det lyder spændende, men det er ikke det,
vi skal tale om i dag. Og hvad siger du, Lise?«
»I dansk mødekultur tror man ikke, at
man må afbryde. Men ekstroverte mennesker
snakker meget, og i virkeligheden har de ikke
noget imod at blive afbrudt. Det kan ligefrem
give tryghed, at man ved, at der er en, der
styrer mødet og sikrer, at man ikke snakker
for meget eller om noget, der ikke fremmer
mødet«, forklarer Ib Ravn.

Tid til den svære samtale
Mathilde skal tage en svær samtale med et
forældrepar. Hvis mødet var gået, som det
plejede, så ville de måske aldrig være nået til
punktet. Men nu, hvor Hanne har holdt tidsplanen, kan hun nå at bruge en af metoderne
til refleksive processer.
Mathilde fortæller teamet om sin udfordring. Teamet lytter og noterer nøgleord fra
hendes fortælling. Derefter siger de andre
efter tur nøgleordene, og i en ny runde kan
de komme med spørgsmål – men de taler om
Mathilde i tredjeperson, mens hun sidder

med ryggen til. »Gad vide, om det ville gøre
en forskel, hvis Mathilde talte med moderen
først, når det nu lyder, som om faren har et
iltert temperament?« spørger Lise.
Hanne sikrer sig, at ingen med deres
spørgsmål belærer Mathilde om, hvad der er
det rigtige at gøre. Herefter vender Mathilde
sig igen mod teamet og fortæller sin historie
igen med de nye vinkler, hun har fået, på den
forestående samtale. Til sidst spørger Hanne,
om Mathilde føler sig set og hørt, og hvad
hun tager med sig videre.
»Denne del af mødet er jo utroligt vigtig at
få tid til. Men det er også det sværeste som facilitator. Det kræver, at man tager i hvert fald
et kort kursus og træner meget, for man kan
let komme til at begå overgreb mod fokuspersonen. Det er vigtigt, at facilitatoren på en
venlig måde stopper deltagerne, hvis noget
går skævt«, forklarer Vibeke Petersen.
Hanne kan afslutte mødet i god tid før
klokken 16 med at finde nye mødedatoer. Alle
har vidst, at det skulle ske, så de har kalenderen med, og de bliver skrevet på planen med
det samme. »Tak for i dag«.
pai@dlf.org

»Bogen tilbyder en buffet af metoder og
strukturer, der direkte kan omsættes i en
skolehverdag«.
Læs anmeldelse af »Skolens teammøder« på
folkeskolen.dk/564948

Tyskteamets gamle dagsorden:
1. Uwe Kind-besøget
2. Nye Fælles Mål
3. Forældresamtaler
4. Mødedatoer

Tyskteamets nye dagsorden:
Emne

Udrette

Hvem gør hvad hvornår?

1

Uwe Kind-besøget

Hvem står for lys og lyd?
Hvem byder velkommen?

Lars tager lys og lyd.
Lars taler med lederen om at byde velkommen

2

Nye Fælles Mål

Forstå forskellen
på læringsmål og
kompetencemål

Henrik forbereder oplæg til næste
gang om trinmål for 5.

3

Forældresamtaler

Hjælpe Mathilde til en
god forældersamtale

Mathilde tager kontakt til moren

4

Mødedatoer

Finde de næste
mødedatoer

4/6, 12/8, 24/9
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DLF-KONGRES 2015

DLF skal slankes
Færre medlemmer af hovedstyrelsen, færre kongresser – og et udgiverselskab til fagbladet
Folkeskolen, som så kan søge mediestøtte. Det er tre overskrifter på vedtægtsændringer, som
DLF’s hovedstyrelse foreslår.

TEKST

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN

FOTO

STIG NIELSEN

DLF skal spare, og derfor indstiller hovedstyrelsen blandt andet til kongressen, at hovedstyrelsen får færre medlemmer, og at der kun
holdes kongres hvert andet år.
Forslagene omkring hovedstyrelse og kongresperioder har baggrund i et ønske om at
nedsætte driftudgifterne i takt med at DLF er
i gang med en sparerunde. Det skyldes, at der

»Kan vi skabe en bedre
økonomi, uden at det går ud
over kvaliteten, vil det være
en virkelig god idé«, mener
DLF’s formand, Anders
Bondo Christensen, om at
danne et udgiverselskab, så
fagbladet Folkeskolen kan
søge mediestøtte.
Anders Bondo
Formand for DLF

ved det næste hovedstyrelsesvalg – og at man
går over til toårige kongresperioder i stedet
for som nu at holde kongres hvert år.
De to forslag er beregnet til at spare i alt
cirka 1,7 millioner kroner om året.
Næstformand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget i DLF Thomas Andreasen
mener ikke, at medlemsdemokratiet tager
skade:
»Vi mener, at vi kan leve op til at løse
vores opgaver, og at medlemsdemokratiet er
intakt, selv om vi skærer i antallet af hovedstyrelsesmedlemmer. Vi har ikke et geografisk
valg af medlemmerne i hovedstyrelsen. Der
er mange, som har en stærk tilknytning til
deres lokale kandidat, men vi sikrer mindretalsbeskyttelsen, ved at man kan stemme på
andre. Når det handler om kongresser, vil vi
som udgangspunkt nøjes med kongres hvert
andet år. Vi vil agere i forhold til, hvad der
sker politisk. Kommer der et nyt lovindgreb
eller andet, så vil vi jo indkalde til en kongres.
Men det er klart, at vi tager bestik af situationen«, siger Thomas Andreasen.
»Det er jo vigtigt for os at få en balance i
driften, så vi ikke bruger flere penge, end vi
får ind. Derfor har vi skåret ned på bemandingen i sekretariatet og ser på, om vi kan
spare på bladet, så det bliver billigere, og sådan vil vi blive ved. Vi vil gerne have vendt de
seneste år underskud til minimum nul, så vi
er klar til at tage eventuelle udfordringer, der
dukker op«, siger Thomas Andreasen.

Udgiverselskab kan udløse mediestøtte

er færre lærere i folkeskolen og dermed ikke
så mange, som betaler kontingent til DLF.
Selve organisationsprocenten er uændret.
Hovedstyrelsen foreslår derfor, at der vælges to færre medlemmer til hovedstyrelsen
14 /

Der er også lagt op til, at vedtægterne ændres, så fagbladet Folkeskolen kan flyttes til et
udgiverselskab, hvor DLF ejer mere end 50
procent – og en anden partner ejer resten.
Fagbladet har i mange år fungeret som
et selvstændigt medie, som redigeres efter
journalistiske principper. Derfor foreslår
hovedstyrelsen, at der åbnes mulighed for,
at fagbladet i fremtiden udgives af et udgiverselskab i lighed med for eksempel fagbladet

Ingeniøren, der også fungerer som et selvstændigt medie, der redigeres efter journalistiske principper. Et udgiverselskab vil åbne
mulighed for, at der kan søges et millionbeløb
i mediestøtte til redaktionen.

»Det er jo vigtigt for os at
få en balance i driften, så vi
ikke bruger flere penge, end
vi får ind. Derfor har vi skåret
ned på bemandingen i
sekretariatet«.
Thomas Andreasen
Næstformand for organisationsog arbejdsmiljøudvalget i DLF

»Det ser ud til, at vi på forhånd opfylder
alle betingelser for at søge mediestøtte, på
nær lige det her med at det ikke kan være ejet
100 procent af en fagforening. Derfor bør vi
forsøge – men man kan jo ikke få garanti for
noget. Kan vi skabe en bedre økonomi, uden
at det går ud over kvaliteten, vil det jo være
en virkelig god ide«, siger DLF’s formand,
Anders Bondo.
Han understreger, at bladet stadig vil være
et blad for medlemmerne af Danmarks Lærerforening. DLF vil få en afgørende indflydelse,
fordi foreningen vil eje mere end 50 procent
af udgiverselskabet.
hjo@dlf.org
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PROFESSIONSIDEAL

Principprogrammet udgør sammen med DLF’s
vedtægter og Professionsidealet grundlaget for
DLF’s arbejde.

DLF
PRINCIPPROGRAM

VEDTÆGTERNE

SYV PRINCIPPER:

DLF’s demokratiske
grundlag genskrevet
DLF’s principprogram tager afsæt i den ny virkelighed efter foråret
2013 og bliver forelagt på kongressen til september.
TEKST

KAREN RAVN

FOTO

STIG NIELSEN

På Danmarks Lærerforenings kongres til
september skal de delegerede tage stilling til et
nyformuleret principprogram for foreningen.
Det handler om demokrati på alle niveauer
og om skolen som den samfundsbærende kulturinstitution, Lærerforeningen ser den som.
»Tidligere var teksten i principprogrammet
i høj grad sammenfaldende med de gældende
love og regler – vel fordi Lærerforeningen
tidligere havde ret stor indflydelse på love og
regler på folkeskoleområdet. De seneste lovændringer er ikke funderet på det, vi ved, der
fremmer en god skole, og derfor har vi taget
skridtet, så principprogrammet nu handler
om den situation, vi ønsker, ikke om gældende
love og regler«, fortæller næstformand i DLF
Dorte Lange.
Der står for eksempel, at »Folkeskolen skal
være et nationalt anliggende, der drives og
finansieres af det offentlige på en måde, så der
overalt i landet er sammenhæng mellem de
politiske mål og de økonomiske midler«, og at
»for lærere og børnehaveklasseledere skal der

Syv grundlæggende
principper for DLF
Det nye principprogram, som er til høring hos kredse og
delegerede før kongresbeslutningen, er bygget op om
syv grundlæggende principper:
1. V
 i vil søge indflydelse og være aktivt til stede, hvor
der træffes beslutninger af betydning for foreningens medlemmer.
2. Vi arbejder for, at alle organisationsvalgte og ansatte kan træffe beslutninger og handle i forhold til
foreningens arbejds- og indsatsområder.
3. Vi vil udføre vores arbejde i loyalitet over for foreningspolitiske beslutninger.
4. Vi vil være en attraktiv fagforening for alle medlemmer og have en høj organisationsprocent.
5. Vi vil styrke rekruttering af både mænd og kvinder
til organisationsarbejdet, med det mål at begge køn
er ligeligt repræsenteret i foreningens besluttende
organer.
6. Vi vil have en åben dialog og engagere så mange
medlemmer som muligt i udviklingen og udførelsen
af foreningens politik. Vores besluttende organer er
sammensat og arbejder på grundlag af repræsentativt demokrati, og vi tager hensyn til mindretal.
7. Vi vil tilbyde alle medlemmer lige muligheder for
rådgivning og sagsbehandling af høj kvalitet.

være et maksimum for undervisningstiden,
som gælder for alle«.
Principprogrammet henvender sig til Lærerforeningens tillidsvalgte og ansatte som det
papir, de skal forholde sig til i deres daglige
arbejde. Når man altså for eksempel ser formanden eller næstformanden i tv, så bør de
ting, de siger, ikke stride imod principperne
i principprogrammet. På samme måde skal
lærerkredsene agere inden for rammerne af
principprogrammet, fordi de netop er kredse
inden for én samlet forening og ikke fagforeninger i et forbund.

»Vi er blevet tromlet«
Ordet demokrati går igen rundtomkring i det
nyskrevne dokument – både i de afsnit, der
handler om foreningen og medlemmerne, og i
dem, der handler om folkeskolen.
»Det er jo nok lidt påvirket af den situation,
vi er i, hvor vi har oplevet, at der er et pres på

»Vi har taget skridtet, så principprogrammet nu handler om
den situation, vi ønsker, ikke
om gældende love og regler«.
Dorte Lange
Næstformand i DLF

demokratiet. Vi har oplevet at blive tromlet i en
ikkedemokratisk proces, og vi oplever, at lærerne bliver presset på tid, så det bliver svært at nå
den demokratiske dannelse i skolen og arbejdet
med det sociale«, siger Dorte Lange.
Det nye principprogram kan ses på dlf.org
og er også blevet klikbart, så det er lettere at
navigere i.
kra@dlf.org
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Onsdag 10. juni 2015 kl. 14.31

Regnefejl:

Halsnæs havde
alligevel ikke et
af landets dyreste
skolevæsener

Opdagelsen af en fejl i regnskabet i Halsnæs betyder
nu færre undervisningstimer til lærerne.
I Halsnæs Kommune er lærernes formand,
Michael Bie Andersen, og borgmesteren,
Steen Hasselriis, begge ret nye på deres
poster. I fællesskab undrede de sig mere og
mere over, at kommunen havde et af landets
dyreste skolevæsener. Det viste sig, at en
specialskole var konteret forkert, og at der
faktisk var penge til at sænke undervisningstimetallet per lærer.
Prisen for en folkeskoleelev i den nordsjællandske kommune lå sidste år næsten
10.000 kroner over landsgennemsnittet.
Samtidig har Halsnæs høje klassekvotienter,
meget store skoler og nogle lærere, der har
meget høje undervisningstimetal. Alt sammen elementer, der burde gøre det relativt
billigt og rationelt at drive skole.

»Jeg havde møder med borgmesteren, med
vicekommunaldirektøren og med skolechefen,
hvor jeg bad dem om at prøve at dykke ned i de
her tal«, fortæller Michael Bie Andersen.
Og borgmester Steen Hasselriis, Venstre,
supplerer:
»Det så ikke særlig plausibelt ud, og den
nød skulle vi have knækket. Derfor satte jeg
forvaltningen til at finde forklaringen«.
Det viste sig, at den lokale specialskole,
en heldagsskole, var konteret forkert, og det
fik folkeskoleudgifterne i Halsnæs Kommune
til at se langt, langt større ud, end de faktisk
er. I virkeligheden ligger Halsnæs lige omkring
landsgennemsnittet, men har til gengæld et
usædvanlig dyrt specialtilbud, som politikere
og forvaltning nu vil kigge nærmere på. Men

Som ny kredsformand undrede Michael Bie Andersen sig
over, at Halsnæs havde et af landets dyreste skolevæsener trods store skoler, høje klassekvotienter og nogle lærere, der knokler med meget høje undervisningstimetal.

politisk blev konteringsfejlen afgørende for
folkeskolen i Halsnæs.
»Det betød, at vi endelig kunne indgå et
bredt forlig om folkeskolen i Halsnæs«, fortæller Steen Hasselriis.
Budgettet blev brudt op og skolerne tilført flere midler, og for lærerne betyder den
forbedrede økonomi, at hver lærer får 30
færre undervisningstimer næste år – gennemsnittet sættes ned fra 780 til 750 timer
per lærer.
kra@dlf.org

Mandag 1. juni 2015 kl. 18.00

Danmarkskort:

Lærernes sygefravær
steget markant i 77 kommuner
De røde kommuner er kommuner, hvor sygefraværet er steget med mere end to procent fra 2013 til 2014. De hvide har haft
udsving på under to procent, mens de grønne haft haft et fald i fraværet på mindst to
procent. Klik ind på din egen kommune på
det interaktive kort på folkeskolen.dk
Lærernes sygefravær er steget markant
fra 2013 til 2014 i 77 af landets 98
kommuner, viser folkeskolen.dk’s dan16 /

markskort over den netop offentliggjorte
sygefraværsstatistik fra Kommunernes og
Regionernes Løndatakontor.
»Vi hører fra lærerne, at de er pressede,
men jeg har ikke oplevelsen af, at de skulle
være mere stressede eller syge end andre
lærere«, siger Jens Lunden, formand for
lærerne i den kommune, hvor sygefraværet
er steget mest, Herlev ved København.
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for radikalisering:
FIK DU Fare
Når unge oplever ikke at høre til
LÆST:

Tirsdag 2. juni 2015 kl. 13.30

Tirsdag 2. juni 2015 kl. 13.44

Slagelses lærere får individuel forberedelsestid

Loft over undervisningstiden i Struer

I år har lærerne i Slagelse fuld
tilstedeværelse, men næste år
får de mulighed for at lægge tre
ugentlige arbejdstimer, som de
selv vil. Det er et af de nye elementer i en fælles forståelse om
lærernes arbejdstid, som Slagelse
Kommune, Lærerkreds og Skolelederforening er blevet enige om.
»Vi gik efter en egentlig forpligtende aftale for alle skoler.
Det lykkedes kun delvist«, siger
formand for Slagelse Lærerkreds
Per Haugaard. Han sætter pris på,
at tilstedeværelsen nu er blødt
op, så lærerne kun har fast tilstedeværelse 37 timer. Dermed er
der tre timer, som de kan placere,
som de selv vil.

Vestjysk Lærerforening og
Struer Kommune har sammen underskrevet et samarbejdsgrundlag for lærernes
arbejdstid næste skoleår. I
rammen står, at det tilstræbes, at lærerne maksimalt
underviser 27 lektioner om
ugen. Kommunen tilfører
penge til skoleområdet for at
finansiere samarbejdsgrundlaget. Struers borgmester
Mads Jakobsen sætter pris
på samarbejdsgrundlaget.
»Nu er der bedre muligheder for at tilrettelægge arbejdstiden, så den giver bedst
mulig mening, og der bliver
bedre tid til forberedelse«.

Tirsdag 2. juni 2015 kl. 14.47

Esbjerg-lærere
får 400 timer til
forberedelse

Ingen afgørelse i
lejrskolesagen
Den faglige voldgift om afregningen for læreres deltagelse i lejrskoler er afsluttet. Men afgørelsen
kommer først senere.
»Dommeren har tilkendegivet,
at han ikke træffer en afgørelse
i dag. Han vil overveje sagen og
tænke den igennem. Han vil afgive
en afgørelse inden sommerferien«,
siger formand for overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov
Madsen, som har overværet sagen
i KL-huset i København.

Torsdag den 18. juni kl. 6.09

Esbjerg Kommune tilstræber
et loft for lærernes undervisningstid på 810 timer om året
i næste skoleår. Derudover
afsætter de 400 timer om
året per lærer til forberedelse.
Lærerne får også mulighed
for at arbejde hjemmefra fem
timer om ugen, sådan står der
i kommunens administrationsgrundlag for lærernes arbejdstid næste skoleår. Formand for
Esbjerg Lærerforening Kenneth Nielsen glæder sig over,
at der i grundlaget er sat timer
på tiden til forberedelse.

nyheder på:

Skoleforsker til kolleger:

Hjælp lærerne i stedet for politikerne
Bland jer udenom, politikere.
Og hold fast i håndværket,
lærere. En af landets mest
velrenommerede pædagogiske
forskere, professor Per Fibæk
Laursen, Aarhus Universitet,
har dette budskab til sine forskerkolleger: Hjælp lærerne i
stedet for politikerne. Han udgiver i næste uge bogen »Drop
ambitionerne – og lav bedre
undervisning«.
Han mener, at det er på høje
tid, at politikerne og forskerne –
og lærerne selv – slår koldt vand
i blodet og tænker sig om. Kravene til skole og lærere er nemlig
gået over gevind, påpeger han,
og de har ganske mistet fodfæstet, ikke bare i almindelig sund

Onsdag 3. juni 2015 kl. 12.26

Mest læste:
• F olkeskolens kandidatprøve:
Hvilken kandidat er du mest
enig med?
• L ærerforeningen forbereder
sag mod KL
 sykolog: Trivsel er vigtigst –
•P
så kommer læring automatisk

Mest kommenterede:
fornuft, men også i saglighed og
faglighed.
Per Fibæk Laursens budskab
til politikerne er derfor, at de –
igen – begynder at rådføre sig
hos lærerne, når det drejer sig
om skole og undervisning, i stedet for bare at presse alt muligt
ned over skolerne.

»Politikerne bør holde en reformpause i en længerevarende
periode og give lærerne ro til at
udvikle og forbedre skolen på
egne præmisser«, siger han.

• F our more years – åh nej
• L ærerforeningen forbereder
sag mod KL
•C
 hefniveauet i KL i tabersag
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Foto: Hung Tien Vu

Lærerne hyldet
på Folkemødet
Folkeskolen.dk har været på Folkemødet på Bornholm, og
den fire dage lange politikfestival i Allinge havde masser af
skolepolitisk kulør på tapetet.
På Folkemødets første dag blev lærerne hyldet på Strandbaren på Allinge Havn. »Vi vil
hylde lærerne og give dem den respekt, som
de fortjener«, lød beskrivelsen af arrangementet »Hatten af for lærerne«, som Danske
Professionshøjskoler med flere stod bag.
»Lad os nu alle skrive noget godt om lærerne og starte en bevægelse af gode historier«, lød opfordringen fra Pia Allerslev, der
er børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
De mange arrangementer på Folkemødet
om folkeskolen handlede blandt andet om

18 /

folkeskolereformen, lærernes arbejdstid,
kommunernes skoleøkonomi og dannelse
i folkeskolen. Folketingskandidater og ministre blev afkrævet løfter og konfronteret
med realiteter fra skolehverdagen.
Redaktionen har dækket Folkemødet på
Bornholm på folkeskolen.dk og de sociale medier – læs tweets fra livedækningen af nogle
af arrangementerne på twitterprofilen »FolkeskolenLive«, og se de mange billeder på vores
Instagramprofil »folkeskolendk« – det hele er
hashtagget #folkeskolensfolkemøde.

Lærerne blev hyldet på Folkemødets første dag. Panelet, der delte skulderklap ud,
var alle folk fra skoleverdenen. Fra venstre
mod højre: Rasmus Schiellerup (lærer),
Lise Egholm (tidligere skoleleder), Pia Allerslev (børne- og ungdomsborgmester,
Københavns Kommune), Elsebeth Jensen
(uddannelseschef, Via) og Casper Rongsted (lærer).

mbw@dlf.org
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Tirsdag 9. juni 2015 kl. 07.26

Onsdag 3. juni 2015 kl. 16.37

Mange flere vikarer i
folkeskolen i år

Ny minister skal
beslutte lektiehjælpens
skæbne

Skolernes brug af vikarer er steget markant efter indførelsen af
folkeskolereformen og lov 409.
Nemlig med hele 46 procent i
forhold til sidste skoleår, viser
et udtræk fra Kommunernes
og Regionernes Løndatakontor
(KRL), som Danmarks Lærerforening (DLF) har foretaget.
Samtidig er antallet af lærerstillinger gennem de sidste fem
år faldet med hele 12 procent.
Elevtallet er ikke faldet i samme
takt. Det er således kun faldet
med cirka fire procent i løbet af
de sidste fem år.

Torsdag 4. juni 2015 kl. 06.57

Selvom det i halvandet år har
heddet sig, at efter et folketingsvalg bliver lektiehjælp en
obligatorisk og integreret del af
skoledagen, så kan Undervisningsministeriet ikke garantere
skolerne, at det bliver gældende
fra august. Det er nemlig den
nye undervisningsminister, der
skal sætte loven i kraft.
»Det er forventningen, at det
er et af de første spørgsmål, en
ny minister vil skulle tage stilling til efter sin tiltrædelse, af
hensyn til skolernes planlægning af kommende skoleår«, oplyser Undervisningsministeriet
til folkeskolen.dk

Torsdag 4. juni 2015 kl. 14.59

Ny kendelse: Skolen
skal betale reparation
af ødelagte iPads

Poul Nyrup syng
gang i debatten er for til morgensang, inden ha
n sætter
om sårbare børn
og unge.

Michael Blem Clausen, der stiller op for De Radikale, er lærer
og går imod partilinjen. Han
går til valg med et mål om at
afskaffe lov 409. 378 folketingskandidater har taget Folkeskolens kandidattest – 58 af
dem har ligesom Michael Blem
en læreruddannelse.
»Jeg har været lærer i 16 år,
og jeg har aldrig været så dårlig
forberedt som nu. Og det er den
virkelighed, jeg svarer ud fra.
Også selvom jeg har fået tæv
for ikke at følge partilinjen«.

e

nsfolkemød

#folkeskole

Første dag på

er sl
Folkemødet

Lærerkandidater går
imod partilinjen

Selvom en forælder har skrevet under på en kontrakt, der
siger, at vedkommende tager
ansvaret for en iPad eller anden elektronik, som en elev har
lånt af skolen, er det skolen, der
hænger på regningen, hvis det
går i stykker. Det fremgår af en
kendelse, som Ankenævnet for
Forsikring netop har afsagt.
»Det er skolen selv og ikke
eleven eller forældrene, der må
punge ud, hvis skolens udstyr
går i stykker på grund af et
hændeligt uheld. Det er en anden sag, hvis eleven har ødelagt
skolens udstyr med vilje«, forklarer Anja Lintrup Sørensen fra
Forsikringsoplysningen.

ut.
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REFORMER

Globale baciller
banker på
En international reformbevægelse drevet af konkurrence ændrer
skoler verden over. Det mener den finske professor Pasi Sahlberg,
der kalder denne »virus« Germ.
AF ESBEN
CHRISTENSEN
FOTO: LARS JUST
ILLUSTRATION:
RASMUS JUUL
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Hverken kvaliteten eller den sociale mobilitet
bliver bedre af det.
Samtidig bliver uddannelsernes mål snævret ind fra bred og dyb læring til basale og
målbare færdigheder – alligevel går de samme
skadelige reformtanker sejrsgang på tværs af
kloden.
Det fortæller den finske professor Pasi
Sahlberg om den globale reformbevægelse,
som han og en række andre forskere har døbt
»Germ« (se faktaboks), og som de kalder en
virus, der inficerer og dræber skolesystemer,
hvor den bryder ud.
Men hvad er det for en virus? Og er der
tegn på spredning i det danske skolevæsen?
»Jeg har hørt, at jeres regering har hyret
konsulentbureauet McKinsey. Hvis McKinsey
er der, så er der virus. Helt sikkert. Ikke kun
i Danmark – alle steder, hvor McKinsey er,
sker det. Det er bureauets måde at tænke
uddannelsesforbedringer på. McKinsey ville
aldrig anbefale at sige: Okay, lad os bygge et
skolesystem på tillid og professionelt ansvar.
McKinseys agenda er at skabe et stærkt markedsbaseret skolevæsen«, siger Pasi Sahlberg.
For omkring et årti siden begyndte Pasi
Sahlberg og andre uddannelsesforskere at

se et mønster: En række træk gik igen hos
skolesystemer, der ikke klarede sig godt. Det
blev til »Germ – Global Educational Reform
Movement« – eller på dansk: Den globale uddannelsesreformbevægelse. Navnet spiller
på, at »germ« betyder bakterie – der altså kan
være grundlaget for en virus.

Germ-epidemi


»Germ« er forbogstaverne i »Global Educational

Reform Movement« – Global uddannelsesreformbevægelse. Sammentrækningen spiller på, at germ
betyder bakterie eller kim på engelsk. Og dermed
kan den forårsage virus. Tendenserne i Germ begyndte ifølge Pasi Sahlberg i 1980’erne.


Pasi Sahlbergs tanker kan blandt andet læses på

hans blog: pasisahlberg.com og i bogen: »Finnish
Lessons – What can the world learn from educational change in Finland?«


Han er inviteret til at tale på Danmarks Lærerfor-

enings kongres til september. Folkeskolen talte med
ham i forbindelse med konferencen »Hvor er dannelsen på vej hen?«, der sponseres af Mejeriforeningen
som led i et projekt med støtte fra EU.
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Der er en række fællestræk, der går igen i forskellige landes uddannelsesreformer, fortæller Pasi Sahlberg. Han og andre forskere kalder fænomenet Germ – Global Educational
Reform Movement. Eller den globale uddannelsesreformbevælgelse.

Germ kommer med tanker fra det frie
marked – og lægger for eksempel vægt på
konkurrence mellem skolerne.
»Bevægelsen er kommet på mode blandt
politikere og meningsdannere, fordi den baserer sig på ideer fra det frie marked, der er
baseret på almindelig sund fornuft. Men de
forstår ikke, at denne markedslogik ikke harmonerer godt i uddannelsesregi«, siger Pasi
Sahlberg.
Der er nogle gennemgående træk i de skolesystemer, der er blevet ramt af Germ:
– Standardisering og fokus på output (læring)
– Testbaseret ansvarliggørelse af skoler og
lærere (accountability)
– Fokus på kernefag i skolen – læsning og
regning.
Men hvordan er sammenhængen mellem
virus og virkeligheden med reformen?

Jeg har hørt, at
jeres regering
har hyret konsulentbureauet
Mckinsey. Hvis
McKinsey er der,
så er der virus.
Helt sikkert.
Pasi Sahlberg
Professor

Germ-indikator: Standardisering
Med 1993-loven blev der indført centrale
kundskabs- og færdighedsområder (CKF) til
styring af folkeskolens undervisning og som et

supplement til formålsparagraffen. Det er i dag
Fælles Mål. Med reformen blev de Fælles Mål

»forenklede«, så det blev udspecificeret, hvad
eleverne skal lære på de forskellige niveauer
og klassetrin. Der er altså standarder for, hvad
der skal læres i skolen. Pasi Sahlberg er kritisk
over for styrende standarder, der er defineret
på forhånd af andre end de professionelle.
»For mig er det meget svært at sætte en
præcis standardiseret forventning til præstation for noget, der er så kompliceret som
menneskelig læring. Alle har brug for standarder, vi kan ikke have et system uden ideer
om, hvad folk skal gøre. I Finland sætter lærerne standarden, og en gruppe lærere siger
for eksempel: »Okay, det er det her niveau, vi
skal sigte efter i forhold til viden og evner«.
På den måde er det helt anderledes. Derfor er
det vigtigt, hvem der sætter standarderne, og
hvordan de bliver ført ud i livet. Nu har vi uddannelsessystemer, hvor 100 procent af standarder og forventninger bliver sat uden for
skolen. I mange dele af USA, England, Australien og også New Zealand arbejder man i retning af det. Lærerne tager bare de eksterne
standarder og siger: Okay, det her er det, vi
FOLKESKOLEN / 12 / 2015 /
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Pasi Sahlberg
Pasi Sahlberg er finne, oprindeligt lærer og i dag gæsteprofessor ved Harvard University. Han har slået
sit navn fast på den globale uddannelsesscene som
beskriver af det finske skolevæsen. Han har en fortid i
Verdensbanken og i det finske undervisningsministerium. Derudover er han forfatter til bogen: »Finnish Lessons 2.0 – What can the world learn from educational
change in Finland?«

skal igennem. Det underminerer kompleksiteten og læringens dynamiske natur, hvis folk
skal gøre ting, som andre har bestemt«, siger
han og peger i stedet på, at standarderne skal
sættes af lærerne selv:
»Det er noget helt andet, hvis lærerne selv
sætter standarderne. Nogle af de standarder,
jeg har set, der bliver gennemført udefra, er
så komplicerede, at selvom man læser grundigt, forstår man ikke, hvad meningen med
det er. Men hvis du selv sætter standarderne,
bliver du nødt til at forstå, hvorfor det er en
vigtig ting at lære«, siger Pasi Sahlberg.
»For mig er problemet hele ideen om
standardisering, hvor du har fået sat en klar
forventning og standard for udkommet af undervisningen – og så går du ind og leverer det,
som er besluttet udefra. Men du kan ikke på
forhånd planlægge, hvad der kommer til at
ske«, siger Pasi Sahlberg – han peger i øvrigt
på, at standardisering arbejder sammen med
testbaseret ansvarlighed – »fordi standarderne
er udarbejdet, så de kan måles i resultaterne«.

Lærerne tager
bare de eksterne
standarder og
siger: Okay, det her
er det, vi
skal
Lærerne
tager
igennem.
Det
bare
de eksterne
underminerer
standarder
og
kompleksiteten
siger: OK, det her
læringens
erog
det,
vi skal
dynamiske
igennem. Det
natur.
underminerer
kompleksiteten
og læringens
dynamiske
natur.
Pasi Sahlberg
Professor

xxxxx
xxxxxx xxxxxxx

Germ-indikator: Testbaseret
ansvarliggørelse af skoler og
lærere (accountability)
Med folkeskolereformen får de
nationale test en ny funktion. Reformen
skal »sikre målbare forbedringer«. Og det
skal måles i de nationale test. I aftaleteksten bag folkeskolereformen står der
endvidere:
»De tre politiske mål for reformen operationaliseres i få, kvantificerbare nationale
mål, som kan opgøres og suppleres på kommune- og skoleniveau, og som skal være det
centrale afsæt for regeringens dialog med
kommunerne og folkeskolens øvrige parter
22 /
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om folkeskolens udvikling. Reformen
af folkeskolen skal år for år forbedre
det faglige niveau i folkeskolen for alle
elever«.
Aftaleteksten uddyber:
»Mindst 80 procent af eleverne skal være
gode til at læse og regne i de nationale test.
Målene vil blive opgjort på nationalt niveau,
kommunalt niveau, skoleniveau, klasseniveau
og for den enkelte elev, og de vil være et centralt udgangspunkt for den opfølgning, der
skal ske på alle niveauer i forhold til udviklingen i elevernes faglige niveau«. De nationale
test rykker altså helt ind i skolens maskinrum.
I andre lande har man gjort lærernes løn
afhængig af, i hvor høj grad eleverne opnår
de på forhånd fastsatte måltal – det har man
ikke gjort i Danmark. Pasi Sahlberg mener, at
det er naturligt, at der følger et ansvar med
offentlige penge. Men han er skeptisk over for
at give test en central position.
»Hvis det bliver en drivende kraft i den
danske reform, så må folk indstille sig på lignende konsekvenser som andre steder med
ansvarliggørelse, hvor det også får indflydelse
på for eksempel lønnen. Hvis det bliver brugt
til at måle årlig fremgang, så begynder lærere
og skoler at gøre, hvad der skal til for at opnå
årlig fremgang – og så vil nogle andre ting
blive mindre vigtige«, siger Pasi Sahlberg.

Germ-indikator: Fokus på kernefag – læsning og regning
Han peger på, at en anden indikator for Germ
– nemlig fokus på skolens kernefag, læsning
og regning – kan have samme konsekvens.
Med folkeskolereformen er der sat målbare
mål op for folkeskolen. Og fremgang i disse
mål er afgørende for, om skolen bliver en
succes eller ej. Der kommer altså fokus på
læsning og regning.
For Pasi Sahlberg er denne fokusering en
direkte konsekvens af internationale undersøgelser som Pisa, Timss og Pirls. Det bliver
afgørende for, om et skolesystem er en succes
eller ej. Men ifølge Pasi Sahlberg kommer det
med en slagside:

Pasi Sahlberg opfordrer lærere, der oplever, at deres skole
er ved at blive inficeret med Germ, men som ønsker det
anderledes, til at opbygge et lokalt fællesskab, hvor også
ledelse, forældre og børn er med.

»Hvis det er læsning og
regning, der er i fokus, så vil
der helt sikkert være skoler
og kommuner, hvor man for
at sikre fremgangen vil have
mindre musik, kunst og sociale studier. Og investere mere i læsning og
matematik«, siger Pasi Sahlberg.
Hvad gør man så?
Pasi Sahlberg understreger, at han ikke
kender det danske system indgående nok til
at vurdere, i hvor høj grad Germ er ankommet og har slået rod. Han fortæller desuden,
at det ikke behøver at være problematisk i
små og klogt udførte doser.
»Vores skoler har brug for sund konkurrence, smart ansvarliggørelse, testning af
høj kvalitet og så videre. Problemet er, hvis
Germ-elementerne bliver drivende for forandringerne«, siger Pasi Sahlberg.
I USA spørger lærere ham tit, hvad de skal
gøre, hvis de skal have et tilfredsstillende arbejdsliv i et skolevæsen, hvor der er Germ.
»Mange lærere oplever, at de bliver bedt
om ting i skolen, som afgjort ikke handler
om at få børn til at lære«, siger Pasi Sahlberg.
Han giver i de tilfælde rådet:
»Det, du kan gøre, er at sikre dig, at du
har et fællesskab med kollegaer på en skole,
hvor I prøver at bygge en anden form for fællesskab og kultur. Der er omkring 100.000
skoler i USA, og der er mange skoler, hvor de
ligger som isolerede øer i midten af meget giftige forretningsagtige, konkurrencebaserede
kulturer. Men lærerne har besluttet sig for at
sikre det her sted, og de gør det på en komplet anderledes måde. Og hvis du kan gøre
noget sådant med din skoleleder og kollegaer, kan det være et givende sted at arbejde«,
siger Pasi Sahlberg.
»Hvis jeg stadig var lærer i dag, så ville jeg
afgjort prøve at starte en bevægelse på min
egen skole – hvor jeg ville have forældre og
børn med på et arbejde med at gøre stedet til
et sted, hvor der er godt for alle at arbejde.
Det kan du gøre i næsten enhver form for
miljø, hvis du vil, men du kan ikke gøre det
alene«, siger han.
esc@dlf.org
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DANSK FORSKER:

Stærke og svage
sider ved international
bevægelse
AF ESBEN CHRISTENSEN · FOTO: RED STAR PHOTO

»Det er en international, OECD-drevet bevægelse, hvor man prøver at effektivisere uddannelsessystemerne meget mere, end man har
gjort tidligere. Bare 20 år tilbage havde man
en forestilling om, at uddannelsessystemer
og måder, man indrettede skoler på, var en
kulturel ting for hvert enkelt land. Men det
gør man ikke i den her bevægelse. Vores folkeskolereform er bygget op efter den samme
tænkning, som dominerer i andre lande.
Det siger Alexander von Oettingen. Han
har blandt andet gjort opmærksom på en
OECD-drevet, international reformbevægelse
i kronikker og debatindlæg. Det handler om
at effektivisere uddannelse, siger han.
Alexander von Oettingen har en pædagogisk doktorgrad og er direktør for Forskning
og Udvikling på University College Syddanmark. Han bruger ikke Pasi Sahlbergs Germterminologi, men han kan nikke genkendende til den reformbevægelse, som Sahlberg
beskriver.
Med folkeskolereformen bliver lærerne og
skolerne gjort ansvarlige for at levere resultater, der kan måles i de nationale test. Og det
giver både muligheder og problemer, forklarer von Oettingen:
»En uddannelsestænkning har altid en
stærk og en svag side. Med reformen siger
man til uddannelsesverdenen: Det at gå i
skole handler om, at børn skal lære noget, og
at de skal blive klogere på deres liv og tilegne
sig viden, som de kan bruge fremadrettet i
deres uddannelsesforløb. Så man skal sørge
for, at de rent faktisk lærer noget. Derfor skal
lærerne være meget mere fokuserede på, om
eleverne rent faktisk har lært det, som de
24 /

OECD-bevægelsen løfter alle
kulturelle særegne ting væk fra et
skolevæsen. Det
er som ukrudtsmidlet Roundup
– det smadrer
det hele.
Alexander von Oettingen
Direktør for Forskning og
Udvikling, UC Syddanmark

skal. Tidligere systemer var meget mere fokuserede på, hvad undervisningen skulle handle
om«, fortæller Alexander von Oettingen. Han
mener ikke, at skoleverdenen har haft nok
fokus på at sikre, at alle lærer det, de får brug
for senere i uddannelseslivet.
»Så kan man sige, at ’det vil jeg gerne
have, at en skole beskæftiger sig med’ – især
når vi ved, at der er mange børn, der går ud
af skolen uden at kunne læse. Det er da et

problem«, siger han og peger på, at netop
outputtet skal effektiviseres med de OECDinspirerede reformer.
»De gør det ikke for at være onde, men fordi de kan se, at alt for mange børn tabes. Samtidig er kravene til det moderne liv skærpet.
Det er for eksempel vigtigt, at man kan læse,
for ellers kan man ikke klare sig i det globale
samfund«, siger Alexander von Oettingen.

Måler det, vi kan
Men samtidig ser han problemer i det fokus,
som reformen skaber.
»Det at gå i skole handler ikke kun om at
blive så dygtig, som du kan. Det er kun
den ene side af det at gå i skole. Vi går
også i skole, fordi vi skal inkluderes
i et kulturelt fælles liv. Der er nogle
kulturoverleveringer – sprog, kultur,
musik, kunst og så videre, som vi giver videre fra generation til generation. Det skaber social sammenhængskraft i vores samfund«, siger han
og peger på, at den dannelsesmæssige
udfordring for skolen glider i baggrunden.
»Tænk bare på Fælles Mål: Vi forenkler
Fælles Mål til målbare kategorier. Når man
taler om målbare kategorier, så mener man
målbare kategorier inden for de målesystemer, der er til rådighed. Meget af den viden,
vi tillægger værdi, vil falde ud. Fordi de måleinstrumenter, vi har, endnu ikke kan måle
det«, siger han og nævner »etisk
ansvarlighed« som eksempel.
»Jeg synes, at skolen skal lære
børn, hvad det vil sige at være
etisk ansvarlig. Det har vi brug for,
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»Det at gå i skole handler
ikke kun om at blive så
dygtig, som du kan. Det
er kun den ene side af det
at gå i skole. Vi går også i
skole, fordi vi skal inkluderes i et kulturelt fælles liv«,
siger forsker Alexander
von Oettingen, Syddansk
Universitet.

Som Roundup
I andre lande har ansvarliggørelsen ført til
resultatløn og fyringer. Det er der ikke lagt op
til i Danmark. Til gengæld vil vi ifølge Alexander von Oettingen opleve mere sammenligning lærerne imellem: Det er en selvstændig
pointe i de OECD-inspirerede reformer, at der
bliver sammenlignet mere.
»Filosofien er: ’Vi bliver bedre af at sammenligne’, det giver et kvalitativt spring at
sammenligne. Samtidig måler vi dig i forhold
til andre: Kan du blive mere fagligt skarp?
Og det vil vi komme til at gøre meget mere,
end vi gør i dag«, siger han og peger på, at
det også vil blive drevet af det teknologisk
mulige.
Selvom Alexander von Oettingen synes,
at der er spændende tanker i reformen, og

selvom han synes, at det er godt,
at en stor gruppe elevers faglige
problemer forsøges adresseret,
så peger han på, at der vil opstå
nye uforudsete problemer med reformen.
»OECD-bevægelsen løfter alle kulturelle særegne ting væk fra et skolevæsen. Det er som ukrudtsmidlet
Roundup – det smadrer det hele.
Og det kan være fint nok, hvis
man kun har ukrudt. Men
hvor mange børn har
ikke fået ødelagt
deres fritidsliv
på grund af
skolereformen? Og
skolefritidsordningspædagogikken har også
været ekstremt
vigtig for mange
børn«, siger han.

Nils Rosenvold, Red Star Photo

det er en kompetence, de skal kunne. Men hvordan vil du målsætte det?
Det har uddannelsesforskningen endnu
ikke svar på. Vi er i gang med at finde ud af
sådan noget, men de målkategorier, vi har for
øjeblikket, er ikke robuste og gode nok, hvad
det angår«, siger Alexander von Oettingen
og nævner social ansvarlighed, demokratisk
sensibilitet og religiøs kompetence som andre
vigtige begreber, vi ikke kan måle.
»Med læsning og regning kan vi opstille
nogle mål, som vi rent faktisk kan efterprøve.
Har børnene lært det – kan de det, eller kan
de det ikke?« siger han og gætter på, at vi
med tiden vil være bedre rustede, når det
kommer til uddannelsesmæssige måleinstrumenter.

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

LYDER DET FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT?
Hos os belønner vi loyalitet. Efter 6 år som medlem hos os får du del i et eventuelt overskud.
Det blev i år til 153 mio. kr. til medlemmerne. Det er sådan, vi arbejder som et medlemsejet forsikringsselskab.
Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt
eller ring 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring

LÆRERSTANDENS
BRANDFORSIKRING
– en del af LB Forsikring

– vi passer på dig –
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144573 p26-27_FS1215_Uddannelseparat.indd 26

21-05-2015 13:41:14
15/06/15 15.01

3:41:14

UDDANNELSESPARAT

Store forskelle i
uddannelsesparathed
Mere end hver fjerde elev i 8. klasse har brug for målrettet
vejledning for at blive klar til en uddannelse.
TEKST

MARIA BECHER TRIER

26 procent af eleverne i 8. klasse bliver erklæret ikkeuddannelsesparate, viser en opgørelse
fra Undervisningsministeriet. Det er flere end
de 20 procent, som var forventningen, da regeringen med erhvervsuddannelsesreformen
sparede 140 millioner kroner på Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).
Pengene blev skåret ens over hele landet, men Folkeskolen har fået adgang til tal
fra Undervisningsministeriet, der viser, at i
nogle byer har næsten halvdelen af eleverne
i 8.-klasserne brug for særlig vejledning for at
blive klar til en ungdomsuddannelse, mens
det i andre kun er hver tiende elev.
»Der er rigtig store udsving landet over.
Det her kræver, at nogle kommuner bruger ekstra resurser på vejledningen«, siger
formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning Mark Jensen. Han fortæller, at der i
forbindelse med reformen er skåret omkring
200 vejledere væk på landsplan.

Han mener, at UU-vejledernes arbejde er
blevet meget svært efter erhvervsuddannelsesreformen.
»Der er ikke noget, der trækker i den rigtige retning. Vi har fået besværligere arbejdsgange, flere opgaver og færre resurser. Det
stiller UU-vejlederne over for svære opgaver«,
siger Mark Jensen.

Store udfordringer i Ishøj

I Ishøj er 42 procent af eleverne i 8. klasse
erklæret ikkeuddannelsesparate – medregner
man elever i specialskoler og specialklasser,
er det 50 procent.
UU-Center Syd bliver beskåret med 1,3
millioner i 2015. I 2016 med 1,7 millioner, og i
2017 skæres 1,8 millioner. De fire kommuner
i UU-Center Syd har besluttet at give et ekstra
tilskud til UU i år, så centret kun bliver beskåret med cirka en million det første år. Centrets bestyrelse har besluttet, at vejledningsniveauet skal fastholdes i første halvår af 2015,
mens reformen bliver implementeret.
»Men fra efter sommerferien kommer vi
for alvor til at mærke tabet«, fortæller centerleder for UU-Center
Syd Søren Elnebo Lau.
»Vi forsøger i dialog med
kommunen at navigere i det her
og sikre, at der bliver taget hånd
om alle elever i forbindelse med
den skole- og vejledningsindsats,
der skal gøre eleven uddannelsesparat inden udgangen af
9. klasse. Vi kan godt mærke,
at der er flere opgaver end tidligere. Vi har i det her år haft
travlt med at udarbejde uddannelsesparathedsvurderinger
og vejledningsplaner for de
ikkeuddannelsesparate. Men vi
kommer til at mærke det ekstra
hårdt i 2016, 2017 og 2018«, siger
Kilde: Undervisningsministeriet
Søren Elnebo Lau.

HER ER FLEST IKKEUDDANNELSESPARATE
Ærø (50 %)
Odder, Ishøj (42 %)
Guldborgsund (41 %)
Norddjurs, Lolland (39 %)
Odsherred (38 %)

HER ER FÆRREST IKKEUDDANNELSESPARATE
Egedal (16 %)
Dragør/Svendborg (15 %)
Horsens (14 %)
Hørsholm (10 %)
Fanø (7 %)

Hvor mange elever er erklæret ikkeuddannelsesparate i din
kommune? Find svaret på det interaktive kort på folkeskolen.dk. De grønne kommuner har 20 procent eller færre
ikkeuddannelsesparate i 8. klasse, mens de røde har flere.

Startvanskeligheder
Undervisningsministeriet oplyser til folkeskolen.dk, at der med det nye system har været
startvanskeligheder, som man er i gang med
at udbedre.
Selv om flere unge end forventet skal have
særlig uddannelsesvejledning, mener undervisningsminister Christine Antorini, at det
giver god mening at fremrykke uddannelsesvurderingerne.
»Ved at fremrykke den første vurdering af,
om eleverne er uddannelsesparate, med et
år, giver vi både elever, vejledere og lærere
bedre forudsætninger for at arbejde målrettet mod at gøre eleverne så klar som muligt
til en ungdomsuddannelse«, lyder det fra
undervisningsminister Christine Antorini i en
pressemeddelelse.
Mark Jensen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning fortæller, at fra hele landet lyder det, at færre resurser og nye opgaver som
uddannelsesparathedsvurderinger i 8. klasse
går ud over tiden til faktisk at vejlede elever.
»Når vi bruger mere tid til administrative
ting, så er der mindre tid til vejledning. Mange steder er der faktisk ikke tid til at udvikle
den kollektive vejledning og heller ikke så
meget tid til den individuelle vejledning, som
der tidligere har været«.
mbt@dlf.org

Læs også
Læs reportage fra Ishøj Kommunes arbejde med ikkeuddannelsesparate elever på folkeskolen.dk
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D E B AT

Hvorfor vi uddanner
– udfordringer i reformen

Har vores fagligheds-, fakta- og evalueringshunger ført til misforståelsen om elevernes faglige
potentialer, spørger kronikøren, der har udarbejdet et speciale om folkeskolereformen.

KRONIK
AF STURE WAGNER KORSGAARD

Hvorfor uddanner vi?
Hvis vi ikke stiller spørgsmålet, risikerer
vi, at folkeskolereformens sigte med udfoldelse af elevernes faglige potentialer og den
beslægtede maskintænknings sikkerhed, der
drømmer om at forstå, få sikker viden om
og kontrollere alting, vil styre lærerne. En
situation, hvor læreren ansvarliggøres i stedet
for at tage ansvar, og hvor lærerens egne
synsninger erstattes af lydigheden over for
forventningerne. I dette spil kvæler reformlærerens tid elevernes tid, således at også
de ansvarliggøres og fratages egen stemme.
Det skyldes, at eleverne ikke var kreative og
ej heller involveredes som medansvarlige og
forskellige gennem handling og intuition, da
sikkerheden om, at de har tilegnet sig allerede eksisterende viden, vægtes højest.
Har vi derfor glemt, at eleverne både skal
gives en kollektiv og skabe en individuel
stemme? Har vores fagligheds-, fakta- og
evalueringshunger ført til misforståelsen om
elevernes faglige potentialer, når de reelt har
en hjerne med kreative potentialer til både at
tilegne, kommunikere og forandre?
På baggrund af min specialeafhandlings
28 /

konklusioner vedrørende folkeskolereformen
vil jeg her plædere for, at vi er nødt til at reorientere os, når spørgsmålet gælder, hvorfor
vi uddanner.

Styring gennem sikkerhed – en interdependent robotbekendelse
Jeg oplevede, hvordan ledere
og lærere som automatpi
loter selvindlysende fulgte
reformens nationale mål om
elevernes faglige løft og reform
teknikker som eksempelvis
målstyret undervisning, un
dervisningsdifferentiering og
bevægelse i undervisningen.
Ingen stoppede op og spurgte:
»Hvorfor er det egentlig, vi gør
det her?«
Jeg identificerede dermed et interdependent, det vil sige gensidigt afhængigt, robotfelt, hvor der var sikkerhedskæder mellem
alle aktører: Kommunerne indsamler sikker
viden om faglige resultater og tydeliggør erfaringerne med reformtemaernes metoder for
at kvalitetsudvikle. Ansvarliggørelsen føres
videre til lederne, da de ifølge reformaftaleteksten skal »sikre målbare forbedringer«.
Derfor sørger de for, at ingen lærere dukker
sig, gennem tydelighed, hvor lærerne skal
følge reformens intentioner. Således lærer
eleverne noget med sikkerhed, og ledelsen
får sikker viden om metodernes effekter,

som kommunen og Undervisningsministeriet
har brug for. Dermed har politikerne, kommunen og lederen brug for en lydig, fleksibel
lærer, der kan sikre den sikre viden og løfte
eleverne fagligt med sikkerhed. En lærer, der
tager udgangspunkt i målstyret undervisning
og undervisningsdifferentiering i et standardiseret rum for anerkendelse, så læreren og
eleven får sikker viden om, hvor eleverne er
på den forudbestemte trappestige. Men er
alle læringsprocesser sikre? Kræver handling
med egen stemme og kreativitet ikke også
usikkerhed? Er der tale om uddannelse, når
eleverne ikke anerkendes som både-og?

En fremmedgørende pædagogisk helhed
Baseret på mine data vedrørende reformens
pædagogiske helhed definerede jeg forskellige
lærermetaforer i forhold til folkeskoleuddannelsens hvad, hvordan og hvorfor. En elev
sagde frustreret i et interview om reformerfaringerne, at man »på en måde lever for at gå
i skole«.
Hans udtalelse er interessant, for så er
eleverne karrieremennesker, som uddannelsens hvad handler om. Her skal læreren
som tekniker optage eleverne i et bestemt
arbejdsfællesskab. Således blev eleverne i undersøgelsen inkluderet i et særligt fællesskab
med fælles normer, hvor det er det samme,
de standardiseret skal normaliseres til og differentieres i – et karrieremenneske som faglig
potentialeudfolder. Eller mere malende: Den
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Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi bede
dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens
hovedpointe og hovedargumentation, som redaktionen kan tage
stilling til. Skriv til folkeskolen@dlf.org

specifikke produktion af det, hjerneforsker
Kjeld Fredens ville kalde »tænkemaskine«.
Metaforen er dækkende, da teknikeren
vedligeholder og betjener elevmaskinerne,
som smøres og præges til at skulle kæmpe
imod sig selv inden for de forenklede Fælles
Måls stige. For teknikeren bliver bevægelse i
undervisningen derfor set som en »nulstilling«, så teknikeren kan programmere på ny,
eller som et middel, der gør karrieremenneskerne sundere og bedre som tænkemaskiner.
Uddannelsens hvordan og den dygtige
reformlærer var metodikeren, der løfter teknikerens specifikke karrieremenneske gennem
reformens nye teknikker. Det særlige ved
metodikeren er, at denne er kreativ. Paradokset var, at eleverne ikke var det, da de
var ansvarliggjorte og behandledes gennem
rutiner og kontrol. Dermed kan man spørge,
hvem reformens effektive metoder er effektive for og for hvad?
Elevernes kreative potentialer til at forandre og dannelsen af egen stemme gennem
handling knustes af afprøvningerne af metoderne og ensliggørelsen. Læringen foregik
eksplicit gennem tilegnelse og tydelighed,
hvor forskellighed blev en svaghed i fællesskabets monokultur, hvortil elever også
ekskluderedes, hvis de ikke var lydige
over for pligten.

med kreative potentialer og egne stemmer,
der har brug for en korresponderende kultur,
der vokser parallelt, for at udfolde potentialerne og dannelsens både-og. I undersøgelsen
viste både-og sig ved læreren som rejsefører.
Således var karrieremenneskets sikre destination udlignet, da der dermed var et mere
fleksibelt uddannelsesfelt for anerkendelse.
Forestil dig et pendul, der konstant bevæger sig imellem to poler. Dette er de kreative
potentialer, hvor rejseføreren didaktisk pendulerer mellem barnets såvel kollektive som
individuelle dannelse samt tilegnelses- og
forandringspotentialerne. Læring som tilegnelse og reaktion. Styring gennem smøring
og selvsmøring, prægning og involvering. En
inklusion til et fællesskab med standarder og
et fællesskab af forskellighed som fælles styrke. Processer, som er sikre og usikre, ventede
og uventede.
Kort sagt må vi i fremtiden
sætte kreativiteten i førersædet og konstant

diskutere, hvordan vi forestiller os, at uddannelsens både-og som mission og vision skal se
ud.
Sture Wagner Korsgaard er cand.pæd. i generel
pædagogik og udskolingslærer på syvende år i
Hillerød Kommune. Specialets titel er »Den nye
folkeskolereforms iscenesættelser – en specialeafhandling om elevernes potentialer, og hvordan
de bliver aktører i denne nye virkelighed«.

Børnene lærte en del
med sikkerhed, men
lærerne var ofte frem
medgjorte af reform
intentionerne, mens
kulturen var statisk
og reducerende i ste
det for mangfoldig og
dynamisk, hvorfor en
reorientering synes
central.

Uddannelse er et spørgsmål om
både-og, hvor kreativiteten må danne
rammen om vores reorientering og
erstatte faglighed som det nye
mål. Det skyldes, at eleverne
er dynamiske og komplekse

Illustration: Mai-Britt Bernt Jensen

Et spørgsmål om både-og

FOLKESKOLEN / 12 / 2015 /

144573 p28-29_FS1215_Kronik.indd 29

29

15/06/15 15.05

D E B AT
debat

»En ny start«
DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN
FORMAND FOR
OVERENSKOMSTUDVALGET I DLF

Overenskomst 15 skulle være en ny start til et
samarbejde om skolen, ikke mindst mellem
kreds og kommune. Det er lykkedes mange
steder – også i kommuner, som hidtil har været fuldstændigt afvisende over for kredsen.
Men vi kan også konstatere, at en håndfuld
kommuner vælger samarbejdet fra. Her er
der ingen intentioner eller vilje til at samarbejde om folkeskolen. De pågældende kommuner lever ikke op til og overholder overenskomstaftalens arbejdstidsbilag 1.1. Her står
der, at parterne har indgået en aftale om at
iværksætte en række initiativer (15 punkter).
Dette skal ske på baggrund af den formulerede målsætning – kvalitet i undervisningen,
et godt arbejdsmiljø og at højne den sociale
kapital. Parterne skal følge op på initiativerne
både på skole-, kommune- og centralt niveau.
Læg mærke til, at der står parterne. Det
betyder tillidsrepræsentant/skoleleder, kreds/
kommune og KL/Lærernes Centralorganisation. Ikke MED-udvalg eller andet – nej, det
er parterne, der har ansvaret. Det betyder
også, at der på alle skoler skal følges op på,
om de igangsatte initiativer virker i forhold til
målsætningen. Medlemmerne af Danmarks
Lærerforening skal opleve, at Overenskomst
15 betyder en positiv forskel for ens arbejdssituation. Overenskomst 15 er ikke blot pæne
ord på papir. Aftalen skal betyde reelle og
konkrete forbedringer i hverdagen, ellers er
vi ikke lykkedes med overenskomsten. Udgangspunktet for Overenskomst 15 har været,
at alt for mange lærere oplever, at forberedel30 /

Medlemmerne
af Danmarks Lærerforening skal
opleve, at OK 15
betyder en positiv forskel for ens
arbejdssituation.
OK 15 er ikke blot
pæne ord på papir.
sen af undervisningen blot er den rest, der er
tilbage, når alt det andet arbejde er udført.
Undervisningens omfang stiger voldsomt, og
forberedelsen falder drastisk og bliver noget,
man klarer i små tidsrum mellem undervisningsopgaver. Det var det altoverskyggende
problem, vi ville gøre noget ved.
Vi vil fra DLF’s side gøre alt, hvad vi kan,
for at holde kommunerne fast på deres
ansvar. Derfor går vi til KL, hvis der er kommuner, som ikke lever op til aftalen og deres
partsansvar. Vi er klar på alle niveauer til at
leve op til vores ansvar – så må KL sørge for,
det samme er tilfældet på deres side.
I kredsene og i hovedforeningen arbejder
vi på at finde gode redskaber til at følge op
på initiativerne. Virker initiativerne? Oplever
den enkelte lærer, at mulighederne for at forberede undervisningen bliver bedre? Tillidsrepræsentanterne skal udstyres med så gode
redskaber og handlemuligheder som overhovedet muligt. Det arbejder vi på højtryk for at
leve op til.

Skriv kort og
send dit indlæg
som e-mail til
folkeskolen@dlf.
org.
Maksimalt
1.750 enheder
inklusive
mellemrum.
Redaktionen
forbeholder sig
altid ret til at
forkorte yderligere.
Læserindlæg til
Folkeskolen
nummer 13 skal
være redaktionen i hænde senest tirsdag den
28. juli klokken
9.00.
Til nummer 14
er deadline
onsdag den
den 12. august
klokken 9.00.
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Et alvorligt aftaleproblem
Jeanette Sjøberg

»Jeg anbefalede et ja til Overenskomst 15, ud fra
at parterne var enige om, ’at der skal fokus – på
skolernes – lærere og skolelederes – mulighed
for at løse opgaven’. Mulighed for lokalaftaler og
arbejdstidsbilaget var midlet til, at dette kunne
ske. Med stor tillid til, at vi kunne løfte den opgave
i DLF, mente jeg, at vi således bedst kunne skabe
forbedrede arbejdsvilkår for medlemmerne med en
aftalt position frem for en lovgivet situation.
Jeg har haft mulighed for at tænke mig godt og
grundigt om, når det gælder overenskomstresultatet.
Der er fortsat bedre muligheder for aftaleindgåelse
med arbejdstidsbilaget end uden, fordi det kan medvirke til konkrete forbedringer for medlemmerne. Det

er det, der er afgørende for mig. Jeg har konstateret,
at der ikke kommer nogle hjælpetrupper nogen steder fra. Vi står i det her alene, og vi må langt hen ad
vejen løse det på den måde, som vi kan, nemlig ved
at kredse og tillidsrepræsentanter konstruktivt og
vedvarende arbejder for og opnår kollektivt aftalte
vilkår. Vi er før lykkedes med en centralt aftalt strategi, hvor kredsene arbejdede for lokale løsninger, og
det må vi gøre igen, også selv om det desværre ikke
sikrer ens vilkår for alle.
Jeg ser fortsat muligheder i arbejdstidsbilaget,
selv om det har fået alvorlige ridser i lakken, men
det er et alvorligt problem, når en aftale ikke er en
aftale«.

UTROVÆRDIGHEDEN Vi har brug for
KLÆBER TIL KL
en ny strategi
Morten Refskov

David Møller

»Gennem de seneste uger har der været sagt og
skrevet mangt og meget om den verserende Overenskomst 15-strid om arbejdstidsbilaget, hvor KL
altså allerede er løbet fra bilagets mest centrale
formuleringer.
Arbejdstidsbilaget har i nogle kredse bestemt
vist sig at være et såkaldt ’skridt i den rigtige retning’ eller ’en fod i døren’. Det har vi senest set
i Esbjerg, hvor det glædeligvis er lykkedes gode
kræfter at få kommunen på bedre, og måske ligefrem fornuftige, tanker. Billedet er dog særdeles
broget, og hvor er egentlig vores bundniveau for,
hvad der er godt nok? Det altoverskyggende problem er, at arbejdstidsbilaget kun er noget værd i
de kommuner, hvor kredse og tillidsrepræsentanter
dybest set ikke har behov for det. Til at nedbryde
de hermetisk lukkede kommunale borgporte ønskede vi en gummiged, men vi fik hammer og
mejsel. Og det bringer os tilbage til vores totale
afhængighed af kommunernes gode intentioner og
store velvilje, som vel at mærke allerede nu har vist
sig mere end tvivlsom.
Utroværdigheden klæber til KL – det har den
efterhånden gjort i mange år – men jeg er led og
ked af, at vi har ladet os vikle ind i deres spind«.

»Vi har som lærere traditionelt haft en tæt sammenhæng mellem vores overenskomst og hensynet
til kvaliteten i vores fælles folkeskole. Overenskomsten skulle sikre rammerne for, at vi kunne leve op
til folkeskolelovens krav og sikre elevernes dannelse
og uddannelse. Overenskomsten var et værn mod
kreative lokalpolitikeres spareiver. Dette værn er nu
fjernet, og vi får det ikke igen. Vores overenskomst
skal fremover kun have et formål, og det er at sikre
gode løn- og arbejdsvilkår. Overenskomsten som
arena for den pædagogiske kamp hører til fortiden.
En ide kunne være, at vi arbejder på at få en national smileyordning for folkeskoler. Den skal ikke tage
udgangspunkt i nationale testresultater og karaktergennemsnit. Nej, den skal tage udgangspunkt i folkeskoleloven, og i hvor høj grad den bliver overholdt
på de enkelte skoler. Der kan være en offentlig myndighed under Undervisningsministeriet, der kommer
på uanmeldt inspektion og for eksempel tjekker, om
elever, der er fritaget for tyskundervisningen, ’får
anden relevant undervisning’, om undervisningen
bliver foretaget af uddannede lærere og så videre. En
sur smiley på kommunens skoler vil være et signal,
som selv lokalpolitikere kan forstå og ikke mindst vil
handle på, og det vil give os konkrete og håndgribelige argumenter for en ordentlig resursetildeling«.

Årets uddannelseskonference
på Vallekilde Højskole
Inspiration i international klasse ›
Danske erfaringer lige til at tage med
hjem › Politiken Live interviewer
markante gæster

KEYNOTE SPEAKERS
SUGATA MITRA (Indien) - Overraskende
forsøg med selvlæring
EMILY PILLOTON (USA) - Undervisning
der forandrede et lokalområde
RICHARD GERVER (UK) - Slip fremtiden
ind i skolen nu

MØD OGSÅ
Politiken Live, fremtidsforsker Anne
Skare Nielsen, uddannelsesredaktør
Jacob Fuglsang, designfirmaet
Arki_lab, Herning-projektet Industrien
som karrierevej, Danmarks Bedste
Lærer 2015 Vini Bahl Hansen + elever
og mange flere.
Læs mere på vallekilde.dk/moedet/
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SKOLELEDELSE
KRÆVER TILLID,
VIDEN OG MOD
Skolelederen har betydning for elevernes læring. Det viser ny forskning fra den
newzealandske professor Viviane Robinson.
Men danske ledere – og lærere – skal i
højere grad turde lede, siger hun.
TEKST: PERNILLE AISINGER · FOTO: HUNG TIEN VU

D

er er grundlæggende tre kompetencer, der er vigtige for at
være en god skoleleder. Man
skal kunne anvende relevant
viden, løse komplicerede problemer og opbygge tillid i relationer.
Sådan lyder ordene fra professor Viviane
Robinson, Centre for Educational Leadership,
University of Auckland i New Zealand.
Hun har gennemtrawlet forskning for at
finde effekten af skoleledelse på læringen og
elevernes resultater og er kommet frem til
følgende fem dimensioner, hvor lederen har
effekt:
• Fastsættelse af mål og forventninger
• Strategisk resurseanvendelse
• Sikring af høj kvalitet i undervisningen
• Ledelse af lærernes læring
• Udvikling og sikring af et velordnet og trygt
miljø.
Disse fem dimensioner bruger hun til i sin
nye bog »Elevcentreret skoleledelse« at gen32 /

nemgå helt praktisk, hvordan man som leder
skaber en god skole i samarbejde med lærere,
forældre og elever. Det er altså ikke usammenhængende pejlemærker, men en helstøbt
fremgangsmåde med konkrete eksempler fra
skolehverdagen.
»Lederen, der praktiserer elevcentreret
ledelse, opstiller klare mål for elevernes læring, stiller resurser til rådighed til opnåelsen
af disse mål og samarbejder tæt med lærerne
om at planlægge, koordinere og overvåge
målopfyldelsen«.
For eksempel vil en leder, der arbejder systematisk med det mål, hun har sat om bedre
matematikresultater for 8.-klasserne, højst
sandsynligt finde ud af, at lærerne har brug for
yderligere kompetencer, hvis målene skal nås.
»Når ledere virkelig involverer sig i at
opbygge lærernes kapacitet, får de en klar
ide om de arbejdsbetingelser og den støtte,
lærerne har brug for, hvis de skal forbedre
deres undervisningspraksis«.

Jeg fornemmer, at skolelederne er ambivalente
omkring lederrollen. I har en
flad og demokratisk kultur,
hvor lederen hidtil har været
den fremmeste blandt ligemænd. Og folk er usikre på,
hvordan man udøver ledelse
i den form for kultur.
Viviane Robinson
Professor
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Se Viviane Robinsons råd til danske ledere, der skal
implementere reform, inklusion og ny arbejdstid:
à folkeskolen.dk
Forventningerne til danske
skoler er meget høje. Hvis
de skal nås, så kræver det
ledere med stor viden,
som kan hjælpe deres
lærere med at udvikle undervisningen. Det er ikke
managementteorier, der er
brug for her, siger professor Viviane Robinson.

Fem dimensioner understøttet af tre ledelseskompetencer.
Kilde: »Elevcentreret skoleledelse«, Viviane Robinson

Et velordnet og trygt miljø på skolen er
både en grundforudsætning og et resultat af
de andre fire dimensioner.

Ledere skal være lærere
Viviane Robinson understreger, at lederen
ikke skal arbejde alene på de fem dimensioner, hun skal fordele ledelsen over både
mellemledere og lærere.
»En god leder er ikke en, der opfylder en
lang liste af kompetencer. Jeg vil meget gerne
væk fra forestillingen om den heroiske leder,
der kan klare alt selv. Der er grundlæggende
tre kompetencer, der er vigtige for at udvikle
en god skole, og dem skal lederen sikre findes
i ledelsen af skolen«.
Der er ingen tvivl for Viviane Robinson
om, at skoleledere skal være lærere, inden de
uddanner sig til ledere. Det hænger sammen
med den første af de tre kompetencer – evnen
til at anvende relevant viden.
»Ambitionerne for skolerne i Danmark

er meget høje – det er de i hele OECD. Når
ingen skolesystemer rammer regeringernes
mål, så er det ikke, fordi lærerne er dovne,
eller strukturerne er forkerte. Det er, fordi
uddannelse er virkelig kompliceret arbejde,
der kræver specialiseret viden. Jeg frygter, at
ledere, som ikke har en uddannelsesmæssig
baggrund, vil bringe managementkompetencer med sig, som handler om motivation og
incitamenter, og selv om jeg ikke afviser den
slags redskaber, så mener jeg, at det langtfra
er tilstrækkeligt«.

Mod til at tage svære beslutninger
Men selv om man oprindeligt er lærer, betyder det ikke, at man skal fortsætte med at
opføre sig som en af lærerne. Man skal netop
have modet til at tage lederskabet på sig og
turde løse de komplicerede problemer.
Her mener Viviane Robinson efter at have
besøgt to konferencer i København og Odense, at en del danske ledere har en udfordring.

»I Danmark måtte jeg begynde med at tale
om ledelse og først derefter om elevbaseret
ledelse. Det virker, som om danske skoleledere har brug for at blive mere komfortable
med ideen om ledelse. Jeg fornemmer, at
skolelederne er ambivalente omkring lederrollen. I har en flad og demokratisk kultur,
hvor lederen hidtil har været den fremmeste blandt ligemænd. Og folk er usikre på,
hvordan man udøver ledelse i den form for
kultur«.
Når lederen for eksempel skal tage stilling til, om matematiklæreren skal have mere
forberedelsestid end musiklæreren, så hjælper
det ikke at krybe i busken og lade den, der råber højest, få sin vilje eller ikke gøre noget som
helst. Lederen må gribe fat i problemet og tage
en åben dialog med lærerne, hvor der bliver
lyttet til argumenterne, og så mange hensyn
som muligt tilgodeses. Og her er det vigtigt, at
lederens egen holdning også lægges åbent ud,
så det ikke bare er et spørgsmål om at overFOLKESKOLEN / 12 / 2015 /
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bevise lærerne om, hvilken holdning der er den
rette. Og så skal der tages en beslutning.
»Lederen skal være klar til at lytte åbent
og nysgerrigt til lærerne, prioritere og tage en
beslutning, også selv om den er upopulær. Men
beslutningen skal tages ud fra elevernes behov.
Det her handler ikke om de voksne, for så kan
man aldrig løse det med andet end magt. Lederen skal sige: Hvad er elevernes behov? Hvis de
ikke bliver gode til matematik, hvor meget vil
de så komme bagud i de andre fag? Jeg er ked af
det, men sådan er det ikke med musik«.
Endelig er tillid afgørende. Forskningen viser,
at lærere på skoler, hvor der er tillid, oplever en
større grad af fagligt fællesskab og tænker mere
innovativt, og eleverne gør større faglige og sociale fremskridt.
Skoleledere skaber tillid ved at have respekt
for medarbejderne og værdsætte deres ideer, anerkende dem og interessere sig for deres personlige og professionelle liv og lede dem kompetent
og ved selv at have personlig integritet.
pai@dlf.org

Læs anmeldelsen af »Elevcentreret
skoleledelse« på folkeskolen.dk

Nyt undervisningsprojekt fra Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester
I LYDSPOR udforsker indskolingens elever,
hvordan musik kan fortælle historier og udtrykke stemninger.
Som introduktion til projektet ser eleverne en ny animationsfilm, der fortæller, hvordan musikken kan gribe og
forandre.
I den lokale kirke møder eleverne organisten, der viser,
hvordan orglet kan skabe forskellige stemninger.
På skolen arbejder eleverne med fem bibelske fortællinger på en IT-platform, hvor de sampler deres egen lydfortælling af reallyde og orgelmusik.
LYDSPOR er et projekt, hvor faglig viden og sansning af
verden omkring os flettes sammen.
Tilmeld dine elever projektet hos din lokale folkekirkelige
skoletjeneste.

www.lydspor.net
34 /
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SKOLELEDERE:
ROBINSON ER TÆT PÅ DANSK SKOLEHVERDAG

Vivian Robinsons forskning i skoleledelse
blev taget godt imod, da hun 1. juni talte
om tillidsbaseret ledelse for en hel sal af
skoleledere, daginstitutionsledere og forvaltningsansatte.
»Jeg synes, det her er en af de sjældne
gange, hvor det, man hører på en konference, faktisk er helt tæt på vores dagligdag.
Det her handler netop om, hvordan man
kan arbejde mod, at alle trækker i samme
retning, og hvordan man sammen med læ-

rerne skaber den bedste trivsel og de bedste
resultater for den enkelte elev«, siger Lars
Hansen fra Thurø Skole. Han var sammen
med kolleger fra hele Svendborg Kommune,
fordi kommunen bruger Robinsons teorier
i et kompetenceløftprojekt, hvor ledere,
lærere og ansatte i daginstitutionerne skal
udvikles hen over efteråret med hjælp fra
Mærsk-pengene.
Lars Hansen tager særligt pointerne om
at opbygge et tillidsfuldt forhold med hjem.
»Det kan uden problemer overføres til vores hverdag. Jeg synes, vi har et tillidsfuldt
forhold, men det kan jo altid blive endnu
bedre, og jeg kan altid blive bedre. Det er
nogle rigtigt gode redskaber til, hvordan
man sætter ord på det, som er svært at tale
om«.

Viceleder på Glamsbjergskolen i Assens
Kommune Mette Runge tager også med
glæde Robinsons pointer med hjem.
»Det her med tillid er rigtigt vigtigt særligt
efter lockouten. Jeg synes, vi har et tillidsfuldt forhold til lærerne. Vi gør mange af de
her ting allerede. Men det var meget interessant at høre, hvordan man kan være mere
åben i sin dialog omkring det, som er svært«.
Hun mener, at de som ledere nogle
gange kan være uheldige i dialogen med
lærerne, fordi de enten er for direkte eller
går som katten om den varme grød. »Måske
skal vi være dygtigere til at stille spørgsmål
til lærerne på en mere anerkendende og
nysgerrig måde og lade dem selv komme
med løsninger på tingene«.
pai@dlf.org

Sæt

børns rettigheder
på skemaet

Bestil materialerne på redbarnet.dk/megafonen/rettigheder/lærere

ns
bør
RETTIGHEDER
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TYSK SKOLE

Da fysiklærer Christian
Gerhardt blev kaldt til
samtale på den dansk-tyske Sankt Petri Skole, var
hans første tanke: Er mit
tysk godt nok til det her?
I dag underviser han på
både tysk og dansk på
privatskolen midt i København. Han søgte væk fra
en folkeskole i 2009, fordi
han savnede ro og kontinuitet i sit arbejde.

36 /

» Er mit tysk godt
nok til det her?«
Fra folkeskole til privatskole: Christian Gerhardt
underviser i fysik på den dansk-tyske Sankt Petri
Skole. Her skal eleverne opfylde både tysk og dansk
læseplan i folkeskolen. De taler både dansk
og tysk igennem deres skolegang.
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han fortæller dem om atomers opbygning med
elektroner, neutroner og protoner. De fleste
elever har fundet deres periodiske system
frem, som de har på både dansk og tysk.
Sankt Petri Skole er ikke en hvilken som
helst københavnsk privatskole. Her eksisterer
det danske sprog og dansk kultur på lige fod
med det tyske ditto, og om det er det ene eller
det andet sprog, der bliver talt på gangene, er
hip som hap for de fleste elever. For dem foregår alle de naturvidenskabelige fag eksempelvis
på tysk – dog ikke i Christian Gerhardts timer.
For som hans elev Christopher så diplomatisk
formulerer det, så er deres fysiklærer ikke »verdensmester til tysk« – men han prøver.
»Børnene er rigtigt søde til at hjælpe med
at oversætte. Der kan nemt komme fire-fem
nye elever fra Tyskland i løbet af et skoleår,
og min undervisning er fortrinsvis på dansk,
selvom jeg godt kan tage den på tysk også,
hvis det er nødvendigt. De har deres teoretiske fysikfag på tysk, og det kan godt være en
udfordring at huske, hvad det hele hedder«,
fortæller Christian Gerhardt. Han troede,
at navnene på grundstoffer ville være de
samme, men hydrogen hedder eksempelvis
»Wasserstof« på tysk, og det gør det sværere
at formidle det helt korrekt på tysk.

Ateist og dårlig til tysk
TEKST

MIE BORGGREEN WINTHER

FOTO

LARS JUST

»Hvordan ser et atom ud indeni?«
Betænkningstiden er minimal, inden hænderne i 6.a flyver op for at svare på fysiklærer
Christian Gerhardts spørgsmål. To timer om
ugen har han 6.-klasserne til praktisk fysik –
et fag, de selv har indført på Sankt Petri Skole
– ligesom eleverne starter et år tidligere med
både fysik og kemi – som på Sankt Petri Skole
er to separate fag – end de danske folkeskoleelever gør.
Christian Gerhardts fysikelever sidder beredvilligt og opmærksomt og følger med, mens

Noget af det, der får Sankt Petri Skole til at
skille sig ud, er det høje faglige niveau, mener
Christian Gerhardt. Da han startede på den
dansk-tyske skole for seks år siden, havde han
27 års erfaring som lærer i folkeskolen. På
Sankt Petri Skole kan han mærke en klar
forskel på elevernes engagement, motivation
og indsats – og det var netop det, han søgte,
da han ville prøve kræfter med privatskolesystemet.
»Principielt er folkeskolen den rigtige
tanke«, siger Christian Gerhardt. »Men i mine
år har jeg oplevet mindre og mindre opbakning fra forældrene, umotiverede elever og
en folkeskole, der er blevet ændret, hver gang
en ny minister er trådt til. Jeg savnede ro og
kontinuitet«.

Om Christian Gerhardt:


58 år.



Uddannet ved Hellerup Seminarium i 1982.



Linjefag i idræt, geografi og fysik/kemi.



Har arbejdet på Sankt Petri Skole siden august

2009 – indtil da har han undervist i folkeskolen.


Arbejder på nedsat tid frem til efteråret på grund af

et sygdomsforløb.

Om Sankt Petri Skole:


Dansk-tysk privatskole grundlagt i 1500-tallet.



Sankt Petri Skole er en privat grundskole i tilknyt-

ning til et privat gymnasium. Lærere ved private
gymnasiers grundskoler er medlemsberettigede i
Danmarks Lærerforening.


Undervisningssprogene er både dansk og tysk.



Der er 510 elever på skolen.



Skolen har indgået en aftale med tillidsrepræsen-

tanten, der sikrer et loft på 26 lektioner om ugen.


Ved 26 lektioner ugentligt er lærerne sikret 400

timers forberedelse.


Fordelingen af nationaliteter på Sankt Petri Skole:

54 procent dansk-tysk-sprogede, 26 procent tysksprogede, 6 procent dansksprogede, 14 procent
med andre modersmål.

Tanken om at prøve at arbejde på en privatskole eksisterede hos Christian Gerhardt et
stykke tid. Han havde et »fedt job i Solrød«,
fortæller han, men en skolesammenlægning
blev enden på hans ansættelse, og da han
ledte efter job i det private skolevæsen, var
der kun to steder med stillinger, der matchede hans kvalifikationer. Og det var på Sankt
Petri Skole, han blev kaldt til samtale.
»Min første tanke var: ’Er mit tysk godt
nok til det her?’ – og så er jeg ateist, og Sankt
Petri Skole har mange kristne traditioner.
FOLKESKOLEN / 12 / 2015 /
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TYSK SKOLE

Christian Gerhardt hjælper tyskfødte Christopher med at finde hoved og hale i, hvordan
atomer ser ud indeni. Hjælpen foregår på dansk, for Christopher taler, ligesom de fleste
andre børn på Sankt Petri Skole, flydende dansk og tysk.

Men ingen af delene var et problem«, fortæller Christian Gerhardt.
Før han blev ansat, var en hf-eksamen fra
1977 den sidste opdatering på det tyske sprog,
men han tog et sprogkursus i sit første ansættelsesår. Fælles faglige møder, lærerkonferencer og den slags ting foregår nemlig på tysk
– eller er som minimum fortyndet med dansk
og engelsk.
»Jeg forstår godt det meste tysk, hvis ikke
det går for hurtigt. Men når jeg selv skal tale
det, bliver mine budskaber nogle gange lost
in translation«, griner Christian Gerhardt.

Høje krav, højt niveau
Når Christian Gerhardts elever i praktisk fysik
sidder med hænderne oppe, er der ikke tale
om et særsyn eller en klasse fuld at naturvidenskabelige vidunderbørn. Sådan er de i
alle timer, og sådan fungerer tingene bare på
Sankt Petri Skole. Ordnung muss sein, og den
tyske disciplin er nok den kulturforskel, der
adskiller Sankt Petri Skole fra de folkeskoler,
Christian Gerhardt har arbejdet på.
»Eleverne ved, hvorfor de går i skole, og
de er meget motiverede for at lære. Men
deres baggrund spiller jo også ind, for langt
størstedelen af forældrene er veluddannede
og velstillede – og stiller høje krav til deres
børn. Der er diplomatbørn og børn med andre ophav på skolen, og når de rejser uden
for ferierne, spørger forældrene, hvad deres
børn skal lave, mens de er væk. Det har jeg
sjældent oplevet forældre til folkeskolebørn
gøre«, fortæller han.
Kulturforskellene mellem det danske og
det tyske system kommer også til udtryk på
mange andre måder i Christian Gerhardts
38 /

hverdag. Eleverne skal opfylde både den
tyske og den danske læseplan, hvilket eksempelvis betyder, at det faglige niveau er højere,
fordi det er afstemt efter tyske standarder.
»Jeg fortæller mine elever i 9. klasse, at
de kommer til at kede sig det første år i gymnasiet. For det meste af det, de lærer, er det
samme stof som i 1.g«, fortæller han.

Eleverne ved, hvorfor
de går i skole, og de
er meget motiverede
for at lære.
Christian Gerhardt
Lærer på Sankt Petri Skole
Tyskerne er mere grundige, mener Christian Gerhardt. Alt bliver ført til protokols, og
der er fokus på form. Eleverne må ikke bruge
lommeregnere og regneark, og folkeskolens
afgangsprøver skal skrives i hånden med fyldepen. På den måde adskiller den danske og den
tyske undervisningsmodel sig fra hinanden, og
Christian Gerhardt mener heller ikke, at elever
i 3. klasse behøver at lære om milliarder, som
de gør i tysk matematik. Derimod mener han,
at danskernes måde at indføre ny teknologi i
undervisningen på er den rigtige vej at gå.
»Selvom eleverne er fagligt foran, frygter

jeg også, at de vil få problemer med at kunne
følge med, når det kommer til it og elektronik
i undervisningen, når de kommer i gymnasiet. De er jo ikke vant til at aflevere deres
opgaver online«.

Taler pænere
Christian Gerhardt er den ene ud af to naturvidenskabelige og dansktalende lærere, og
den faglige sparring med de tyske lærerkolleger er høj, for deres uddannelse svarer til en
gymnasielærers. Det nye miljø har gjort ham
»ung igen«, som han siger.
»Til sidst, da jeg var i folkeskolen, var jeg
mere en rygmarvslærer, og jeg var nok lidt
udbrændt og fagligt uinspireret, fordi niveauet er så lavt. Her (på Sankt Petri Skole, redaktionen) føler jeg mig udfordret, og eleverne
stiller mig spørgsmål, som jeg må følge op på
derhjemme«.
Christian Gerhardt kalder sig »ambassadør
for den danske folkeskolemodel«, men spørger
man ham, om han kunne tænke sig at vende
tilbage til folkeskolen, er svaret entydigt.
»Ikke som det ser ud lige nu. Jeg blev lærer
for at være min egen herre uden at være selvstændig. Jeg får mine gode ideer derhjemme,
og jeg vil have svært ved at leve med de rammer, folkeskolereformen og arbejdstidsloven
har sat op. Og hvis ikke jeg fik et Sankt Petritillæg, ville jeg tjene mindre end en folkeskolelærer«, siger Christian Gerhardt og mener,
at der er andre goder ved at arbejde på Sankt
Petri Skole, som ikke kan gøres op i penge.
»Min familie har lagt mærke til, at jeg taler
pænere. Eleverne på Sankt Petri siger ikke
’sgu’ og ’fuck’ – så det er jeg også holdt op
med«.
mbw@dlf.org
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FLOTTESTE
FORSIDE

Velkommen på forsiden!
Vær med til at kåre den
bedste af disse fire forsider her på siden.
Fagbladet Folkeskolen
har fra februar lanceret
ny forside i en friskere og
mere moderne stil. Lidt
mere kant, lidt mindre
støv. Mere magasinstil til
indpakning af troværdig
journalistik til læserne.
Under udviklingen af forsidekonceptet brugte vi blandt
andet to fokusgrupper med
lærere i henholdsvis Aarhus
og København.
Redaktionen har valgt
disse fire forsider ud af de ni
nye, vi har lavet i år, og vi vil
gerne høre din mening. Hvilken forside synes du bedst
om? Er det nummer 8, forsiden med Christine Antoriniportrættet Lærernes faldne
stjerne, eller er det forsiden

Begrund dit valg på folkeskolen.dk,
og vind et weekendophold for to på et Sinatur-hotel
AF HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN
Redaktionen anbefaleR også side 6:

på Række to og to – det giveR Ro

Folkeskolen nr. 07

Fa g b l a d F o r U n d e r v i s e r e

Forfatteren Peter Høeg
i rollen som gæstelærer
på Nørre Snede Skole
– en reportage, der blev
meget omdiskuteret
på folkeskolen.dk. Var
Peter Høeg lærer eller
vækkelsesprædikant,
lød debatten.

nr. 07

9. april

|

|

2015

150.000,inklusion: heR følgeR
pengene eleven
Læs side 34

PETER
HØEGS
FOrNEMMElSE FOr

Folkeskoelepnås
Stem på te
flottes .dfokrs–idhusk at
folkeskoolemn mentarfeltet,
skrive i k du vil vinde!
hvis

på nummer 11 med den
mugne lagkage i anledning af
reformens første år og Et trefoldigt ØV fra lærerne ifølge
en Scharling-undersøgelse?
Eller nummer 7 med forfatteren Peter Høeg i rollen
som lærer. Eller måske nummer 10, Bobler til den bedste
leder, hvor skoleleder Lance
Luscombe på SmidstrupSkærup Skole hyldes af medarbejderne med champagne?
hah@dlf.org

UNDErViSNiNG
Læs side 18

nivå skole
dropper
tilstedeværelsespligt
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6.a dRoppeR »fuck dig« og »fede ludeR«

Folkeskolen nr. 10.

nr. 08

|

23. april

2015

|

Fa g b l a d F o r U n d e r v i s e r e

Lance Luscombe er
leder på SmidstrupSkærup Skole ved Vejle,
hvor de ansatte serverede kage og »Bobler til
den bedste leder«.

nr. 10

|

21. maj

|

Folkeskolen nr. 8.

Fa g b l a d F o r U n d e r v i s e r e

27/03/15 14.01

læReRnes
Faldne
stjerne

2015

BoBler til
den Bedste
leder
Lærerne ruLLede

8.a

Christine Antorini i rollen som
»Lærernes faldne stjerne«.
Forsiden illustrerer et portrætinterview med undervisningsministeren. Var det en
forside, der fik dig til at åbne
bladet?

Arbejder med
tryg skolevej

Antorini gled i lockouten
Læs side 6
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rød Løber ud for
deres Ledere

Mundkurv
foRskeRe klageR oveR
kollegas tone

Skoler holder prøve
med netadgang

INTROPRIS I FORÅRET 249 kr. Bestil nu på u-landskalender.dk
1.-4. klasse * Dansk, natur/teknologi og tværfagligt * 30 elevbøger * 2 lærervejledninger
Tematiske film fra DR og Danida * Masser af opgaver på app, på web og i klassen
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Ta’ på faglig opdagelse i Nepal
KIM LANGER

Spændende ny fortælling af Kim Langer er den røde tråd i tre skalérbare forløb.
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Tilpasset de nye Fælles Mål.
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Tematiske film fra DR og Danida * Masser af opgaver på app, på web og i klassen

144571 p01_FS1015_Forsiden.indd 1

Læs mere side 4

Læs side 34

A nno nce

Ta’ på faglig opdagelse i Nepal
Spændende ny fortælling af Kim Langer er den røde tråd i tre skalérbare forløb.
Mange varierede opgaver og høj faglighed. Tilpasset de nye Fælles Mål.

KIM LANGER
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Et trEfoldigt ØV
Ny uNdersøgelse: læReRne dumpeR RefoRmen
– kun syv pRocent tRoR på et fagligt løft

Gå ind på folkeskolen.dk, og stem på den forside, du foretrækker.

12 siders

tema fra side 6

51%

OBS: Du deltager i konkurrencen på folkeskolen.dk ved at udfylde kommentarfeltet, når du har stemt – begrund her dit valg, så vi kan finde vinderen. Vi trækker lod efter sommerferien og offentliggør resultatet her i
Folkeskolen og på folkeskolen.dk. Præmien er et ophold for to på et
Sinatur-hotel.

RetteR opgaveR
i fRitiden

Mere StreSS

Bag det rungende »øv«
ligger en grundig Scharlingundersøgelse i Folkeskolens
lærerpanel, den tredje, der
måler på lærernes oplevelse
af og holdning til reformen
i det første år. Der var ikke
meget at råbe hurra for,
viste undersøgelsen
– tværtimod.

og højere sygefravær
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LÆRER TIL LÆRER

Læring og dannelse
i et entreprenørielt
perspektiv
Vi er nødt til at sætte
spørgsmålstegn ved,
hvorvidt den nuværende
uddannelsesmodel
fremmer børnenes
bedste – deres fantasi,
interesser og ønsker.

Hvad forudsætter det, hvis vi i skole
og uddannelse ønsker, at kommende
generationer tilegner sig entreprenørskabsånd og innovative kompetencer?
at være kreative. Mange forbinder det at være
kreativ med en funktion tilhørende kunstneriske
TEKST
erhverv, dog er kunst blot ét af kreativitetens
udtryk. Kreativitet kan lige så vel udtrykkes gennem områder som science og business.
Essensen af kreativitet er problemløsning, og
I den nye folkeskolelov står der, at entrepredenne problemløsningstilgang er basis for udnørskab og innovation nu skal implementeres
vikling i samfundet; socialt, kulturelt, politisk og
i skolens fag, herunder i danskfaget: »Lærerne
økonomisk. Oprindeligt er kreativitet et teologisk
skal nu arbejde systematisk med at designe inog humanistisk begreb, som man har forbundet
novative læreprocesser for eleverne i skolen (…)
med »guddommelig inspiration«, »geniets intuiDer skal nu også være fokus på fagets kreative
tion« eller »det legende barn«, som udspringer
og skabende elementer. Udfordringen består nu
fra det latinske udtryk creatio ex nihilo, at skabe
ikke kun i at undervise om innovation (…) men i
ud af intet.
innovative læringsaktiviteter, der har til formål at
Modsat kreativitetsbegrebet handler innovaudvikle elevernes innovationskompetence« (min
tionsbegrebet ikke så meget omkring det at få
kursivering).
idéen, men mere om at føre idéen ud i livet, så
Mange lærere, både nuværende og komden får nytte og værdi. Her er Joseph Schumpemende undervisere, mangler dog inspiration,
ter (økonom og politolog) typisk dén person, man
albuerum, kvalificerede forslag og retningslinjer
refererer til som en af de første, der intil, hvorledes disse kvaliteter skal impletroducerede innovationsbegrebet.
menteres i praksis.
Et felt som uddannelse har i
dag en nøglerolle i udviklingen af
Skabelse af en fælles fremtid
Under Lærer til lærer på
kreativitet og innovation. ProbleVi kan alle se en mening i at
folkeskolen.dk kan du fortælle
met er, at uddannelse i nutiden
stræbe efter en god, sund og
om gode undervisningsforløb
ikke virker til at have indset og anbæredygtig fremtid for børn
og dele viden, råd og
billeder.
erkendt, hvor vigtige områder disse
og unge. Bæredygtig såvel på
er i udviklingen af vores samfund.
et individuelt plan – robuste og
stærke børn, der kan stå imod og kan
løse de udfordringer, de uvilkårligt og uvenUddannelse har en nøglerolle i at fremme
tet kommer ud for i livet. Og bæredygtig på et
kreativitet og innovation
samfundsmæssigt plan – et holdbart miljø, et
Nutidens uddannelser favoriserer målbare
holdbart og frugtbart arbejdsliv med institutioresultater og et facit, der kan bevises på et
ner og organisationer, der (når de er bedst) er til
stykke anerkendt eksamenspapir.
for at fremme vores menneskelige kvaliteter og
Det, vi har brug for, er en tydeliggørelse og
kapaciteter.
en manifestation af, at læring er langt mere end
For at skabe og fremme nyt er vi nødt til
resultater i viden. De uddannelser, man laver i
RIKKE BERGGREEN PAASKESEN
UNDERVISER OG
PROJEKTKOORDINATOR
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dag, medfører desværre ikke automatisk den læring, der er efterspurgt i virksomheder og i samfundet. Her refererer jeg til den form for læring,
der inkluderer problemløsning og praksis, hvor
det handler om anvendelighed, sammenhæng og
forståelse i den virkelighed og hverdag, der er en
realitet, og som omgiver os.
Et område som legen har nogle helt særlige
kvaliteter. Her udvikles fantasi og forestillingsevne, at turde tage en risiko, at fejle og starte
forfra, hvilket er vigtigt for ens senere evne til
at innovere. Men leg og kreativitetsfremmende
tilgange har brug for uforstyrrethed. Det univers,
man opbygger, fantasien og forestillingsevnen,
der fremkommer ved leg, eksperimenteren og
storytelling, skal der være mere plads til. Vi skal
turde starte på projekter, som vi ikke nødvendigvis ved hvor ender. Der skal være plads til en
læringspraksis, hvor der er tid til fordybelse, afprøvning og eksperimenteren, plads til at fejle og
starte forfra, plads til vovemod og værdsættelse
af idérigdom.
Legen kan ændre børn og unges måde at
tænke på. Og et mindset, der medfører succesfuld læring, vil typisk være identificeret som:
nysgerrig, modig, undersøgende, udforskende,
eksperimenterende, fantasifuld, ræsonnerende
og refleksiv. – Og dette mindset gælder alle uddannelsesaktører.

Læs mere
Forkortet af redaktionen.
Læs hele artiklen »Læring og dannelse
i et entreprenørielt perspektiv« under
Lærer til lærer på folkeskolen.dk
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Ved Mie Borggreen Winther/mbw@dlf.org

Det Danske Filminstitut har valgt at fejre 100-året
for Grundloven ved at lægge en række film op på
filmcentralen.dk – som selvfølgelig er gratis at bruge.
Der er to filmsamlinger, og den ene går under navnet »Stemmeret og stærke kvinder«. Den stiller med
film som »Grundloven 1915« og »Dit navn er kvinde«
skarpt på ligestilling. Den anden samling hedder
»Danmark anno 1915« og viser via film, der ikke tidligere har været offentligt tilgængelige, hvordan Danmark så ud, da Grundloven blev ændret.
Begge samlinger kan findes på filmcentralen.dk

Foto:

Foto: Filmcentralen

Tillykke til Grundloven!

Hjælp eleverne til at
kvitte smøgerne
Cool Uden Røg er et undervisningsforløb på fire
lektioner for 7.-9.-klasser, hvor eleverne arbejder
med øvelser om årsagerne til, at unge tænder
den første smøg. I stedet for skræmmekampagner om sorte lunger skal klassen diskutere,
om rygning er cool, og om der er andre måder at
være cool på. Eleverne skal blandt andet tage et
billede, uploade det og være med i en konkurrence om det mest cool billede. Det gratis forløb
er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og varer til
den 16. oktober.

Har du Danmarks
sødeste elever?
Der er en tur til Bornholm med alt betalt
i fem hele dage til de allersødeste elever
i 6.-8. klasse. Konkurrencen afvikles i
løbet af efteråret, og eleverne skal tage
emner som trivsel og mobning op til debat i klassen. For at deltage i konkurrencen skal de arbejde med emnerne både
skriftligt og mundtligt og sætte ord og
billeder på konklusionerne med en avisforside og en kortfilm på maksimalt tre
minutter.
Sidste tilmeldingsfrist er 30.
august. Læs mere om konkurrencen og præmien på lejrskole.bornholm.info/danmarkssoedeste

DDB Copenhagen

Foto: Norden i Skolen og Foreningerne Nordens Forbund

Hvor meget madpakke er der
i skraldespanden?
Skoleklasser i hele Norden kan nu
tilmelde sig Klimaduellen, der skydes i gang den 11. november og
afsluttes 23. marts 2016. Det er
gratis at deltage, og konkurrencen
går ud på, at eleverne i en uge skal
måle, hvor meget af madpakkerne

der bliver til madspild. Hver klasse
får udleveret et madspildskit, og på
nordeniskolen.org kan man hente
undervisningsmateriale målrettet
12-14-årige om emnerne resurser,
råvarer og madspild.
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TÆTTERE PÅ FAGET: TYSK OG FRANSK

TILMELD
DIG NETVÆRKET
TYSK OG FRANSK PÅ
FOLKESKOLEN.DK

Hæmningsløs på
tysk og fransk
Alverdens flag vajer fra væggene på Eggeslevmagle Skole i
Skælskør. Her har børnene gennem flere år haft tysk eller fransk
fra 5. klasse. »Det gør en stor forskel, fordi man kan lege sproget
ind«, fortæller sproglærer Mette Østergaard.

TEKST

PERNILLE AISINGER

FOTO

JAKOB DALL

»Auf meinem Tisch ist Marmalade«. »Nicht auf
meinem. Es gibt Havrefras«. Det er måske ikke
dybe samtaler, der bliver ført mellem eleverne I
7.i, men de bliver ført på tysk. Klassen er tydeligt
vant til, at gruppearbejde betyder, at man fortsætter på lektionens fremmesprog. Der bliver
gættet, snydt hjørner, og indimellem kommer
der lidt engelsk udtale, men der bliver i den grad
trænet.
7.i har haft tysk siden 5. klasse, de har na-

FAGLIGT NETVÆRK:
TYSK OG FRANSK
På folkeskolen.dk kan du læse om fremmedsprogsundervisning i det faglige netværk Tysk og
Fransk. Her kan du læse blogs fra de faglige foreninger og fra sproglæreres hverdag, anmeldelser
af nye materialer og artikler om for eksempel tidlig sprogstart og se videoer fra undervisningen.
Tilmeld dig netværket og få en mail, når der er
nyt på folkeskolen.dk

NÆSTE NUMMER AF

FOLKESKOLEN UDKOMMER
DEN 13. AUGUST
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Nikolaj vil gerne have så mange sprog som muligt, så for
ham er det perfekt, at han har naturfagene på engelsk, har
haft tysk siden 5. klasse, og nu er startet på fransk i 7.

turfagene på engelsk, og i år er de også startet
med fransk. Det betyder også, at de med lethed
skifter fra tysk til fransk, da deres lærer til ære
for Folkeskolens journalist bytter sprog midtvejs
i timen. »Vous êtes prez?«
Det er lidt sværere at forstå det franske end
det tyske, som ligger så dejligt tæt på det danske, men de er hurtige til at gætte ud fra engelsk, hvad deres lærer siger på fransk.
»Jeg elsker sprog, og jeg vil gerne arbejde i
udlandet. Måske starte et tøjfirma i Brasilien, så

F

len.dk
Følg med på folkeskoent hele sommeren
åb
– redaktionen har rg
– folkeskolen@dlf.o

dret åbningstiderngs sekretariat har æn
Danmarks Lærerforeni
5 til mandagden 29. juni – 31. juli 201
ne i sommerugerne fra
lder såvel døren
10-14. Åbningstiden gæ
torsdag 10-15 og fredag
som telefonen.
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det er godt at kunne så mange sprog som muligt«, fortæller Nikolaj med alvorlig mine.

Zum letzten Blutstropfen
Lærer Mette Østergaard er ikke i tvivl om, at det
er en god ide at starte med andet fremmesprog
allerede i 5. klasse.
»Der er stor forskel på, hvad de kan, når de er
begyndt tidligt. De kan tale sammen meget tidligere. I 5. klasse har de ikke nogen hæmninger,
de siger bare noget. Det er langt sværere at få
dem til, hvis man først starter i 7.«.
Hun fortæller, at skolens sproglærere er blevet meget bedre i løbet af de tre år, de har haft
andet fremmedsprog fra 5. klasse.

»Vi har smidt bog- og cd-systemet over
bord. Det, jeg har nu, er engangsarbejdsbøger,
som de elsker. Vi er meget lidt teoretiske. I stedet leger vi det hele ind. De elsker at vise sig, og
de er allerede bedre til tallene end 7.-klasserne«.
5.-klassen er da også så ivrig, da Mette
Østergaard kommer efter frokostpausen, at hun
må tage den strenge mine frem, for at de ikke
skal skabe tumult over, at hun har glemt elevernes tyske yndlingsdanse-cd. Men da cd’en er
fundet, danser hele klassen rundt mellem stolene og råber Kopf, Schulter, Knie und Fuß, mens
de klapper sig på kroppen.
Spillet med tyske spørgsmål kan begynde,
og der bliver kæmpet zum letzten Blutstropfen.

»Der er altid nogle i sprogundervisningen, som ikke vil sige
noget. Men jeg insisterer. Og det er meget nemmere at få
dem til at tale frit i 5. end i 7., hvor de er blevet langt mere
selvbevidste«, siger fransk- og tysklærer Mette Østergaard.

Men alt for tidligt ringer klokken, og en af pigerne udbryder »Eeeej, må vi ikke få nye lektier
for så?«
pai@dlf.org

Læs også
Se video og læs reportager fra tyskog franskundervisningen i det faglige
netværk på folkeskolen.dk
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ANMELDELSER

Rems og Hop

Mere matematikfest
»Eventyrlig Matematik« er en serie af
bøger, der fortæller historierne om de
mennesker, der løste matematikkens
gåder – som Pythagoras og Pascal.
Det kan lyde som noget værre nørderi, men vores anmelder kunne ikke få
armene ned over de første tre bøger
i serien og skrev blandt andet: »… i
særdeleshed de to historisk orienterede bøger tror jeg har potentiale til
at vække begejstring blandt de elever,
der holder af at læse og betragter
matematik som en kedelig bivirkning
ved skolelivet«.
De tre nye bøger hedder »Den
hemmelige klub«, »Det luskede spil«
og »Samuraiens sværd«. De er udgivet af Forlaget Matematik og koster
110 kroner stykket.
Læs hele anmeldelsen af de tre
første bøger i serien på folkeskolen.
dk/554280

Lærervejledning til
»Menneskesønnen«
Bibelselskabet har udgivet en revideret udgave af undervisningsvejledningen til Peter Madsens tegneserie
»Menneskesønnen«, som handler om
Jesu liv. Vejledningen er skrevet af
John Rydahl, som er formand for Religionslærerforeningen.
Vejledningen er 130 sider lang og
koster 500 kroner.
»Det kan betale sig at læse den
ordrige vejledning, hvor der gives
mange gode ideer til en spændende
og relevant undervisning i de ældste
klasser«, skrev Folkeskolen s anmelder
om vejledningen, da den udkom første gang.
Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/20588
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På folkeskolen.dk finder du hele tiden nye
anmeldelser af undervisningsmateriale og
pædagogisk faglitteratur. Du kan for eksempel
læse en anmeldelse af
Politiken-journalisten
Jacob Fuglsangs bog
»Den store løgn om uddannelse – et opgør
med selvmodsigelserne
i det danske uddannelsessystem«, som
ifølge vores anmelder er
spændende og velskrevet, men ikke helt holder,
hvad titlen lover.
»(jeg) elsker … bøger
som ’Metoder i naturfag’, der kompetent og
overskueligt formidler
tankegangen bag naturfagenes forenklede Fælles Mål«, skriver vores
anmelder om ’Metoder i
naturfag’, som ovenikøbet er gratis (hvis man
ser bort fra portoomkostninger). Læs mere
på folkeskolen.dk
Hvis du på vores hjemmeside finder en anmeldelse, der sætter tanker
i gang eller er særligt
brugbar i forhold til at
afgøre, om din skole skal
indkøbe et materiale, så
anbefal den med et klik
på musen. På den måde
er det lettere for dine
fagfæller også at blive
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne
på folkeskolen.dk/anmeldelser.

Få anmeldelser direkte i din
mailboks

Du kan også få et
dagligt eller ugentligt
nyhedsbrev med anmeldelser af materialer
til dit fagområde. Gå til
folkeskolen.dk og opret
dig som bruger. Så kan
du samtidig tilmelde dig
vores mailservice.

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

n

L otte Salling
375 kroner
48 sider
F orlaget Rimeriget

Engelsk, børnehaveklasse, motion/bevægelse, musik

Bevægelse på
engelsk
En sang, et rim og et lille hop er skønt, når
hjernerne går i stå, når timen skal i gang, når
der skal skiftes retning i timen. »Head and
shoulders, knees and toes« bliver trættende
i længden, så herligt med endnu et materiale til engelsk (og dansk), som tager udgangspunkt i rim, remser, musik og bevægelse.
○ ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM

»Rems og Hop« er bygget op om 14 iørefaldende sange/remser
indspillet i skønne arrangementer med en herlig børnesolist i
front. Sangene handler om Spiderman, bjørne, krokodiller, lopper. Det er ikke stor poesi, men det fungerer. Desuden er der
tænkt over bevægelserne, så de stimulerer forskellige sanser.
Materialet består af en bog – hardcover – med vedlagt
cd og en hjemmeside med opgaver, der tager udgangspunkt i
sangene. Materialerne på hjemmesiden er lettilgængelige og
giver god mening som supplement til den egentlige undervisning. Bogen indeholder både sangene/remserne på dansk og
engelsk, en cd og noder til alle sangene.
Styrken ved udgivelsen er overskueligheden, de iørefaldende sange, man har faktisk lyst til at høre dem igen og igen.
Materialet vil fungere glimrende som daglig dosis hvad angår
både de små opgaver og sangene.
Opgaverne på hjemmesiden farvekoder ordklasserne – rød,
blå og grøn. Desværre ikke i overensstemmelse med den efterhånden udbredte genrepædagogiks farvekodning. Opgavernes opbygning gør dog, at man relativt let kan omforme
opgaverne til genrepædagogikopgaver.
En lillebitte anke: Skulle der være enkelte anglofile skolefrøkner og -herrer, der i disse lingua franca-tider stadig synes,
at det er herligt med en native like-udtale, så træk vejret dybt,
inden cd’en ryger i afspilleren. Remserne er indsunget af danske børn. De gør det godt, men der er intet guf for fans af native speaker-udtalen.
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Frydlege
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n

A
 nne Bovbjerg
95 kroner
169 sider
F rydenlund

Inklusion, pædagogik

Leg, der styrker
Leg kan medvirke til at opbygge psykisk modstandskraft, resiliens, hos sårbare og
udsatte børn og unge. Det er hovedbudskabet i en relevant bog om leg som social
inklusion – og den fortæller også hvordan.

○ ANMELDT AF: CHRISTINA KROLMER

»Børn har brug for mad og drikke for at kunne
overleve, men leg for at leve«. Omtrent sådan
indledes bogen »Frydlege – Leg som social inklusion og resiliens«, der beskriver, hvordan vi
som voksne kan hjælpe børn til en større legeglæde og social kompetence.
Bogen indeholder fire dele og betegnes
som en »brugsbog«, da den ud over det teoretiske fundament også indeholder en del med
konkrete legeforslag og praktiske råd til læseren, der ønsker at arbejde med disse metoder.
Første del beskæftiger sig med legs betydning for børns psykiske og sociale udvikling,
hvor referencerne blandt andet er Vygotskij og
Astrid Lindgren. I anden del veksles der mellem teori og cases, og her sættes legen ind i
en social kontekst i daginstitutionen og senere skolen. Del tre omhandler resiliensopbyggende lege, og i den fjerde og sidste del får
man som læser de konkrete praksisforslag til
anvendelse af metoden og konkrete legeforslag til »frydlege«. Disse lege er inkluderende
lege med et fravær af konkurrenceelement,
hvor formålet blandt andet er at styrke børns
evne til at samarbejde i en tryg ramme. De
konkrete lege er nøje beskrevet og kan leges
med få rekvisitter.
»Frydlege« er hurtigt læst og velskrevet i
et lettilgængeligt og flydende sprog. Ud over
et stærkt og alsidigt teoretisk fundament, der
suppleres af cases, er særligt bogens sidste
del relevant for alle, der til daglig møder de ud-

satte, traumatiserede, sårbare eller triste børn.
I bogen findes helt konkrete idéer til, hvordan
man som lærer, AKT- (adfærd, kontakt, trivsel)
eller inklusionsvejleder kan anvende struktureret leg som et målrettet og inkluderende
redskab. Bogen er også skrevet til psykologer,

pædagoger, frivillige, forældre og sundhedsplejersker samt læger og sygeplejersker på børneafdelinger.
Jeg må varmt anbefale bogen og vil glæde
mig til at afprøve både metode og lege i praksis!
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NEKROLOG

Foto: Thomas Arnbo

Per Sand vil særligt blive husket for
sin evne til at stille konstruktivt kritiske spørgsmål og lytte til kolleger,
medarbejdere og den almindelige lærer – og så for sin uforlignelige humor.

Viljen til at
ville skaber
evnen til at
kunne

F

ormand for organisations- og arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening Per
Sand Pedersen er død, 58 år gammel.
Per Sand blev født i Viborg 23. august
1956. Han har gået på Viborg Katedralskole og
blev uddannet lærer fra Nr. Nissum Seminarium i 1980 med linjefag i idræt og geografi.
I 1997 blev han valgt som kredsformand
i Aabenraa Lærerforening, hvor han var formand frem til 2010. Da han i 1999 stillede op
til og kom ind i Danmarks Lærerforenings
hovedstyrelse, tilhørte han sammen med
blandt andre Anders Bondo Christensen oppositionen til den daværende overenskomst.
I 2010 blev han uden modkandidater valgt
som formand for foreningens organisations-

og arbejdsmiljøudvalg og blev medlem af
forretningsudvalget. Han var da en del af et
generationsskifte i Lærerforeningens ledelse.
Per Sands yndlingscitat var »Viljen til at
ville skaber evnen til at kunne«. Han var en
utrættelig forkæmper for lærernes arbejdsmiljø og -forhold både i sin lokale kreds og
i sit arbejde i hovedstyrelse og sekretariat,
hvor han forsvarede lærernes ret til rådgivning og psykologsamtaler og arbejdede for et
bedre indeklima på skolerne. Han gjorde en
overordentlig stor indsats under lockouten
for at forklare og forsvare lånemodellen og
har også arbejdet meget for de mindre medlemsgrupper i DLF.
Per Sand var en stærk, stout og rodfæstet

foreningspolitiker. Et festligt og omsorgsfuldt
menneske og en utroligt vellidt kollega. Han
vil særligt blive husket for sin evne til at stille
konstruktivt kritiske spørgsmål og lytte til kolleger, medarbejdere og den almindelige lærer
– og så for sin uforlignelige humor.
Per Sand døde uden forudgående sygdom
midt i sit arbejde for Lærerforeningen på
Folkemødet på Bornholm, hvor han talte lærernes sag i debatterne og som altid spredte
god stemning. Han efterlader sig kone, børn
og børnebørn.
pai@dlf.org

MINDEORD

»Danmarks Lærerforening har mistet en
kæmpe, og jeg har mistet en fantastisk ven«
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN
FORMAND FOR DLF

Per Sand Pedersen er død.
Han døde midt i sit utrættelige arbejde for
alle medlemsgrupper i Danmarks Lærerforening. Efter en lang dag på Folkemødet, hvor
Per havde deltaget i en række arrangementer
for at tale lærernes sag, blev Per ramt af en
blodprop og afgik ved døden kort tid efter.
Per har som kredsstyrelsesmedlem, kredsformand, hovedstyrelsesmedlem og forretningsudvalgsmedlem gennem en menneskealder
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knoklet for medlemmerne i Danmarks Lærerforening. Pers arbejdsindsats, ihærdighed og
vedholdenhed er legendarisk. Per sparede aldrig
sig selv. Mange medlemmer lærte Per at kende,
da han under lockouten arbejdede i døgndrift
for at få den såkaldte låneordning på skinner,
så vi forhindrede Finansministeriet og KL i at
knuse foreningen økonomisk. Arbejdsmiljørepræsentanter over hele landet har om nogen
oplevet Pers ihærdighed og vedholdenhed.
Per var endvidere eminent til at skabe en
god stemning og et godt samarbejdsklima. Et
hovedstyrelsesmedlem skrev til mig: »Åh hvor
sørgeligt og ufatteligt. Vi har lige været sammen
med denne fine fyr med sin dybe basstemme,

sit gode humør og dejlige humor. Det er et stort
tab for os alle sammen og for DLF«. Per var
vellidt af alle, fordi han var et ordentligt menneske, der tog næstekærlighedsbudet alvorligt.
Pers familie står tilbage med et ufatteligt
tab, for kone, børn og øvrige familie fyldte
meget i Pers store hjerte.
Lige nu fylder tomheden og savnet enormt,
men vi skal videre. Per havde med os et projekt,
vi skal arbejde videre med – også for Pers skyld.
Kære Per, vi kommer til at mangle dig i
vores daglige arbejde, og jeg kommer til at
mangle dig resten af livet. Jeg savner dig helt
vildt! Tak, fordi jeg fik lov at være din ven.
Kærlig hilsen Anders
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KORTE MEDDELELSER

personalia

Foto: Stig Nielsen

Kontorchef Laurits
Lynge på pension
Med udgangen af maj mistede DLF en kontorchef
til pensionisternes frie liv.
Laurits Lynge, 63 år, fra
DLF’s afdeling for organisation og arbejdsmiljø
har valgt at gå på pension
efter cirka 30 års arbejde i
foreningen. Og lige om lidt
cykler han vestpå. Indtil
han når Vesterhavet, så
drejer han sydpå og regner
med at nå Sydfrankrig
fem uger senere. Senere
går turen til New Zealand,
som han tidligere har besøgt med familien. Pensionisttilværelsen bliver
garanteret aktiv med rulleskiløb, cykling og andre
sportslige aktiviteter.
Laurits Lynge blev ansat
i DLF som sagsbehandler
i 1982. Efter to år rejste
han til Århus Lærerforening, og i 1987 vendte
han så tilbage til Vandkunsten i København. I
1993 blev han konstitueret kontorchef og i 1994
kontorchef. Han har også
været konstitueret sekre-

tariatschef i en periode.
Oprindelig er han uddannet lærer fra Silkeborg
Seminarium i 1976.
Det er en god og afholdt
chef, der er holdt op.
Lyttende og ordentlig er
nogle af de mange positive ord, der bliver hæftet
på Laurits. Og han har
humor. Han har som chef
altid stillet krav til medarbejderne, men han havde
ikke behov for at blande
sig hele tiden. For når man
har ansat gode medarbejdere, ved man, at de klarer
tingene.
hl@dlf.org

leder i Frederiksborg Amt.
Torben Lawaetz er også
uddannet folkeskolelærer
fra Hellerup Seminarium,
hvor han fra 1980 til
1985 var læreransat i Hillerød Kommune.
Privat er Torben Lawaetz
gift med Bente Nøhr, der
er skolelærer. Sammen
har de to voksne børn; en
søn og en datter, og Bente
Nøhr har også en søn fra
et tidligere forhold. Parret bor i bofællesskabet
Sættedammen, som er
verdens første af slagsen,
i nærheden af Hillerød.
Torben Lawaetz’ store interesse er golf, og han vil
nu systematisk arbejde på
at få nedbragt sit handicap sammen med Bente.

Foto: Stig Nielsen

Torben Lawaetz
Torben Lawaetz, 61 år,
er med udgangen af april
fratrådt sin stilling som
chef for it-afdelingen i
Danmarks Lærerforening,
hvor han har været leder
siden 1. marts 1997. I sekretariatet har han blandt
andet været med til at
bringe DLF ind i de moderne it-tider og er kendt
for at arbejde meget systematisk og målrettet.
Inden han blev ansat som
it-chef, var han it-projekt-

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

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2015
Nummer 13:
Nummer 14:
Nummer 15:
Nummer 16:
Nummer 17:

GENOPSLAG

Tirsdag den 4. august 2015 kl. 12
Tirsdag den 18. august 2015 kl. 12
Tirsdag den 1. september 2015 kl. 12
Tirsdag den 15. september 2015 kl. 12
Tirsdag den 29. september 2015 kl. 12
...vi søger en leder til at skabe den bedst mulige skole for os..

Skoleleder til Stokkebækskolen
Svendborg Kommune
Vi søger en dygtig leder, som kan lede skolen i
én retning med blik på styrken i forskelligheder

Stokkebækskolen er kendetegnet ved
• et velfungerende ledelsesteam
• dedikerede medarbejdere, der samarbejder om høj
faglighed og kvalitet
• engagerede forældre, som tager ansvar
• motiverede og engagerede elever
• gode og stærke traditioner
• solidt samarbejde med områdets lokale resurser
Stokkebækskolen er en skole forankret i tre stærke
lokalmiljøer Gudbjerg, Gudme og Hesselager – omgivet af
en fantastisk natur, og vi gør motion til viden.
I Svendborg Kommune søger vi skoleledere, som
er ambitiøse på skolernes og skolevæsenets vegne,
og som prioriterer ledelsen af kerneopgaven –
børnenes læring og trivsel.

Blokade mod UCplus’
sprogcentervirksomhed

48 /

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

svb 3208

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

Er du blevet nysgerrig, kan du finde flere oplysninger om
stillingsopslaget på www.svendborg.dk/kommunen/
job-i-svendborg-kommune .
Vil du være med, så send din ansøgning via
www.svendborg.dk/kommunen/job-i-svendborg-kommune
senest den 20. august 2015 kl. 12.00.
Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg
Tlf. 6223 3000
www.svendborg.dk

Følg os på
facebook
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Specialstillinger

Lærerstillinger

- SØGER LÆRER
Er du den naturfagslærer vi mangler?

Børnehaveklasseleder
til Lindegårdskolen
Vi søger en børnehaveklasseleder, der
sammen med to pædagoger og kommende klasselærer står for at eleverne
kommer godt i gang med skolen,
udvikler sig fagligt såvel som socialt.

Du skal kunne undervise i Fysik/Kemi, Biologi og Geograﬁ.
Andre fagkombinationer kan have interesse.
Ansættelse sker pr. 1. august 2015.
Ansøgning
sendes til
lmort@
frederikssund.dk

Vi arbejder med True North og LP-modellen. Samarbejde er en central ting dels
med forældrene og dels i årgangsteamet.
Læs mere om skolen og se hele
stillingsopslaget på
www.lindegaardskolen.skoleintra.dk.
Frist: 24. juni kl. 12.00.

www.frederikssund.dk

For stillingen gælder:
• Du skal kunne identiﬁcere dig med skolens kristne
værdigrundlag.
• Du skal være parat til at indgå i et forpligtende og
udviklende samarbejde.
• Du vil møde en efterskole, hvor det enkelte menneske
betyder meget, og hvor vi har fokus på erhverv og
uddannelse for den enkelte.
• Du vil møde 90 unge mennesker i 8., 9. og 10. klasse
• Du vil møde en ﬂok engagerede medarbejdere, som
glæder sig til at møde dig.
• Du vil få mulighed for at være med i et rivende
udviklingsarbejde – med mange nye tanker.
• Du vil komme til en skole med gode rammer, også
for naturfag.
Borremose Erhvervsefterskole er oprettet af FDF, IM,
KFUM og KFUK, samt Y´s men Club i Himmerland.

Lærerstillinger
Foto: Colourbox

Der kan tilbydes en tjenestebolig.
Ansættelse sker efter overenskomst mellem FinansMinisteriet og Lærernes Centralorganisation.
Ansøgninger skal være skolen i hænde senest onsdag
d. 1. juli 2015.
Ansættelsessamtalerne vil ﬁnde sted fredag d. 3.juli 2015.

Kan du din dansk-litteratur på 8. årgang?

Henvendelse til skolens forstander Poul Johansen,
Løgstørvej 170, Kgs. Tisted, 9610 Nørager, tlf. 98656044
eller 23446561 / pj@borremose.dk

Har du linjefag eller tilsvarende kompetence inden for dansk og idræt og
gerne engelsk eller andre fag i udskolingen? Så har 8. årgang på Solvangskolen et skema klar til dig! Stillingen kan være din fra 1. august 2015.
I den ledige stilling indgår understøttende undervisning og årgangen
skal på lejrskole i august. Som kontaktlærer vil du desuden få ansvar for
en gruppe elever på årgangen. Alle medarbejdere har egen laptop og
iPad til rådighed.
Du finder vores vision og strategi og arbejdet med Folkeskolereformen
på www.solvangskolen.dk. På www.furesoe.dk/job kan du søge jobbet
og læse hele stillingsopslaget.
Ansøgningsfristen er den 22. juni kl. 12.00.

www.furesoe.dk/job
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Lærerstillinger

Er du ambitiøs på
elevernes vegne?
Rudersdal Kommune søger lærere, der er optaget af elevernes læring og udvikling
Sætter du elevernes forudsætninger og nysgerrighed
i centrum i din undervisning? Har du fokus på alle
elevers evne til “at lære at lære” mere? Er du optaget
af at udvikle din praksis i et fagligt og professionelt
fællesskab? Hvis ja, så er en lærerstilling i Rudersdal
Kommune måske noget for dig. Vi vægter, at
• Du har interesse for relevant forskning og besidder
sociale- og relationelle færdigheder og brænder
for og er stolt af at være lærer.
• Du besidder stor didaktisk viden og mestrer den i
dagligdagen.
• Du er optaget af at kunne tilpasse din undervisningspraksis til elevernes behov, og du evner at forstå og
handle på deres adfærd.
• Du er optaget af og engageret i de muligheder,
digitalisering giver.
Du er indstillet på et tæt og udviklende teamsamarbejde om de elevgrupper og fag, du arbejder med.
Det er her, at du udvikler din praksis, deler dine erfaringer og drøfter effekten af din praksis. Din dagligdag vil være præget af arbejdsglæde, afprøvning af ny
praksis og oplevelse af merværdien i et velfungerende
team-samarbejde.
Karriereveje og digitalisering
Skolerne har brug for dygtige praktikere, som alle
medarbejdere kan trække på. I Rudersdal Kommune er
der ressourceteams, der kan sparre med dig i forhold
til børn med særlig behov. Endvidere er der pædagogisk uddannede vejledere på alle skoler i læsning,
dansk, matematik, naturfag, fremmedsprog,
specialpædagogik og bevægelse.

50 /

Der er også kommunale netværk i de musisk/kreative
fag. Har du dokumenterede kompetencer indenfor nogle af disse områder, kan en sådan funktion indgå i din
stilling på ﬂere af skolerne.
Rudersdal Kommune er en såkaldt 1:1 kommune, hvor
alle elever på 3.-8. klassetrin har deres egen kommunalt ﬁnansierede digitale enhed, og alle medarbejdere
har naturligvis også deres egen digitale enhed. Digitaliseringen giver helt nye muligheder for elevernes
læring.
Eleven i centrum for alle skolens aktiviteter
Den enkelte elevs kompetencer og forudsætninger er
udgangspunkt for alle aktiviteter på skolerne. Vi skal
udvikle og bevare elevernes nysgerrighed, mod på
livet og lyst til mere læring, og vi har et centralt fokus
på elevens evne til at lære at lære i en verden, hvor
mængden af viden stiger hele tiden. Eleverne kan rigtig
meget selv, når de har tilegnet sig læringsstrategier og det er uanset, om vi arbejder med faglige-, sociale
eller personlige kompetencer. Elevernes bevidsthed
om egen læring og udvikling er afgørende for deres
selvindsigt og selvværd.
Læs mere om:
De enkelte skolers stillingsopslag: www.rudersdal.dk
Skoleudvikling: www.skolespring.dk
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Lærerstillinger

Bonjour

Mesterlige elever søger
kompetente lærere
Vil du være med til at flytte grænser
for eleverne og for skolen?
På Antvorskov Skole er
vi kendte for at bruge
alle de muligheder, der
findes, for at give vores
elever det størst mulige
udbytte af skolegangen.
Vi er skole med hele
hjertet: Vi vil være
noget for eleverne.
For kollegerne. For
fagene. Og for skolen
i det hele taget.

Lige nu søger vi lærere til
undervisning inden for tre områder:
Sprog (dansk, engelsk, tysk)
Kreativ (billedkunst, håndværk/design, musik)
Science (fysik/kemi, matematik,
natur/teknik, biologi og geografi)
Har du uddannelsen, gåpåmodet og lysten til
at flytte grænser på alle fronter, så læs mere
om jobbene på vores hjemmeside.
Du kan også lære os lidt bedre at kende på
antvorskovskole.slagelse.dk, Facebook og
YouTube.
Ring gerne til skoleleder Søren Ranthe eller
souschef Britta Thomsen på 58 56 54 00.

antvorskovskole.slagelse.dk

Brænder du for Fransk! Har vi stillingen til dig
Har du linjefag eller tilsvarende kompetence inden for fransk og engelsk
og gerne idræt? Så har 8. årgang på Solvangskolen et skema klar til dig!
Kom og bliv en del af et godt og tillidsbaseret samarbejde mellem medarbejdere og ledelse, hvor en god stemning og trivslen blandt personalet
vægtes højt. Stillingen kan være din fra 1. august 2015.
Du finder vores vision og strategi og arbejdet med Folkeskolereformen
på www.solvangskolen.dk
Frist: den 22. juni kl. 12.00. Vi holder samtaler den 23. juni.
Læs mere om stillingen på furesoe.dk/job

Stillinger ved andre institutioner

Egholt søger lærer til intern skole og
STU for børn og unge 10-18/25 år
Egholt Skole består af 2 afdelinger, én afdeling ligger på Næstvedvej 78 i Sorø og én afdeling på Niløseholm i Dianalund.
Egholt Skole er normeret til i alt 18 elever i grundskolen. Vores
målgruppe er udsatte børn og unge, primært med sindslidelser,
der har været i behandling i det psykiatriske system.
Egholt driver et landbrug med 25 tdr. land, dyr og have som et
økologisk brug. Pt. bor alle elever og studerende på Egholt.
Vi søger en lærer, der kan undervise i enten matematik, it,
natur/teknik eller fysik.
Vi arbejder tværfagligt og aldersintegreret med hensyn til elevernes behov - miljøterapeutisk, og psykodynamisk - anerkendende, rummelige, inkluderende og realitetskorrigerende.
Stillingen skal søges ud fra det fulde opslag på vores hjemmeside www.egholt.dk eller på www.laererjob.dk.
Din ansøgning skal være os i hænde senest fredag d. 26. juni
2015 kl. 12.
EGHOLT - Næstvedvej 78a - 4180 Sorø
www.egholt.dk
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Net-nr. 16020

jobannoncer
FRA LÆRERJOB.DK

Nordskolen, Odsherred Kommune

Vejledere pr. 1. august
§ Ansøgningsfristen er den 26/06/15

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

Specialstillinger
Stillinger ved andre institutioner

Net-nr. 15978

Høng Efterskole, Kalundborg Kommune

Høng Efterskole søger lærer
§ Ansøgningsfristen er den 22/06/15

Net-nr. 15985

Net-nr. 15960

Gentofte Kommunes Ungdomsskole, Gentofte Kommune

Nordstjerneskolen, Gribskov Kommune

To nye afdelingsledere

Naturvidenskabelige lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 19/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 22/06/15

Net-nr. 15987

Net-nr. 16023

Distriktsskole Stenløse, Egedal Kommune

Gilbjergskolen, Gribskov Kommune

Afdelingsledere Distriktsskole Stenløse

Udskolinglærer, som brænder for science

§ Ansøgningsfristen er den 25/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 22/06/15

Net-nr. 15962

Net-nr. 16009

Vangeboskolen, Rudersdal Kommune

Aller Friskole, Kolding Kommune

Pædagogisk afdelingsleder

Dansk- og stamlærer i udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 26/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 23/06/15

Net-nr. 15999

Net-nr. 15993

Sydskolen, afd. Hørve, Odsherred Kommune

Baunehøjskolen, Roskilde Kommune

Børnehaveklasseleder

Barselsvikar til specialklasse

§ Ansøgningsfristen er den 19/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 21/06/15

Net-nr. 16001

Net-nr. 15948

Egmont Administration A/S, Københavns Kommune

Baunehøjskolen, Roskilde Kommune

Er du vores nye matematikredaktør?

Lærer til deltidsstilling i specialklasse

§ Ansøgningsfristen er den 22/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 21/06/15

Net-nr. 16000

Net-nr. 16016

Tjørnegårdsskolen, Roskilde Kommune

Baunehøjskolen, Roskilde Kommune

Inklusionspædagog

Pædagog til specialklasse

§ Ansøgningsfristen er den 25/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 21/06/15

Net-nr. 16019

52 /

Net-nr. 16004

VIA University College, Aarhus Kommune

Damagerskolen, Greve Kommune

Pædagogisk it-konsulent til VIA IT

Damagerskolen søger musiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 25/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 26/06/15
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Net-nr. 15991

Net-nr. 16007

Ejby Skole, Køge Kommune

Skolen Mir 2, Gentofte Kommune

Dansk-, engelsk- og billedkunstlærer

Lærere i engelsk, tysk og dansk

§ Ansøgningsfristen er den 22/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 21/06/15

Net-nr. 16003

Net-nr. 15984

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Tømmerup Skole, Kalundborg Kommune

Dansk-, engelsk- og kristendomslærer

Natur/teknik- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 25/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 22/06/15

Net-nr. 15982

Net-nr. 15990

Hornbæk Skole, Helsingør Kommune

Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Kommune

Dansk-, engelsk-, tysk-, mat.- og idrætslærere

Psykologvikar 34 timer om ugen

§ Ansøgningsfristen er den 24/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 19/06/15

Net-nr. 15981

Net-nr. 15988

Tømmerup Skole, Kalundborg Kommune

Sankt Birgitta Skole, Maribo, Lolland Kommune

Dansklærer til Tømmerup Skole

Sankt Birgitta Skole søger dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 22/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 23/06/15

Net-nr. 15983

Net-nr. 15997

Det frie Gymnasium, Københavns Kommune

SkolenSputnik 1, Københavns Kommune

Engageret idrætslærer til 8.-10. kl.

SkolenSputnik søger matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 22/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 25/06/15

Net-nr. 15994

Net-nr. 15989

Fredensborg Skole, Fredensborg Kommune

Skovshoved Skole, Gentofte Kommune

Uddannet indskolingslærer pr. 1 august

Skovshoved Skole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 25/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 24/06/15

Net-nr. 15998

Net-nr. 16002

Hayskolen, Københavns Kommune

SkolenSputnik 1, Frederiksberg Kommune

Dansk- og musiklærer til 1. klasse

Studiejob

§ Ansøgningsfristen er den 30/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 24/06/15

Net-nr. 15992

Net-nr. 15995

Sydskolen, Odsherred Kommune

Valdemarskolen, Ringsted Kommune

Lærere til Sydskolen i Odsherred

Engelsk- og musiklærer (mellemtrin)

§ Ansøgningsfristen er den 19/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 26/06/15

Net-nr. 15951

Net-nr. 15975

Lyngby private Skole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Vigersted Skole, Ringsted Kommune

Matematik- og fysiklærer

To lærere til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 25/06/15

§ Ansøgningsfristen er den 22/06/15
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Net-nr.: 16008

Borup Skole, Køge Kommune

Inklusionslærer(e) til Borup Skole
§ Ansøgningsfristen er den 26/06/15

bazar
I KKE-KOMMERCIELLE ANNONCER
FRA DLF-MEDLEMMER

Lækker villalejlighed
med have i Valby

140 m2 fordelt på etager.
5-6 pers. Ikke rygere. Tæt
på bus og tog. 4500/uge
28-30.
Telefon: 22419093

Net-nr. 16014

Sommerferie i Sandvig
på Bornholm

Baunehøjskolen, Roskilde Kommune

Lærer til mellemtrinnet
§ Ansøgningsfristen er den 25/06/15

Net-nr. 16015

Baunehøjskolen, Roskilde Kommune

Lærer til udskolingen
§ Ansøgningsfristen er den 25/06/15

Net-nr. 16017

Sdr. Jernløse Lilleskole, Holbæk Kommune

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 Media-Partners kan ikke
drages til ansvar for de annoncer, der er indrykket i Bazar – og vi
kontrollerer ikke de annoncerede oplysninger.

Net-nr. 16018

Nymarkskolen, Slagelse Kommune

Kombinationsstilling
§ Ansøgningsfristen er den 24/06/15

Net-nr. 16025

Gerbrandskolen, Københavns Kommune

To indskolingslærere
§ Ansøgningsfristen er den 22/06/15

Sommerhus på 68 m2
i Vorupør udlejes

Lille hyggeligt sommerhus på 44 m2 ved Følle
Strand i Syddjurs med
plads til 4-5 personer.
Opt. uge 27,29,31+32.

Telefon: 22222237

Telefon: 28571831

§ Ansøgningsfristen er den 21/06/15

Net-nr. 15898

Hans Knudsens Instituttet, Københavns Kommune

HKI søger STU-lærer/pædagog
§ Ansøgningsfristen er den 19/06/15

Net-nr. 15955

Skoletjenesten, Københavns Kommune

Pædagogisk udviklingsmedarbejder
§ Ansøgningsfristen er den 21/06/15
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Stressfri zone på Rømø
med havudsigt

Lækker smagfuld feriebolig i Havneby på den
skønne ø Rømø. Havudsigt og velvære.

Dejlig villa på
Frederiksberg

Hyggeligt 30er hus med
kæmpe træterrasse, rar
have, 5 sovepladser, to
toiletter og et badeværelse.
Telefon: 23348113

Vesterhavs
Poolsommerhus

12 pers 5 soverum pool,
spa, sauna udlejes. Pris
uden for ferier pr uge kr.
3.500. Week. kr 2.500.
tlf 28761259
Telefon: 28761259

Redaktør til tyskfaget – årsvikariat

Sommerhus 50
m. fra stranden

6 soverpladser. Midt i Nationalpark Thy, tæt på
indkøb og det nye havbad.
Pris 3000 pr uge inkl. el.
Tlf 22222237

Net-nr. 16024

Clio Online, Københavns Kommune

Telefon: 20735046

Telefon: 51764750
www.romo-feriehus.dk

Musiklærer
§ Ansøgningsfristen er den 20/06/15

Dejlig lejlighed (2 personer) 30 m fra stranden
udlejes. Fra solrig balkon
udsigt over klipper/hav.
Fri internet.

Ferie ved skønne
Vesterhav?

Rødhus, Jammerbugten
i fredet og fredeligt klitområde, høj himmel, skøn
strand. 10 km til Fårup
Sommerland.
Telefon: 29414152
www.glindvad.dk/roedhus

Superhyggelig sommer
på Vesterbro

3V lejlighed m solrig altan og børnevenlig gård.
4. pers. Ikke ryger. Udlejes uge 26-32. 3800 kr.
pr. uge.
Telefon: 27296910

Oplev Nationalpark
Vadehavet i
Tøndermarsken

Hus udlejes i
sommerferien

Telefon: 25305891/21416151
www.marskgaard.dk

Telefon: 20540564

Lej en bevaringsværdig,
restaureret marskgård
og oplev ro, fred, fugle
og natur.

Sommerferie i Småland

I en blåbærlysning i skoven tæt på marker og sø
udlejes en hyggelig hytte.
Pris 1 uge 2.900 kr./ 2
uger 4.900 kr...
Telefon: 40276639 /
39678398

Ferielejlighed Islands
Brygge København

Nyrenoveret hus udlejes
5km fra KBH. Plads til
54-6personer.Pris 4500
per uge, dep 2000kr. Kun
til ikke rygere.

Skøn lejlighed på
Vesterbro - KBH.V

Plads til 2 voksne og 2
børn. Ledig: 3-10/7 &
15/7-1/8. Prisen er 3000
kr. pr. uge.
Telefon: 31313940

Ferie i Provence /
Luberonbjergene

Dejlig central 4 værelses,
børnevenlig lejlighed med
200 m til Metro, Uge
27,29,30 pris 3800 kr.

Lækker lejl. udlejes til
max 4 hensynsfulde kollegaer. Ledig fra uge 2330 og fra 33. Henv. bentekruuse@msn.com

Telefon: 30233770

Telefon: 58376498
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Femø direkte til
sandstrand 85
m fra vandet

Nationalpark
Thy - Vorupør

Sommerhus 85 m . Stue
med brændeovn og køkken, 3 værelser samt badeværelse. Max 5 personer. 3500 kr pr uge.
2

Telefon: 28934524
Lynghusetfemoe.blogspot.dk

Hyggeligt, velindrettet
sommerhus m. 5 sovepladser. Brændeovn, overdækket terrasse, sandkasse mm. Mail: saekkedyb@live.dk

ITALIEN HOS HANNE

rubrikannoncer

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

Eller nær TOSCANA, 2 landhuse

Telefon: 51243377

med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille
have, udlejes hele året fra kr. 3.200/uge.
Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863

www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it

BesøgUniverse/Dybbøl
Danfoss Universe
Besøg
1864 på Als
Besøg
Danfoss
Universe
på Als
Og bo
på det sjoveste
vandrerhjem

bo på det
sjoveste vandrerhjem
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

JOBMARKEDET
FOR VIKARER
TIL FOLKESKOLEN

www.visit-sonderborg.dk

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

Billige studieture/grupperejser

Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

Berlin 4dg fra kr……….………………...880,Hamborg 4dg fra kr………………......950,-

Vrigsted Efterskole for ordblinde

D

Barselsvikariat 2,5 mdr. Engelsk og tysk i
8. og 9. kl., sport/outdoor. Tilsyn aften og
weekend. Løn og ansættel...

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

Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445

www.StudieXpressen.dk

Telefon: 75687212

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

Er du på udkig
efter et vikarjob?

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

Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd 1

www.berlinspecialisten.dk

12/9/2014 10:01:35 AM
Folkeskolen 59x30.indd 1

18-12-2014 09:38:41

AMSTERDAM
FLY fra kr.

1.745
Vores fokuspunkter er: Tid: Vi klarer alt det praktiske – du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept og vi er med jer hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Madrid, fly, 5 dg/4 nt................................. fra kr.
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt......................... fra kr.
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt............................ fra kr.
Wien, fly, 5 dg/4 nt...................................... fra kr.
Athen, fly, 5 dg/4 nt................................... fra kr.

2.190,2.040,795,1.880,2.295,-

pr. person
4 dg/3 nt.

Top 3 faglige besøg i Amsterdam:
• Ajax Museum • Kanal rundfart
• Anne Franks hus

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

folkeskolen.dk/vikarbazar

Kontakt Vibeke på tlf: 46 91 02 59
vije@benns.dk

www.benns.dk

Dit personlige
rejsebureau
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STUDIEREJSE TIL

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.....

KRAKOW
5 dg./4 nt.
fly fra kr.

Spar tid
& penge

1.780,-

Styrk
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

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

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

1.975,1.865,1.490,1.675,1.990,-

Folkeskolen
Næste nummer udkommer
torsdag den 13. august

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

Forslag til studiebesøg i Krakow:
• Auschwitz • Foredrag i det Nordiske Hus
• virksomhedsbesøg

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

www.kilroy.dk

de bedste
sommeroplevelser
– er kun for medlemmer

DLF Deal bestående af:
(ved minimum 2 overnatninger)
· 2 x morgenbuffet
· 2 x 2-retters menu, grill eller buffet
*Tillæg på 100,- pr. person pr. døgn på Hotel Sixtus og Hotel Haraldskær

Pr. døgn fra*

575,pr. gæst

Bookes direkte hos hotellerne og gerne per mail.
Afregning ved afrejse. DLF medlemsnummer opgives ved reservation.
Forbehold for udsolgte dage. Oplys du har set annoncen i Folkeskolen,
når du booker.
Tilbuddet gælder fra 1. juni til og med 15. august 2015.
Kontakt Sinatur hotellerne for andre DLF tilbud.

Se mere på sinatur.dk

Foto: Hotel skarrildHus
Hotel skarrildHus

Hotel Haraldskær

Herning
Tlf. 97 19 62 33
skarrildhus@sinatur.dk

Vejle
Tlf. 76 49 60 00
har@sinatur.dk

Hotel sixtus

Middelfart
Tlf. 64 41 19 99
sixtus@sinatur.dk

Hotel Gl. avernæs

Assens
Tlf. 63 73 73 73
glavernaes@sinatur.dk

Hotel storebælt

Hotel Frederiksdal

Nyborg
Tlf. 65 31 40 02
stc@sinatur.dk

70155_SIN_folkeskolen_nr_10_187x115.indd 1

Lyngby
Tlf. 45 85 43 33
frederiksdal@sinatur.dk

30/04/15 15.44

Følg med og deltag i debatten på
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Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

DANMARKS
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12, 1467 København K
Telefon 3369 6300, Telefax 3369 6333
dlf@dlf.org
www.dlf.org
FORMAND
Lærer Anders Bondo Christensen
træffes i foreningens sekretariat efter
aftale.
SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard
SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige henvendelser mandag-torsdag kl. 8.30-16.30 og
fredag kl. 8.30-15.30.

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

Lærerstuderendes
Landskreds
Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424,
ll@llnet.dk • www.llnet.dk
Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.
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REFORMFEBER
RASER GLOBALT
FINSK FORSKER: SOM BAKTERIER, DER
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Folkeskolen er fremstillet hos
Stibo Graphic, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas
efter ISO 14001 og EMAS.
Papirfabrikkerne, der fremstiller
Norcote og Maxi Gloss, er alle
miljøcertificeret efter såvel ISO
14001 som EMAS.
132. årgang, ISSN 0015-5837

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

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 medlemsadministration, låneafdeling, understøttelseskasse og udlejning af foreningens sommerhuse.

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Du kan se den aktuelle rente
og beregne dit lån på: www.dlf-laan.dk

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

LÆS SIDE 27

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 3369 6300, eller der kan ansøges direkte på vores hjemmeside
www.dlf-laan.dk

TEAMSAMARBEJDE OG GOD MØDELEDELSE

STORE FORSKELLE PÅ
8.-KLASSER FRA BY TIL BY

Servicelinjen er åben mandag-torsdag
fra klokken 8.30 til 16.00 og fredag fra
klokken 8.30 til 15.00.

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 6:

PARAT TIL
UDDANNELSE?

ÆNDRET ÅBNINGSTID I
SOMMERUGERNE
I perioden 29. juni – 31. juli 2015 er sekretariatets åbningstid ændret til mandag-torsdag 10.00-15.00 og fredag
10.00-14.00. Åbningstiden gælder såvel døren som telefonen.
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.

»Folkeskolen – fagblad for
u ndervisere« og folkeskolen.dk
udgives af Danmarks Lærer
forening. De redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier,
og det er chefredaktøren, der har
ansvaret for alt indholdet. Bladenes ledere udtrykker ikke nødvendigvis foreningens synspunkter.

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K
Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.
Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Udebliver dit blad, så klik ind på
folkeskolen.dk og klik på »Klag
over bladleveringen« nederst
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende
fremsendelse af bladet:
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: medlemsservice@dlf.org
Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen
Postboks 2139
1015 København K
Telefon: 33 69 64 00
E-mail: folkeskolen@dlf.org
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen
chefredaktør, ansvarshavende
hjo@dlf.org
Bente Heger, chefsekretær
beh@dlf.org
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06
Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
Esben Christensen, esc@dlf.org
Anette Solgaard, ans@dlf.org
Helle Lauritsen, hl@dlf.org
John Villy Olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Mie Borggreen Winther
mbw@dlf.org
Layout og grafisk produktion
Datagraf Communications
Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen
redaktør af anmeldelser
sga@dlf.org
telefon: 33 69 64 04
Kontrolleret oplag
Juni 2014: 82.799
(Specialmediernes
Oplagskontrol)
Læsertallet for
1. kvartal 2015 er
159.000
Index Danmark/Gallup.
folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning,
Engelsk, Ernæring og sundhed,
Historie og samfundsfag, Håndværk og design, Idræt, It i undervisningen, Matematik, Musik,
Naturfag, Religion, Tysk og fransk
facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk

ABONNEMENT
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 kroner
inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.
Løssalgspris: 40 kroner.

159.000 LÆSERE
ANNONCERING
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446
Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
		
Forretnings- StillingsUdgivelser		annoncer
annoncer
Folkeskolen nr. 13		 28. juli
4. august
Folkeskolen nr. 14		 11. august
18. august
Folkeskolen nr. 15		 25. august
1. september
Folkeskolen nr. 16		 8. september 15. september

Udkommer
13. august
27. august
10. september
24. september
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USKOLET VED MORTEN RIEMANN

GUIDE: HER SKAL LÆRERNE PÅ SOMMERFERIE
SAMFUNDSFAGSLÆRER
Jo, det folketingsvalg var en hård
nyser. Men prøv en romantisk
weekendtur for to til Pyongyang, så
bliver man alligevel lidt rørt over det
danske demokrati.
MUSIKLÆRER
Ham den langhårede fra Beatles
besøger Midtsjælland i begyndelsen
af juli. Du kan alle akkorderne til
»Yesterday«. Det kan ikke gå galt.
MATEMATIKLÆRER
Tag i år på en dejligt afslappende
kvantitetsferie. Nu for eksempel Finlands søer – er der virkelig tusind?

FYSIK/KEMI-LÆRER
Andre folks børn i villatelte på
campingpladser i Sydeuropa i juli.
Ved hvilken temperatur smelter
den menneskelige krop?
BILLEDKUNSTLÆRER
Du snakker hele tiden om Louvre og
Tate og MoMA. Men tag nu over og
få set den svigerindes udstilling af
sjove og udtryksfulde papmachéskildpadder, som du lovede i marts.
SLØJDLÆRER
Fra akavet sløjdlærer til sexet
skovmand. Visit Sweden.

GEOGRAFILÆRER
Bjørn Lomborg tror, at det hele
også eksisterer næste år, men du
kender klodens tilstand. Af sted
med dig, inden det hele er for sent.

TYSKLÆRER
I år skal det være Ruhr-distriktet.
En overset perle er måske så meget sagt, men også her kan de noget med øl og hornmusik. Dog kun
øl og hornmusik.

HJEMKUNDSKABSLÆRER
Madpyramider har du arbejdet
med. Men vidste du, at der nede i
Egypten ligger nogle kæmpestore
bygningsværker, som minder utroligt meget om dem?

HISTORIELÆRER
Slotte. Tag audioguiden. Gå
skeptisk rundt og lyt med
hænderne på ryggen.
Vræng hånligt, hver gang
du støder på faktuelle fejl.

BIOLOGILÆRER
Det kan jo ikke blive regnvejr nok
for sådan nogle nørdede outdoortyper i jordfarvet tøj med lommer
over det hele. Pøjpøj med at blive
hjemme i Danmark.

alting er så meget mere charmerende og høfligt og med bedre humor.

NATUR/TEKNIK-LÆRER
Flyv. Hvor som helst. En flyvemaskine vejer 60 ton med 900 kilometer
i timen cirka ti kilometer oppe. Hvis
ikke det er natur/teknik, der kalder på
gintonics i plasticglas, hvad er så?

DANSKLÆRER
Opsøg den elskede danske kultur,
det prægtige danske sprog – danskerne. Oplagte steder i sommerferien, hvor dét bedst lader sig gøre:
Berlin, Barcelona, Kreta.

ENGELSKLÆRER
Ja, du elsker London. Åh, hvor alle
engelsklærere dog bare elsker London. Men så flyt dog derover, hvis

KRISTENDOMSKUNDSKABSLÆRER
Der er mange kirker dernede i Sydeuropa. Men en dag vil dine tre papdøtre på fem, 13 og 16 takke dig for
at have vist dem hovedparten.

FRANSKLÆRER
Lalandia. Hold nu op med at være
sådan en skide snob.

IDRÆTSLÆRER
Jo, du må gerne pakke løbeskoene med i kufferten. Du må også
gerne spankulere rundt nede ved
poolen i din elskede »Halvmaraton
2008«-T-shirt. Men se nu også at
få slappet lidt af her i ferien. Inden
du ser dig om, er du tilbage på
løbebåndet. God sommer!

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