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ET SOLIDT OG SIKKERT VALG AF MATERIALER TIL DIN UNDERVISNING
BOGSTAVINDLÆRING,
STAVNING OG GRAMMATIK
– både analogt og digitalt

Har du brug for et solidt og systematisk stave- og grammatikmateriale, der kan bruges til alle klassetrin? Stav følger forenklede Fælles Mål og de seneste retskrivningsregler. Systemet
understøtter både fælles undervisning og individuelt arbejde –
nemt og lettilgængeligt for læreren.
giver en række fordele for underviseren; bl.a.
er Stav Online 100 % selvrettende, giver et løbende overblik over
klassens og elevernes fremskridt, sikrer fokus på faglige mål,
giver mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler
og elevplaner. Fås til 1.-8. klasse.

Stav Online til 350 kr.
Ved køb af klassesæt af de fysiske Stav elevhæfter
får du Stav Online med for 350 kr. ekstra til din
klasse (normalpris for klasselicens 1.260 kr.).
Bestil på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050.

indeholder opgaverne fra elevhæftet samt
ca. 600 supplerende opgaver til hvert klassetrin.

Køb STAV nu,
og få STAV Online
med gratis i juni
måned

– system til 0.-1. klasse
Med Læs sammen får du et system, som
inkluderer alle elever med differentierede,
lydrette tekster og et lydbilledalfabet.

tre niveauer. Arbejdsbogen har læringsmål for
hvert kapitel, og alle kapitler afsluttes med
evalueringsark.

Læs sammen sender eleverne på opdagelse
i et eventyrligt univers og bygger på en balanceret læsepædagogik med fokus på afkodnings- og læseforståelsesstrategier, skrivning
og sproglig bevidsthed.

Læs sammen består af en Arbejdsbog,
Læsebog og Lærervejledning. Køb af
Lærervejledning (649 kr.) giver adgang til
170 kopiark med spil og aktiviteter m.m.
Af Conni C. Isgaard. Illustreret af Vibeke Wang.

Systemet har masser af aktiviteter, musik og
bevægelse – og viser nye veje til forældreinddragelse og dialog.

Børn, der bliver undervist, som
materialet er tænkt, bliver helt
sikkert dygtige ...

Læsebogen indeholder både voksen- og elevtekster. Alle elevtekster er differentierede på
sh
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Kapitel
Kapitel 11 ·· Spionen
Spionen fra
fra Nordskoven
Nordskoven

Kapite 1 · Spionen fra Nordskoven ?
?? ?
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Jeg kan ære
· at digte i in magi-bog
· nye ord, at ytte og samta e
· at pus e ord med to bogstaver
· at rime
· at kende, skrive, æse og synge:
i, e, æ, a samt s og h.
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a
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70 kr. ekskl. moms
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til?

Hokus pokus. En ny sten.
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• Hvad er det, Spion-sten-glukken skal hapse, og hvad tror du, Alkymisten skal bruge det

Start med dagens
læringsmål på
Hvilket bogstav
foldeflappen.
er vi ved at lære?
artikulation og
Repetér lyd,
håndfonem.
1) Skriv u og
æ eller hele ordet.
Vokalerne skrives
på de farvede
streger.9Repetér,
at u hører til de
blå bagtungevoka
ler og æ til røde
Rund mund ved
smilevokaler.
udtale af ord
med blå streg.

Gennemgå ordene,
mens de siges
Peg på hver streg,
langsomt.
svarende til bogstavlyden.
Lav de første
to ord fælles
i klassen.
2) Skriv ord og
navne på alfe-tavlen.
Min magi-bog:
My er (modsat
Hvis hun skulle
Tuk) god til planter.
avle en plante,
en
frugttræ frem
til dig, hvad skulle blomst eller et
det så være?

SAMMEN.

• Hvilke ord kan du finde, der begynder med s? (Snor, si, sværd, saks, sild, ske, støvle/sko,
svampe, spejl, stjerne, stearinlys, snegl, søm, skæg, spindelvæv, skelethoved).
• Hvad starter med h? (Hat, hoved, hår, hænder, hals, hale, honning, hammer).

20% rabat i
juni med kode
F20 på dpf.dk

Læringsmå

u æ

se en a -ky-mist
- -
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Spion-sten-glukken hapser
”Hæ-hæ,” gnægger Alkymisten. ”Endelig! Nu har jeg endelig fundet den
rette opskrift til at lave en lille, levende spion-sten.” Han blander en grøn,
lysende væske ned i en flaske med rød eliksir. Det bobler og syder, og
farven skifter til lilla. ”Ssschh stille, mit lille Drage-pus. Nu sker det!”
Forsigtigt hælder han én enkelt dråbe af den lilla eliksir på en rund sten,
der ligger på bordet, og hvisker: ”Hokus pokus”.
Alkymisten står helt stille og stirrer på stenen. Han venter længe og
spændt, men der sker ingenting. ”Hvad for noget? Hvorfor bliver den ikke
levende?” Han klør sig i skægget og opdager ikke, at stenen begynder
at ryge. Dragen gemmer sig bag Alkymisten og holder sig for ørerne.
Pludselig lyder der et højt ”BANG.”
Da røgen er forsvundet efter eksplosionen, ser Alkymisten forundret ned
på den lille skabning, som ruller rundt på bordet. ”Næh goddag, lille Sten, nu
har du sørme fået glukker og er blevet levende. Velkommen til Nordskoven!
Lad mig se... hvad skal jeg kalde dig?” Alkymisten klør sig atter i skægget.
”Spion-sten-gluk. Ja, det lyder godt, ikke sandt lille Drage-pus?” Den lille,
gule drage nikker nervøst og smiler.
Stenen ruller stadig forvirret rundt. ”Hvad skete der?” spørger den og
kigger skiftevis på Alkymisten og dragen.
”Hæ-hæ,” hoster Alkymisten. ”Ja, jeg har såmænd lige forvandlet dig. Og
nu skal du være min tjener! Du skal tage ned i Sydskoven og hapse en af
alfernes feltflasker med magivand til mig.”
”Magivand?” Stenen ser endnu mere forvirret ud. ”Hvad er magivand?”
Alkymisten ser strengt på sin Spion-sten-gluk. ”Det skal du ikke bekymre
dig om. Det eneste, du skal koncentrere dig om, er at rulle ned til alferne.
Lig stille som en sten, hvis de er ved at opdage dig. Når du ser dit snit til det,
skal du hapse en feltflaske til mig. Det er en lille rund flaske, der hænger i
deres bælte, som ligner den her.”
Alkymisten peger på en lille brun flaske. ”Én flaske er nok. Skynd dig
hjem, og giv den til mig. Er det forstået?”
Alkymisten løfter Spion-sten-glukken ned fra bordet og åbner døren.
”Afsted med dig!” Og så triller den lille sten ud i skoven på vej mod Alfely.

160 kr. ekskl. moms

Læsebog u-siderne:
Kig på alfernes
Læsebogen.
skole i
Hvad skete der
sidst? Repetér
ord. Tal sammen
fokusto og to. Læs
historien højt
Sammenlign
igen.
Tuks klasse med
jeres. Tegn og
om jeres skole
skriv
i kladdehæftet.
Genlæs u-siderne.

for kapitel 1.
Start med at repetere læringsmål
smileVi skal lære om skrivehuset, de røde
om korrekt
vokaler, at rime og pusle ord. Påmind
side 18.
blyantsgreb. Se løbende evaluering
Kopiark 4.1-14 Min magi-bog.
1 og 2.
Kopiark 9.15-16. Rimkort niveau
s og h i hokus
1) Læs læringsmålene op. Udpeg
pokus. Repetér lyde og håndfonemer.

21

Alkymisten
Vokalerne påvirker mundstillingen.
med rund mund
siger hokus pokus, hvilket udtales
til de blå svampga. vokalerne o og u, som hører
smilemund
pe. Siger man: Simsalabim, har man
ikke meningen,
pga. smilevokalerne i og a. Det er
hokus pokus.
at eleven skal kunne læse ordet
at skrive bogForklar ud fra ordet, at vi skal øve
staver i skrivehuse.

nogle bogstaAlle bogstaver skrives i stuen, men
flagermusen på
ver er modige og tør kigge op til
ned til musen
loftet, og andre bogstaver tør kigge
i stavelser.
i kælderen. Forklar, at ordet er delt
ned til Alfely-træHjælp sten-glukken med at finde
mål, ål, bål, nål.
et ved at gå på ord, der rimer: sål,
der sidst?
Læsebog: s-h-siderne. Hvad skete
Repetér fokusord. Genlæs s-h-historien.
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LEDER
Uskyldigt anklaget
Overgreb mod børn er det værste, man kan
forestille sig. Ingen ønsker at blive beskyldt
for at tage let på bare en mistanke om, at det sker.
Derfor er det sådan set forståeligt, at panikknappen kan slå til, hvis man som leder pludselig står i
en situation, hvor man skal håndtere en så alvorlig
beskyldning fra en gruppe piger i 5. klasse. Man
reagerer resolut og griber til en bortvisning af den
pågældende medarbejder.
Bagefter må eftertanken melde sig. Overreagerede vi? Kunne vi have nøjedes med at suspendere,
mens sagen blev undersøgt? Men den eftertanke
har åbenbart ikke meldt sig i Greve Kommune.
Sagen startede en ganske almindelig skoledag i
efteråret 2017, hvor en lærer gik hen for at trøste
en elev, som stod på gangen og græd. Det førte
til to og et halvt års mareridt – og det er ikke slut
endnu.
I et retssamfund er man uskyldig, indtil det
modsatte er bevist. Men hvad så, hvis politiet konkluderer, at der ikke skal rejses sigtelse, efter at
have afhørt sagens parter? Er man så uskyldig?
Næh, ikke rigtigt. For mange tænker nok, at der
ikke går røg af en brand og så videre. Sådan tror den
ikkeanklagede lærer i hvert fald, at hans omgivelser

tænker. Som han siger, så tror de færreste, at man
får en bortvisning, uden at der er noget om det.
I den konkrete sag besluttede en skoleleder og
siden kommunen at bortvise læreren uden løn –
noget, man kun gør i de alvorligste tilfælde. Det på
trods af at læreren havde arbejdet med børn i kommunen i 30 år og blev bakket op ikke bare af sine
kolleger, men også af en støtteperson, som havde
overværet timerne med de pågældende elever.
Men selv om politiet efter afhøringerne valgte
ikke at sigte læreren, fastholder kommunen, at
bortvisningen var sagligt velbegrundet.

Greve Kommune har ingen
vejledning i, hvordan man håndterer
medarbejderne i sager om mistanke
om pædofili. Det er op til en muligvis
panikslagen skoleleder at finde ud af,
hvad der skal gøres i en sag, hvor alle
følelser sidder uden på tøjet.
Læreren har nu alligevel fået medhold fra en
dommer. Fordi der var tale om en bortvisning, har
Danmarks Lærerforening kunnet føre en voldgiftssag
for læreren. I den konkluderede en højesteretsdommer efter at have undersøgt sagen, at der absolut
ikke var noget grundlag for bortvisningen – og kommunen blev dømt til at betale både løn og erstatning.
Læreren har mistet en stor del af sin arbejdsevne og får ikke sit gamle liv tilbage. Men han har
valgt at fortælle sin historie for at sætte fokus på
omkostningerne for den, der bliver uskyldigt anklaget. Barnet går forud for alt. Men anklagen om pædofili er et mareridt for enhver, der arbejder med
børn. Derfor har de ansvarlige pligt til at træde
varsomt og fornuftigt.
Hanne Birgitte Jørgensen
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Letlæste bogkasser
til indskolingen

8

12

K

øb vores letlæsningsbøger i
samlede bogkasser og spar
gode penge. Bogkasserne inde
holder 30 bøger og er inddelt
efter serier, lix eller lettal.
Derudover får du et gratis
aktivitetshæfte med, der inde
holder elevopgaver til bøgerne
i bogkassen.

En onlinesucces
Specialklasselærere oplever, at sårbare
elever tør tage del i klasseundervisningen
med den digitale nødundervisning.

Brug rabatkoden
“messerabat”
og spar 20 % på
straarupogco.dk

Pris: kr. 2.100,- ekskl. moms.
Bogkassen kan bestilles på straarupogco.dk
eller via iMusic, Bogportalen og Cicero.
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Hvor er mit valgfag?
Eleverne er tilbage i skole, men
faglokalerne og timerne til de nye praktisk-
musiske valghold er der stadig ikke.

16

32

38
Naturlig billedkunst
Selvstyrende team af billedkunstlærere
har sat land art på skemaet under nød
undervisningen. Og eleverne elsker det.
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Johnnys mareridt
Efter 30 års arbejde i Greve Kommune tør lærer Johnny
Pedersen ikke arbejde med børn og unge igen. Danmarks
Lærerforening er bekymret for læreres retsstilling i sager,
hvor der er mistanke om seksuelle overgreb.
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ARBEJDSTID

Arbejdsmarkedsforsker:

Lærernes arbejdstid
spiller kæmperolle
for offentlige
overenskomster
Lærernes arbejdstidsforhandlinger foregår stadig, men er nu
uden deadline. Arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen mener, at
der er et stort pres på forhandlerne for at nå til enighed.
TEKST: SEBASTIAN BJERRIL OG MARIA BECHER TRIER

Én ting er KL og Danmarks Lærerforening
(DLF) enige om. Der er brug for mere tid,
hvis man skal lande en arbejdstidsaftale for
lærerne. Først udskød coronasituationen forhandlingerne. Siden har KL’s topforhandler
og borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler og lærerformand Anders Bondo Christensen meldt ud, at forhandlingerne er så svære,
at de heller ikke 24. maj kunne præsentere
en aftale.
»Der er ikke nogen grund til at lægge skjul
på, at det er svære forhandlinger, og derfor
må vi indse, at vi ikke når deadline. Denne
gang bliver det uden en ny deadline. For man
skal jo passe på, når man allerede har rykket
datoen en gang før«, lød det fra Michael Ziegler til folkeskolen.dk.
Samme melding kom fra Anders Bondo:
»Det er svært, det her. Men det er også
noget nyt, vi bevæger os ud i. Der findes ikke
tidligere overenskomster, der bygger på et
samarbejdsspor, og derfor ved jeg, at det også
har skabt bekymringer blandt lærerne. For
mig er det helt afgørende, at det her samar6/
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bejdsspor har en reel værdi for lærerne. Vi er
heldigvis enige om, at det ikke er en deadline,
der skal forhindre os i at nå en aftale«.

Coronamærkede forhandlinger

Nana Wesley Hansen er arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet. Hun mener,
at forhandlingerne om lærernes arbejdstid
har været mærket af coronakrisen.
»Arbejdstidsforhandlingerne kræver god
kommunikation med baglandet, det har hele
processen med Ny Start for samarbejdet i
folkeskolen og de nu fremskudte arbejdstidsforhandlinger, der jo foregår forud for de
ordinære overenskomstforhandlinger, lagt op
til. Men samtidig har der været et stort behov
for information om andre ting, så organisationerne må have været pressede«, siger Nana
Wesley Hansen.
Hun mener, at det vil være virkelig skidt,
hvis parterne ikke når hinanden:
»Der er mange for parterne principielle
emner på spil om ledelsesret, professionel
selvbestemmelse og resurser. Vi er nået til

et tidspunkt, hvor det kommer til at påvirke
hele forhandlingsmiljøet under de kommende
forhandlinger ved overenskomsten i 2021.
Hvis man ikke bliver enige, så skal lærernes
arbejdstid også forhandles her. Når der er så
store knaster, trækker det også energi ud af
andre punkter, hvor man ellers har mulighed
for at udvikle overenskomsten«.
De offentlige overenskomster bliver forhandlet af Forhandlingsfællesskabet, hvor formand for FOA Mona Striib er formand og topforhandler. I et internt diskussionsoplæg, som
dagbladet Information er kommet i besiddelse
af, står, at et flertal i forhandlingsudvalget
anbefaler at forlænge den gældende overenskomst et år. Mona Striib har understreget, at
der endnu ikke er taget stilling til en udskydelse af overenskomstforhandlingerne.
Nana Wesley Hansen mener, at hvis parterne vælger at udskyde, så vil en sandsynlig
løsning være, at man udskyder overenskomstforhandlingerne i et år.
»Der er flere grunde til at overveje at udskyde dem. En af de helt overvejende grunde

»Jeg tror stadig, at vi får indgået en aftale«, siger KL’s
topforhandler, Michael Ziegler. Anders Bondo er enig.

er usikkerheden omkring økonomien. Man
har grundlæggende principper om, at det offentlige ikke må blive lønførende, men at det
heller ikke skal sejle for meget agterud. Men
rent teknisk er det svært at vurdere, hvad
lønudviklingen bliver i den private sektor i en
coronakrise, som også er en økonomisk krise.
Man skal undgå at lande i en situation, hvor
de offentlige lønmodtagere får en for stor
lønudvikling og så skal betale 'tilbage', sådan
som man så det i tiden efter forhandlingerne i
2008 og finanskrisen. Samtidig er denne krise
anderledes, og vi kender ikke længden endnu, derfor er det svært at forudse udviklingen
og forventningerne hos lønmodtagerne«.

Forhandlinger med stor betydning

Selv om forhandlerne ønsker at lande en
arbejdstidsaftale til lærerne inden de ordinære overenskomstforhandlinger, så kan en
udsættelse af overenskomstforhandlingerne i
2021 betyde, at forhandlingerne om lærernes
arbejdstid trækker ud.

»Lærernes arbejdstid spiller en kæmperolle
– også for forhandlingerne ved Overenskomst
21. Nu er der ekstra usikkerhed. Når man sætter en deadline, som parterne gjorde det i
lærernes arbejdstidsforhandlinger, sætter man
et pres på sig selv, men hvis deadline bliver

flyttet, mister man også det pres. Jeg ved ikke,
hvor meget udmeldingerne om udskydelse
af Overenskomst 21 betyder. Mest af alt tror
jeg, det er indholdet i forhandlingerne, der er
svært«, siger Nana Wesley Hansen.
bje@folkeskolen.dk, mbt@folkeskolen.dk

FAGLIGE DAGE
SJOV OG LÆRING GÅR HÅND I HÅND

KUN 70KR.
PR. ELEV/LÆRER
INKL. ENTRÉ & TURPAS

HVERT ÅR DELTAGER TUSINDVIS AF ELEVER OG LÆRERE I FAGLIGE DAGE
Her er der nemlig rig mulighed for masser af hands-on læring, når eleverne prøver kræfter med tyngdekraften i
Rutschebanen, og udfordrer deres sanser med bind for øjnene og propper i ørerne på en tur i Dæmonen.
De kan også undersøge hvilken fisk, der er den hurtigste i akvariet, eller hvor meget energi Himmelskibet bruger.
Opgaverne kan løses digitalt i Tivolis Faglige Dage app. Opgaverne understøtter arbejdet med Nye Fælles Mål.

TILMELD DIN KLASSE NU PÅ WWW.TIVOLI.DK/SKOLER

OGSÅ SOM APP
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CORONA

De praktisk-musiske
valgfag er hårdt ramt
Første år for valgholdene i
billedkunst, madkundskab,
håndværk og design samt
musik lider under coronakrisen.
Fagene har ikke haft meget
nødundervisning, og selv nu,
hvor de ældste elever er tilbage
i skole, er mange faglokaler
fortsat lukket land.
TEKST: STINE GRYNBERG

8/
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»Vores musiklokale er pakket ned og indrettet
til garderobe«. Sådan fortæller Karen Johansen, formand for Musiklærerforeningen og
lærer på KonTiki-skolen i Hillerød om situationen for hendes valghold i musik.
I dette skoleår har landets 7.-klasseelever
taget fat på det nye toårige praktisk-musiske
valgfag med obligatorisk prøve i 8. klasse. Karen Johansen har således en del elever, som
skal til eksamen i musik næste år, selv om de
kommer til at miste næsten fire måneders
undervisning ud af de to år, faget varer.
»Mine elever er ikke blevet undervist
siden først i marts og kommer ikke tilbage i
musiklokalet på denne side af sommerferien.
De har fået opgaver, som de kan arbejde med
hjemme, film og hjemmesider, de kunne tilgå
i hjemmeperioden, samt et enkelt sammenspilsnummer, man kunne spille, hvis man hav-

de instrumenter derhjemme. Problemet er, at
jeg ikke har haft mulighed for at følge op i det
tidsrum, hvor de plejer at have valgfag, da jeg
siden påske har været på arbejde på skolen
fuld tid med andre børn«, fortsætter hun.
Også andre lærere med de nye valgfag er
bekymrede. Irene Egeskov Andersen, formand
for den faglige forening Håndværk og Design
og lærer på på Bakkevejens Skole i Bramming,
ser lignende problemer for sine elever.
»Den største udfordring er elevernes
manglende tid til at træne det praktiske håndværk. Træne håndelag i relation til materialer
og dermed opnå erfaring, så de kan vise, at
de behersker deres håndværk. Den erfaring
skulle gøre dem i stand til at foretage kvalificerede omvalg efter behov undervejs i designprocessen«, siger hun.
Derfor mener Irene Egeskov Andersen,

På mange skoler har lærere stadig ikke adgang til at
undervise i faglokaler for de praktisk-musiske fag.
Arkivfoto: Thomas Arnbo

at der bliver behov for at stramme op i årsplanerne for de to år, så underviserne bliver
endnu mere skarpe på, hvilke håndværks- og
designområder de præsenterer for eleverne.
»Måske kan den manglende undervisningstid i coronatiden delvis kompenseres med,
at der stilles designopgaver, som er mere
afgrænsede, end underviserne måske i første
omgang havde tænkt sig«, foreslår hun.

Ikke en del af nødundervisningen

Nogle elever har fået noget undervisning i de
praktisk-musiske valgfag, enten som onlineundervisning eller nu, hvor de er helt eller
delvist tilbage på skolerne. Lykke Østrup Andersen, formand for Danmarks Billedkunstlærere, fortæller, at faglokalerne på hendes
skole, Holbergskolen i København, heller ikke
er kommet i brug. I stedet har hun udstyret
sine elever med hver deres pensel, så de har
kunnet male siddende ved hver deres bord i
det almindelige klasseværelse.
Hun fortæller om kolleger, der efter bedste
evne har gjort noget for deres valghold, for
eksempel fokuseret på opgaver, elever kan løse
digitalt, eller opgaver, som kan løses med materialer, eleverne havde adgang til derhjemme.

»Det er jo et
praktisk fag, og
der er grænser for,
hvad eleverne kan
stå hjemme og
lave alene«.
Lykke Østrup Andersen,
Danmarks Billedkunstlærere
»Andre har fået at vide, at på deres skole
skal der fokuseres på andre fag, og så har der
bare ikke været billedkunstundervisning. Jeg
synes, det er mega ærgerligt, men det er sådan, forholdene er. Vi kan ikke trylle. Det er
jo et praktisk fag, og der er grænser for, hvad
man kan stå hjemme og lave alene«, siger
Lykke Østrup Andersen.
Lone Carlson, formand for Foreningen for
Madkundskab, kan også fortælle om adskillige
udfordringer for valgfaget:
»Nogle af fagets lærere har forsøgt sig med

for eksempel at bede eleverne om to gange på
en uge at stå for madlavningen hjemme. Det
er den meget simple og lettilgængelige måde
at gøre det på. Så har man i hvert fald skabt
et fagligt fokus«, fortæller hun.
Selv om eleverne nu er tilbage i skole, er
der stadig udfordringer, oplever Lone Carlson: »Det er de færreste skoleledere, som
tør åbne for faglokalet. Så den undervisning,
eleverne kan få, er teoretisk, og det er ofte en
udfordring for de mange lærere, som ikke har
undervisningskompetence i faget«.

Eksamen – det skal nok gå

Alle fire formænd er enige om, at situationen
kommer til at påvirke den eksamen, eleverne
skal op i til næste skoleår. Men de mener, at
det vil løse sig.
Karen Johansen fra Musiklærerforeningen
fortæller, at en del kommuner har tilrettelagt
deres valgfag på tværs af skolerne, og så har
det ikke været muligt at gennemføre onlineundervisning for valgholdet.
»Det er svært at indhente det tabte, da
musik i den grad er et praktisk fag, hvor man
over tid øver sig og bliver bedre. Det kræver
en kontinuerlig undervisning, hvor eleven
har mulighed for at øve sig«, siger hun. »Der
er klart en stor udfordring med hensyn til
valgfaget, og det vil selvfølgelig komme til at
påvirke eksamen«.
Madkundskabslærernes formand, Lone
Carlson, håber, at Undervisningsministeriet vil
give en form for dispensation, så eleverne ikke
bliver straffet til eksamen, selv om de ikke har
været igennem alle madkundskabsfagets mål.
»Fagets mål er i forvejen meget ambitiøse,
og tiden er knap«, siger hun. »Oveni er det
første gang, vi skal have elever til afgangsprøve i faget, og mange lærere er utrygge ved
det«, siger hun og frygter, at eleverne ikke vil
kunne nå at indhente det hele i efteråret.
»Man kan selvfølgelig tilrettelægge nogle
undervisningsforløb, som er så komplekse, at
de indeholder adskillige mål, men det fordrer,
at man har undervisningskompetence i faget
– som mange ikke har. Så jeg tænker, at man
må være lidt overbærende med det første
hold til eksamen«.
Lykke Østrup Andersen fra Danmarks
Billedkunstlærere håber, at fælles forståelse
mellem lærer, elever og censor vil føre til en
praktisk løsning.
»Men det er da et stort problem, for hvad
kan man overhoveder forlange af eleverne?
Nogle skoler har planlagt at afholde prøverne
allerede til jul«, siger hun. »Man må tage

afsæt i, hvad der kan lade sig gøre. Og så selvfølgelig gøre censor opmærksom på, hvordan
der har været undervist i den her periode«.
Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at der ikke er ændret i kravene til prøven
i de praktisk-musiske valgfag, som aflægges
næste skoleår. Skolerne har under nedlukningen og genåbningen været forpligtet til at give
eleverne nødundervisning i de obligatoriske
toårige praktisk-musiske valgfag, for eksempel
gennem fjernundervisning og virtuel undervisning. Pligten til at give nødundervisning
har ikke omfattet praktisk orienteret undervisning. Men skolerne har fået mulighed for
at udskyde allerede planlagt praktisk orienteret undervisning, så den gennemføres, når
pligten til at give nødundervisning ophører,
og omvendt har skoler kunnet fremrykke
allerede planlagt undervisning, der ikke er
praktisk orienteret. På den måde har skolerne
eksempelvis kunnet fokusere på de mere teoretiske aspekter af de praktisk-musiske valgfag
i nødundervisningen.
sga@folkeskolen.dk

Studietur til det
gamle Østeuropa
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9.-klasser skriver blå bog
til sidste skoledag
Som andre skoler plejer Lillevang Skole i Allerød at hylde sine afgangselever på sidste
skoledag før prøverne. Det har corona sat en
stopper for. I stedet skriver eleverne blå bog
om hinanden med indlagte faglige krav. Det
styrker fællesskabet og sammenholdet, fortæller klasselærer for 9.d Camilla Norsgaard
Rieper-Holm:
»På et møde i vores årgangsteam drøftede
vi, hvordan vi kunne løfte eleverne og give dem
følelsen af, at de også bliver fejret og hyldet.
Her kom vi til at tale om blå bog, og så videreudviklede vi på den ide«.
Eleverne blev delt ind i grupper, og deres
lærer fulgte med og gav feedback på teksterne online. På Lillevang Skole er de blå bøger
på vej i trykken, men Camilla Norsgaard Rieper-Holm mener godt, at andre 9.-klasser kan
nå at skrive blå bøger til deres sidste skoledag.
Se oplæg til blå bog på folkeskolen.dk/1842817

»Det er rigtig dejligt at se jer igen«. Efter godt to måneders hjemsendelse kan lærerne og eleverne i 6.-10. klasse igen se hinanden i øjnene uden hjælp fra webcams og internetforbindelse.
Her tager lærere på Søren Kanne-skolen i Grenaa imod eleverne, da skolen åbnede for udskolingen mandag den 18. maj.
Foto: Bo Amstrup/Scanpix

Øveprøver til
afgangseleverne
Trods aflysningen af sommerens eksaminer
kan eleverne i 9. og 10. klasse måske alligevel
se frem til at prøve, hvordan det er at sidde
i en regulær eksamenssituation. Børne- og
Undervisningsministeriet har meldt ud, at
elever kan gennemføre de skriftlige prøver på
de skoler, der skulle ønske det.
Prøverne vil være såkaldte øveprøver, og
derfor overføres elevens karakterer ved prøverne ikke automatisk til elevens afgangsbevis
som ved de normale prøver. Det vil være op til
den enkelte lærer at vurdere, hvordan elevens
prøvekarakterer bør indgå i forhold til afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter.

10 /
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Frederiksberg-lærer gik
worldwide
Lærer Christina Rinaldo kom i både tv og radio
over hele verden, da de danske skoler åbnede
igen. Med sine 121 millioner seere ugentligt er
BBC World News et af verdens største medier.
Christina Rinaldo, der til daglig underviser i
dansk, engelsk og kreative fag på Skolen på
Grundtvigsvej i Frederiksberg Kommune, fortalte om sine erfaringer med genåbning af skolen
for de mindste herhjemme.
»Jeg fik sat Danmark på verdenskortet. Jeg
fortalte dem i klippet, at vi har sat folkeskolen
fri, og at jeg er så stolt over, hvordan min ledelse og mine kolleger har håndteret situationen«,
siger hun, der efter sin optræden i tv også blev
inviteret i BBC Radio 4.

DLF: Færre lærere
søger psykisk hjælp

Færre lærere end normalt kontakter
rådgivningen om psykisk arbejdsmiljø i
Danmarks Lærerforening trods de mange
omstillinger, skolen og lærerne har været
udsat for i coronaperioden. »Jeg tolker
det, at der har været få henvendelser,
som om lærerne er gået i handlingsmode
og har kastet alle kræfter ind i at få
undervisningen og hverdagen til at fungere
under helt nye og vanskelige vilkår«, siger
arbejdsmiljøkonsulent Lars Lidsmoes.

Sæt fokus på
børn, mad og måltider

Bestil materialet GRATIS på

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

Klik ind på

denmagiskemadkasse.dk
og se mere

CORONA

Sårbare elever
finder vej ind
i klassen
Den fælles fjernundervisning
under nedlukningen har
overrasket speciallærere på
en skole i Helsingør. Sårbare
elever fik pludselig en stemme
i klassen, og det kan fremover
udnyttes til at integrere elever i
klasseundervisningen.
TEKST: SARA MARIE DYNESEN
ILLUSTRATION: OLIVER SEPPO
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or speciallærer Nadja Rahr er en af
de største overraskelser, coronakrisen har budt på, de positive sider af
onlineundervisning.
Til daglig underviser hun udskolingselever
i Helsingør Ungdomsskoles specialklasser,
hvor eleverne har forskellige behov og udfordringer i form af for eksempel autismedia
gnoser, depression eller skolevægring. Derfor
var hun og hendes kolleger fra starten bekymrede for, hvordan en elevgruppe, der normalt ikke bryder sig om forandringer og ofte
modtager eneundervisning, ville håndtere at
skulle undervises på en ny måde.
Men Nadja Rahr og hendes kolleger opdagede, at nogle elever kunne drage fordel af at
deltage i klasseundervisning med andre unge
uden at behøve at være fysisk til stede.
»Vi oplevede, at elever, der normalt sidder
på en helt anden matrikel med en enelærer,
bare trådte ind i det her og var på. En elev
gav selv udtryk for, at det gav hende mulighed for at få undervisning hver dag. Det kan
hun ikke normalt, når hun har eneundervisning«, fortæller Nadja Rahr.
Onlineundervisningen gav også pludselig
eleven mulighed for at være en del af et fællesskab med resten af klassen.
»Jeg tror, at den her elev har fået lyttet til
nogle unge mennesker og været en del af nogle samtaler, som hun ikke normalt er, fordi

hun ellers er helt isoleret. Så det er en positiv
åbning. Hun kunne lige pludselig være en del
af klassen, og de kunne sagtens rumme, at
hun var med«, siger Nadja Rahr.

Velkendt chatrum skaber tryghed

Da lærerne på Helsingør Ungdomsskole skulle
have hjemmeundervisningen stablet på benene, valgte de at planlægge fjernundervisningen sådan, at eleverne skulle være online under hele undervisningen i det nødskema, der
blev planlagt. Og det valg viste sig at fungere
godt, fordi mange af eleverne gamer meget i
deres fritid og derfor er meget erfarne med at
kommunikere i grupper via et chatroom.
»Det er voldsomt at træde ud af noget så
velkendt som at møde op i skolen og have
timer og så pludselig have fjernundervisning.
Der skabte det en tryghed for eleverne, at det
foregik i et rum, som de kendte i forvejen. I
starten var det endda dem, der hjalp os med
at bruge det korrekt«, fortæller Nadja Rahr.
En af de helt store fordele ved programmet var, at der var mulighed for at bruge det
sprog, som mange børn og unge benytter sig
af, når de kommunikerer online, komplet
med brug af likes, gifs og emojis.
»De brugte for eksempel gifs, som udtrykker følelser. Det var på en humoristisk måde,
men alligevel er det brugbart, for det betyder
helt vildt meget, når man siger: 'Vi er færdige
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for i dag', og eleverne så indsætter en gif af en
baby, der løber væk. Det har skabt noget af
det liv, som vi i den grad har manglet«, siger
Nadja Rahr.
Hun mener, at valget af den vedvarende
onlineundervisning i stedet for selvstændige
opgaver, som eleverne sidder og arbejder
med alene, har været med til at understøtte
klassefællesskabet. Samtidig er elevernes opmærksomhed blevet fastholdt.
»Når man underviser online, kan man
godt blive i tvivl om, hvorvidt der er nogen,
der lytter. Men vi har kunnet mærke, at de

her elever har været 100 procent på, og der
har været næsten 100 procent fremmøde.
Og det er jo interessant«.

Kan hjælpe elever tilbage i klassen

Den fysiske undervisning af 10.-klasseeleverne
på Helsingør Ungdomsskole er i gang igen,
og Nadja Rahr understreger, at undervisning
foran en skærm aldrig vil kunne erstatte det
fysiske rum, som elever og lærere møder hinanden i under normale omstændigheder.
Men lærernes foreløbige erfaringer har
sat tanker i gang om, hvorvidt onlineme-

dier fremover kan bruges til at skabe ro og
struktur eller til at integrere sårbare elever i
klassen.
»Jeg har tænkt over, om det kan bruges i
en overgangsfase. Mine elever er meget sky og
langt væk fra alting, og et af de mål, vi stiller,
er, at de langsomt kommer med i holdundervisningen. Her har vi talt om, at man kan integrere dem, der har det for svært til at møde
op, via videolink, så de på den måde bliver en
del af fællesskabet. Men vi har ikke fundet en
løsning endnu«, siger Nadja Rahr.
folkeskolen@folkeskolen.dk

Nye muligheder for
elever med skolevægring
Elever med skolevægring føler sig mindre udsatte foran skærmen, og derfor kan
onlineundervisning bruges som led i at få dem i skole. Men det kræver kreativitet
og dialog med eleverne, hvis det skal lykkes, siger eksperter.

TEKST: SARA MARIE DYNESEN
ILLUSTRATION: OLIVER SEPPO
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ærere til elever med angst og skolevægring skal
huske deres erfaringer med fjernundervisning, når
klasselokalerne igen er fyldte. Samvær med lærere
og klassekammerater gennem en skærm kan nemlig fungere som led i sårbare elevers gradvise eksponering til en
normal hverdag i skolen. Det mener professor i klinisk
børnepsykologi og leder af Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU) ved Aarhus Universitet
Mikael Thastum.
»Når elever med skolevægring skal tilbage i klassen,
bruger vi en trappestigetilgang, hvor børnene arbejder
med deres angst og bliver eksponeret for at gå i skole.
Men fidusen er at gøre det gradvist, og der tænker jeg, at
onlineundervisning kan være et rigtig godt trin på stigen i
forhold til at vænne sig til at være i skole«, siger han.
Også skolepsykologernes formand, Jette Lentz fra

»Nedlukningen har givet
os nogle nye muligheder
for at ændre vores
praksis«.
Jette Lentz,
formand for Pædagogiske
Psykologers Forening

Pædagogiske Psykologers Forening (PPF),
peger på, at der kan være fordele ved onlineundervisning af denne elevgruppe. For
elever med skolevægring kan føle sig mindre
udsatte og få nye muligheder for at komme
i spil i klassefællesskabet, når de sidder bag
en computerskærm, mener hun.
»Psykologisk har vi alle sammen brug for
fællesskab og samhørighed. Og det får nogle
af disse elever måske bedre via onlineundervisningen. Hvis de har udfordringer i forhold
til at følge med eller har udfordringer med
deeres selvværd og er usikre, så kommer det
ikke på samme måde til udtryk, når de er
online«, siger Jette Lentz.

lærere og klassekammerater gennem fjernundervisningen. Og nogle børn kan måske
ovenikøbet få anerkendelse ved at mestre
onlinesystemer bedre end andre børn og på
den måde vokse i deres selvfølelse.
»For nogle børn er det her måske bare en
fed måde at være sammen med andre børn på.
Det er bedre at kunne være med på
denne måde end at sidde derhjemme uden
at have kontakt med andre overhovedet. Det
er der ingen tvivl om. Men vi må ikke affinde
os med, at børn, der ikke vil i skole, bare
kan sidde derhjemme og få onlineundervisning. Alle børn har brug for social kontakt
og har brug for at prøve sig af i et reelt samvær med andre«, siger Mikael Thastum.

Er Digital læring svaret Styrk dine IT pædagogiske
kompetencer

Mulighed for ændring af praksis

Husk kreativiteten

Mikael Thastum har ikke et konkret bud på,
hvordan et fremtidigt onlinetilbud til børn
med skolevægring kan se ud. Men han henviser til, at der allerede findes værktøjer, der kan
give elever, som er fysisk forhindret i at sidde
i klassen, følelsen af at være til stede. Blandt
andet findes der robotter, som man kan se,
høre og interagere med sine klassekammerater
igennem, selv om man er derhjemme.
»Som lærer handler det om at være så
kreativ som muligt, for der er nogle børn,
der har skolevægring i meget svær grad,
som det ikke lykkes at få over i skolen. Der
kunne man godt se for sig, at onlineundervisning vil være en kraftig eksponering
for de her børn, fordi de i en vis grad er til
stede«, siger han.
Mikael Thastum kan godt forestille sig,
at børn, der har været isoleret på grund af
skolevægring, er begyndt at få kontakt med

Hvis onlineundervisning skal kunne bruges
fremadrettet til at støtte sårbare elever, er
det vigtigt at kigge på, hvad der har virket
for eleverne både fagligt og personligt. Men
griber man det rigtigt an, har denne undervisningsform potentiale, mener Jette Lentz.
»Nedlukningen har givet os nogle nye
muligheder for at ændre vores praksis. Det
er meget komplekst, men vi må prøve at
analysere på vores nye viden for at finde ud
af, hvor eleverne har blomstret og udviklet
sig online. Og så skal vi bruge det gode derfra, for eksempel gradvis tilbagevenden til
klassen for elever med skolevægring«.
Pædagogiske Psykologers Forening peger desuden på, at dialog og feedback fra
eleverne er et vigtigt greb, hvis man skal
lykkes med at bruge onlineundervisning på
længere sigt.
»Nu har både lærere og elever fået erfaring med det, så kan de bidrage med at
give noget feedback, både til os i PPF og til
hinanden. Vi skal også spørge eleverne selv,
hvad der har virket, og være åbne for de
råd, de måtte have til os«, siger hun.
Samtidig gør Jette Lentz det klart, at man
ikke må glemme, hvad man vinder ved at
være sammen fysisk, og at det i sidste ende
altid vil være målet.
»Gennem skærmen får eleverne jo ikke
det nonverbale – smilet, klappet på skulderen. Alt det, som betyder rigtig meget for
vores relationer«.

En master i ikt og læring
(MIL) er for dig, der arbejder
med integration af ikt i
læreprocesser inden for
uddannelser, organisationer
eller erhvervsliv.
Følg et enkelt modul eller
flere og forbliv kompetent
hele livet!

LÆS MERE OG ANSØG PÅ
WWW.MIL.AAU.DK

folkeskolen@folkeskolen.dk
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»Jeg kommer
aldrig til at
arbejde med
børn igen«
En anklage om at beføle pigers bryster i 5. klasse førte til, at Johnny
Pedersen blev bortvist fra lærerjobbet. Ifølge politiet var der ikke grundlag
for en sag, og to et halvt år efter har han fået rettens ord for,
at bortvisningen var uberettiget.

TEKST: MARIA BECHER TRIER · FOTO: MATHIAS LØVGREEN

BORTVISNING

Å

ret er 2017. Det er onsdag før efterårsferien. Johnny Pedersen ser
en pige stå og græde på gangen.
Pigen er fra den 5.-klasse, som
han har i kristendom i en time om ugen. Han
går hen til pigen, lægger armen om hende og
spørger, hvad der er galt. Hun græder, fordi
hendes klasselærer skal på barsel, forklarer
hun. Han trøster hende.
To uger efter – den 26. oktober – bliver
han kaldt ind på skolelederens kontor på
Damagerskolen i Greve. Han får at vide, at
nogle piger har anklaget ham for at røre ved
dem i klassen. Han får at vide, at han skal
skrive ned, hvad han har foretaget sig med 5.
klasse om onsdagen.
Men han siger til sin tillidsrepræsentant
Lotte Mortensen, at det nok handler om pigen, han har trøstet, og hendes veninde, fordi
han føler, at de har et horn i siden på ham.
Flere gange har Johnny Pedersen sendt dem
uden for døren og også skrevet hjem til forældrene. De møder sjældent op til hans timer
og er tit i »Pusterummet« på skolen.
Torsdag den 26. oktober er den sidste dag,
Johnny Pedersen underviser. Dagen efter
skal han ikke undervise, men møde op til en
tjenstlig samtale.
Johnny Pedersen har arbejdet med børn i
30 år. Først som pædagog, siden som lærer.
Kolleger fra skolen fortæller, at han var en meget dygtig musiklærer. Han har gennem årene
arrangeret utallige musicals og har arbejdet
med et meget stort antal elever. Han har et
helt særligt talent for at engagere børn, og
han er en meget vellidt kollega. Flere kolleger
fortæller, at de aldrig har set ham udvise en
upassende adfærd over for noget barn. Sådan
lyder det også fra lederen af det fritidscenter,
som Johnny Pedersen har arbejdet på i 18 år,
før han blev lærer. Johnny Pedersen har en ren
straffeattest og ingen anmærkninger med relevans for sagen i sin personalemappe gennem
de 30 år, han har arbejdet i Greve Kommune.
Den lærer, som var støtte på en elev i kristendomstimerne, har aldrig set Johnny Pedersen
være upassende i klassen.
Alligevel er det den anklage, som bliver
læst op for ham og tillidsrepræsentanten, da
de sidder foran skolelederen og en repræsentant fra Greve Kommune til den tjenstlige samtale fredag den 27. oktober i 2017. 5. klasse har
siden efterårsferien haft en ny barselsvikar.
Hun har snakket med netop de to piger. De
ville ikke have kristendom. De fortæller hende,
at når Johnny Pedersen krammer dem, så
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rører han ved deres bryster. Den ene har også
fortalt, at når Johnny Pedersen hjælper hende
i klassen, så sætter han hånden på hendes lår
og kører den op mod tissekonen. Barselsvikaren går ikke til skolelederen i første omgang,
men vælger at samle alle pigerne i 5.-klassen til
et pigemøde. Hun fortæller, hvad pigerne har
fortalt hende, og spørger de andre, om de har
oplevet lignende. Flere piger fortæller ifølge
barselsvikaren, at de er blevet krammet. At de
synes, det er mærkeligt, at Johnny Pedersen
kan finde på at sige, at han har savnet dem, og
spørge, om de har savnet ham. De fortæller,
at der også er piger i parallelklassen, som har
oplevet »overgreb«. De løber ind og henter
pigerne, så de også kan fortælle om deres
oplevelser. Efter pigemødet går barselsvikaren til skolelederen. Hun skriver ned, hvad
pigerne har sagt.
Johnny Pedersen får barselsvikarens notat i hånden til den tjenstlige samtale. Hans
hænder ryster så meget, at han ikke kan læse
papiret, og han beder skolelederen læse højt.
Meldingen er klar: Kommunen finder ud fra
pigernes udtalelser, at Johnny Pedersens
»sprog og adfærd er upassende og stærkt kritisabel. Adfærden og sproget går langt over,
hvad der er acceptabelt og rimelig adfærd for
en ansat« i kommunen, står der i referatet af
den tjenstlige samtale. Kommunen påtænker
at bortvise ham.
Både Johnny Pedersen og tillidsrepræsentanten er i chok. Tillidsrepræsentant Lotte
Mortensen siger, at Johnny Pedersen er uskyldig, til det modsatte er bevist, og det føler
hun på ingen måde er tilfældet i denne sag.
Først kan Johnny Pedersen ingenting sige.
Men så siger han: »Det er så åbenlyst forkert«.
Tankerne kører på turbo i hans hoved. »Jeg
har ikke gjort noget forkert. Jeg har ikke gjort
noget overhovedet. Og jeg har talt pænt og
ordentligt til eleverne«, siger han. »Der er jo
ingen, der kan rende rundt i klassen og tage
pigerne på brysterne i et år, uden at nogen
lægger mærke til det«.
Johnny Pedersen bliver fritaget for tjeneste
indtil videre.

Mistanken

Når man afhører børn i forbindelse med
mistanke om seksuelle overgreb, er det
meget vigtigt, at afhøringerne foretages af
særligt uddannede politifolk. Det er slået fast
i en betænkning fra Justitsministeriet. I en
vejledning fra Socialstyrelsen står der tydeligt, at det er politiet, der stiller detaljerede

SÅDAN BLEV ARTIKLEN TIL
Artiklen er baseret på interview med lærer Johnny
Pedersen, hans ekskæreste Lena Frandsen,
advokatfuldmægtig i Danmarks Lærerforening
Camilla Bengtson, tidligere tillidsrepræsentant
Lotte Mortensen og kredsformand Tina BeckNilsson. Artiklen er desuden skrevet ud fra
voldgiftskendelsen fra den 20. marts 2020 og
advokatfuldmægtig Camilla Bengtsons procedure.

Folkeskolen har kontaktet daværende skoleleder
på Damagerskolen Jan Mindegaard. Han oplyser,
at sagen er tavshedsbelagt, og at han ikke må
drøfte den med nogen. Folkeskolen har også været i
kontakt med Greve Kommune, der ikke vil udtale sig
i konkrete personsager.
Folkeskolen har også uden held forsøgt at kontakte
barselsvikaren.

spørgsmål om hændelsen. En af grundene
er, at børn har en tendens til at opfinde
erindringer om en person, hvis de på forhånd får negative informationer om personen eller bliver stillet ledende spørgsmål,
forklarer advokatfuldmægtig i Danmarks
Lærerforening (DLF) Camilla Bengtson. Hun
har ført Johnny Pedersens sag vedrørende
bortvisningen.
»Beskyldninger om seksuel krænkelse
af børn, herunder elever, er en ekstremt
alvorlig anklage, som lærere og pædagoger
er særligt udsatte for. Det er derfor ekstremt vigtigt for retssikkerheden i disse job,
at en undersøgelse af sådanne anklager
foretages af personer, som er uddannet til
det«, siger hun.
I Johnny Pedersens tilfælde var det en
barselsvikar, der på eget initiativ foretog både
den første og anden samtale med eleverne.

Politianmeldelsen

Den tredje afhøring af eleverne foregår
mandag den 30. oktober 2017. Skolelederen
har indkaldt ni elever og deres forældre
til samtaler. Med til samtalerne er også en
psykolog fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). En efter en kommer elever
med forældre ind til skolelederen. Ikke alle
møder op.
Flere forældre har ikke hørt noget om det,
inden de bliver indkaldt. Nogle samtaler bliver afholdt telefonisk. En af pigerne siger, at
»hver gang han tager fat i hende, lægger han
armen rundt om skulderen og rører nede ved
brysterne«. Det skriver skolelederen efterfølgende i et notat fra samtalerne. Flere elever
siger, at Johnny Pedersen krammer hårdt. En
siger, at »hun ikke havde tænkt over det, før
pigerne var begyndt at snakke sammen om
det, men efterfølgende kunne hun godt se, at
det ikke er i orden«. En mor sender en mail,
hvori hun skriver, at datteren ikke vil være
en del af sagen: »Hun er meget ked af det og
vil ikke deltage i nogen samtale. Hun er ikke
blevet forulempet og har derfor ikke noget
med sagen at gøre«, skriver hun.
Efter samtalerne med forældrene og pigerne vælger Greve Kommune at anmelde
sagen til politiet.
Johnny Pedersen er derhjemme. Han
spiller computerspil, ser tv og kan ikke sove.
Igen og igen gennemgår hans indre film,
hvem der sagde hvad hvornår. Både i klassen, til mødet og på lærerværelset. Da sagen
bliver meldt til politiet, bliver han glad.

I over to år har Johnny Pedersen kæmpet for at blive renset for mistanke.
Nu er sagen vundet, men han får aldrig sit gamle liv tilbage.

»I begyndelsen tror jeg, at det er noget, som
skolelederen vil opklare. Men det går jo op for
mig, at det er alvor. Jeg vil gerne have, at det
bliver meldt til politiet. Politiet skal nok finde
ud af, hvad der er op og ned«, siger han i dag.
Johnny Pedersen begynder at skrive alle
sine tanker ned på sin iPad. På den måde får
han lidt mere ro i hovedet. Han skriver alt
ned, han kan huske. I en hel uge skriver han.
Og mens han er ved at skrive, får han 7. november blomster og et støttende brev fra kollegerne i skolen. Samme dag får han et brev
i sin e-Boks fra Greve Kommune. Kommunen
vælger at bortvise Johnny Pedersen med øjeblikkelig virkning.
Danmarks Lærerforening ønsker at forhandle sagen om bortvisning med Greve Kommune og beder dem vente på politiets undersøgelse af sagen, inden de bortviser Johnny
Pedersen, men det vil kommunen ikke.
Baggrunden er indberetningen fra barsels-

vikaren og samtaler med ni elever. Johnny Pedersen undrer sig over, at ingen har snakket
med den ekstra lærer, som har været til stede
i hans kristendomstimer. Håbet om at vende
tilbage til lærerjobbet på skolen slukkes.
Sagen er hos politiet. Ingen er sigtet. Johnny Pedersen føler sig dømt på forhånd.
»Kommunen er både den udøvende og
den dømmende magt. De dømmer mig ved at
give mig den bortvisning. Det gør de over for
alle skolens børn og forældre. Jeg har arbejdet med børn i 30 år i den kommune. Jeg har
spillet meget musik og været tæt på mange
børn og mange forældre. Alle tænker, at man
ikke får en bortvisning, uden at der måske
nok er noget om det«, siger Johnny Pedersen.

Bortvisningen

Siden 2013 skal alle kommuner have en
beredskabsplan til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om vold
FOLKESKOLEN / 10 / 2020 /
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I dag er Johnny Pedersen sygemeldt,
og hans tab af arbejdsevne er foreløbig
vurderet til 85 procent.

og seksuelle overgreb mod børn og unge. I
nogle kommuner, eksempelvis Odense og
København, er der desuden vejledninger for,
hvordan man håndterer sager med mistanke
om medarbejderes seksuelle overgreb mod
børn og unge.
I København skal den mistænkte fritages
for fremmøde, indtil sagen er undersøgt.
»Dette er et beskyttelseshensyn over for den
pågældende, og der ligger ikke heri nogen
som helst vurdering af, hvad der er rigtigt
og forkert«, står der i vejledningen. Er en
mistænkt medarbejder fritaget fra arbejde,
får han stadig løn, mens sagen undersøges.
Men er der en meget alvorlig grund, kan en
medarbejder bortvises. Så bliver han afskediget med øjeblikkeligt varsel og mister sin
løn med det samme.
I Greve Kommune findes der ingen vejledning til håndtering af sager om mistanke om
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medarbejderes seksuelle overgreb. Johnny
Pedersen bliver bortvist uden løn, inden politiet er færdig med at undersøge sagen.

Afgørelsen

Johnny Pedersen kan ikke sove. Han får mareridt. Vågner midt om natten og befinder sig
igen på skolelederens kontor. Eller i klassen.
Eller sammen med barselsvikaren. Han må
sove foran fjernsynet, for så kan de levende
billeder på skærmen stoppe mareridtene, som
konstant vækker ham.
Lærerne på skolen støtter ham. Greve Kommune vil ikke yde psykologhjælp. Danmarks
Lærerforening hjælper ham til en krisepsykolog og betaler de fem første gange. Det ender
med, at han får en sygemelding hos lægen. 21.
januar anmelder Danmarks Lærerforening
Johnny Pedersens sag som en arbejdsskade.
Johnny Pedersen cykler. Han går. Han

spiser. Jobcentret får ham i gang med yoga og
mindfulness. Han gennemgår løbende de afhøringer, som politiet foretager, sammen med
sin advokat Torben Koch. Han ser videoafhøringerne af eleverne på advokatens kontor.
Elevernes fortællinger er modstridende, og
de fleste ændrer forklaring, når de kommer til
politiet. Kun tre kommer nu med beskyldninger. Barselsvikaren bliver afhørt i tre timer.
Johnny Pedersen er selv den sidste, der skal
til møde hos politiet med sin advokat. Han er
nervøs. Afhøringen varer en time og et kvarter. Al hans energi er på sagen, og han magter
ikke andet end at følge den.
Ekskæresten må overtage hans NemID og
koden til hans mailboks, for han kan ikke længere overskue at åbne den elektroniske post.
8. maj 2019 er han på cyklen, da ekskæresten ringer til ham: »Har du hørt det? Der
bliver ingen retssag«, siger hun. Hans første

følelse er ærgrelse. Han havde set frem til, at
retssagen skulle rense ham. Han ringer til sin
advokat.
»Tillykke, Johnny«, siger advokaten. »Det
er det største, du kunne få. Det er en gave, at
der ikke kommer en retssag. Ingen vil køre en
sag, hvis der ikke er nogen beviser«.
Politiet skriver breve til de berørte pigers
forældre og oplyser om, at modstridende forklaringer og måden, de første samtaler med
eleverne blev ført på, gør, at politiet mener,
at der ikke er grundlag for en sag. I brevet er
der henvist til, hvordan forældrene kan klage.
Ingen vælger at klage over afgørelsen.
Alligevel går der tre måneder, hvor Johnny
Pedersen stadig ikke forstår, at han ikke længere har en anklage hængende over sig. »Hver
gang jeg børster mine tænder, må jeg minde
mig selv om, at det er overstået«, siger han.

Arbejdsskaden

Men det er ikke overstået. Efter politiets afgørelse kontakter Danmarks Lærerforening Greve Kommune for at indgå et forlig i sagen om
bortvisningen. Den 27. august 2019 meddeler
kommunen, at politiets afgørelse ikke ændrer
ved vurderingen af, at bortvisningen af Johnny Pedersen er sket på et sagligt grundlag.
Umiddelbart derefter vælger Danmarks Lærerforening at indlede en faglig voldgift mod
Greve Kommune.
Johnny Pedersen vil ikke give op. Han
har ikke tidligere haft psykiske problemer,
men har efter bortvisningen udviklet tegn på
posttraumatisk stresssyndrom. Han føler sig

stemplet som pædofil uden mulighed for at
kunne rense sig for beskyldningen. Johnny
Pedersens sag bliver anerkendt som en arbejdsskade.

»Hver gang jeg
børster mine
tænder, må jeg
minde mig selv
om, at det er
overstået«.
Den uvildige speciallæge, der i forbindelse
med arbejdsskadesagen ser Johnny Pedersen,
skriver i statusattesten: »Han bliver på et nærmest absurd grundlag bortvist med øjeblikkelig virkning – men havde dog fuld opbakning
fra kollegerne og tillidsfolkene. Sagen er
undersøgt af politi, og man har ikke kunnet
finde noget at bebrejde patienten«.
I Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse står: »Det er således dokumenteret, at du
har været udsat for uretmæssige anklager om

blufærdighedskrænkelser og vold mod børn.
Det er en stor psykisk påvirkning at blive anklaget for en forbrydelse, som man ikke har begået, og vi har derfor vurderet, at du har været
udsat for en ekstraordinær belastning«.
Hans tab af arbejdsevne er foreløbig vurderet til 85 procent.
26. marts i år falder afgørelsen i voldgiftssagen. Højesteretsdommer Lene Pagter
vurderer, at der hverken var grundlag for
en bortvisning eller en opsigelse af Johnny
Pedersen. Kommunen skal betale Johnny
Pedersen løn i opsigelsesperioden, derudover skal kommunen betale en godtgørelse
for usaglig bortvisning på seks måneders løn
inklusive pension.
Johnny Pedersen er frikendt for beskyldningerne. Kommunen er dømt for uberettiget
bortvisning, og Johnny Pedersen har fået anerkendt sagen som en arbejdsskadesag. Men
Johnny Pedersen er stadig sygemeldt. Han
synes ikke, han i forløbet kunne have handlet
anderledes, end han har gjort. Han får ikke
det liv tilbage, som han havde før anklagerne.
»Jeg vil gerne renses. Jeg vil gerne stå
frem for at advare andre om risikoen for at
komme i sådan en situation. Jeg vil stærkt
anbefale alle lærere at melde sig ind i DLF.
Jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort i denne
sag uden Lærerforeningens hjælp. Nogle
gange har jeg lyst til at arbejde. Andre gange
tror jeg, at jeg aldrig får overskuddet til det
igen. En ting er sikker: Jeg kommer aldrig til
at arbejde med børn igen«.
mbt@folkeskolen.dk

VERDEN OMKRING OS
Hent undervisningsmaterialer til folkeskolen på Udenrigsministeriets
undervisningsportal www.u-web.dk
Find ﬁlm, billeder, interaktive websider og digitale materialer, der sætter
fagligt fokus på muligheder og udfordringer i udviklings- og vækstlande.
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Utrygge lærere
ønsker retningslinjer
Greve Lærerkreds ønsker, at kommunen får retningslinjer for, hvordan man
håndterer anklager mod medarbejdere. Det ønsker kommunen ikke.
TEKST: MARIA BECHER TRIER

»D

et er rart at vide, at ens
chef har ens ryg«, siger
kredsformand i Greve
Lærerforening Tina BeckNilsson. Hun har siden en sag i Greve om
en lærer, der blev uberettiget bortvist efter
beskyldninger om at have krammet piger i 5.
klasse på upassende måder, kæmpet for, at
Greve får en vejledning i, hvordan anklager
mod medarbejdere behandles.
Tina Beck-Nilsson fortæller, at sagen har
gjort andre lærere på skolen utrygge. Flere
føler stadig, at grænserne for, hvad der udløser en bortvisning, er uklare.
»Retningslinjer vil betrygge medarbejderne,
hvis de bliver beskyldt for noget. Sager skal behandles, men man må blive hørt ordentligt og
have en chance for at forklare sig, frem for at
arbejdsgiveren med det samme tror på dem,
der anklager«, siger Tina Beck-Nilsson.

Kommunen har et dobbelt ansvar

En voldgift afgjorde i marts, at der i det
konkrete tilfælde var tale om en uberettiget
bortvisning. Kommunaldirektør i Greve Kommune Claus Thykjær fortæller, at kommunen
har taget voldgiften til efterretning, men at
han ikke udtaler sig om personalesager. Han
erkender, at kommunen i sådanne sager har
et dobbeltansvar.
»Dels er der tale om meget alvorlige hændelser for børnene, som vi har en pligt til at
handle på, dels er der tale om meget alvorlige
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anklager mod medarbejderen«, skriver Claus
Thykjær i et mailsvar.
Greve behandler sager om anklager efter
reglerne om håndtering af disciplinærsager.
»Det vil sige, at vi undersøger sagen
grundigt, afholder tjenstlige samtaler med
mulighed for bisidder med videre. Vi prioriterer den ansattes retssikkerhed højt i denne
proces«.
Hvis kommunen vurderer, at der er begået
tjenesteforseelser og et groft tillidsbrud i
ansættelsesforholdet, så kan kommunen bortvise medarbejderen.
»Det er vigtigt at understrege, at der ikke
altid skal være lighedstegn mellem politiets
vurdering i forhold til det strafferetlige og
arbejdsgiverens vurdering af de ansættelsesretlige forhold. Der kan efter en konkret og
individuel vurdering af sagens omstændigheder fortsat være grund til at bortvise, selv om
sagen ikke føres videre ad den strafferetlige
vej«, skriver Claus Thykjær.
Kredsformand Tina Beck-Nilsson undrer
sig i den konkrete sag over kommunens
bortvisning.
»Det virker panisk ikke at vente på politiets afgørelse. I princippet er man uskyldig,
til det modsatte er bevist. Det er jo ikke det,
der er sket. Kommunen siger, at det handler
om at være værdig til at have den stilling,
man har. Men man må se på helheden, og her
handler det om en mand, der har været ansat
30 år i kommunen«, siger hun.

DLF: Der skal retningslinjer til

Advokatfuldmægtig i Danmarks Lærerforening (DLF) Camilla Bengtson oplever nogle
sager om året, der har lighedspunkter i forhold til sagen fra Greve. Hun mener, at kommuner, der har retningslinjer, håndterer sagerne langt mere korrekt og professionelt.
»Det er ekstremt vigtigt for lærernes og
pædagogernes retssikkerhed, at kommunerne ikke handler i panik. I mange kommuner er der retningslinjer for, at man sendes
hjem, mens politiet undersøger sagen, og så
kan den ansatte komme tilbage i stillingen
bagefter, hvis der ikke er en sag«, siger hun
og fremhæver Københavns Kommune som
en kommune med en god vejledning om
håndtering af sager med mistanke om medarbejderes seksuelle overgreb mod børn og
unge«.
I vejledningen er der for eksempel tjeklister for, hvad man skal huske i forhold til
blandt andre den mistænkte, børn, forældre
og kolleger, der er direkte link til, hvor den
mistænkte kan få krisehjælp, og der er procedurer for, hvordan man afslutter sager af
den karakter.
»Sådanne sager tager noget tid at undersøge, og det er vigtigt, at de også bliver
afsluttet og håndteret korrekt, så medarbejderen kan komme tilbage i job, hvis politiet
har vurderet, at der ikke er hold i anklagerne«, siger Camilla Bengtson.
mbt@folkeskolen.dk

MEDLEMSKONFERENCER
Grib chancen og nyd en weekend på et af foreningens dejlige konferencecentre sammen med
kolleger fra din arbejdsplads og resten af landet.
Bliv inspireret, diskuter, gå en tur, reflekter og
tag det bedste med hjem.

Du kan læse mere om oplæggene på vores
hjemmeside.

Vi har fundet tre fantastiske oplægsholdere i
Rasmus Meyer (Forstander, Krogerup Højsko-le), Janne Hedegaard Hansen (Centerchef
for Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og
Unge) og Lene Tanggaard (leder af Designskolen i Kolding).

Få mere at vide hos din tillidsrepræsentant og
på www.dlf.org, hvor du kan tilmelde dig og se
hele programmet.

Med de oplægsholdere kommer vi omkring
spændende temaer som professionel dømmekraft, at indlade sig lidenskabeligt med tilværelsen og det altid aktuelle tema inklusion.

DANMARKS
LÆRERFORENING
dlf.org

Det er gratis at deltage, og foreningen dækker
dine rejseudgifter efter gældende regler.

3. – 4. okt. 2020, Sinatur Hotel Skarrildhus
7. – 8. nov.2020, Sinatur Hotel Skarrildhus
21.– 22. nov.2020, Sinatur Hotel Gl.Avernæs
Ansøgningsfristen er den 14. juni 2020.

K L I P F R A NETTET

15. maj 2020 | kl. 15.16

Tosprogede elever klarer sig
bedst på den lokale skole
Tosprogede børn med behov for sprogstøtte trives dårligere og lærer mindre,
når de bliver henvist til en anden skole i kommunen, end hvis de begynder på den
lokale folkeskole, viser ny undersøgelse fra Aarhus.
Forskerne konkluderer, at resurser er
vigtigere end dansksprogede klassekammerater, når det gælder både trivsel og
faglige resultater. Aarhus Kommune har
såkaldte magnetskoler i nogle skoledistrikter. En magnetskole er kendetegnet ved at
have en høj andel af tosprogede elever, og
derfor får skolen et ekstra beløb per elev til

at øge skolekvaliteten. Magnetskolerne i
undersøgelsen har i gennemsnit 67 procent
tosprogede elever mod 17 procent i en gennemsnitlig modtagerskole i kommunen. De
ekstra resurser viser sig at hjælpe elever
med behov for sprogstøtte bedre, end modtagerskolerne gør.
hl@folkeskolen.dk
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En evaluering af Aarhus Kommunes omfordelingspolitik for tosprogede skolestartere viser,
at elever, som bliver henvist til andre skoler
end den lokale folkeskole, scorer signifikant
dårligere i matematik i 3. klasse og i læsning i
8. klasse. Eleverne klarer sig også dårligere til
den nationale test i læsning i 6. klasse.
Bag undersøgelsen står Vive, TrygFondens
Børneforskningscenter, Aarhus og Aalborg
Universiteter. 954 børn indgår i undersøgelsen – omkring halvdelen af dem henvises til
en skole uden for distriktet, skriver forskerne.
Aarhus Kommune har siden 2006
sprogscreenet alle børn med dansk som andetsprog, foråret før de begynder i skole. Hvis
screeningen viser, at de har »et ikke uvæsentligt behov for dansk som andetsprog«,
mister de deres frie skolevalg. De kan kun
begynde i den lokale folkeskole, hvis denne
skole har mindre end 20 procent elever med
et væsentligt behov for sprogstøtte på årgangen. Ellers bliver de henvist til en anden
folkeskole i kommunen med en lavere andel af
elever med behov for sprogstøtte. Kommunen
betaler bustransporten til modtagerskolen.
13. maj 2020 | kl. 14.48

Forskere samler data om lærernes coronahverdage
»Vi ønsker at undersøge denne tid. Den er jo
historisk og er et kæmpe skoleeksperiment,
der kom ind fra siden«, siger Christian Christrup Kjeldsen, dr.phil. og viceinstitutleder for
forskning på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.
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Coronaen lukkede skolerne og sendte
lærere og elever ud i forskellige former for
digitale undervisningsformer. Hvordan har de
oplevet det? Hvad var udfordringerne? Hvilke
undervisningsformer valgte lærerne? Og hvilke
arbejdsforhold har det givet dem? Det skal

den nye undersøgelse, som en bred gruppe af
forskere står bag, vise.
Lærere kan deltage anonymt via et link
på folkeskolen.dk/1842954

FIK DU
LÆST:

Fire folkeskoler i spil
til årets skolebyggeri

13. maj 2020 | kl. 16.36

18. maj 2020 | kl. 10.30

12. maj 2020 | kl. 12.49

13. maj 2020 | kl. 13.58

Arbejdstidsaftale
i Køge

Hjælp til at få elever
til at bevæge sig

Aftale sikrer lærere
forberedelsestid

Bombetrusler i Aula:
Fire unge anholdt

Køge Kommune har indgået en
arbejdstidsaftale med den lokale
lærerkreds. Aftalen sænker det
maksimale undervisningstimetal
i Køge per lærer til 820 timer om
året og indfører en forberedelsesfaktor på 0,5 – altså sådan,
at lærerne får timer svarende til
halvdelen af deres undervisningsforpligtelse til planlægnings-,
forberedelses- og evalueringsopgaver, faglig sparring med mere.
Nyansatte lærere får op til 760
selvstændige undervisningstimer
det første år. Timer op til undervisningsloftet kan man stå for
sammen med en kollega.

Med en ny og gratis øvelsesdatabase med over 200
opdaterede aktiviteter giver
Dansk Skoleidræt nu lærere
over hele landet bedre muligheder for at indarbejde
bevægelsesaktiviteter som
en naturlig del af skoledagen – uden at det behøver at
gøre indhug i den sparsomme
forberedelsestid. Øvelsesdatabasen gør det nu muligt
for lærere at selektere på
både klassetrin, fag og fagligt
fokus, oplyser Thea Rasmussen, der er projektleder i
Dansk Skoleidræt.

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt
Kommune i Vendsyssel
har godkendt en arbejdstidsaftale med den lokale lærerkreds. Aftalen betyder blandt andet, at hver lærer
som minimum er sikret otte og en halv
time til forberedelse hver uge. Hver lærer
må maksimalt undervise 795 timer om
året. Kommer der nye opgaver til i løbet
af skoleåret, skal læreren sammen med
sin leder vurdere, hvordan han/hun finder
tiden til at løse dem, men den kan ikke
tages af forberedelsestiden. Samlet er
der afsat 375 timer per lærer til forberedelse, og heraf er de 100 timer uden krav
om, at læreren skal være på skolen.

Fire unge er blevet anholdt i
en sag om bombetrusler via
skoleplatformen Aula, oplyser
Rigspolitiet. I november 2019
blev der via skole-hjem-samarbejdsplatformen Aula sendt
17 bombetrusler mod skoler i
Danmark, og flere af skolerne
blev evakueret. Efter en længere efterforskning har politiet
anholdt fire unge i alderen
13-18 år på fire forskellige
adresser i Nordsjælland, Frederiksberg og på Fyn. Politiet
meddeler, at der kan komme
flere anholdelser, da de unge
kan have været en del af et
større netværk.

Møder du som
lærer børn og unge,
som har mistet en
forælder eller en
søskende?
Som sorgrådgiver får du mod til at tale med
barnet/den unge, klassen og deres forældre.
På uddannelsen træner vi samtaler med børn
og unge, og du får viden om naturlige og
komplicerede sorgreaktioner, og om hvordan
man kan forebygge, at sorgreaktioner bliver
invaliderende og fastlåste.

Dele af
uddannelserne er
planlagt med e-læring,
og bliver det nødvendigt,
vil uddannelsen kunne
streames, således at
man kan deltage
‘hjemmefra’.
Læs mere
og tilmeld dig her:
www.sorgcenter.dk
www.kp.dk/sorg
eller
www.ucn.dk

Uddannelsen foregår på Københavns Professionshøjskole
med opstart 20. oktober 2020, og i Ålborg, på
professionshøjskolen UCN, med opstart februar 2021.
FOLKESKOLEN / 10 / 2020 /
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DEBAT
Hvorfor har den
fremtidsparate skole
leg på skoleskemaet?
Legen er på skoleskemaet i fagtimerne, og lærerne kvalificeres gennem uddannelsen til at skabe legende
læringsmiljøer. Sådan bør vi indrette vores folkeskole for at sikre kommende generationer til fremtidens
samfund, argumenterer professor Dion Sommer.

KRONIK
DION SOMMER
PROFESSOR I UDVIKLINGSPSYKOLOGI
VED AARHUS UNIVERSITET

Da jeg i gamle dage gik i skole, foregik legen
kun i frikvarteret. Sådan er det vist også
mange steder i dag. Men hvorfor kalder
fremtiden på leg – ikke kun i skolegården,
men i fagtimerne? Lad mig svare på netop
dét spørgsmål ved at sætte fokus på fremtidens dramatisk nye krav til folkeskolen.
Selv i denne coronatid banker fremtiden
vedholdende på skolens dør og vil ind. Det
kan krisen ikke ændre på. Skolens langsigtede opgave er nemlig at forberede næste
generation bedst muligt til et godt liv i fremtidens samfund. En fremtid, hvor det 21.
århundrede med sikkerhed er på vej ind i
den såkaldte humanoidalder:
Når 1. klasses Jens og Line er voksne, lever de i en transformeret verden fyldt med
selvlærende, menneskelignende robotter,
kunstig intelligens og automatisering. Globalt udskiftes nu millioner af menneskejob
med robotter. Coronaresistente logaritmer,
som »ved«, »tænker« og »husker« langt hur28 /
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tigere og mere fejlfrit end noget menneske.
Halvdelen af USA’s arbejdsmarked kommer
inden for tyve år i højrisikozonen for invadering af kunstig intelligens – manuelle job,
professionelle og akademiske vidensfag står
i risiko for udradering. Denne fremtid er
hastigt på vej til Danmark.
Er skolens formål så at kvalificere Jens og
Line til dén fremtid? Ikke hvis vi studerer folkeskolens formålsparagraf. De nationale test
eller Pisa-testen – som (i øvrigt fejlagtigt) måler etableret viden – gør det heller ikke. Disse
test dumper med deres måling af elevens
konvergente (logiske) tænkning. Fremtidssamfundet tørster derimod efter divergent
tænkning, skaberevne, kreativitet, kompleks
problemløsning, kritisk tænkning, perspektivtagning, empati og samarbejdsevner. Her
giver robotternes kolde logaritmer op over for
sådanne unikke menneskelige kvaliteter.
Hvorfor er svaret så at sætte legende
læring på skoleskemaet? Fordi international
forskningsevidens påviser, hvordan netop
leg, under de rette betingelser, udvikler de
nævnte fremtidsparate evner samt endog
literacy og matematik. Den fremtidsparate
skole bruger derfor ikke kun legen i de
kreative fag, men også i fagtimerne.

Globalt eksperimenteres nu på livet løs
med leg helt fra grundskolen til universiteterne. Singapore-eksperimentet er blot ét eksempel: Legen er på skoleskemaet i fagtimerne
– helt fra grundskole, ungdomsuddannelser
til universiteter. Lærerne kvalificeres gennem
uddannelsen til at skabe legende læringsmiljøer. Elever og studerende opmuntres til at
gå undersøgende til værks, vise kreativitet og
tage ejerskab over deres egen læring.
Men forskning viser dette: Forventer
elever evaluering gennem testning af deres
viden, stivner de kreative udtryk i klasserummet. Så hvad med at skabe en anden tilgang til
dét at lære fagviden? I et miljø styret af legende nysgerrighed og sulten opdagelsestrang.
Hvor spørgsmål driver lysten til at søge svar
og fordybe sig. Fra »facts-« til »mulighedstænkning« – det vil sige at kunne forestille sig
væk fra, hvad ting »er«, til hvad de »kunne
være«. At under det ordinære ligger det ekstraordinære gemt. At supplere konvergent
tænkning med divergent tænkning, som er
kongevejen til kreativitet. Hvor »nulfejlskultur« må vige, til fordel for at lærere bevidst,
strategisk giver deres elever frihed til at afprøve, fejle og prøve igen.
Det handler faktisk om at skabe en læringsrevolution, som ikke kun skal bruges i

Illustration: Peter Berke

de musiske og kreative fag. Men det kræver
både et atypisk mindset hos læreren og en
metodik til, hvordan legende lærende kreativitet aktiveres i klassen.
Her er nogle ideer til læreren til, hvordan
det sker:
• Gå foran med en undersøgende tilgang til
dit fag.
• Væk og brug dine elevers nysgerrige
spørgsmål.
• Respekter og perspektiver dine elevers
»ukorrekte« idéer.
• Indfør opgaver, hvis løsning har flere
rigtige svar.
• Skab legende kreative processer.
• Påskøn originalitet.
• Styrk dine elevers selvværd og tro på egne
idéer.
• Spot, støt og udvikl unikke talenter og
styrker.
• Nedton ydre belønning.
• Ros mindre elevernes resultater, men påskøn vedholdenhed i opgaveløsning.
• Undgå de korrekte svars regime.
• Undgå intern konkurrence, og skab et
aktivt lærende fællesskab.
• Opbyg en »vi vover«- og »vi tør fejle«kultur.

• Brug undervisningsmateriale og øvelser,
der fremmer legende lærende kreativitet.
• Opsøg viden og lær, hvordan du arbejder
med legende kreative læringsprocesser.
Bør denne legende fremtidens skole fortone sig som en naiv drøm? Nej, siger den
verdenskendte finske skoleforsker Pasi Sahlberg og kollega i en banebrydende bog om
leg i skolen. De foreslår ligefrem, at skoler
går sammen om at oprette et »Akademi for
Fejl«. Her opmuntres eleverne og deres
lærere til at bruge legende kreativ eksperimentering og intelligent risikotagning som
stier til ny erkendelse og viden. Elevernes
vildveje bruges aktivt til at »gå nye veje« for
at blive klogere. Hvorfor anses det at fejle
som modpol til succes?
Legen har trange kår i dagens folkeskole. Dog forsøger det interessante danske
projekt Sunde børn bevæger skolen at få
bevægelsesleg ind i skolen. Pointen er,
at det først og fremmest skal være sjovt.
Sidegevinsten er, at det faktisk skaber
masser af nye synaptiske kommunikative
forbindelser i hjernen. Det vil sige, at selve
hjernens kapacitet til at processere læring
forøges, når legen er på skoleskemaet. Men
for at legende kreative processer i klas-

serummet ikke ender i en evig brainstorm,
i ufrugtbart kaos eller i konstante blindgyder, skal læreren faktisk være uddannet i
håndteringen af legende, kreative, idegenererende læringsprocesser. Det bør være
et selvfølgeligt fremtidigt fag og pensum på
uddannelse og efteruddannelse.
Til videre læsning:
Sahlberg, P. & Doyle, B. (2019): Let the
children play: How more play will save our
schools and help children thrive. Oxford:
Oxford University Press.
Sommer, D. (2020): LEG – en ny forståelse.
Frederiksberg: Samfundslitteratur. Serien:
Professionernes begreber.

KRONIKKEN

Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redaktionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.
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DEBAT
Et strejf af rigtig
god skole
DLF MENER
REGITZE FLANNOV
FORMAND FOR DLF’S
UNDERVISNINGSUDVALG

»I folkeskolen har lærerne på baggrund af
deres faglighed og professionelle dømmekraft
ansvaret for skolens undervisning og dannelsesopgave samt at bidrage til folkeskolens
udvikling«, citat Danmarks Lærerforenings
folkeskoleideal.
I kølvandet på genåbningen af skolerne
har vi kunnet læse beretninger fra lærere, der
fortæller om glade børn, færre konflikter og
gedigen, varieret undervisning. Beretningerne
kommer fra lærere, der under bekendtgørelsen om nødundervisning har fået vendt
rammerne for deres undervisning helt på
hovedet. De har været flere lærere om eleverne, eleverne har haft kortere skoledage,
der har været øget fleksibilitet i skoledagen og
et professionelt råderum i forhold til tilrettelæggelse af undervisningen. Tillid til lærernes
professionelle dømmekraft er bonet ud med
faglighed, trivsel og lærere, der har tid til
at arbejde målrettet med relationen til hver
enkelt elev og klassens unikke fællesskab.
Kort sagt fokus på kerneopgaven: den gode
undervisning.
Langtfra alle kommuner og skoler har kunnet sætte sådanne rammer for genåbningen,
men lad os prøve at tage udgangspunkt i
ovenstående beretninger, for her er dyrebar
erfaring, som vi skal bringe med os ud på den
anden side af Covid-19-krisen. Debatten om
kvalitet kontra kvantitet har huseret i årevis.
Men disse beretninger peger i udpræget grad
på, hvor vi kan finde løsninger til at udvikle
vores folkeskole. Leverpostej smurt for tyndt
ud på brødet ér bare ikke godt.
Vi skylder kommende generationer en
folkeskole, som styrker samfundets sam30 /
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menhængskraft og er for alle børn. Erfaringerne fra genåbningen af skolerne skaber
momentum for at udvikle den skole. Der bør
i langt højere grad vises tillid til, at lærere
og ledere under ansvar for skolens formål
kan beslutte, hvordan undervisningen tilrettelægges. Ved seneste finanslov blev der bevilget en milliard kroner til folkeskolen. Lad
os få omsat den til at ansætte flere lærere i
folkeskolen og krydre med konvertering af
den understøttende undervisning til tolærerordninger. Så kommer vi et lille stykke nærmere den skole, som nogle har fået lov til at
mærke et strejf af i disse dage.
Kreative lærere og deres elever viser os
vejen.

Der bør i langt
højere grad vises
tillid til, at lærere
og ledere under
ansvar for skolens
formål kan
beslutte, hvordan
undervisningen
tilrettelægges.

Hvad kan vi
forvente?
Thomas Jacobsen, lærer
Nu nærmer tiden sig. De foreløbige aftaler skal afsløres og
stemmes om.
Som medlem er jeg i tvivl
om, hvad vi som fagforening
sigter efter. Jeg ved, der ligger
et mandat til samarbejdspolitik
og ny vej. For mig er udmeldingerne fra DLF meget vage, og
jeg har mistet overblikket. Jeg
spørger derfor:
Hvorfor er en central aftale
opgivet?
Hvilke givtige indrømmelser
fra KL går vi efter?
Hvorfor er en konflikt udelukket?
Er vi som organisation dem,
der faciliterer folkeskolen? Eller
er DLF dannet for at sikre en
ordentlig arbejdstidsaftale for
sine medlemmer?
Svarene på disse spørgsmål
vil have stor betydning for min
stemme og mit medlemskab
fremover.

Læs hele indlægget
på folkeskolen.dk/1843625

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

Flere uger uden hakken

Årsrapport 2019
Resultatopgørelse for 2018

Niels Villefrance Andersen, pensioneret lærer, Køge
Ja, det lyder helt utroligt! Men der er ikke
blevet hakket på lærerne og pædagogerne
i flere uger. Nu er parolen: »Børnene skal i
skole. Det kan kun gå for langsomt!«
Der blæser nye vinde (på en trist baggrund: corona). Da jeg stod mellem frugtvogne og blomster på Køge Torv, hørte
jeg en mor udbryde: »Den store søløve
derhjemme på 15 år trænger til at møde sine
kammerater – og de dygtige lærere«. Mine
øren tog form som nysgerrige mikrofoner.
Og jeg blev fortumlet som Jeppe i baronens
seng: Drømmer jeg, eller er jeg vågen?
Jeg var i høj grad vågen. Og der gik en
prås op for mig.

Vi lever i en brydningstid. Folk ændrer
syn på værdier: livskvalitet, flyrejser, miljø.
Og jeg mener, jeg har fast grund under fødderne, når jeg siger: Meningen med vores
samfund. Lærerne blev omtalt positivt på
Køge Torv.
Midt i en tid med corona og frygt giver
det stof til eftertanke: Hvis skolen, pædagogerne og lærerne omtales positivt derhjemme, sættes der imødekommende billeder op
for børnene. Og sammen kommer vi nærmere målet: En god, rar og faglig skole, hvor
børn og lærere trives.
Gode vibes fremmer lysten til læring.

Verdens bedste folkeskole
fortjener en arbejdstidsaftale
Anders Kildahl Juul på vegne af 23 kongresdelegerede fra København*
(…) Danmarks Lærerforenings kongres har
vedtaget seks krav, der grundlæggende bygger på et gensidigt forpligtende samarbejde
mellem arbejdsgivere, ledere, kredsformænd
og tillidsrepræsentanter. Vi anerkender, at ledelsen har retten til at lede og fordele arbejdet. Vi ønsker at tage ansvar for fremtidens
folkeskole og samarbejde med vores arbejdsgivere. På kongressen blev der givet mandat
til forhandlerne, og vi opfordrer dem til at stå
fast på kongresvedtagelsen og dermed indgå
en aftale, lærerne kan sige ja til.
Vi opfordrer samtidig KL til at komme lærerne i møde og indgå en forpligtende aftale, som indeholder løsninger på kommissio-

Den danske
Lærerstands
Begravelseskasse

Indtægter:
Præmieindtægter
Renteindtægter
Kursreguleringer
I alt

538.114
1.250.402
1.707.202
3.495.719

Udgifter:
Begravelsehjælp
Bonustillæg
Lønninger
Kontorhold
Porto, renter og gebyrer
Revision og aktuarbistand
Årsmøde
Transport m.v.
I alt
Årets resultat

230.500
167.835
191.280
36.281
197.327
32.444
16.575
16.746
888.988
2.606.731

Balance pr 31.12. 2019
Aktiver:
36.070.279
Værdipapirer (kursværdi)
235.945
Kapital-,giro- og bankkonto
36.306.224
Aktiver i alt

nens fem udfordringer, og som samtidig kan
være med til at danne grundlag for, at folkeskolen bliver verdens bedste skole.

Passiver:
Reservekrav - forsikringer
Reservekrav - bonus
Egenkapital
Passiver i alt

* Kathrine Kristensen, Torben Fleckner, Thomas Roy Larsen,

Antal medlemmer:

Peter Bugge, Claus Brandt Jacobsen, Cristian Hornbøl Borch,
Jacob Sønderby Pedersen, Morten Petersen, Sussie Johansen,
Rasmus Danker Danielsen, Inge Thomsen, Kira Schlifer, Ceren
Boran, Janne Riise Hansen, Pernille Bendix, Jessica Uebelin,
Lars Sten Sørensen, Lars Bechager, Johan Elkjær, Peter Steen
Jensen, Mads Peder Søe, Anders Kildahl Juul, Thomas Poulsen.

16.154.003
7.981.043
12.171.178
36.306.224
1636

sign. 28.04.2020
Bent Munk-Hansen, Kasserer
Finn Odegaard, Revisor
Kari Drengsgaard Jensen, Revisor

Læs hele indlægget på
folkeskolen.dk/1843576
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Pressefoto: Les Kaner. Billedbehandling: Nicolai Boye Brodersen
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Fredsmægleren
Som nyudnævnt varslede
Pernille Rosenkrantz-Theil, at
vi skulle »mærke, at Danmark
har fået en socialdemokratisk
undervisningsminister«.
Et år senere har ministeren
konfronteret fortidens spøgelser
og er fuld af lovord om lærerne –
men er det nok?

ANALYSE:
ERIK BJØRN MØLLER

Onde tunger vil mene, at der gik lidt selvsving
i den.
Én efter én rejste de 300 delegerede på
lærerkongressen sig og lod de stående ovationer bruse op mod den socialdemokratiske
børne- og undervisningsminister. I en bramfri
og veloplagt tale havde Pernille RosenkrantzTheil netop strakt hånden frem til de danske
folkeskolelærere, der ellers har haft det mere
end almindeligt stramt med socialdemokratiske undervisningsministre siden lockouten og
lovindgrebet i 2013.
Den nybagte minister tog dem med storm.
Ikke blot udtrykte hun igen og igen sin respekt for lærerne. Hun tog også selv fat på
»elefanten i rummet«, lærerkonflikten og den
forhadte arbejdstidslov fra 2013, og det var
»ikke et kønt syn«, slet ikke for regeringen,
lod hun forstå – og kom dermed så tæt på
en egentlig undskyldning, som hun kunne
komme uden at sige undskyld.
»Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig at høre en minister tale om 2013,
som du har gjort. Det er stort«, lød det fra
en københavnsk delegeret, og følelserne var
så højstemte, at der var nogle, der ligefrem
havde set delegerede tørre sig i øjenkrogen.
Og det var stort. Ikke mindst med tanke

på, hvordan folkeskolelærere reagerer selv i
dag, syv år efter, når de hører navnet nævnt
på ministerens socialdemokratiske forgænger,
Christine Antorini.
Den følelsesladede begivenhed understreger en af Pernille Rosenkrantz-Theils allervigtigste roller, som hun denne formiddag
spillede til perfektion: Langt vigtigere end nye
skolepolitiske initiativer er det, at hun som
sympatisk fredsmægler får genopbygget det
ødelagte forhold til folkeskolelærerne.

Søde ord er ikke nok – i længden

Og her besidder hun vigtige egenskaber. I
årevis har hun været en populær deltager i
radioprogrammet »Mads og Monopolet«, og
man behøver ikke at være professor i retorik
for at se, hvordan hun kommunikerer, og
hvorfor det fungerer. Hun er bramfri og jordnær, taler frit fra posen og får folk til at føle
sig hørt og forstået.
Og den 43-årige minister forsømmer
sjældent en lejlighed til at rose den danske
lærerstand. Senest illustreret nogle uger inde
i coronakrisen, hvor hun slog fast, at hun »bøjer sig i støvet for lærerne«. Men søde ord er
ikke nok i længden. Der skal også handling til,
og det er problemet.

Ministerens første år
27. JUNI

4. JULI

12. AUGUST

22. AUGUST

2. OKTOBER 6. OKTOBER

Pernille RosenkrantzTheil (Socialdemokratiet)
udnævnes til ny børne- og
undervisningsminister.

Ministeren skrotter
frihedsforsøget.

Velkomstbrev til
lærerne med håb om
at genoprette tilliden.

Ministeren varsler opgør
med inklusionsreformen.

Skolepræmiepuljen
skrottes.

Nyt udspil om
styrket indsats for
ordblinde børn.
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Nok er hun regeringens udsendte fredsmægler, men hun er samtidig også på en
bunden opgave. Genetableringen af lærernes
tillid skal finde sted, uden at det medfører
hverken små eller store torpederinger af det
kæmpestore skib ved navn folkeskolereformen, som blev sat i søen i 2014. Den balancegang er og bliver undervisningsministerens
store udfordring. For uanset hvor meget hun
roser lærerne, er hun bundet på hænder og
fødder af reformen.
På kongressen i oktober valgte hun da
også at spille de mere sikre kort, som folkeskolereformens snærende bånd tillader
hende at spille: Hun lagde op til et opgør med
inklusionsreformen og en nytænkning af de
nationale test. At hun dermed samtidig let og
elegant veg uden om den anden store elefant
i rummet – nemlig de lange skoledage, der
om noget har været en sten i skoen på den
danske lærerstand siden 2014 – blev nærmest
overset i begejstringen.
Også formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, var begejstret, for han ved godt, at træerne ikke vokser
ind i lærerhimlen. Allerede inden kongressen
havde han skåret ud i pap for medlemmerne,
at lærerne ikke kan blive ved med at hænge
fast i 2013. Når der er en »minister, der rækker hånden frem, så må vi også tage imod
den«, konkluderede han. Og derfor beseglede
ministeren og formanden – trods deres uenighed om skolereformen – den gode relation
ved at tage på en fælles skoleturné rundt i
landet, så ministeren kunne finde ud af, hvor
»skoen trykkede«.

Ingen vinderpost for en socialdemokrat

Skulle regeringsdannelsen efter valget den 5.
juni sidste år være endt med en flerpartiregering, er det nok tvivlsomt, om Socialdemokratiet ville have presset voldsomt på for selv
at overtage undervisningsministerposten.

»Nu har jeg været
rundt og snakke
med alle lærerne
i hele Danmark,
og de synes alle
sammen, at
skoledagen skal
være endnu kortere.
Jeg er ikke enig«.
Pernille Rosenkrantz-Theil

Det er ikke en vinderpost for en socialdemokrat.
Det blev skåret ud i pap i januar, da forskningscentret Vive i en slutrapport konkluderede, at fem års arbejde med at implementere
reformen på landets skoler ikke har båret
frugt hverken fagligt eller trivselsmæssigt.
Pernille Rosenkrantz-Theils reaktion må have
fået statsminister Mette Frederiksen til at fryde sig over sit valg af undervisningsminister.
For hun lod sig ikke rokke.
Godt nok blev hun bombarderet fra alle
sider. »Skandale«, »skolepolitisk makværk« og
»en dundrende fiasko«, lød det fra både højre
og venstre, og ministeren blev presset så
meget i defensiven, at hun tyede til en helt ny
efterrationalisering om, at man allerede ved
vedtagelsen af den store reform udmærket

28. OKTOBER 8. NOVEMBER 3. DECEMBER 2. JANUAR
Ministeren underskriver
ghettopakkens
bekendtgørelse om
elevers fravær.
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Ny trivselsmåling
viser stabil trivsel hos
eleverne. Ikke godt nok,
siger ministeren.
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Finanslov med flere
penge til lærerne.

Talentpulje droppes.

var klar over, at det ville gå dårligere i nogle
år, inden fremgang vil kunne spores.
Den var ny for de fleste. Men her viste
Pernille Rosenkrantz-Theil en af sine store
styrker i det politiske liv: Hvor kritik nogle
gange klæber sig nærmest selvforstærkende
til nogle politikere, prellede den – som sædvanligt – af på hende, og debatten om at ændre på skolereformen forstummede nærmest
med det samme. Til Socialdemokratiets store
tilfredshed.

Den socialdemokratiske profil

Som hun selv havde varslet, havde hun ikke
været minister i mange dage, før det stod
klart, at landet havde fået en socialdemokratisk undervisningsminister. Ikke fordi hun
havde skuffen fuld af egne initiativer. Der
imod skrottede hun i løbet af få måneder en
række af den tidligere borgerlige regerings
markante initiativer. Det gjaldt de såkaldte
frihedsforsøg og skolepuljen, der skulle præmiere de skoler, der bedst kunne løfte de fagligt svage elever – og siden fulgte skrotningen
af den såkaldte talentpulje.
Alt sammen initiativer, der sammen med
regeringens angreb på privatskolerne fik borgerlige ordførere til at beskylde ministeren
for at være på et ideologisk korstog. Men som
samtidig også – og det var vel nærmest værdifuldt i sig selv – understregede ministerens
socialdemokratiske profil og ikke medførte så
meget som et løftet øjenbryn fra hverken lærere eller støttepartierne på Christiansborg.
Også i lærerkredse er der nogle gange en
fornemmelse af, at Pernille Rosenkrantz-Theil
egentlig interesserer sig mere for socialpolitik end skolepolitik. Hun står jævnligt bag
overordnede budskaber om, at »danske børn
skal have færre bekymringer« – synspunkter,
som de færreste lærere er uenige i. Men kommer budskaberne til at stå alene uden fokus
på folkeskolens centrale udfordringer, er der

17. JANUAR

21. FEBRUAR 11. MARTS

Vive-rapport viser, at
skolereformen ikke har
haft positiv betydning
for faglighed eller trivsel.
Giv reformen tid, siger
ministeren.

Ny politisk aftale om
nationale test.

Danmark lukker ned,
alle elever sendes hjem

ikke langt til lærernes irritation. Og hvis
hun heller ikke leverer som lovet på de
nationale test eller opgøret med inklusionsreformen – som foreløbig er endt i lidt
af en fuser – vil det få hendes profil til at
blegne på lærerværelserne.
Derfor var der også tilfredshed i Børneog Undervisningsministeriet, da regeringen
indgik sin første finanslovsaftale. Med tæt
på en milliard kroner til folkeskolen over
en årrække blev ønskerne fra støttepartierne og Danmarks Lærerforening om
flere penge til flere lærere endelig hørt.
En tilfreds Pernille Rosenkrantz-Theil talte
ligefrem om »børnenes første finanslov«,
og borgerlig kritik af fjernelsen af pengene
til de dygtigste elever kunne verfes af vejen
med et klassisk socialdemokratisk argument om, at ministeren hellere vil satse på
at forbedre undervisningen i folkeskolen
– for alle.

Ikke for enhver pris

Til gengæld er der noget, der tyder på, at
hun – og regeringens støttepartier – ved
regeringsdannelsen slog større brød op,
end de endte med at kunne bage inde i
folkeskolens forligskreds. De fleste fik indtryk af, at den nye regering nærmest ville
afskaffe de omstridte nationale test eller i
hvert fald sætte dem i bero. Sådan gik det
som bekendt ikke helt.
En bred politisk aftale slog i februar
fast, at testene godt nok skal gøres frivillige
for nogle skoler, indtil der er udarbejdet et
nyt bedømmelses- og evalueringssystem,
men det gælder ikke for de 20 procent
ringeste skoler og alle dem, der udtages til
stikprøver. De skal stadig gennemføre de
nationale test, og selv om diverse aktører
midt under coronakrisen har tryglet om
udsættelse, var ministeren ikke til at hugge
eller stikke i.

Medførte hændelsesforløbet skuffelse
blandt lærerne, fik ministeren til gengæld
vist sig som en dygtig politisk forhandler,
der formåede at samle et bredt flertal af
partier om en løsning, som alle bagefter gik
ud og lovpriste.
For nok vil hun gerne klinke skår fra
2013. Men ikke for enhver pris. Og lige
præcis derfor kommer hun nok alligevel
aldrig til at vinde en popularitetskonkurrence hos de danske folkeskolelærere. Men
så er spørgsmålet til gengæld også, hvor
vigtigt det er, når det kommer til stykket.
For det første er det slet ikke i ministeriet,
at de vigtigste streger for lærerlivet i Danmark tegnes lige nu. Det finder i skrivende
stund derimod sted i de såkaldte periodeforhandlinger mellem Danmarks Lærerforening og KL, der skal søge at nå til enighed
om en ny arbejdstidsaftale for lærerne i
stedet for den forkætrede lov 409.
Og for det andet har ministeren utvetydigt skåret sine prioriteter ud i pap. Som
hun udtrykte det på et samråd i Folketinget
i januar, efter at hun havde været rundt i
landet for at mærke, hvor »skoen trykker«
hos lærerne:
»Nu har jeg været rundt og snakke med
alle lærerne i hele Danmark, og de synes
alle sammen, at skoledagen skal være
endnu kortere. Jeg er ikke enig«.
For nok er hun fredsmægler. Men hun
er også på en bunden opgave.
ebm@folkeskolen.dk

6. APRIL

15. APRIL

17. APRIL

18. MAJ

Ministeren aflyser
sommerens eksaminer
for 9.-10.-klasserne.

Skolerne åbner for
0.-5.-klasserne.

Ny ekspertgruppe skal
se på ny karakterskala.

Fra denne dato kan de
ældste elever vende
tilbage.

STÆRKE
SAMMEN
GRATIS

– med nyt modul
omhandlende psykisk vold
STÆRKE SAMMEN
er Red Barnets rettighedsbaseret
undervisningsmateriale med fokus
på vold og overgreb. Materialet
styrker børns evne, muligheder og
vilje til at handle i forhold til udfordringer og svære situationer.
STÆRKE SAMMEN
fremmer et stærkt og trygt klassefællesskab blandt eleverne på
mellemtrinnet og er blandt andet
kendetegnet ved en høj grad af
samhørighed, gensidig omsorg,
støtte og accept af forskelligheder.
Du kan finde det gratis
undervisningsmateriale på:
redbarnet.dk/staerkesammen

FOLKESKOLEN / 10 / 2020 /

35

BLOGS
F O L K E S KO L E N . D K / B L O G S

Seks råd
til en positiv fagfordeling
Mange af os står lige nu midt i dét, der skal sætte rammerne for det næste år i vores
arbejdsliv; fagfordelingen. Nogle elsker fagfordelingen, fordi der er mulighed for at forny
sig selv, andre går ind til den med en knude i maven og bankende hjerte.

› SARAH URGAARD
LÆRER, FOLKESKOLENS
FAGLIGE RÅDGIVER
I BILLEDKUNST
BLOGINDLÆG PÅ
SARAH URGAARD
Jeg husker tydeligt min første fagfordeling som
ny, fastansat lærer. Jeg sad som forstenet og
kiggede måbende på nye kolleger, der diskuterede højlydt, to græd, og andre var helt rolige.
Jeg havde aldrig oplevet noget lignende, og jeg
vendte mig om mod mine nye teamkolleger og
spurgte tøvende, om det der var normalt.
Nu er jeg midt i min syvende fagfordeling,
og hvert år er en unik oplevelse. Ikke to år har
været ens, og ikke to år har udfaldet været
tilnærmelsesvis forudsigeligt. Hvert år er jeg
dog blevet lidt klogere. Nogle år er jeg gået fra
fagfordelingen helt høj over udsigten til et fedt
skema efter sommerferien, andre gange har jeg
haft en tung følelse af, at jeg havde trukket et
af de korteste strå.
Fagfordelingen er afgørende for ens arbejdsglæde og trivsel det kommende skoleår.
Balancekunsten er svær, for man skal både
bidrage til, at det store puslespil kan gå op, og
kunne holde ud at komme på arbejde hver dag
i et helt år.
Står du midt i din første fagfordeling, eller
synes du bare aldrig, at du rigtig får opfyldt
dine ønsker, så kan du måske bruge et eller
flere af mine råd:
1. Sørg for, at du byder ind på fag og opgaver,
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Nogle år er jeg gået
fra fagfordelingen
helt høj over
udsigten til et
fedt skema efter
sommerferien,
andre gange har jeg
haft en tung følelse
af, at jeg havde
trukket et af de
korteste strå.
som du har kompetence i, og som du ved,
at du vil lykkes med at løse. Det vil du trives
bedst i.
2. Sørg for at inddrage din ledelse, hvis du
føler, at du står i en uholdbar situation
med det nuværende udkast. Du skal være

i skemaet et helt år, og det er nemmere
at have indflydelse i starten af processen,
end lige inden skemaerne sendes med
børnene hjem.
3. Forvent og accepter på forhånd, at du vil
have opgaver, du er mindre glad for. Vi kan
ikke alle sammen være 100 procent glade
og tilfredse. Det er kun fair, hvis alle går lidt
på kompromis og sluger en kamel eller to.
4. Udnyt den demokratiske proces, hvis du
er på en skole, hvor du kan komme med
ønsker til fag, opgaver og funktioner. Byd
ind med det, du er bedst til. På den måde
vil både du og dine kolleger få mest udbytte af dine resurser og kompetencer.
5. Opsøg og indgå i dialog med dine kolleger og ledelsen for at finde løsninger og
kompromiser. Nogle af dine kolleger vil
være bedre end dig eller meget optaget af
at få de fag og opgaver, som de ønsker sig.
Vær ikke bange for at lægge billet ind på
det, du gerne vil. En fagfordeling skal altid
være helt åben, og forfordeling er ikke
okay. Søg eventuelt råd hos din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, hvis du oplever andet.
6. Sørg for at gå positivt til fagfordelingen, og
bidrag til et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde omkring at få kabalen til at gå op.

Fik du læst. Sådan oplever lærere
den årlige fagfordeling i fagbladet
Folkeskolen nummer 9.

Foto: Civilsamfund i Udvikling

SPOT

V E D M A G N U S J E N S I N G H U N E / M J H @ F O L K E S KO L E N . D K

Gør verden til et bedre sted
Har du ideerne til, hvordan du kan gøre verden til et
bedre sted, men mangler du samtidig midlerne til at
føre drømmen ud i livet? Nu udlodder Civilsamfund i
Udvikling (CISU) i samarbejde med Udenrigsministeriet en pulje på 20 millioner kroner, der har til formål
at engagere flere danskere i arbejdet for en bedre verden. Engagementspuljen støtter initiativer i civilsamfundet og partnerskaber med eksempelvis skoler.

Hvis din skole går sammen med en organisation, er
det muligt at søge op til 1.500.000 kroner. Pengene
kan blandt andet bruges til at dække rejseomkostninger eller finansiere materialer. Afhængigt af hvor
mange penge du søger til samarbejdet, er der forskellige ansøgningsfrister.
Læs mere: cisu.dk/engagementspuljen

Foto: Elin Tabita

Lån en menneskelig bog
bryde fordomme og skabe dialog.
Som noget nyt sender foreningen
i coronaperioden livevideoer fra
Facebook, og her er der blandt andet
blevet spurgt om, hvordan den blinde
kvinde Hanne farvekoordinerer sit
tøj, eller ind til Abdollah og hans
flygtningebaggrund.

Hvad betyder sælen for den grønlandske selvforståelse? Og hvordan
bliver den brugt som fødevare for folket? Det og meget mere vil Det
Grønlandske Hus (DGH) i Aarhus i efteråret forsøge at besvare, når
en ny skoletjeneste for de yngste i skolen åbner. Her kan skoler blive
klogere på den grønlandske natur og dyrenes betydning gennem
forløbet »Sælen i Grønland – dyr, mad og materiale«.
Eleverne kan få lov til at røre ved sælskind, moskusuld og andre
materialer fra grønlandske dyr. Det Grønlandske Hus, der i alt består
af fire afdelinger rundtomkring i landet, planlægger også at udarbejde
undervisningsmateriale til skolerne. Materialet skal rette sig til de
kreative og naturvidenskabelige fag for indskolingen.
Besøg hjemmesiden her: groenlandskehus.dk
Foto: Ane Bonde Rolsted

»Du får en halv time til at spørge
bogen om alt det, du overhovedet
kunne tænke dig«. Sådan lyder tilbuddet fra Menneskebiblioteket.
Det er en forening, hvor man kan
stille spørgsmål til et stigmatiseret eller marginaliseret menneske.
Det er oprettet i håbet om at ned-

Mærk Grønland på egen krop

30.09.2020

Læs mere: menneskebiblioteket.dk

II

II GIRLSDAYINSCIENCE

Tilmeld pigerne på tektanken.dk

GIRLS’ DAY IN
SCIENCE 2020
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Når eleverne laver land art ude i naturen, er der ingen
problemer med at leve op til afstands- og hygiejnekrav.

38 /

FOLKESKOLEN / 10 / 2020

folkeskolen.dk/fag

Billedkunsten
rykker ud
På Fjordbakkeskolens afdeling i Skærbæk har en lærer valgt at
gennemføre billedkunst med sine elever trods nødundervisning.
Med land art som emne er der ingen brug for billedkunstlokale og
ingen redskaber, der skal afsprittes, før de skifter hænder.

TEKST

STINE GRYNBERG

FOTO

BETTINA KAUFMANN MICHAEL

Strandgæster i Skærbæk har i den seneste tid
kunnet få en lille kunstoplevelse med hjem
fra turen. 3. klasse på Fjordbakkeskolens
afdeling i byen har nemlig brugt sandet som
lærred og skabt kunst med sten, muslingeskaller, tang, og hvad de ellers har kunnet
finde ved Kolding Fjord. Det kaldes land art,
og klassens billedkunstlærer Bettina Kaufmann Michael har sat forløbet i værk.
»Jeg synes jo, det var oplagt, at vi skulle
rykke billedkunstundervisningen udenfor,
når nu vi skal holde afstand hele tiden, og vi
har den skønne strand så tæt på vores skole«,
fortæller hun og understreger, at man ikke
behøver at bo naturskønt for at kunne kaste
sig over emnet.
»Man kan skabe land art alle steder, også i
en park eller en skolegård. Det handler bare
om, at der skal være nogle blomster, blade,
småsten - man kan bruge nærmest hvad som

helst. Og det er ikke kun for indskolingselever
heller. Man kan lave land art med alle klassetrin, det afhænger helt af, hvilke opgaver
man stiller«.

VÆR MED I
FÆLLESSKABET

Det faglige netværk om billedkunst er for alle,
der underviser eller interesserer sig for faget. I
netværket får du ny faglig viden og inspiration
til undervisningen. Du kan også dele dine
erfaringer og holdninger til faget med de 1.521
allerede tilmeldte.
folkeskolen.dk/billedkunst

Teamet valgte selv

Bettina Kaufmann Michael valgte at skrue
forløbet sammen, så der blev mest mulig tid
til elevernes praktiske arbejde. Det tog kun ti
minutter at introducere eleverne til begrebet
land art, og så har eleverne haft omkring 40
minutter at arbejde i.
»Fordi vi skulle være udenfor, havde jeg
printet og lamineret nogle fotos af land artværker, som jeg kunne vise eleverne. Så stod
jeg på en bænk, og de stod i en rundkreds
med god afstand, mens jeg fortalte«, siger hun.
Under nødundervisningen har klassen været delt op i mindre grupper med to lærere på.
»Jeg viste eleverne nogle eksempler på,
hvad land art kan være, både simple ting og
mere komplicerede værker. Og så fik de ellers
frie tøjler og indsamlede materialer. Bagefter
fik de hvert et område på stranden, hvor de
har måttet skabe deres værk. Inden for coronareglerne, selvfølgelig, så de ikke kom for tæt på
hinanden undervejs. Min kollega sørgede for,
at de havde vasket hænder, inden de kom ud
til mig, og så arbejdede de sammen i små grupper. Og så skulle jeg selvfølgelig have dem til at
vaske hænder, de vi var færdige, og de skulle
hjem«, fortæller Bettina Kaufmann Michael.
Man er ikke forpligtet til at undervise i
billedkunst som en del af nødundervisningen,
men Bettina Kaufmann Michaels team har
valgt at gøre det alligevel. Fjordbakkeskolens
afdeling i Skærbæk opererer med selvstyrende team, som har fået udstrakt frihed til selv
at indrette nødundervisningen.
»I mit team har vi valgt at satse på at underFOLKESKOLEN / 10 / 2020 /
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vise i de ting, vi er gode til og godt kan lide. Jeg
er billedkunstlærer, så det var oplagt at bruge
noget tid på det. Mine kolleger underviser også
i musik og engelsk, og så har vi fået en kollega
ind, som ikke normalt er en del af vores team.
Hun arbejder med kodning, så der så vi vores
snit til, at hun kunne gå ind og afvikle et forløb
med børnene om det. Det fungerer så fint, og
det er fedt for børnene, at de kan få prøvet
noget helt nyt i denne her lidt mærkelige tid«,
siger Bettina Kaufmann Michael.
Eleverne har selvfølgelig også de store fag
som dansk og matematik for eksempel.

Stolte og glade elever

Hver gang billedkunstlæreren afvikler et land
art-forløb med sine elever, bliver hun overrasket over, hvor kreative børn er.
»De får lynhurtigt gode ideer, og deres
værker er meget forskellige i både motiv, stil
og størrelse. Det er en god ide, at de lige får
en fornemmelse for, hvad land art kan være,
men det er ikke min oplevelse, at de kopierer
de ting, de ser, tværtimod. De har deres eget
udtryk og finder på nogle ting selv. Og børnene syntes, det var sjovt, og de glæder sig til
at skulle af sted igen«.
Næste gang klassen skal skabe land art,
vil Bettina Kaufmann Michael give dem mere
bundne opgaver.
»Min plan er, at de for eksempel laver
alfabetet i forskellige materialer, og at vi
tager billeder af det og hænger dem op i
klasseværelset«.
Et af land arts særkender er, at værkerne
forvitrer og forsvinder ret hurtigt. Det kan

HVAD ER LAND ART?
• Land art er en kunstform, som genremæssigt ligger et sted mellem skulptur og landskabsarkitektur, og er en fjern
fætter til street art.
• Naturen spiller en central rolle, enten i
selve kunsten eller som kulisse, og det er
ofte en del af værket, at det ikke skal vedligeholdes, men netop nedbrydes i naturen.
• Land art opstod i USA i slutningen
af 1960'erne. Saype, et af land art-genrens store navne, har netop skabt værket
»Beyond Crisis« på en mark i Schweiz som
en markering af, at verden sammen skal
komme igennem coronakrisen.

Yes, tilbage!
Så er alle endelig tilbage på
skolen – og nu kan I også få
fingre i bøger og andre fysiske
materialer fra CFU.
Book dem på mitcfu.dk
Centre for
Undervisningsmidler

– en del af Danske Professionshøjskoler
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godt være lidt ærgerligt, hvis man har lavet et
billede, man var særligt stolt af.
»Det er jo naturen, der bryder det ned –
ud over at noget desværre kan blive ødelagt
af forbipasserende – men sådan er det jo. Det
er noget af det, jeg talte med eleverne om –
at det er kunst, der ændrer sig med tiden«,
fortæller Bettina Kaufmann Michael.
Derfor har hun også taget fotos af alle
værkerne og printet dem ud til eleverne. Nu
hænger nogle af dem på en dør til toilettet,
og nogle hænger på biblioteket på skolen.
»Det er eleverne rigtig glade for. Der er
også nogle, som har taget forældrene med
på tur for at se værkerne. Så det er til glæde
for mange«.
sga@folkeskolen.dk

folkeskolen.dk/fag
folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I
FÆLLESSKABET OM

BILLEDKUNST
Lærere deler undervisningstips,
faglig viden og holdninger.
Netværket har også artikler om
faget, anmeldelser af læremidler
og den nyeste forskning.

Tilmeld dig dit faglige netværk og
få en mail med nyt om dit fag.

folkeskolen.dk/billedkunst
Tip os:
Stine Grynberg Andersen, ansvarlig for det faglige netværk Billedkunst
sga@folkeskolen.dk

ANMELDELSER
Det kræver øvelse
at tage ansvar
»Jeg har selv været præcis i sådan en situation, så den ramte mig«,
siger 14-årige Carl Emil Thyssen. Anette Prehns minibog om ansvar
er rigtig god, mener han. Men der er lidt for mange voksenord.

DANNELSE

Ansvar
• Anette Prehn
• 65 kroner
• 24 sider
• Serie: Menneskekender
• Forlag: Dafolo
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○ ANMELDT AF: CARL EMIL THYSSEN OG THORKILD THEJSEN

»Den har en virkelig god start om en kvinde, der
bliver banket ihjel, uden at nogen griber ind. Og
eksemplet med mobning, hvor kammeraterne
ikke hjælper den, det går ud over, er rigtig godt
beskrevet. Jeg har selv været i præcis sådan
en situation, så den ramte mig«, fortæller Carl
Emil Thyssen. Han er 14 år og medanmelder af
Anette Prehns nyeste minibog »Ansvar«.
Intentionen med serien er at »forklare socialpsykologi i øjenhøjde«, og forfatteren er »en
af Danmarks dygtigste formidlere af forskning
i øjenhøjde«, som det lidt floskuløst hedder på
bagsiden. Serien henvender sig til »teenagere
og de voksne, der omgiver dem«.
Den er god, faktisk rigtig god, siger Carl Emil.
Han genkender eksemplerne med gruppepres og
har også prøvet at tage ansvar, da en kammerat
var ved at få bank. »Jeg gik ind og tog fat i ham
og sagde: ’Nu skrider vi’«.
Den slags situationer lægges der op til at
tænke over og tale om i klassen, fortæller han.
»Det er sådan en bog, som lærerne kunne finde
på at smide i hovedet på os. Dér vil den også
fungere fint«, mener han.
Men, men, men. »Bogen kunne sagtens
have været endnu kortere, for sådan cirka halvvejs inde begynder den at køre i ring og gentage
pointerne, som jeg har fattet«, siger Carl Emil.

Han er glad for, at han har læst den, men ville aldrig have samlet den op, hvis den lå hjemme
på sofabordet, for den ligner en kedelig skolebog, mener han.
Lillesøster Svea på ni år er dog helt uenig
med ham. Hun er strøget igennem bogen. Indledningen med kvinden, der bliver myrdet, er
»lidt for voldsom, men alligevel spændende«,
mener hun. Bogen er godt skrevet og handler
om noget vigtigt, siger hun. »Og jeg kan slet
ikke følge Carl Emil, når han siger, at den er kedelig til sidst«.

»Bogen giver gode, konkrete
eksempler, der kan lægge
op til spændende og
vedkommende samtaler«.

Ja, bogen handler om noget vigtigt, mener også den 75-årige skriverkarl. Jeg er enig
med de unge anmeldere om, at bogen giver
gode, konkrete eksempler, der kan lægge op til
spændende og vedkommende samtaler. Anette
Prehns jegform og hendes personlige fortælling
fungerer godt.

Men teksten skurrer et par steder. »Jeg mærkede fluks min amygdala,
hjernens alarmklokke; mit hjerte begyndte at galopere af sted«, står der.
Det med det hamrende hjerte kender alle. Jeg ved også, hvad amygdala
er. Men jeg har aldrig mærket, at det var den, der trådte i funktion. Og
Carl Emil havde ikke fået noget ud af netop de linjer. Den slags »voksenord« hopper han bare hen over, fortæller han.
På samme måde har jeg/vi det med en mulig reaktion, som man kan
komme med i gruppearbejdet, hvor Laurids svarer forkert, og Mads siger
noget hårdt tilbage, så Laurids slår blikket ned, får fugtige øjne eller røde

kinder. »Du kan for eksempel lægge armen om Laurids og sige til Mads«,
skriver Anette Prehn og kommer så med nogle muligheder. Den første er:
»Hey Mads! Vi er alle sammen i gang med at lære«.
Vi er i gang med at lære! Hvor mange 13-15-årige ville reagere på den
måde?
Det er nok en smagssag, om man kan lide sprogtonen. Bogen slutter
sådan: »Grib faklen! / Vis vejen / Smit andre gennem / dit eksempel«.
Men bogens hovedpointe om, at det kræver øvelse at blive vant til at
tage ansvar, er rigtig. Og den formidles flot.

Ordblindhed er ikke løst
med en it-rygsæk
Ny antologi tager fat på myten om, at it
er løsningen på alt, når det kommer til at
inkludere ordblinde elever.

ORDBLIND/LÆSESVAG

Undervisning af ordblinde
elever i alle fag
• Helle Bundgaard Svendsen (redaktør)
• 270 kroner
• 156 sider
• Didaktikserien
• Akademisk Forlag

○ ANMELDT AF: SOFIA ESMANN BUSCH

»Undervisning af ordblinde elever i alle fag« er en antologi, der tager
livgreb med den didaktiske og pædagogiske udfordring, det er at undervise ordblinde elever i alle fag på alle klassetrin. Antologien har et
bredt afsæt og beskæftiger sig således både med fagundervisning,

skrivedidaktik og mere almenpædagogiske problemstillinger knyttet til
inklusion af elever med skriftsprogsvanskeligheder generelt. Ligesom
antologien også giver stemme til ordblinde og deres udfordringer og
succeser i skolen.
Bogens anslag er den meget kendte myte om, at hvis bare eleverne
har en digital rygsæk med alle de nye teknologiske vidundermidler, der
findes, så er meget ansvar fjernet fra læreren og lærerens didaktiske
planlægning og gennemførelse af almenundervisningen i alle fag. Antologien gør op med myten, og alle bidragene i antologien peger ind på
det gennemgående spørgsmål, som stilles: Hvordan kan en undervisning
didaktisk planlægges, gennemføres og evalueres, så elever med skriftsprogsvanskeligheder inkluderes bedst muligt både fagligt og socialt?
Hele vejen gennem antologien problematiseres forestillingen om, at itrygsækken klarer det hele, så læreren ikke skal redefinere sine didaktiske
refleksioner. Antologien påpeger, at der skal en didaktisk indsats til, hvis
hardware, kurser og programtræning med ordblinde elever skal blive til
noget. Antologien præsenterer mange forskellige perspektiver på, hvordan en inkluderende didaktik, der har fokus på inddragelse af elever med
skriftsprogsvanskeligheder, i højere grad kan fungere i klasserummet.
Antologien understøtter et behov i skolen og et reelt fokus på, at
ansvaret for ordblindes muligheder i fag som for eksempel matematik
og naturfag ikke udelukkende er læsevejlederens ansvar, men også faglærerens ansvar. Det vidste man måske godt i forvejen, men antologien
giver nogle ret gode bud på, hvordan undervisning i fag som matematik
og biologi kan forløbe. Ligesom den også har et mere generelt almenpædagogisk sigte, som netop også kan understøtte elever, der har skriftsprogsvanskeligheder.
Det er mit håb, at lærere, lærerstuderende og læsevejledere vil læse
bogen og bruge den aktivt i deres videre planlægning af undervisning,
hvor ordblinde også skal tilbydes faglige muligheder og udfordringer
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LEDIGE STILLINGER

Leder i Køge Kommune – et attraktivt job i en udviklingskommune
Vi søger to skoleledere og en UUV-leder.
Køge Kommune er i udvikling – både pædagogisk og i befolkningstal. Der er et godt samarbejde mellem skolelederne, mellem
skoleledere og forvaltning og med de faglige organisationer. Tre af vores dygtige ledere går på pension til sommer, så nu er tre
attraktive lederstillinger ledige. Vi søger to folkeskoleledere og en leder til Ungdommens Uddannelsesvejledning.
Du får mulighed for at komme med nye idéer, nye erfaringer, og mulighed for at stå på skuldrene af det gode ledernetværk og
blive en del af en god lederkultur. Køge har fokus på samarbejde mellem faglighederne, inkluderende fællesskaber, innovation,
elevinddragelse og høj faglighed med en autentisk og engagerende hverdag.
Køge har 14 folkeskoler, 2 specialskoler og et 10. klasse-center. Alle skoler har gennem ﬂere år arbejdet med professionel kapital med fokus på kvalitet i kerneydelsen og arbejdsglæde. Ungecentrum er et nyetableret tæt samarbejde mellem tre forvaltningsenheder om tilbud til unge.

Højelse Skole

Ejby Skole

Vi skaber livsduelige, selvstændigt
tænkende, unge mennesker.

Et inkluderende fællesskab, hvor vi
sammen skaber den gode skole.

Fokus på 21. århundredes kompetencer og innovation

Åben, anerkendende og nysgerrig
skole, der udvikler nye ideer.

Lokal skole med et stærkt forældreengagement

Fællesskab og inkluderende skole.
Høj faglighed og fokus på musiske og
kreative aktiviteter.

Uddannelsesvejledning
i Køge Kommune
En stærk vejledningsorganisation
som en del af den kommunale ungeindsats Ungecentrum
Ønsker til dig:

Ønsker til dig:

Du kan lede en organisation med
fokus på unge, uddannelse og
vejledning.

Ledelseserfaring, gerne fra skoleverdenen.

Du kan lede kompetente medarbejdere tæt på og på distancen.

Tænker strategisk og kan bevare et
organisatorisk overblik.

Ærlig og tro mod dine værdier, når
der skal træﬀes svære beslutninger.

Du skaber og understøtter den gode
arbejdsplads med trivsel og arbejdsglæde ved at være dialogskabende
og løsningsorienteret.

Empatisk, involverende og lyttende i
dit samarbejde

Sætte vejledningen i spil for alle unge
og særligt for de unge som har lidt
længere til uddannelse og job.

Du skaber et positivt og tillidsfuldt
samarbejde med alle forældregrupper

Du kan lede vejledningen i det
tværfaglig samspil i hele ungeindsatsen.

Kontakt Skolechef Søren Thorborg
(2046 3790) eller mellemleder
Carsten Björnslätt (2152 8702)

Kontakt Skolechef Søren Thorborg
(2046 3790) eller mellemleder Jacob
Brus Mortensen (2534 0664)

Kontakt Skolechef Søren Thorborg
(2046 3790) eller leder Christel
Jørgensen (2879 2764)

Ønsker til dig:
Stærk faglighed – både på folkeskole,
SFO og på ledelse
Nært lederskab tæt på praksis

Se de fulde opslag på www.koege.dk eller www.laererjob.dk
Alle tre stillinger har ansøgningsfrist 8.6. og tiltrædelse 1. august. Samtalerne ligger i uge 24, 25 og 26.
Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.
Vi opfordrer derfor personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge stillingen.
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2 indskolingslærere til 1. klasse
på Ole Rømer-skolen
Vi udvider med endnu et spor og mangler derfor to fagligt dygtige lærere,
der brænder for at være med til at skabe den bedste skoledag for eleverne
og udvikle projektbaserede læringsforløb?

Lærere søges til Borup Skole
Borup Skole søger dygtige og veluddannede lærere
med kvalifikationer til at varetage undervisningen i
naturfag og matematik.
Her bliver du/I en del af et kommunalt samarbejde
omkring udviklingen af naturfagene på skolerne.
Undervisningen foregår i nyrenoverede lokaler.
Borup Skole er optaget af sikker og stabil drift båret af
et godt samarbejdsmiljø, fleksibilitet og en god stemning i medarbejdergruppen.
Borup Skole ligger i den vestlige del af Køge Kommune
på jernbanestrækningen mellem Ringsted og Roskilde.
Vi har tre spor og er ca. 650 elever, 55 lærere og 25
pædagoger i SFO.
Ansøg her: www.koege.dk/kommunen/Job-hos-os-2.aspx

Afdelingsleder til nyoprettet
kompetencecenter i
Distriktsskole Stenløse
Har du lyst at indgå i et dynamisk team, hvor arbejde og fællesskab går hånd i hånd, så glæder vi os til at høre fra dig.
Vi søger en dygtig, nærværende, visionær og samlede afdelingsleder til Egedals Kommunes nyoprettede kompetencecenter for
elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Du vil få det overordnede ansvaret for kommunes specialklasser, læsekompetencecenter, modtageklasse og på sigt læseklasser. Kommunens
læsekonsulent er tæt knyttet til opgaven omkring drift og udvikling af læsekompetencecentret og læseklasserne. Vi arbejder
målrettet i Egedal med at skabe stærke fællesskaber for alle børn
uanset udfordringer.
I Egedal “Ser vi med børnene” og arbejder intens på at fastholde
og udvikle en inkluderende kultur, hvor børnene er i fokus.
Stillingen er en nyoprettet stilling, hvor du får en unik mulighed
for at være med til at udvikle Egedals Kommunes kompetencecentre, som er en central udviklingsopgave på skolerne og fælles i
center for dagtilbud og skole.

Så bliv en del af Ole Rømer-skolen og vær med til at
•
Sætte rammerne for den bedst mulige skolestart for eleverne
•
Indgå i udvikling af stærke selvstyrende teams
Vi mangler en linjefagslærer i dansk og en linjefagslærer i matematik til
vores dejlige kommende 1. klasser. Øvrige fag kunne være musik, idræt,
natur/teknologi eller engelsk.
Vær med til at samarbejde om en ny start
Vores nye kollegaer kommer til at være en del af et nyt årgangsteam på
Selsmose- matriklen, hvor de sammen med erfarne lærere og pædagoger
skal fortsætte en god udvikling for skolen i Taastrupgård.
De må gerne være erfaren eller mindre erfaren, men de brænder, som os,
for at lave god undervisning.
Vi samarbejder om at skabe de bedste læringsforløb
Vi arbejder i selvstyrende teams. Vi tænker og arbejder med kompetencer
og faglighed sammen, når det giver mening – og uden at den klassiske
faglighed går tabt.
Vi arbejder på at bevæge mind-set og perspektiv fra fokuseret ”klassisk”
didaktik og læringsmålsstyret undervisning over mod (for-)målstyret
praksis og et kompetencefokus på 21´century skills og STE(A)M kompetencer som vigtige komponenter i fremtidens skole i Høje-Taastrup. Det ér
komplekst, men vi øver os.
Skolens økonomi giver plads til flere 2-lærer-timer og holdtimer med
pædagoger på alle årgange. Vi har ressourcer til større indsatser på klassetrivsel, og i det kommende skoleår har vi fået mulighed for at sætte den
gennemsnitlige undervisningstid ned. Vi har stærke eksterne samarbejder og forløb med eks. Arken om kunst og kreativitet eller med ZOO om
science- og innovation.
Vær med til at skabe en ny fælles kultur
Ole Rømer-Skolen er i bevægelse væk fra gamle narrativer om ”Ghetto-skoler” og udsatte boligområder over mod ressourcefokuserede
udviklingsprocesser. Skolen har afsluttet første del af en fusion mellem
Selsmoseskolen og Gadehaveskolen.
Skolens matrikler ligger centralt placeret i Høje-Taastrup få minutters gang
fra S-toget.
Som en del af Høje-Taastrup Kommunes strategi, Morgendagens børneog ungeliv, arbejder vi med kollegial refleksion og teamsparring.
Ansøgningsfrist den torsdag den 11. juni 2020
Der afholdes ansættelsessamtaler den 15. juni 2020
Yderligere oplysninger
Stillingerne er på 37 timer/ugen og ønskes besat pr. 1. august 2020.
Løn forhandles med den faglige organisation.

Stillingen er på fuld tid fra den 1. august 2020. Ansøgningsfrist
den 4. juni 2020. Løn og ansættelsesforhold fastsættes i henhold
til gældende overenskomst og gode kolleger er en bonus.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Skoleleder Sune
Bjerglund Nielsen på tlf. + 45 43 35 22 70. Du kan læse mere om Ole
Rømer-Skolen på skolens hjemmeside.

Se hele opslaget på www.egedalkommune.dk eller på
www.laererjob.dk

Vi opfordrer alle, uanset alder, køn og etnicitet til at søge stillingen. Ved
ansættelse indhentes straffe- og børneattest samt referencer.
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Kvik-nr. 80236966

JOBANNONCER

Kalundborg Kommune, 4400 Kalundborg

Centerleder til Sigrid Undset
§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2020

FRA LÆRERJOB.DK

Kvik-nr. 80258449

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

Lærerstillinger

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6950 Ringkøbing

Skoleleder til Videbæk Skole

Kvik-nr. 80186630

Kvik-nr. 80265791

Ugelbølle friskole, 8410 Rønde

Sankt Petri Skole Grundskole, 1451 København K

Ugelbølle friskole søger ny skoleleder

Afdelingsleder 0.-4. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 09. jun. 2020

Kvik-nr. 80201725

Kvik-nr. 80278698

Frederiksborg Byskole, 3400 Hillerød

Aalkjær, Ringkøbing-Skjern Kommune, 6950 Ringkøbing

Souschef til Frederiksborg Byskole

Viceskoleleder til Ringkøbing Skole

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 04. jun. 2020

Kvik-nr. 80215100

Kvik-nr. 80291617

Hanebjerg Skole, Gørløse 3400 Hillerød

Grønnemose skole, 2860 Søborg

Afdelingsleder til Hanebjerg Skole

Udviklingsorienteret leder til Gruppeordning

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2020

Kvik-nr. 80221817

Kvik-nr. 80236828

Hørningskolen, Skanderborg Kommune 8362 Hørning

Hillerød Vest Skolen, 3400 Hillerød

Skoleleder til Hørningskolen

Souschef til Hillerød Vest Skolen

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 07. jun. 2020

Kvik-nr. 80222065

Kvik-nr. 80178724

Halsnæs Kommune, 3300 Frederiksværk

Grønnevang Skolen, Hillerød Kommune, 3400 Hillerød

To faglige ledere til Hundested Skole

Lærere til matematik, dansk, tysk og musik

§ Ansøgningsfristen er den 04. jun. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 01. jul. 2020

Kvik-nr. 80222068

Kvik-nr. 80178723

Mørke, Syddjurs Kommune, 8400 Syddjurs

Kompetencecenter, Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Skoleleder til Mørke Skole og Børnehus

Speciallærer og børnehaveklasseleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 04. jun. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2020

Kvik-nr. 80222066
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§ Ansøgningsfristen er den 07. jun. 2020

Øvrige job

Kvik-nr. 80184166

Thorsager, Syddjurs Kommune, 8400 Syddjurs

Baggesenskolen, 4220 Korsør

Skoleleder til Thorsager skole og Børnehus

Lærer til barselsvikariat, 37 timer

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 30. maj 2020
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Kvik-nr. 80290363

Kvik-nr. 80290133

Ole Rømer-Skolen, Høje-Taastrup kommune, 2630 Taastrup

Syvstjerneskolen, Furesø, 3500 Værløse

2 indskolingslærere til 1. klasse

Lærer søges til specialklasserækken

§ Ansøgningsfristen er den 11. jun. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2020

Kvik-nr. 80265864

Kvik-nr. 80290134

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Syvstjerneskolen, 3500 Værløse

Matematik-/og idrætslærere til indskolingen

Syvstjerneskolen søger 3 engagerede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 28. maj 2020

Kvik-nr. 80267206

Kvik-nr. 80222064

Kommune Kujalleq, 3920 Qaqortoq

Ishøj Landsbyskole, Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Bliv lærer i Kommune Kujalleq

Lærer søges til håndværk ,design, og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 05. jun. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2020

Kvik-nr. 80223252

Kvik-nr. 80291376

Holbæk Lilleskole, 4300 Holbæk

Ishøj Landsbyskole, Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Vi skal bruge en dygtig lærer pr. 1/8 2020

Lærer søges til dræt

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 11. jun. 2020

Kvik-nr. 80258623

Kvik-nr. 80291614

Sengeløse Skole, 2630 Taastrup

Ishøj Landsbyskole, Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Vi søger 2 indskoling-/mellemtrinslærere

Lærer søger lærer til håndværk og design

§ Ansøgningsfristen er den 07. jun. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 11. jun. 2020

Kvik-nr. 80296431

Kvik-nr. 80221917

Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 24937 Flensborg

Glostrup Kommune, 2600 Glostrup

Dansk Skoleforening søger lærere

Folkeskolelærer

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2020

Kvik-nr. 80265855

Kvik-nr. 80258444

Holbæk Lilleskole, 4300 Holbæk

Salix skole, 2500 Valby

1 engageret og kompetent lærer søges

Udviklingsorienteret underviser søges

§ Ansøgningsfristen er den 29. maj 2020

§ Ansøgningsfristen er den 12. jun. 2020

Kvik-nr. 80272233

Kvik-nr. 80279198

Højbo Friskole, 4591 Føllenslev

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Højbo Friskole søger lærer pr. 01/08, 2020

Fysik- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 13. jun. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 07. jun. 2020

Kvik-nr. 80278685

Kvik-nr. 80117431

Socialpædagogisk Center Næstved, 4700 Næstved

Maria Bek-Nielsen,

Højskolen i Krummerup søger 2 lærere

Dansk skolelærer søges i Malaysia

§ Ansøgningsfristen er den 11. jun. 2020

§ Ansøgningsfristen er den 12. jul. 2020
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Kvik-nr. 80259798

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2020

Rødovre Kommune, 2610 Rødovre

Tale-hørekonsulent til barselsvikariat på PUC
§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2020

Kvik-nr. 80214961

Sankt Pauls Skole, 2630 Taastrup

Er du Sankt Pauls Skole nye skolepædagog?
§ Ansøgningsfristen er den 04. jun. 2020

NUMMER 11:
Tirsdag 2. juni 2020 kl. 12
NUMMER 12:
Tirsdag 16. juni 2020 kl. 12

Kvik-nr. 80221914

Forhandling, Danmarks Lærerforening, 1467 København K.

Danmarks Lærerforening søger konsulent

NUMMER 13:
Tirsdag 4. august 2020 kl. 12

Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2020
03.04.2020 12.25

FS07_Fagbladet Folkeskolen_AS.indd

Blokade af skolerne
Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku
og Skolen ved Sorte Hest

1

Materiale sendes til:
stillinger@media-partners.dk

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening - har indledt
blokade mod alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger, skoleafdelinger
og STU- & EUA-afdelinger – af følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler:

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

LEJRSKOLE
FORÅR 2020

Sommerferie i dejligt
hus i København

Ferie på Islands Brygge
i København

Telefon: 40309323

Telefon: 25156455

Aktiv sommerferie
på Samsø i juli

Dybbøl · Sønderborg Slot · Universe

Du kan
nå det
endnu!

Læs mere:

www.6401.dk
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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

Hus/have udlejes i uge
30+31+42 . Legepladser, indkøb, fri parkering.
4900/uge eller
8900/2 uger

RUBRIKANNONCER

48 /

BAZAR

Har du lyst til at stand up
paddle, dyrke yoga, danse
og vandre i fællesskab
med andre?
Telefon: 40297436
www.sup-event.webnode.dk

3 vær. lejlighed (4.
sal). Indeholder: 2 vær.,
køkken-alrum, wc/bad.
Udlejes fra d. 6.-13.7.20.
Pris: 6000,- kr.

Arrild Ferieby,
Sønderjylland

Dejligt hus 6-8 pers. med
opvaskemaskine. Roligt
beliggende med gåafstand til svm.hal, tennis,
golf, fiskesø mm.
Telefon: 61553215
www.draabys.dk

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

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

DANMARKS
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

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

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Lærerstuderendes
Landskreds

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

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

Fagbladet Folkeskolen og folkeskolen.dk udgives af udgiverselskabet Fagbladet Folkeskolen
ApS, som ejes af Stibo Complete
og Danmarks Lærerforening.
Mediet redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier, og
chefredaktøren har ansvar for alt
indhold.
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 8:

VALGFAG HÅRDT RAMT AF NEDLUKNING
FA G B L A D F O R U N D E R V I S E R E

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

NR. 1 0

|

28. MAJ

|

2020

ANALYSE:

HVAD VIL
LÆRERNES
MINISTER?
LÆS SIDE 32

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

FORHANDLINGER
OM ARBEJDSTID
TRÆKKER UD
LÆS SIDE 6

»JEG VIL GERNE
ADVARE ANDRE«

Johnny Pedersen blev beskyldt for seksuelle overgreb
og sendt hjem fra sit lærerjob. I dag er sagen afgjort:
Han blev uberettiget bortvist.
LÆS SIDE 16

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

Forsidefoto:
Mathias Løvgreen

WWW.LPPENSION.DK

137. årgang, ISSN 0015-5837

SERVICELINJEN,
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du
kan henvende dig med et problem,
kan du ringe til servicelinjen. Her
kan du få oplyst, om du skal henvende dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., om kredskontorets åbningstid, adresser og telefonnumre.
Servicelinjen er åben mandagtorsdag fra klokken 9.00 til 15.30,
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.
MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske,
økonomiske og tjenstlige forhold
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan
man henvende sig om konkrete
sager om arbejdsskader og psykisk arbejdsmiljø, om medlems
administration, låneafdeling, understøttelseskasse og udlejning
af foreningens sommerhuse.
KONTINGENTNEDSÆTTELSE
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er
ledige, har orlov eller er på barsel,
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på
www.dlf.org
LÅN
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 33 69 63 00, eller der kan
ansøges direkte på vores hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente
og beregne dit lån på:
www.dlf-laan.dk

Folkeskolen er fremstillet hos
Stibo Complete, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas efter
ISO 14001 og EMAS.

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

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

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

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018
Esbjerg
Skolegade 81, 3.
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018
Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen,
chefredaktør, ansvarshavende,
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær,
acp@folkeskolen.dk
Peter Leegaard, ansvarlig for
forretningsudvikling,
ple@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 17
Mette Schmidt, bladredaktør,
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06
Pernille Aisinger, (orlov)
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,
bje@folkeskolen.dk
Magnus Jensing Hune,
mjh@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,
hl@folkeskolen.dk
Erik Bjørn Møller,
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,
abr@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,
mbt@folkeskolen.dk
Anmeldelser
Stine Grynberg Andersen,
redaktør af anmeldelser,
sga@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 04
Faglige netværk
Cathrine Bangild, community
manager af
folkeskolen.dk/fag,
debat@folkeskolen.dk

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

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

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk

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

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

153.000 LÆSERE
ANNONCERING
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446
Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
		
Forretnings- StillingsUdgivelser		annoncer
annoncer
Udkommer
Folkeskolen nr. 11		 25. maj
2. juni
11. juni
Folkeskolen nr. 12		 9. juni
16. juni
25. juni
Folkeskolen nr. 13		 28. juli
4. august
13. august
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USKOLET
super nederen fjolser

VED MORTEN RIEMANN

Flere skoler: Vi gør hele næste
skoleår analogt efter sommerferien

» Det ser lovende ud «

tid

Det er lykkedes at flade kurven
ud over fjolser, der påstår, at
lærere aldrig laver noget
Ifølge nyligt offentliggjorte tal er det lykkedes at
undgå den røde, stejle kurve over irriterende tumper,
der fandeme føler sig kaldet til dag ud og dag ind at
hade på den danske folkeskole. I stedet har flokken
af supernederen fjolser, der ustandseligt galper op
om, at lærere aldrig laver en skid, altid har ferie, kun
kan brokke sig og fanden og hans pumpestok, ramt TAP
den fladere, grønne kurve. » Det ser lovende ud «,
udtaler en ekspert i koordinatsystemer. »I løbet af de
relativt mange uger med hjemmearbejde har flere
danskere tydeligvis opbygget en større forståelse for
lærergerningen og dens udfordringer«.
Imidlertid advarer eksperten om en mulig anden
bølge: »I perioden umiddelbart efter sommerferien er
der nærmest tradition for, at der igen kan blusse en
stemning op i visse befolkningsgrupper«.
Med visse befolkningsgrupper hentyder eksperten
til alle de selvfede narhoveder, der fucking altid tror,
de
tid
ved bedre end alle andre, pis mig i øret.

En slags detox oven på forårets
ekstreme digitale tvangsfodring.
Sådan betegner flere skoler selv deres
beslutning om, at undervisningen
hele det kommende skoleår skal være
100 procent analog og afvikles uden
anvendelse af nogen former for
tekniske hjælpemidler.
»Vi går all in på analogi«, fortæller
en glad lærer. » Det mest virtuelle på
min arbejdsplads i skoleåret 20202021 vil være en overheadprojektor
– og kaffemaskinen«.
P Læreren ser frem til at sænke
A
T
skuldrene i et helt skærmfrit år med
fysisk nærvær, afslappet øjenkontakt
og blyantspidsere, blækregning og
papirbøger.
» Det kan lyde gammeldags,
men jeg tror, vi har udviklet en
slags flokimmunitet over for
videokonferencer og e-bøger og
digitale læringsplatforme«, forklarer
læreren, der personligt glæder sig til
igen at blive smurt fuldkommen ind i

kridt i løbet af dagen, og peger på endnu
en fordel ved arrangementet: »Når vi
finder kontaktbøgerne frem igen, har
vi også mulighed for at give Aula en
tiltrængt pause«.

super nederen fjolser

» Det ser lovende ud «

VI GÅR
ALL-IN PÅ
ANALOGI
SK
SJA

SJAS

K

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 195

Tegning: Craig Stephens
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Lån & S
par Ban
k
kender
d
i
n
økonom
ib
end de edre
fleste
Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

PERSONLIGE

LØSNINGER
BEGYNDER MED,
AT NOGEN LYTTER

Vi er ikke ens, og vi har brug for forskellige
løsninger. Derfor skal bankrådgivere lytte,
før de kommer med forslag. På den anden
side skader det ikke at vide, hvem man taler
med.
Lån & Spar Bank er ejet af dig og din fag
forening. Derfor har vi med tiden opbygget
en særlig viden om dit fagområde og men
nesker med din uddannelse. Vi har også
udviklet fordele, som kommer medlemmer
af DLF til gode.
Har du spørgsmål om økonomi, bolig eller
pension, giver vi dig svar. Du behøver ikke
at være kunde. Det er nok, at du er medlem
af DLF. Hvorfor ikke benytte sig af det?
Ring 3378 1930
– eller gå på lsb.dk/dlf og book et møde.

Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

Årets faglige opdagelsesrejse:

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

Komplet
klassesæt

249,-

30 store elevbøger
2 lærervejledninger
Omfattende web-materiale

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

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

Etiopien

LÆRERVEJLEDNING
TIL “ØRKENPIGEN”

BESTIL
NU
Lav pris til
1. juli

Sandra Schwartz

ØRKENPIGEN

