20

Skift skole og
få bedre tid
Sådan fik Christina Bengtson
færre opgaver og flere timer til
forberedelse.

n r. 20 / 2 0 . nove m b e r 2 0 14 / fo l kesko len.d k

SIDE 26

Kaos i Tårnby

God klasseledelse

Kyssende kolleger

Først stempelure, så lærerflugt og nu
krisemøde arrangeret af forældrene.
Side 6

Det faglige, didaktiske og sociale
spiller sammen, viser ny forskning.
Side 20

To lærere på samme skole forelskede
sig. Læs om deres udfordringer.
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9392 Alle priser er ex moms

Videoer med Shane Brox
til alle temaer.

Den nye fagportal til engelsk i 0.-2. klasse rummer alt, hvad
der behøves i den tidlige engelskundervisning.
engelsk0-2.gyldendal.dk er elevhenvendt og kombinerer det
digitale medies mange muligheder med kreative opgaver og
fysisk aktivitet. Fagportalen er rigt illustreret, og al lyd er indtalt af native speakers.
engelsk0-2.gyldendal.dk indeholder b1.a.:
Temaer med enkel og tilgængelig struktur
inddelt i tre niveauer
Udførlig lærervejledning til hver lektion
Målrettet træning af ordforråd bl.a. gennem spil og sange
Wordline – der interaktivt træner ordforråd gennem
billeder og lyd
Mere end 350 niveauinddelte interaktive opgaver, der
træner elevens evne til at lytte, forstå og tale engelsk
Kulturelle temaer om Britain, America og Australia
Kreative temaer om St. Valentine’s Day, Easter,
Halloween og Christmas

få

tilskud

Skoleabonnement, pr. år pr. klasse kr. 600,0. klasse er gratis.

gyldendal-uddannelse.dk
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Nye vinde

Kan I mærke det? Kan I mærke, at det er lige nu, vinden er ved at vende?

Vi så det første blad flyve forsigtigt mod vinden, da dagbladet Politikens lederskribent,
Poul Aarø Pedersen, for nylig erkendte, at folkeskolereformen ikke bare er mere undervisning til eleverne, men også kan betyde en indsnævring af skolens faglighed.
Vinden tog lige så stille til søndag den 9. november, da Ekstra Bladet havde ringet
til et stort antal lærerkredse og fundet ud af, at lærerne har det rigtig skidt med de nye
vilkår i skolen, og at det faktisk betyder, at de bliver syge eller siger op. Men det lød
stadig mest, som om lærerne var kede af, at de skulle sidde på skolen og forberede sig i
stedet for at få lov til at sidde hjemme.
Men så kom det. Tirsdag den 11. november om aftenen i Tårnby på Amager. Her
mødtes politikere fra kommunalbestyrelsens fem største partier. Budgettet var for
længst lagt og vedtaget. Alligevel aftalte de, at de vil rulle deres egen beslutning et
stykke ad vejen tilbage, så lærerne kan flekse en smule mere af den arbejdstid, de registrerer på stempelure opsat ved skoleindgangen.
Og for det andet og vigtigste: De besluttede at skære ned på kravet om, hvor mange
undervisningstimer hver lærer skal levere. Ganske vist bare en nedskæring på seks minutter per dag per lærer.
Men det var reelt det første tegn på en politisk erkendelse af, at antallet af undervisningstimer per lærer har betydning for andet, end hvor lang skoledag eleverne kan
få. I flere år har både christiansborg- og kommunalpolitikere lukket ørerne for enhver
diskussion af, om lærerne ville få så travlt, at det ville gå ud over kvaliteten af elevernes
skoledag.
Og selvom forliget den tirsdag aften på ingen måde har givet Tårnby-lærerne deres
forberedelsestid tilbage eller i øvrigt retter op på, hvordan kommunens lærere og forældre føler sig desavoueret med stempelure, tal-ikke-med-forældre-om-reformen-mails
og en mærkværdig lederkonstituering – så er det politikere, der erkender et ansvar.
»Der er to timer mindre til andre ting, det udmønter sig meget forskelligt, nogle får
mindre forberedelse, andre får mere forberedelsestid«, sagde undervisningsminister
Christine Antorini på et åbent samråd i forrige uge.

På Folkeskolens Facebook-side efterlyste vi kontakt med
de lærere, der har fået mere forberedelsestid. Men de er
ikke dukket op endnu.

For det er jo egentlig ret enkelt: Der er ikke ret mange andre steder at tage timerne
fra end fra forberedelse og opgaveretning.
Så det handler ikke om lærernes forkærlighed for at arbejde
ved køkkenbordet søndag formiddag frem for i skolen
– det handler om tid til at levere et ordentligt
stykke arbejde. Og nu begynder det at gå op
for andre end lærerne selv.

Læs om Tårnby-sagen fra side 6:
• Kommune giver lærere mundkurv på.
• Skolekaos: Det sejler i Tårnby.
•F
 orvaltningschef: »Vi forventer,
at de er professionelle«.

»Danmark går glip af alt
for mange dygtige lærere,
når der bliver opstillet et
stift karakterkrav. Der er
mange andre måder at
sikre kvalitet på læreruddannelsen på end at
skræmme en masse studerende med vilje og lyst
væk fra uddannelsen«.
Kasper Nordborg Kiær

»Et er, at Anders Bondo
Christensen på landsdækkende tv har opfordret
unge til ikke at søge ind på
læreruddannelsen. Et
andet er, at vi næsten
udelukkende formidler
negative lærerhistorier
i medierne«.
Pernille Jensen

»Du har ret, Pernille.
Lockouten og lov 409 er
ingenting i forhold til
Anders Bondos massive
udtalelse en eller anden
gang i landsdækkende
tv :-)«
Marina Norling

Hanne Birgitte
Karen Ravn,
Jørgensen,
Ansv.
webredaktør
chefredaktør
KRA@dlf.org
hjo@dlf.org
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Sælg flotte til/fra-kort

Tjen 2.500,Til klassen

indhold

6

12

14

20

Fejloplyste lærere

– og hjælp samtidigt børn i nød

Udbetaling Danmarks
service er præget af fejl
og dårlig rådgivning,
siger konsulent i Danmarks Lærerforening.
Læs, hvordan lærer Peter Schelle-Jækel blev
snydt for 39.900 kroner i førtidspension.

Koks i Tårnby

Grædende
lærere, kontroversiel konstituering
og krisemøde.

Årets vindere kåret
FRi
ReTURReT

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSI

S OG PROFESSIONSUDV

IKLING

Forsket

alle klasser tjener

2.500,-

sammenhæng:

Klassen skal ledes gennem det faglige, sociale
og didaktiske, pointerer ny forskning.

for hver kasse kort
der sælges
Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk
Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk
4/
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Turtelduer på
lærerværelset?

Hvordan tackler du kolleger,
der forelsker sig på lærerværelset? Mød et par, der til
sidst valgte at lade sig skille
– som kolleger.
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Skolekaos: Det sejler i Tårnby................... /
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Solid madkundskab og
stærk bog om læring.

»Hej 6.v. Jeg synes, at det
er en fin klasse, vi har« ............................... /

20

Lærer til lærer...................................... / 25
Rapporteret
Skoleskift giver lærer fire færre
lektioner og mere forberedelse.................. /

26

Debatteret
Kronik............................................................ /

30

DLF mener.................................................... /

32

Læserbreve................................................... /

33

Rapporteret
Kys mellem kolleger.................................... /

34

Den åbne skole:
Spejdere rykker ind...................................... /

38

Tættere på faget/Spot.................. / 40
Publiceret............................................... / 42
Ledige stillinger................................. / 45
Bazar.......................................................... / 55

Lærer skifter skole for at
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Christina Funch Bengtson skiftede
skole fra Greve til Hvidovre og fik meget
mere tid til forberedelse.

Skole, skole, luk dig op

Buddinge-spejderne overtog
undervisningen for en dag på
Vadgård Skole i Gladsaxe.
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aktualiseret

Lærere får
mundkurv på
De nye arbejdsbetingelser frustrerer og slider i Tårnby på Amager. Det
må lærerne dog ikke tale med forældrene om på møder og til samtaler.
Tekst

Simon Brix

»I bedes over for jeres lærere/pædagoger
indskærpe, at det ikke er formålet med skolehjem-samarbejdet at gøre forældrene til part
i politiske (herunder fagpolitiske og personalepolitiske) tvister. Det er hverken til gavn
for skolens eller medarbejdernes anseelse,
hvis medarbejderne fraviger det professionelle formål med skole-hjem-samarbejdet,
der har elevens læring og trivsel i centrum
og ikke lærerens (pædagogens) arbejdsvilkår
i centrum«, står der blandt andet i brevet
underskrevet af den nu tidligere skolechef,
Ivan Jensen.
Dermed giver forvaltningen lærerne en
mundkurv på. Konsekvenserne af et højt
undervisningstimetal og meget lidt tid til
forberedelse kommer ikke forældrene ved,
mener forvaltningschef i Tårnby Kommunes
børne- og kulturforvaltning, Susanne Hammer-Jakobsen.
»Hvorfor er det interessant for forældrene? Det ville da være interessant i en dialog
med mig eller en skoleleder, men det er da
ikke interessant for forældrene«, siger hun og
tilføjer, at tid ikke bare er tid.
»Hvis man ikke kan få tiden til at slå til –
hvilket jeg sådan set godt kan forstå, for jeg
ved godt, hvordan forholdene ser ud – så må
man jo rette stile på andre måder. Så må man
jo lade børnene rette deres stile selv«, siger
Susanne Hammer-Jakobsen.
Tårnby-lærernes sociale kapital og arbejdsmiljø er faldet drastisk siden seneste
måling i 2012. Mange lærere er langtidssygemeldte, og mange har fremskyndet deres
pension eller søgt job i andre kommuner
med bedre arbejdstidsforhold.
Lærerne underviser fra i år 756 timer i
6/

snit, hvilket er 20 timer mere end landsgennemsnittet. Derudover er der fuld tilstedeværelsespligt med undtagelse af 50 årlige timer,
som skolelederne kan vælge at lade lærerne
råde over. For at kontrollere, at lærerne er
på skolerne 40 timer om ugen, er der indført
stempelure på alle skoler.
Den lokale lærerkredsformand kan godt
forstå, hvis lærerne fortæller forældrene, at
den nye skolereform og lov om arbejdstid
går ud over undervisningens kvalitet. Derfor
synes hun også, at forvaltningen er på afveje i
brevet om lærernes ytringer.
»Det er et underligt brev at sende ud. Forældrene er vant til, at deres børn har blækregning og stil for, så derfor spørger de til de
færre hjemmeopgaver. Selvfølgelig skal lærerne ikke gå ind til en skole-hjem-samtale og
fortælle om deres arbejdsforhold, men hvis
de bliver spurgt, hvorfor antallet af opgaver
er mindre nu end tidligere, så må de da svare
forældrene«, siger Ulla Erlandsen.
Susanne Hammer-Jakobsen siger til Folkeskolen, at mundkurvsbrevet er drøftet med
Danmarks Lærerforening, men det afviser
Ulla Erlandsen.
»Jeg har ikke drøftet brevet, der er sendt
ud, med forvaltningen. Det passer ikke. Vi
har på ingen måde sanktioneret noget om
lærernes ytringsfrihed. Vi har heller ikke talt
med forvaltningen om nogle politiske beslutninger om lærernes samarbejdsforhold, som
det fremgår af interviewet med forvaltningschefen. Det bliver jeg nødt til at reagere på«,
siger hun og tilføjer, at der aldrig har været
den slags konfrontationer mellem lærere og
forvaltning i Tårnby før.
sbj@dlf.org

Skolekaos:

Det sejler
i Tårnby

Det begyndte med stempelure
og en stor skolereform, der skal
gennemføres under en arbejdstidslov, som dikterer fuld tilstedeværelse for lærerne. I dag flygter
lærere og elever, og nu er forældrene kommet på banen.
Tekst og foto:

Simon Brix og Maria Becher Trier

Det ene problem har afløst det næste på det
seneste i Tårnby Kommunes skolevæsen.
På Løjtegårdsskolen er seks lærere og fire
pædagoger langtidssygemeldt. Desuden har
12 lærere og en skoleleder sagt op. Alt sammen siden sommerferien og som en følge
af implementeringen af en stor skolereform
kombineret med kommunens udmøntning af
lov 409 om lærernes arbejdstid.
Et lignende billede tegner sig på de fleste
andre af Tårnbys otte skoler. Det er hverdag,
at lærere melder sig syge, og eleverne har
vikarer eller arbejder alene.
Lærerne holdes i stram snor. De skal
stemple ind og ud hver dag. Ifølge Folkeskolens oplysninger sker det kun i to af landets
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Fordi lærerne har
fået den her mundkurv på, så går der
lang tid, før vi finder
ud af, hvor galt det er.
Pia Jørgensen
Forælder til en elev på Løjtegårdsskolen

Krisemøde. Løjtegårdsskolen er hårdt ramt af sygemeldinger, opsigelser, grædende lærere og elever, der arbejder
selv eller har mange vikartimer. Bekymrede forældre havde
den 12. november inviteret politikere og lærere til debat om
skolen. Borgmesteren var inviteret, men kom ikke.

98 kommuner. Annette Samsøe Jensen, tidligere skoleleder på Løjtegårdsskolen, mener,
at Tårnby Kommune er røget ind i en forkert
gænge. Derfor sagde hun sit lederjob op og
stoppede 1. november.
»Jeg kan ikke stå inde for den måde, som det
kører på nu i Tårnby Kommune. Og fordi jeg
ikke kan ændre på det, flytter jeg kommune.
Vi har ellers haft et fantastisk skolevæsen her i
Tårnby«, siger Annette Samsøe Jensen, der i dag
er leder på Husum Skole i København.

Ballade om konstituering
Skolelederens opsigelse førte til det næste
problem for skolen. Politikerne valgte at
konstituere Annette Samsøe Jensens afløser
bag lukkede døre på et møde i det magtfulde
økonomiudvalg. Stik imod forældres og personalets forventning tilsidesatte politikerne
viceskolelederen, som ellers var indstillet af
skoleforvaltningen til at blive konstitueret
leder. Kutyme i sådanne sager er at opgradere
én, som allerede er ansat i kommunen.

Konstitueringen førte til næste problem for
politikerne. For Løjtegårdsskolens personale
gjorde det klart i en skrivelse til politikerne,
at de er meget utilfredse med beslutningen.
Et brev, som også blev sendt til pressen. Utilfredsheden skal også ses i lyset af, at den nye
leder har en kontroversiel fortid som skoleleder. Camilla Hoffmann blev i januar afskediget fra sit job som skoleleder på Sct. Jørgens
Skole i Næstved som følge af samarbejdsproblemer med personalet.

Forældre indkalder til krisemøde
Brevet og konstitueringen fik også forældrene
på banen. De var ikke klar over omfanget af
problemerne på Løjtegårdsskolen.
»Vi har en klasse, der har haft rigtig meget
vikar. Men fordi lærerne har fået den her
mundkurv på, så går der lang tid, før vi finder
ud af, hvor galt det er«, siger Pia Jørgensen,
der er blandt de bekymrede forældre.
Onsdag den 12. november bød forældre lærerne velkommen på arbejde om morgenen og
delte kaffe og chokolade ud for at vise deres påskønnelse af lærernes arbejde. Om aftenen havde forældrene inviteret til krisemøde på skolen.
Her mødte mere end 300 forældre og lærere op
for at høre otte lokalpolitikeres bud på, hvorfor
det står så grelt til, og hvad der skal ske herfra.
17 af kommunalbestyrelsens 19 medlemmer (de to sidste var ikke inviteret med til
forhandlinger) nåede inden mødet i al hast at
indgå et forlig om at nedsætte lærernes undervisningstid med seks minutter om dagen.
Dermed rammer lærerne landsgennemsnittet
på 736 årlige timer. Forliget er blevet opfattet
som en joke blandt flere lærere, og den lokale
lærerkredsformand, Ulla Erlandsen, kalder
det »en meget lille begyndelse«.
sbj@dlf.org, mbt@dlf.org

Forældrene i Tårnby har reageret og arrangeret morgenaktion med kaffe til lærerne på Løjtegårdsskolen, ligesom de
arrangerede et krisemøde på skolen.

Læs også: Forvaltningschef i Tårnby:
»Vi forventer, at de er professionelle« på side 8.

Jørgen Duus

Steffen Duus

Husker du vor skoletid ?
- klassebilleder i 150 år
Ny, udvidet udgave i anledning af 200-året
256 sider i A-4 format. 245 kr.
De skolefotos, der vises, er sært nærværende.
Klædedragt, attituder og skoleindretning
skifter og fortæller tydeligt kulturhistorie
helt uden ord. Eksemplerne er fra alle egne
af landet - inkl. Grønland, Færøerne og
Dansk Vestindien – og fra forskellige typer
af skoler. Derudover beretter tekst suppleret
af velvalgte illustrationer om en begivenhed,
et emne eller et undervisningsmateriale
med betydning for skolevæsenet og dets
udvikling. Det er ganske imponerende, hvor
bredt bogen spænder. Fra Tvind og lilleskoler
til Herlufsholm, gymnasieretninger, Pisa og
tosprogethed.
Jette Andreasen, lektørudtalelse
En prægtig bog – stærkt anbefalelsesværdig.
Mette Winge,”Skolebiblioteket”
Usædvanlig billedbog, der fortæller både
skole- og kulturhistorie.
Eva Marie Nygaard, Kristeligt Dagblad
En fremragende bog.
Helge Baun Sørensen, DR, P1
Også en socialhistorie, danmarkshistorie og
en historie om kønsopdelingen.
Eva Jørgensen, DR2, Deadline
Klassebillederne er suppleret med et væld
af andet materiale – fra straffeprotokoller
til billeder af skolebesættelser.
Bjarne Schilling, Politikken
Et fund – rummer uendeligt mange historier
om mode, pædagogik og ungdomskultur.
Stig Olesen, Jyllandsposten
En f lot bog med klassebilleder – og uden
om dem slynger sig hele den spændende og
brogede historie om dansk skole.
Inge Holm Knudsen, Fyens Stiftstidende
Læserne kan gå på opdagelse helt fra de
første klosterskoler og op til nutiden.
Bianca Zanini Vascancellos, Politiken

Se mere www.ny-havn.dk
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aktualiseret

Susanne Hammer-Jakobsen tager
afstand fra, at Folkeskolen vælger
at bringe interviewet. Vi har valgt at
bringe interviewet på trods af dette,
fordi vi mener, at det indeholder nogle vigtige nuanceringer og konkrete
svar, som er relevante for offentligheden at få indblik i.

Forvaltningschef i Tårnby:

Redaktionen

»Vi forventer, at de er
professionelle«
U-WEB.DK
Danidas website for
8.–10. klasse om u-lande
og udviklingssamarbejde
• Spørgsmål og svar om Dan-

Nogle lærere i Tårnby har drøftet deres forringede arbejdsforhold
med forældre til skole-hjem-samtaler. Men det må de ikke, skriver
forvaltningen i et brev til skolelederne. Folkeskolen har spurgt, hvorfor
lærerne får mundkurv på. John Villy Olsen spørger. Forvaltningschef
for Børn og Kultur, Susanne Hammer-Jakobsen, svarer.

marks udviklingssamarbejde

• Temaer, cases og nyheder
•
•
•
•
•

fra u-lande
Landefakta og tal
Kort og billedgalleri
Ideer til projektopgaven
Undervisningsforløb og lærervejledning
Links til andre relevante
websites

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

... så kig på u-web.dk

Tekst

John Villy Olsen

Må læreren forklare forældrene, at førhen
kunne han rette fire stile i semesteret, nu kan
han på grund af de nye forhold kun nå to?
»Jeg siger ikke, at lærerne ikke må sige det,
der skal siges. Jeg siger bare, at det jo er en
sandhed med modifikationer, fordi det jo er
et partsindlæg fra en lærers side, at vedkommende ikke kan nå at rette det. Der er truffet
nogle politiske beslutninger i og omkring
samarbejdet, også med lærerforeningen
herude. Det vil sige, at der ligger nogle forudsætninger for lærerarbejdet, som er vurderet
som værende, at man er i stand til at udføre
sit arbejde. Det kan godt være, at der er nogle
lærere, der mener, at de ikke kan det, det
er klart. Det synes jeg så er et anliggende
mellem lærer og leder på det konkrete sted.
Det betyder ikke, at man ikke kan fortælle
forældrene, at man ikke er i stand til at nå de
samme ting inden for den samme tid nu og
her, fordi man er ved at implementere en ny
reform«.
Hvis forælderen så er utilfreds med, at barnet
ikke får så mange matematikopgaver for som
sidste år, og siger det til matematiklæreren
– hvad så?
»Så ville jeg som matematiklærer sige: Vi er
i gang med at implementere en ny folkeskolereform, som for både børn og forældre
og lærere og skoleledere og forvaltning og
kommune som sådan er noget nyt. Som vi
skal prøve os til rette med, og hvilken vej vi
skal gå.
Men hvis en lærer oplever, at forældrene
er utilfredse, så gør man jo det, som man gør
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alle mulige andre steder – så henviser man
til den ledelse, der er, som har truffet de beslutninger omkring det. Og hvis forældrene
anfægter de politiske beslutninger, så må de
jo gå til politikerne og ikke til lærerne. Sådan
tænker jeg, at det er«.
Skal jeg så konkludere, at læreren i den konkrete situation godt må sige til forælderen: Vi
har ikke så meget tid længere, derfor kan vi
kun give tre afleveringer for i forhold til sidste
år, hvor det var fire?
»Ja, det kan jeg ikke se noget problem i, at
man siger. Og specielt ikke hvis man har
clearet det med sin leder, at det er okay at
melde en standard ud på den måde. Det er
jo meget individuelt, hvad det er for nogle
standarder, man har, bare man lever op til
det pensum, som er givet.
Der ligger ikke noget i den mail dér, som
handler om, at lærerne ikke må ytre sig
omkring deres arbejdsforhold, og hvad de
mener. Det, vi siger, det er, at når de indgår
i en professionel kontekst, så forventer vi,
at de er professionelle, når de står sammen
med forældrene. Og det, som primært tager
dagsordenen, det er samarbejde, og hvordan
I skaber læringsrum for eleverne. Og så kommer jeres arbejdsforhold i den anden række.
Men hvis forældrene spørger ind til det, så
svarer man selvfølgelig«.
jvo@dlf.org

Læs også
Dette er en forkortet udgave af interview
et – læs mere på folkeskolen.dk i artiklen
»Kommune giver lærerne mundkurv på«.
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Kun en fjerdedel af lærerne svarede i en
undersøgelse i september, at de har frihed
til at udtale sig om skolehverdagen.

Som privatperson har du
større ytringsfrihed
Ytringsfrihed: Som offentligt ansat har du pligt til at være loyal, når du ytrer dig i embeds medfør, fortæller Steen Dam, der er konsulent i DLF. På det seneste har der været
debat og flere sager om lærere og skoleledere, der har udtalt sig. Læs her nogle gode råd.
Tekst

Esben Christensen
og Karen Ravn

illustration

Bob Katzenelson

»Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og
tale at offentliggøre sine tanker, dog under
ansvar for domstolene. Censur og andre
forebyggende forholdsregler kan ingensinde
på ny indføres«. Sådan står der i Grundlovens
paragraf 77.
Men mens lærerne som privatpersoner har
samme ytringsfrihed som resten af borgerne
i Danmark, bliver de begrænset af deres ansættelse. Der gælder både loyalitetspligt og
lydighedspligt for de offentligt ansatte. Men
hvad betyder det?
»Det handler om kasketter – taler man
med embedskasket eller som privatperson?«
siger Steen Dam, der er konsulent i afdelingen
for organisation og arbejdsmiljø i Danmarks
Lærerforening. Han understreger, at offentligt
ansatte i modsætning til privatansatte har
mulighed for at kritisere arbejdsgiver, uden at
det bør få negative ledelsesreaktioner.

Andre regler i embeds medfør
I tjenesten skal man som lærer eller børnehaveklasseleder være opmærksom på, hvordan
udtalelserne falder.
»Men når man ikke er privatperson og op-

Steen Dam svarer på ofte
stillede spørgsmål
Kan lærerne iværksætte en kampagne
mod nedskæringer?
»Ja, men de skal gøre det tydeligt, at det er som privatpersoner«.
Kan lærerne iværksætte en kampagne
sammen med skolebestyrelse/forældre/elever
mod budgettet?
»Ja, det må de gerne, men det skal være som privatpersoner eller som faglig klub«.
Kan lærerne deltage i en demonstration,
som forældrene har arrangeret?
»Ja, men ikke i arbejdstiden, det skal være efter arbejdstid og som privatpersoner«.
Eleverne demonstrerer mod skolens lukning.
Skolelederen siger, at vi skal gå med og føre tilsyn.
Må vi det?
»Ja, man skal. Men opgaven er at føre tilsyn, lærerne
må ikke gå med bannere og så videre«.

træder på skolens eller kommunens vegne, er
man undergivet loyalitetspligten. Det gælder
for eksempel, når læreren står ude i klassen
til klasseforældremøde, så formidler man de
budskaber, arbejdsgiverne ønsker formidlet.
Arbejdsgiver kan give instruktioner om det

budskab, der ønskes videreformidlet«, fortæller Steen Dam.
Derfor er hans råd til offentligt ansatte,
der ønsker at blande sig i den offentlige samtale om skolen: Vis tydeligt, at udtalelserne
falder som privatperson. For eksempel ved at
skrive: »Jeg er lærer ved X-skole, men jeg udtaler mig som privatperson«. Den samme deklarering gælder i øvrigt også, hvis en gruppe
offentligt ansatte udtaler sig om noget – de
skal gøre det tydeligt, at det netop er som
privatpersoner, at ytringerne falder.
»Hvis man er flere, kan man sige: ’Vi er
lærere, men udtaler os som privatpersoner’
– eller endnu bedre: Gå sammen, og udtal jer
som faglig klub«, siger Steen Dam. Lærernes
ytringer er begrænsede af tavshedspligten
over for borgerne.
»Tavshedspligten gælder private forhold,
og det kan give ubalance, når det er de ansatte, der bliver angrebet af borgerne, men ikke
kan give en forklaring på grund af tavshedspligten«, siger Steen Dam. Hvis man udtaler
sig inden for eget arbejdsområde, må man
ikke komme med åbenbart urigtige oplysninger – de offentligt ansatte ved jo netop, hvad
det drejer sig om.
esc@dlf.org, kra@dlf.org
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aktualiseret
Den landsdækkende Er du OK?-kampagne fik Curt Sørensen (til højre) til at tage sine lønsedler med ned på sit
kredskontor, hvor han her får hjælp af næstformand Heine
Rasmussen (til venstre). Curt Sørensen har ikke fået
undervisningstillæg, siden han startede på Ejby Skole i
august 2013.

at udbetale undervisningstillæg, er lærernes
lønsedler langtfra fejlfrie. Nogle får for meget, andre får for lidt. Det er arbejdsgivernes
ansvar at udbetale den rigtige løn, men medlemmerne har også et ansvar for at sikre sig,
at det er det rigtige beløb, der ruller ind på
NemKontoen hver måned. Men ikke alle kredsens lærere er lige gode til at tjekke deres løn,
fortæller kredsformand Pernille Nørgaard.
»Først når der er afvigelser, stopper folk
op og tjekker det. Men jeg tror også, at der
er mange, der ikke ved, hvordan de regner
deres løn ud«.

»Jeg vidste slet ikke, at undervisningstillæg var noget, jeg kunne få«

Løntjek lønner sig i Køge
En løntjekkampagne i lærerkreds 44, Køge og Stevns, har på den
hårde måde lært medlemmerne, at man bør tjekke sine lønsedler. Der
er på to uger blevet fundet fejl for 100.000 kroner.
Tekst

Mie Borggreen Winther

illustration

peter yde honoré jensen

»Peter, du bliver nødt til at hjælpe derude,
folk sidder på trappen!«
Øjnene er store og smilet endnu større,
mens Køge-Stevns-formanden Pernille Nør
gaard gelejder kredsens kasserer, Peter Bilde,
fra kontoret ud i en entre fyldt med lærere,
der alle vil have hjælp til at knække koden på
lønsedlen.
I uge 45 og 46 har fagforbundene i Er du
OK?-samarbejdet foretaget tjek af medlemmernes lønsedler. Den opfordring har de i
lærerkreds 44, Køge og Stevns, taget til sig og
har holdt åbent hus en dag i hver uge. I den
10 /

første uge var fremmødet sløjt. Men jungletrommerne gik, da det kom frem, at et medlem havde fundet ud af, at han havde 28.500
kroner til gode. Han havde nemlig ikke fået
udbetalt sit undervisningstillæg, siden han
startede som lærer i august 2013.
I hverken Køge eller Stevns gik man væk
fra undervisningstillægget, da størstedelen af
Danmark afskaffede det med A08-arbejdstidsaftalen. Det har gjort den del af overgangen
til den nye arbejdstidslov lettere, fortæller
Pernille Nørgaard.
»Vi har jo ikke skullet diskutere, hvad for
eksempel det udvidede undervisningsbegreb
dækker over. Så på den måde har vi haft en
lettere start end så mange andre kommuner«,
siger hun.
Selv om man i Køge og Stevns er vant til

Curt Sørensen havde på fornemmelsen, at det
nok var en god idé at få tjekket sine lønsedler,
da OK-kampagnen ramte Køge. Han er i dag
glad for, at han gjorde det: Han manglede
nemlig at få udbetalt 28.500 kroner i undervisningstillæg.
Det er mange penge, men da Curt Sørensen
som nyuddannet i august 2013 fik job på Ejby
Skole, stod kun hans grundløn nævnt i ansættelsesbrevet og ikke ét ord om tillæg. Derfor
vidste han heller ikke, at hans 837,75 undervisningstimer i fjor og 740,5 undervisningstimer
i år kastede ekstra mammon af sig. På trods af
sine 57 år og en lang karriere som erhvervssproglig korrespondent har han ikke kunnet
trække på sin tidligere arbejdserfaring, da han
skulle afkode sine nye kommunale lønsedler.
»Jeg vidste slet ikke, at undervisningstillæg
var noget, jeg kunne få. Jeg var godtroende og
gik ud fra, at alt var, som det skulle være. Jeg
kan se nu, at jeg burde have kigget nærmere
på min lønseddel, men som nyuddannet havde jeg nok at se til, da jeg startede ud med at
have syv klasser«, fortæller Curt Sørensen.
Rygtet om Curt Sørensens erfaringer med
sin lønseddel spredte sig i kredsen over den
følgende uge. Det fik mange lærere til at tage
til åbent hus på kredskontoret med deres
lønsedler i kampagnens sidste uge. Men også
på hans egen skole sker der noget, nu hvor
skolens tillidsrepræsentant er opmærksom på
problemet. Hun vil nemlig gennemgå flere af
personalets lønsedler for fejl, ligesom der nu
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LØNSPECIFIKATION
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Assens kommune
Rådhus Allé 5, 5610 Assens

Fakta
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• Din tillidsrepræsentant. Print dine seneste lønsedler ud, og bed om at få dem gået efter. Han eller
hun er der for at hjælpe dig og ved også, hvor du
videre kan henvende dig.
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240,82
86,47

Til udbetaling

198,68

35.387,37

(35.387,37 - 13.152,47) =

I alt

Pesion
Suppl. 5-ordning nettof.

% / Beløb
17,30%

Pension total, Egetbidraget udgør 1/3 af det samlede bidrag
d

Research: Maria Becher Trier

»Puha, det er godt nok svært, det her«.
Dorte Valentins blik flakker hen over de mange
tal, der tilsammen udgør hendes løn.
»Det bekræfter dig jo kun i, at det er helt
i orden ikke at kunne finde ud af det her«,
trøster Pernille Nørgaard hende. Hun kunne
hurtigt konstatere, at Dorte Valentin ikke får
sit undervisningstillæg som børnehaveklasseleder på Kirstinedalskolen i Køge. Dorte Valentin
startede sit nye job 1. august 2014, men har
haft for travlt til at tage sig tid til selv at orientere sig ordentligt i sin nye lønseddel.
På det lille kredskontor er kasserer Peter
Bilde en haj til Excel-ark og har udarbejdet
en af slagsen, hvor lærere kan taste deres
ugenorm, samlede undervisningstid og deres
løntrin ind. Så regner computeren ud, hvor
meget man skal have i undervisningstillæg
om måneden.
Siden august er Dorte Valentin gået glip af
1.316,54 kroner om måneden, og hun har godt
kunnet mærke lønnedgangen fra sit tidligere
job. Men selv den erfarne Pernille Nørgaard
må give op over for at gennemskue nogle af de
komplikationer, der kan opstå, når man skifter
arbejde fra en kommune til en anden. Peter
Bilde bliver derfor kaldt ind som assistance.
»Du er den fjerde fra Kirstinedalskolen, der
ikke får undervisningstillæg. Det gør de sig
åbenbart ikke i«, oplyser han Dorte Valentin.
»Men de har da husket at trække 30 kroner til
kaffekassen, kan jeg se«, griner Peter Bilde.

Skal gøres hvert år

Kilde: Folkeskolen
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• På internettet. Har du mod på at gå din lønseddel
efter i sømmene selv? Så har KMD og ErDuOK.dk
lavet vejledninger, der kan hjælpe dig med at afkode,
hvad hvert enkelt punkt på din lønseddel betyder.

Rygtet om den alvorlige fejl på Curt Sørensens lønsedler
på i alt 28.500 kroner fik lærere fra Køge og Stevns til at
troppe op på kredskontoret med deres egne lønsedler.

Medarbejdernummer
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• I kredsene. Her kan de hjælpe dig med at gennemgå din lønseddel for fejl og mangler – og hjælpe dig
med at forstå, hvad det hele betyder.

»Jeg skulle egentlig noget andet, men jeg skal
altså lige have styr på det her. Jeg tror altså
ikke, at jeg får undervisningstillæg«, siger
Dorte Valentin en anelse usikkert til Pernille
Nørgaard. Hun har – ligesom alle de andre
fremmødte – svært ved at finde hoved og hale i
alle de tal, der enten er noteret eller fraværende på hendes lønseddel.

Anføres ved henvendelser

17271
SKO-EBBERU

Søren Holm Navntoft
xxxxxxxxxx xxxxxx,
x xxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx

Har du problemer med at forstå din lønseddel?
Så er der hjælp at hente her:

With a little help from Excel

KMD Opus Løn og Personale
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Modtager

Stilling

er flere af skolens ansatte, der gerne vil have et
løntjek, fortæller Curt Sørensen.
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Her er det vigtigt, at
man ser på, hvordan
ens lokale aftale er
skruet sammen.

fejl i lønudbetalingen ofte er længe om at blive
opdaget.
»Jeg er nervøs for, at de elektroniske lønsedler ikke bliver tjekket. Før havde man dem
trods alt i hånden, men nu skal man logge på
e-Boks med sit NemID, før man kan se den«,
siger hun.
På kredskontoret i Køge er de vant til, at
deres medlemmer i løbet af året henvender
sig, hvis de har mistanke om fejl på deres lønsedler, men det er første gang, at de har holdt
åbent hus og sat fokus på det med hjælp fra
OK-kampagnen. Noget tyder på, at det ikke er
sidste gang, de holder løntjek i Lærerkredsen
for Køge og Stevns.
»Det er rigtig godt med det fokus, vi får
på sagen i de her to løntjekuger. Det bør man
gøre hvert år«, mener kredsformanden.
Opgørelsen over de to løntjekuger viser,
at det har lønnet sig for omkring halvdelen af
de 50 lærere, der har henvendt sig til kredsen
med deres lønsedler. Til det første åbent husarrangement i uge 45 kom der kun seks, men
ugen efter dukkede 30 mennesker op efter
at have hørt Curt Sørensens historie. Samlet
set har kredsstyrelsen fundet 100.000 kroner
til gode i lærerlønninger – de fleste skyldes
manglende undervisningstillæg, manglende
lokalløn, eller at de ikke er steget i løntrin
som planlagt. De individuelle beløb spænder
mellem 500 kroner og Curt Sørensens famøse
28.500 kroner.
mbw@dlf.org

Pernille Nørgaard oplever, at manglende interesse for lønsedlerne fra lærernes side gør, at
folkeskolen / 20 / 2014 /
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»Jeg er slet ikke i tvivl om,
at lærerprofession.dk’s priser er med til at synliggøre
lærerfagets dygtige lærere«, sagde undervisningsminister Christine Antorini i
sin tale til lærerprofession.
dk’s prisuddeling. Her står
hun sammen med de tre
vindere. Fra venstre: Tina
Vestergaard Pedersen,
Maya Rabjerg og Stinne
Roed Sørensen.

iPad-læsning under bachelorlup
Vinderprojekter: Lærerprofession.dk’s priser for bedste bachelor- og diplomprojekter blev tildelt
sammen med to andre priser. Bachelorvinderen Stinne Roed Sørensen har fået førsteprisen for en opgave,
der både inspirerer og udfordrer læsning på iPads i dansk.
Tekst

Mie Borggreen Winther

Foto

Klaus Holsting

Årets bedste bacheloropgave fra professionshøjskolerne inspirerer til, hvordan iPads
og multimodal læsning både kan bruges i
og udfordre danskundervisningen. Det er
lykkedes Stinne Roed Sørensen at slå de ti
andre nominerede blandt de i alt 54 indstillede bachelorprojekter. Hun har skrevet en
opgave, der kan bruges af de mange kolleger
i danskfaget, som arbejder med tablets. I et
letforståeligt sprog giver hun både indsigt i og
tips til, hvordan man får mest ud af iPads og
tablets i undervisningen.
Stinne Roed Sørensens opgave, »Litteraturlæsning med nye medier«, har især fået
ros for sit stærke analytiske greb samt den
stærke teori og empiri. Sidste års vinder,
Sally Dorff Hansen, sidder i dommerkomiteen, og hun er ikke i tvivl om, hvorfor det
12 /

var Stinne Roed Sørensen, der fik den flotte
placering.
»Hun tager en vigtig problemstilling op
om, hvordan man som dansklærer didaktiserer brugen af iPads. I min optik er det
formidlingen i opgaven, der skiller sig ud fra
de to andre – og så er det muligt for andre
lærere at bruge hendes materiale«, siger Sally
Dorff Hansen.
Det var en overrasket Stinne Roed Sørensen, der fik tildelt bacheloropgavernes førstepris. I sin tale sammenlignede hun lærerlivet
med en rutsjebane, hvor der er op- og nedture og loops, der undertiden kan gøre én
blind. På trods af det er der ingen tvivl om, at
hun brænder for sit fag.
»Hvis ikke det kilder lidt i maven, så gjorde man det jo ikke igen«, konkluderer hun
med et bredt smil. »Jeg er meget stolt. Prisen
giver mig selvtillid, i forhold til at jeg godt
kan det, jeg nu engang gør«.
Andenpladsen gik til Janni Frehr Sørensen
for projektet »Det professionelle læringsfæl-

lesskab – udviklingsorienteret teamsamarbejde«. Dommerkomiteen har ved opgaven
fremhævet dens aktuelle problemstilling, der
undersøger, hvordan man kan skabe et frugtbart teamsamarbejde og skabe inklusion.
Tredjepladsen gik til Stig Haslund Jensen
for projektet »Udvikling af innovativ self-efficacy: Den indirekte betydning af kompetencemotivation og tankesæt«. Projektet roses for
direkte at gavne skolens didaktiske diskussion
og udvikling af praksis.

Læselyst, didaktik og fornem formidling
Foruden priser for årets bedste bacheloropgaver har lærerprofession.dk også tildelt priser
for de tre bedste diplomprojekter. Her gik
førstepladsen til Maya Rabjerg fra Via University College for afhandlingen »Læselyst – et
brobygningsprojekt imellem fritidslæsning og
læsekompetence«. Diplomprojektet handler
om, hvordan samarbejde mellem dansklærere, bibliotekarer og læsevejledere kan være
en læsedidaktisk resurse.
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Prisvindere 2014


Bacheloropgave

1. Stinne Roed Sørensen: »Litteraturlæsning med nye medier«, læreruddannelsen i
Aalborg ved University College Nordjylland
2. Janni Frehr Sørensen: »Det professionelle læringsfællesskab – udviklingsorienteret
teamsamarbejde«, læreruddannelsen i Aarhus ved Via University College
3. Stig Haslund Jensen: »Udvikling af innovativ self-efficacy. Den indirekte betydning
af kompetencemotivation og tankesæt«, læreruddannelsen på Bornholm ved
Professionshøjskolen UCC.


diplomprojekt

1. Maya Rabjerg: »Læselyst – et brobygningsprojekt imellem fritidslæsning og læsekompetence«, Via University College
2. Jan Gosvig: »Herreværelset – inklusion af marginaliserede unge«, Via University
College
3. Charlotte Kusk: »Litteratur, multimodalitet og dannelse«, University College
Nordjylland.


It-særpris

Tina Vestergaard Pedersen: »Web 2.0 og didaktisk design i danskundervisningen«,
læreruddannelsen i Silkeborg ved Via University College.
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Folkeskolens priser for fornem formidling

• Maya Rabjerg: »Læselyst – et brobygningsprojekt imellem fritidslæsning og
læsekompetence«, Via University College
• Charlotte Kusk: »Litteratur, multimodalitet og dannelse«, University College
Nordjylland.

H.C. ANDERSENOPLÆSNINGSKONKURRENCE
FOR 7.-KLASSER
Så skal der læses højt og lavt og godt.
Der skal læses op og ned og rigtigt flot.
Kort sagt: Der skal læses H.C. Andersen med alle de
stemmer hans eventyr gemmer.

Prisuddelingens it-særpris er i år gået til
Tina Vestergaard Pedersen for projektet »Web
2.0 og didaktisk design i danskundervisningen«, der er blevet udvalgt for blandt andet
sit selvstændige bud på en model med en itog mediedidaktisk dimension.
Årets to sidste priser gik til Maya Rabjerg og
Charlotte Kusk. Priserne er fagbladet Folkeskolens særlige pris for fornem formidling. De to
vindere fik hver et hotelophold for to.

Udnyt muligheden for at arbejde intensivt med
oplæsning og med nogle af H.C. Andersens gode
tekster. Konkurrencen er for alle 7.-klasser
og foregår i foråret 2015. Finale på Fyrtøjet i
Odense den 8. april.
På dansklf.dk/hca kan du se inspirationsmateriale
og filmoptagelser fra forrige konkurrence.

mbw@dlf.org

Læs også

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Læs alle vinderprojekter og alle
de andre indstillede projekter på
lærerprofession.dk

dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 33 79 00 10

folkeskolen / 20 / 2014 /

141969 p12-13_FS2014_Aktualiseret.indd 13

13

17/11/14 14.24

aktualiseret

Peter Schelle-Jækel
arbejdede som lærer
på Gildbroskolen i
Ishøj frem til 2002,
hvor hans øjensygdom
tvang ham på førtidspension. Han taber nu
39.900 kroner af sin
pension, fordi Udbetaling Danmark gav ham
forkert rådgivning.

Vildledt af Udbetaling Danmark
Fejlagtig rådgivning om førtidspension og koks med udbetalingen af dagpenge under barsel.
Henvendelserne til DLF fra lærere, der føler sig vildledt og snydt af Udbetaling Danmark, er vokset voldsomt.

Har du husket at sætte kryds i kalenderen den 3. og 4. marts 2015 i Bella Center?

Danmarks Læringsfestival
– mødested for uddannelsesverdenen
Følg os på facebook og tilmeld dig vores nyhedsmail via danmarkslæringsfestival.dk
danmarkslæringsfestival.dk
facebook.com/danmarkslaeringsfestival
twitter.com/laerfestdk

14 /

2

Danmarks 015
Læringsfestival
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Tekst

Lise Frank

Foto

Klaus Holsting

Tillid til myndighederne

Lærerne er usikre på, om Udbetaling Danmarks rådgivning stemmer overens med
loven, og det med god grund, fortæller Niels
Gæmelke, der er konsulent i Danmarks Lærerforening. På hans skrivebord ligger sager,
hvor det med hans ord »er gået helt galt for
Udbetaling Danmark«.
»Som et eksempel kan jeg nævne et
medlem, der havde kontaktet Udbetaling
Danmark og fået at vide, at hun kun havde få
uger tilbage af sin barsel. Men da hun med os
i ryggen bad om en skriftlig afgørelse med en
klagevejledning, steg hendes ret til orlov til et
halvt år«, fortæller Niels Gæmelke.
Han vurderer, at antallet af lærere, der
henvender sig med lignende problemer, er
vokset voldsomt, siden rådgivning og udbetaling af barselsdagpenge overgik fra bopælskommunen til Udbetaling Danmark.
Peter Schelle-Jækel er en af de lærere, der
føler sig urimeligt behandlet af Udbetaling
Danmark. Som førtidspensioneret, på grund
af en øjensygdom, spurgte han Udbetaling
Danmarks rådgivning, om det ville have konsekvenser for hans førtidspensions størrelse,
at han giftede sig. Nej, svarede Udbetaling
Danmark ham i et brev, som Danmarks Lærerforening også har en kopi af. Peter Schelle-Jækel giftede sig derfor i marts måned i år.
Men Udbetaling Danmarks svar var forkert.

Jamen jeg kan jo
ikke læse, fordi jeg er
blind i læsefelterne,
hvilket de ved, fordi
det er selve grunden
til, at jeg får førtidspension.
Peter Schelle-Jækel
Lærer og førtidspensionist

Udbetaling Danmark
Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der har
ansvaret for udbetaling af en række offentlige ydelser
såsom folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser.

At Peter Schelle-Jækel indgik ægteskab, viser
sig nu at komme til at koste ham 1.300 kroner
månedligt. Da han om halvandet år fylder
femogtres og dermed overgår til folkepension, hvor der gælder andre regler, er det
samlede tab i førtidspensionen beregnet til
39.900 kroner før skat.
»Hvis jeg havde vidst, at det ville få de
her økonomiske konsekvenser, så havde vi
jo ventet med at gifte os, til jeg blev folkepensionist, for så ville det ikke have gjort
nogen forskel«, siger Peter Schelle-Jækel,
der arbejdede som lærer på Gildbroskolen
i Ishøj frem til 2002. På det tidspunkt var
hans øjensygdom, der gør ham blind i læsefelterne, så fremskreden, at han måtte gå på
pension. Han blev uddannet fra Frederiksberg Seminarium i 1978.
I Danmarks Lærerforening besluttede
man at sende Peter Schelle-Jækels sag til Ankestyrelsen, eftersom en klage til Udbetaling
Danmark kun medførte et beskedent plaster
på såret. Plasteret bestod i, at Peter SchelleJækel fik fem måneder til at vænne sig til indgrebet. Frem for at trække pengene allerede i
april ville Udbetaling Danmark vente med at
trække dem til september.
Peter Schelle-Jækel undrer sig over, hvordan beløbet mon er udmålt:
»Har de siddet og raflet om det, eller er
der en bestemt takst, de går efter? Det kan
også være, at de har så meget kendskab til
min økonomi, at de siger, at det må være nok
med fem måneder, så kan han klare sig. Men

45 minutters motion hver dag?
Sådan kan man løse det.
’’Det kan være sin sag at leve op til skolereformens

Kontakt os for et møde:
Tlf. 51 20 80 10
info@træningspavillonen.dk
www.træningspavillonen.dk

krav om 45 minutters bevægelse hver dag. Men
det er blevet lettere med TræningsPavillonen. Den
har redskaber, der er selvforklarende, robuste og
sjove at bruge. Både børn og unge kan gå i gang
med det samme uden instruktion, og redskaberne
kan holde til det, fordi der ikke er noget sart
mekanik eller tunge vægte. Alligevel kan vores
elever godt få sved på panden.

’’

Tom Bæk Rasmussen, Leder
Ringsted 10. Klassecenter, Ringsted

Vinder: Den Danske
Designpris 2007
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så kan jeg sige: Nej, det kan jeg ikke«. Han
fortsætter:
»Hvis jeg havde givet forkerte oplysninger
til kommunen eller Skat, så kunne jeg jo ikke
spise dem af med et plaster på såret. De ville
have det fulde beløb, og det ville få de fulde
konsekvenser for mig. Men dem, der har
kompetencen, viden om og adgang til, hvad
lovgivningen på området er, får det ingen
konsekvenser for. Jeg har ikke den viden, de
har, så når jeg spørger myndighederne, hvad
min retsstilling er, ja, så forventer jeg, at myndighederne svarer mig rigtigt«.

En ansvarsløs kultur
Ankestyrelsen har for nylig afgjort Peter
Schelle-Jækels strid med Udbetaling Danmark.
Der lægges vægt på, at Udbetaling Danmark skriftligt svarede Peter Schelle-Jækel,
at det ikke ville have indflydelse på udbetalingen af hans pension, såfremt han blev gift
med sin samlever. Alligevel beslutter Ankestyrelsen, at Peter Schelle-Jækels pension
skal beregnes efter reglerne for gifte fra 1.
september 2014.
I et bilag til den årligt udsendte pensionsmeddelelse i januar kunne Peter Schelle-Jækel
have læst om indtægtsgrænserne for nedsættelse af pensionen for henholdsvis gifte og
samlevende/enlige, skriver styrelsen. Den
bemærkning provokerer Peter Schelle-Jækel:
»Jamen jeg kan jo ikke læse, fordi jeg er
blind i læsefelterne, hvilket de ved, fordi det
er selve grunden til, at jeg får førtidspension«,
sukker han. Det giver ingen mening, at han

skulle lede i bilag efter det korrekte svar på
spørgsmålet, mener han.
I Danmarks Lærerforening kan konsulent
Niels Gæmelke godt forstå lærernes frustration over Udbetaling Danmarks service.
Han fortæller, hvordan mange oplever, at
medarbejderne i Udbetaling Danmark kun
vil oplyse deres fornavn, for at borgerne ikke
skal kunne vende tilbage og klage over dem.
»Det fungerer som et callcenter. Det vil
sige, at den ene dag taler du med en medarbejder i Frederikshavn og dagen efter med
en i Vordingborg. Det har givet en ansvarsløs
kultur præget af fejl og dårlig rådgivning. Det
er en model, der sparer penge for det offentlige, og vi kan frygte, at den vil blive anvendt
mere i fremtiden«, siger Niels Gæmelke. Han
tilføjer, at han og hans sagsbehandlerkollegaer i Danmarks Lærerforening selvfølgelig
kun ser de værste sager.
»Mange sager løses ved, at der bedes om
en skriftlig afgørelse. Det betyder, at Udbetaling Danmark ’vågner’. Et godt råd er, at man
skal huske at skrive ned, hvad der bliver sagt i
telefonen, og bede om medarbejderens fulde
navn samt skrive dato og tidspunkt ned. Lærerne kan også forlange et skriftligt svar – eller en skriftlig afgørelse med klagevejledning i
henhold til forvaltningsloven«, opfordrer han.

Underdirektør forsvarer servicen

når vi servicerer 2,9 millioner ydelsesmodtagere. Langt hovedparten af borgerne er dog
tilfredse med vores service. Det ved vi fra vores tilfredshedsmålinger. Vi ved også, at antallet af klager fra borgerne er det samme, som
da opgaverne lå i kommunerne«, oplyser han
i et skriftligt svar til Folkeskolen og fortsætter:
»Når man ringer til Udbetaling Danmark,
tages telefonen der, hvor der er ’ledige hænder’, hvad enten det er i Hillerød eller Frederikshavn. Det giver kort telefonventetid. Alle
vores rådgivere har adgang til alle sager og
ved derfor, hvad der er sket i den konkrete
sag. Derfor er det sjældent et problem, hvis
flere rådgivere hjælper samme borger«.
Michel Weber understreger, at Udbetaling
Danmark har høje mål for kundetilfredshed, og
pointerer, at kritik altid bliver brugt til at overveje, hvordan man forbedrer sagsbehandlingen.
»Vi har en tæt dialog med rigtig mange
faglige organisationer og deres rådgivere og
bruger deres erfaringer til at give deres medlemmer en god service. Derfor har jeg også
på baggrund af Folkeskolens henvendelse
inviteret Danmarks Lærerforenings ledelse til
dialog«, oplyser Michel Weber.
På Østerbro håber Peter Schelle-Jækel, at
det vil føre til større retssikkerhed for borgerne, at Udbetaling Danmark og Danmarks
Lærerforening nu går i dialog.
freelance@dlf.org

I ATP, som Udbetaling Danmark er en del af,
kan underdirektør Michel Weber ikke udtale
sig om de konkrete sager.
»Men jeg vil ikke udelukke, at der sker fejl,

Sofie ØStergaard i MadagaSkar Med UNiCef daNMark
UNderviSNiNgSMateriale oM bØrNerettigheder for MelleMtriNNet

Sofie på jagt efter

børnevenlige skoler
www.unicef.dk/sofieimadagaskar
16 /
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GoCook hele året
- nyt bogsystem
Kogebog
til hjemmet
på 60 sider

GoCook er mere end smagekassen. Arbejd
praktisk og undersøgende med Gocook hele
året. Brug GoCookbogsystemet i fx madkundskab, natur/ teknologi el. til understøttende
undervisning.
Bogsystemet er gratis. Du betaler kun fragten.

Grundbog
på
100 sider

Bestil 2 klassesæt til

399,-

Du betaler KUN fragtprisen

Bestil og læs mere på skolekontakten.dk
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K LI P F R A nettet

Torsdag 6. november 2014 kl. 14.00
Foto: Kim Vadskær

Minister:

Kan man ikke stave,
skal man ikke bestå
Lærerstuderende uden basale stave- eller regnefærdigheder skal ikke bestå, uanset hvor godt de
klarer den mundtlige del, siger uddannelsesminister. Vi kan ikke dumpe mundtligt stærke studerende,
mener censorformand.
Uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen
mener, at der er tale om en misforståelse af
de nye regler, hvis en lærerstuderende kan
bestå udelukkende ved at klare sig godt i den
mundtlige del. I den nye læreruddannelse får
de studerende én samlet karakter for den
skriftlige og den mundtlige eksamen i for eksempel dansk, fransk og matematik.
I årets censorrapport har censorerne skarpt
kritiseret dette, fordi der med kun én karakter
er risiko for, at en studerende, der ikke kan stave eller regne, løfter sig op over beståetgrænsen ved at give en god mundtlig præstation.

»Helt kort må man sige, at selvfølgelig
skal man ikke kunne blive dansklærer i folkeskolen, hvis man ikke kan stave«, siger Sofie
Carsten Nielsen.
Formanden for censorerne ved læreruddannelsen, Hans Krab Koed, mener derimod
ikke, at censorerne med den nuværende
studieordning i hånden kan dumpe en studerende, som klarer den skriftlige delprøve til
dumpekarakter og den mundtlige i top.
Bekendtgørelsen for læreruddannelsen
siger: »Prøven i hvert undervisningsfag består af to delprøver med hver sin prøveform,

og der gives en samlet karakter for undervisningsfaget«. Den studerendes præstation
skal vurderes ud fra en samlet vurdering af
delprøverne. Ud fra de formuleringer mener
Hans Krab Koed ikke, at censorerne kan tillade sig at følge ministerens råd. De skal give
én samlet karakter. Censorformanden håber,
at forligspartierne bag læreruddannelsen vil
se på censorernes kritik.
kra@dlf.org

Onsdag 12. november 2014 kl. 06.45

Ordblindeinstituttet på vej til at blive nedlagt
Ballerup Kommune vil ændre skolestrukturen, og i den sammenhæng er det planen, at Ordblindeinstituttet skal lægges sammen
med kommunes ordblindeklasser som et samlet tilbud på én skole.
Ballerup Kommune overtog Ordblindeinstituttet i forbindelse med
kommunalreformen i 2007. I dag underviser instituttet egne elever, hvoraf langt de fleste kommer fra andre kommuner, ligesom
instituttet holder kurser og giver supervision til lærere og foretager
læseundersøgelser af ordblinde elever fra almindelige folkeskoleklasser.

18 /

Forslaget har været i høring, og en endelig beslutning ventes i
slutningen af november.
Fra flere sider advarer man kraftigt imod at nedlægge Ordblindeinstituttet som en selvstændig enhed med egen økonomi, pædagogisk ledelse og personale for at kunne bevare fagligheden og
specialiseringsniveauet.
folkeskolen@dlf.org
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Fik du
læst:

Stemmer fra skolen:
»Tilstedeværelsespligten hjælper mig«
Ny serie om skolehverdagen på folkeskolen.dk

Mandag 3. november 2014 kl. 14.03

Onsdag 12. november 2014 kl. 07.05

Torsdag 6. november 2014 kl. 10.17

Torsdag 6. november 2014 kl. 10.17

Ministerudspil: Mere
skolegang og mindre
prøvetid i 9. klasse

4kløverskolen:
Lærerne må nu flekse op
til fem timer om ugen

Afløbsrens eksploderer i
ansigtet på fysiklærer

Prøvesystemet skal gøres mere
effektivt, så der bliver mere tid
til undervisning og samvær mellem elev og lærer, hedder det i
det politiske udspil til ændring af
afgangsprøverne, som undervisningsministeren har fremlagt for
folkeskoleforligspartierne. Det
betyder, at der skal være kortere tid mellem de skriftlige og
mundtlige afgangsprøver – de
skriftlige skal rykkes hen mod de
mundtlige. Samtidig vil ministeren lukke muligheden for at gennemføre færdighedsafgangsprøver på papir.

39 timers arbejdsuge og 208
arbejdsdage er stadig udgangspunktet, men ledelsen på 4kløverskolen i Nyborg har besluttet,
at alle lærere kan flekse op til
fem timer af deres forberedelsestid om ugen mellem klokken
6 og 17. Det må bare ikke gå ud
over deres møder.
»Vi må arbejde hjemme de
timer, møde senere eller forberede os hjemme om aftenen, hvis
det passer os«, fortæller lærer
Susanne Andersen fra skolens
Frørup-afdeling. »Det betyder, at
vi kan blive mere effektive i vores
forberedelse«.

Kommuner truer med
at tvangsfjerne skolevægrende elever med
autisme
Landsforeningen Autisme får
henvendelser fra et stigende
antal forældre, der fortæller, at
kommunerne truer med sanktioner, hvis forældrene ikke vil
tvinge deres børn i skole. I de
mest grelle eksempler truer
kommunen med at tvangsfjerne
barnet. Landsforeningen vurderer, at konflikterne udvikler
sig, fordi barnet er i et forkert
skoletilbud.

Når stanniol og afløbsrens blandes i en flaske, udvikles der gas,
og flasken eksploderer. Det ville
en fysiklærer på Ulstrup Skole
vise tre elever. Han tog nødvendige sikkerhedsforanstaltninger
og gik udenfor med forsøget,
men da flasken ikke eksploderede, gik han hen til den. Så
eksploderede den, og han fik ætsende væske i ansigtet. To elever
blev ramt, men alle er sluppet
uden varige mén.

Torsdag 6. november 2014 kl. 15.54

nyheder på:

Mest læste:

Antorini:

Forberedelsesmængden er ikke
et mål i sig selv

•D
 ebat: Læreruddannelsen
– nej tak

Det er elevernes resultater, der tæller i folkeskolereformen, og ikke hvor lang tid der bliver
brugt til forberedelse, slog undervisningsminister Christine Antorini fast i et samråd i Folketinget om folkeskolens resurser.
»Anerkender ministeren, at lærerne har
fået mindre tid til efterbehandling og forberedelse?« spurgte Rosa Lund fra Enhedslisten.
Undervisningsministeren svarede, at KL og
regeringen har aftalt, at lærerne i gennemsnit
skal undervise to klokketimer mere.

•H
 asteforlig om mindre undervisningstid til Tårnbylærere

•P
 olitiker forsvarer konstituering: Man skal give folk en
chance

Mest kommenterede:
•S
 koleleder siger op: »Jeg
kan ikke stå inde for den
måde, det kører på«
•A
 nsat bag lukkede døre:
Tårnby-skole får kontroversiel leder
Foto: Les Kaner

•K
 ommune giver lærere
mundkurv på
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»Hej 6.v. Jeg synes, at det
er en fin klasse, vi har«

Det kræver stort overblik og gehør at være klasseleder. Forsker i didaktik
og klasseledelse Helle Plauborg pointerer i sin ph.d.-afhandling, at der er
sammenhæng imellem det didaktiske, det faglige og det sociale.
A f E s b e n C h r i s t e n s e n / I l l u s t r at i o n : P e r n i l l e M ü h l b ac h / F o t o : P e t e r He l l e s E r i k s e n

»Goddag, velkommen til. Du går nu ind i et læringsrum«. Læreren giver hånd til hver enkelt
elev på vej ind i klassen. Frikvarteret med dets
larm og konflikter bliver pakket væk og glemt.
Sådan tog læreren imod eleverne i 6.
klasse i den byskole, der i Helle Plauborgs
ph.d.-afhandling er blevet til »Byklassen«.
Den blev blandt elever og lærere opfattet som
en problemklasse.
Som en af eleverne hviskede til Helle
Plauborg, da hun var ude at observere klassen:
»Vi er sådan en klasse, som larmer meget,
og hvor det er gået lidt galt«.
Fortællingen om klassen ligger altså fast
– både hos elever og hos en stor del af deres
lærere: Det er ofte ikke muligt at undervise i
Byklassen, som i øvrigt består af elever, der er
rekrutteret fra et socialt belastet område.
Men i klasselærer Mettes øjne var klassen ikke på samme måde læringsresistent,
fortæller Helle Plauborg. Blandt andet fordi
hun sørgede for en klar adskillelse mellem
det, der foregik i undervisningen, som var for
vigtigt til at blive ødelagt, og de skærmydsler,
der måske var opstået i elevernes frie tid.
»Det var i frikvarterer og på trivselsmøder,
altså uden for undervisningen, at hun tog
kampene. For når man hiver det ind i undervisningen, så er det alle elever, der skal bruge
tid på at høre om, at nu har Fahid igen klokket i det ved at smadre en rude eller stjæle
fra en ældre dame i et nærliggende center«,
fortæller Helle Plauborg.
Det er undervisningen for vigtig til.
Det var derfor, Mette i en periode før hver
lektion tog imod eleverne med indgangsbønnen:
»Goddag, velkommen til. Du går nu ind i
et læringsrum«.
20 /

Hilsenen markerer en væsentlig overgang
for eleverne:
»Nu er fritiden forbi, nu skal du indstille
dig på, at det er noget andet, du skal fokusere
på. Det her er et andet rum, og det, vi er
sammen om i det her rum, er primært det
faglige. Det var budskabet til eleverne. Uanset
hvor hardcore de var. Hvis hun skulle ringe
til forældre eller socialrådgivere, foregik det i
frikvarteret«, fortæller Helle Plauborg.
Helle Plauborg er oprindeligt uddannet

Det er meget sjældent, at
jeg har oplevet, at elever
ikke ønsker at lære noget.
H e l l e P l au b o r g

lærer – i dag er hun forsker i klasseledelse og
didaktik på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet (DPU). Hun var
også en del af en ekspertgruppe omkring ro
og klasseledelse, der blev nedsat i forbindelse
med folkeskolereformen. Hendes nyligt afleverede ph.d.-afhandling kredser om, hvordan

det didaktiske, det faglige og det sociale spiller sammen i undervisningssituationer.
Som en del af arbejdet med afhandlingen
fulgte hun i skoleåret 2011-2012 flere klasser
på forskellige skoler. Folkeskolen mødte Helle
Plauborg for at få uddybet pointerne med udgangspunkt i observationerne fra Byklassen.

Individ eller kollektiv
Lærere og elever i og omkring Byklassen
var enige om fortællingen om klassen – den
bestod af uromagere, det var svært at udsætte
for undervisning, som kunne føre til læring.
Men Helle Plauborg fremhæver, at klassen
bestod af 24 elever, og kun en del af eleverne
opførte sig problematisk.
»Meget ofte kommer jeg ud i klasser, der
har ry for at være vanskelige. I de klasser er
det ofte hele klassen, der får skældud. I Byklassen var det otte drenge, der var udpeget
som uromagere. Der var 12 piger, der havde
ry for at være gode piger. Og fire elever, der
sjældent figurerede i nogle af beskrivelserne
af klassen. Klassen har altså ry for at være en
vanskelig klasse, til trods for at det faktisk er
godt og vel halvdelen af klassen, der gerne vil
lære noget og gør sig umage i timerne«, siger
Helle Plauborg.
Det er netop en af grundene til, at det er
hensigtsmæssigt at håndtere konflikter uden
for undervisningen. For hvordan kan læreren
handle, når nogle elever vitterlig har stormet
over grænsen for den ordentlige opførsel. Og
når de udgør en tredjedel af klassen – som i
dette eksempel – kan det være svært at få sat
det faglige på dagsordenen i timerne.
»Det gjorde Mette ved i sin didaktisering af
undervisningen at gøre meget ud af at klæde
eleverne på til de opgaver, de skulle arbejde

folkeskolen / 20 / 2014

141969 p20-24_FS2014_Helle_Plauborg_FINAL.indd 20

17/11/14 15.23

Klasseledelse handler ikke kun
om bekæmpelse af uro, ifølge
Helle Plauborg skal klasseledelse ske gennem det faglige,
didaktiske og sociale.
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tematiseret
med, og sørge for, at det faglige blev attraktivt
for eleverne at engagere sig i, samtidig med
at der var værdige relationer til eleverne.
Derudover rettede hun skældud mod enkelte
elever frem for mod hele klassen. Eksempelvis
sagde hun i en lektion til Fahid: »Kunne jeg få
lov til at gå i gang nu, for du bliver ved med
at forstyrre med alt muligt andet end det, det
handler om«, siger Helle Plauborg.

»Hej 6.v«
Hvis det ikke lykkes for læreren at tage konflikterne med den enkelte, ender det let med
skældud til alle 24 elever. I interview med
Helle Plauborg fortæller de elever, der gerne
vil lære, om et skoleliv præget af utryghed og
bekymring. Og det sætter gang i nogle uhensigtsmæssige mønstre.
»Uden at rode gåden om hønen og ægget
ind i analysen tyder noterne fra observationerne af undervisningslektioner på, at lærernes vrede og hævede stemmer forstærker elevernes behov for lindrende kontakt, der igen
fører vrede og hævede lærerstemmer med
sig«, fortæller Helle Plauborg. Hun fortæller
for eksempel om Amira og en undervisningssituation, hvor eleven prøver at ændre rummet,
så det er til at holde ud at være i for hende og
de andre elever:
I en matematiktime er opgaven uklar – en
trekant skal tegnes større efter et bestemt størrelsesforhold, og papiret kan ikke rumme den
større version. Klassen reagerer med uro – eleverne prøver at hjælpe hinanden. Stemningen
og læreren er anspændt, og Amira skriver på
tavlen:
»Hej 6.v. Jeg synes, at det er en fin klasse,
vi har«.
Læreren Jan beder hende lade være – men
så snart han vender ryggen til, fortsætter hun.
Andre elever kommer også på banen. En går
over til en anden for at låne en lineal – læreren
bliver vred og siger:
»Jeg vil ikke have nogen folkevandringer
overhovedet. Det kan I ikke administrere«.
Amira står nu bagerst i klassen og kigger
ud ad vinduet: »Det sner«, siger hun højt. Stolene skramler, fordi alle eleverne vil ned at se
på snevejret – der er ganske fiktivt. Læreren
ryster på hovedet og giver opgaverne for som
lektier, før klassen får lov til at tage madpakkerne frem.
»Det er enormt svært at være elev i et
klasserum, hvor angst og hævede, vrede lærerstemmer fylder i den grad, det gjorde i det
klasserum. Så hun prøvede at skabe en helt ny
kontekst«, siger Helle Plauborg.
22 /

Helle Plauborg er tidligere
lærer og forsøger med sin
forskning at vise nye handlemuligheder i relation til
undervisningspraksis.
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»Hun er i gang med at sige, at det er enormt
svært at være elev i et rum, hvor alle 24 får
skældud, når det kun er nogle få, vreden er
rettet imod. Hun forsøger at begå sig i det ved
at skabe en ny kontekst. Læreren står og råber
ad hende – og du skulle se, hvordan de alle sammen styrter hen til vinduet, da hun råber, at
det sner. Hun forsøger sig med den begejstring,
der følger med den første nyfaldne sne, at sige:
’Hey, vi kunne have det anderledes med hinanden’«, siger Helle Plauborg.

Forstå feedbacken
At gennemskue denne type situation kræver et
stort overblik og gehør for, hvad der i virkeligheden foregår. Men det er svært.

Det interessante er, at
analyserne illustrerer, at
det sagtens kan lade sig
gøre at undervise på
måder, der på én gang
fremmer såvel faglighed
som prosocialitet.
H e l l e P l au b o r g

»I 1970 udkom en bog, der hedder: ’Don’t
smile until christmas’, af Kevin Ryan. Den har
været meget udbredt i didaktiske kredse. Den
handlede om, at man skulle være stram i betrækket det første halve år indtil jul. Og når man
fik skik på klassen, så skulle man bløde lidt op.
Der er intet, der tyder på, at det er den rigtige
vej at gå«, siger Helle Plauborg og uddyber:
»Hvis man bare markerer og skælder ud, skiller man det didaktiske, det faglige og det sociale
ad. Så får man sagt: Lige nu er jeg den, der skal
være autoriteten herinde. Jeg er den, der opererer med bydemåder og får udstukket kursen.
Men jeg påtager mig ikke samtidig at didaktisere
undervisningen på en måde, der gør den tilgængelig for jer. Eller involverer jer i undervisningen.
I skal bare gøre det, fordi jeg er den, der har
magten. Det er den diskurs, man også kan høre

i den offentlige debat, når parolen bliver, at der
skal være flere sanktioner og mere straf i folkeskolen«, siger Helle Plauborg. For hende ligger
der en fejltolkning i den analyse.
»Man kan ikke vide, at børnene ikke har
intentioner om at lære noget. Langt de fleste
af de klasser, jeg har observeret, vil gerne lære
– også Byklassen bliver for eksempel en bedre
klasse i løbet af året. Det er meget sjældent, at
jeg har oplevet, at elever ikke ønsker at lære
noget. Ved at tænke i sammenhænge mellem
det didaktiske, faglige og sociale kan bøtten
vendes«, siger hun.
»Som lærer skal man være opmærksom
på, at de her ting hænger sammen, og at det
ikke nytter noget kun at fokusere på, hvordan
jeg får markeret og disciplineret eleverne.
Jeg er nødt til også at tænke det ind i en sammenhæng, hvor mit primære fokus, når jeg
forbereder undervisningen, er at skabe meningsfuldhed for eleverne og gøre det tydeligt
for dem, hvordan de kan gøre det godt. Jeg
er nødt til at tænke på forhånd, hvad der kan
blive svært for eleverne. Hvad kan give dem
udfordringer, hvordan gør jeg det lettere for
dem at forstå den her opgave? At have tænkt
undervisningen igennem på en facon, hvor
man er forud for situationen, når man forbereder sig. For eksempel have løst målestoksopgaven selv og set: Hov, den kan ikke være på
papiret«, siger Helle Plauborg.

Trivsel og læring
Ud over at lede gennem de didaktiske valg skal
læreren også forholde sig til og lade det faglige
og sociale være bærende for den gode undervisning, fordi de ting hænger sammen.
Helle Plauborg understreger, at hun arbejder med et klasseledelsesbegreb, hvor klasseledelse ikke alene handler om urobekæmpelse.
»Hvis vi afgrænser klasseledelse til kun at
handle om disciplinering og reduktion af uro,
skiller vi noget ad, der i virkeligheden hænger
sammen, og i den bevægelse fratager os selv
muligheder for at blive klogere på, hvad det vil
sige at udøve klasseledelse. Det didaktiske, det
faglige og det sociale udgør hinandens gensidige forudsætninger.
»Det faglige og sociale kommer vi tit til at
tænke som noget, der lever hvert sit selvstændige liv. For eksempel når man hører lærere
sige, at eleverne ikke kan lære noget, hvis de
ikke trives. Altså først kommer trivslen, og så
kan de begynde at lære noget. Eller hvis man
siger: Vi skal ikke kun fokusere på det faglige
– eleverne skal også have det godt sammen
socialt. Som om det at fokusere på det faglige
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Det faglige og sociale
kommer vi tit til at tænke
som noget, der lever
hvert sit selvstændige liv.
For eksempel når man
hører lærere sige, at
eleverne ikke kan lære
noget, hvis de ikke trives.
Altså først kommer trivslen, og så kan de begynde
at lære noget.
H e l l e P l au b o r g

står i modsætning til det at arbejde med at
udvikle velfungerende klassekulturer«, siger
Helle Plauborg og fortæller, at det faglige også
let bliver overhund.
»Du kan også se det i de politiske tekster.
Efter Pisa-undersøgelserne som regel til fordel
for det faglige, for eksempel i folkeskolereformen: Et fagligt løft af folkeskolen. Vi kommer
til at tale om det, som om det faglige lever et
selvstændigt liv, og det sociale gør det samme.
I undersøgelsen har jeg forsøgt at udfordre
den tendens og vise, at det didaktiske, det
faglige og det sociale er stærkt integreret. Så
at arbejde for at løfte det faglige i folkeskolen
står ikke i modsætning til at løfte trivslen i
folkeskolen. Det, jeg kalder socialitet. Det interessante er, at analyserne illustrerer, at det
sagtens kan lade sig gøre at undervise på måder, der på én gang fremmer såvel faglighed
som prosocialitet«, siger Helle Plauborg.
Lærer- og elevnavne er anonymiserede i
både denne artikel og forskningsartiklen.
Observationerne i artiklen kan i øvrigt
læses i den videnskabelige artikel: »Klasseledelse via intraaktivitet af didaktik, faglighed
og socialitet – eksempler fra et casestudie«,
der udkommer i antologien »Klasseledelsens
dilemmaer: Fortsatte magtkampe i praksis,
pædagogik og politik«. Antologien er redigeret
af John Krejsler og Leif Moos.
esc@dlf.org
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lærer til lærer
Foto: Carina Hartvig Bruun Severinsen

Højt engagement prægede dysten mellem eleverne fra fire kommuner, da de
skulle bygge robotter og programmere
dem til at køre smart og sejt, beretter
Carina Hartvig Bruun Severinsen, der er
lærer for 10iCampus i Varde.

Elever programmerer sejt kørende robotter
ningen spændende, for materialet giver næsten
uanede muligheder for sindrige konstruktioner
Tekst
– som endda kan bringes til at bevæge sig!
Eleverne har samlet, skilt ad, afprøvet, forkastet, bygget op igen, programmeret, ændret
og opstillet brugbare og ubrugelige hypoteser i
massevis. Der er lavet baner ude og inde, gjort
Der var gang i samarbejde og fantasi tirsdag den
forsøg med trapper og med plane flader, kun
7. oktober på 10iCampus i Varde. Der blev affantasien (og indimellem nogle fysiske rammer)
holdt kommunemesterskab i at designe og konhar begrænset mulighederne.
struere et køretøj, som ud over at se sejt
Det var derfor nærliggende at
ud også skulle kunne køre.
lade andre få del i begejstringen
Det blev en fantastisk dag.
med disse første iværksætterFra hver af Varde Kommunes
Under Lærer til lærer på
skridt og invitere nogle yngre
i alt ti overbygningsskoler var to
folkeskolen.dk kan du fortælle
elever til at være med til at kreere
elever og deres lærere inviteret til
om gode undervisningsforløb
køretøjer og til at afprøve deres
at deltage i dysten, og heraf havog dele viden, råd og
billeder.
funktionalitet. Det var baggrunden
de fire skoler kunnet afse tid til at
for dagen, og hvad var mere nærligdeltage. Konkurrencen skulle samle
gende end at udråbe den til en konkuren flok naturvidenskabsinteresserede
rence mellem de deltagende skoler – selvfølunge, vække deres nysgerrighed og konkurrengelig med fine præmier til de vindende hold.
cevilje og give dem en spændende og anderledes
Dagen startede klokken 8.00, og klokken
dag, der gjorde arbejdet med faget vedkommen12.10 skulle de fremstillede produkter, de køde. Det lykkedes til fulde.
rende robotter, være klar til præcisionskørsel på
Gennem et års tid har Science-linjen på
den markerede bane. Hvert hold fik ved dagens
10iCampus arbejdet med køretøjer i Lego Mindbegyndelse udleveret et byggesæt og gik efter
storms. Arbejdet med de små robotter kan om
en kort introduktion i gang med at løse dagens
noget sætte gang i fantasien og gøre undervisCarina Hartvig Bruun Severinsen
lærer
10iCampus
Varde

opgaver. Formiddagen var præget af dyb koncentration og seriøse diskussioner om alt det,
der kunne influere på mulighederne for at skabe
et kommende vinderprodukt! Der var rigtig
mange ting, der skulle være opmærksomhed på:
Et af kravene var for eksempel, at køretøjet ikke
»bare« skulle kunne køre en forud programmeret
rute, det skulle også se smart og sejt ud!
Det blev en dag med højt energiniveau og
meget læring, men også med tid til hygge. De
unge var engagerede, flittige og ivrige, der var
tale om konkurrence på et virkeligt højt fagligt
plan, og det viste en naturfaglig tilgang på et
fornemt niveau. De unge, som kom fra Agerbæk
Skole, Blåvandshuk Skole, Brorsonskolen og
Lykkesgårdskolen, mente alle efterfølgende, at
de havde haft en rigtig sjov og faglig dag, at det
egentlig havde været »den bedste dag i min skoletid!« – og de var bare gode alle sammen!
Vinderne blev holdet fra Agerbæk Skole tæt
forfulgt at Blåvandshuk Skole. Efter overrækkelsen af præmier og diplomer var det en flok
tilfredse elever, der kunne tage hjem til deres
skoler, i vished om at de havde repræsenteret
skolen på bedste vis.
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Skoleskift:

fra 28 til 24 lektioner
11 år har Christina Funch Bengtson været lærer på
Hedelyskolen i Greve, men udsigten til alt for lidt tid
til forberedelse fik hende til at søge nyt job. I Hvidovre
fik hun tæt på fire færre lektioner, færre andre opgaver og tid nok til at forberede undervisningen.
Tekst

Maria Becher Trier

Foto

Lars Just

Christina Funch Bengtson fik et skema på Hedelyskolen i Greve med 27
lektioner og to lektioner med understøttende undervisning. Derudover
havde hun klasselærerfunktion, skulle sidde i udviklingsgruppen, trivselsgruppen og fagudvalget for musik og dansk. Hun var koordinator
for skolekoncerter og tovholder for »Skolen 200 år«. Hun var kontaktlærer for elevrådet, og hun skulle have tre til fire gårdvagter om ugen.
»Jeg ville få op imod 28 lektioner på Hedelyskolen. Jeg havde mange
opgaver ved siden af undervisningen. Det betød, at jeg havde meget
lidt tid tilbage til forberedelse. Det var ikke noget, jeg kunne leve
med«, siger Christina Funch Bengtson.

Søgte nyt job

Christina Funch Bengtson frygter, at manglende forberedelse i nogle kommuner går ud over elevernes læring. »For
er det nogle slidte, slidte lærere, som ikke kan få tingene
til at hænge sammen og møder uforberedte op, kan man
være bekymret for kvaliteten af undervisningen«.

Allerede i foråret var hun frustreret over, at Greve Kommune ikke
kunne melde ud om, hvordan lærernes arbejdstid skulle placeres.
Først meget sent blev det besluttet, og den langsomme udmelding fik
en god kollega til at finde et nyt job på Holmegårdsskolen i Hvidovre.
Da Christina Funch Bengtson hørte om kollegaens erfaringer, valgte
hun uopfordret at søge job på samme skole. I første omgang fik hun
dog ikke jobbet og endte derfor med udsigten til et skema med rigtig
mange undervisningslektioner på Hedelyskolen, hvor der blev brugt
rigtig meget energi på den nye arbejdstidslov.
»Alle lærerne på Hedelyskolen har mange lektioner. Allerede før
reformen blev indført, havde lærerne på Hedelyskolen flere lektioner
end andre steder. Alligevel har de valgt at skrue yderligere op«, siger
Christina Funch Bengtson og fortæller, at lektionerne på begge skoler
er af 50 minutters varighed.
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Da hun kort før sommerferien alligevel fik
tilbudt jobbet på Holmegårdsskolen i Hvidovre, takkede hun ja.

Færre opgaver
Hun fik tilbudt et skema med 24 ugentlige
lektioner som udgangspunkt. Hun er klasselærer og vejleder i brug af kompenserende
hjælpemidler. Derudover spiser hun med
1.b mandag og onsdag i tyve minutter ud af
et fyrre minutter langt frikvarter og har en
enkelt gårdvagt fredag i tipausen. Men det
væsentligste for Christina Funch Bengtson er,
at hendes skema er langt mere fleksibelt.
»Vi har tilstedeværelsespligt tre dage om
ugen. Jeg kunne godt gå på arbejde fra 8-16
alle dage. Jeg tror bare ikke, jeg ville være en
lige så god lærer, hvis jeg ikke har et minimum af fleksibilitet. Jeg ville føle mig meget
frustreret, hvis jeg havde uger, hvor jeg ikke
havde nået det, jeg skulle, og derfor ikke
kunne forberede mig ordentligt«.

Lærerne i Greve er ekstra
pressede på tid

Tilstedeværelse udskudt

I Greve var der i begyndelsen af oktober
kun registreret én ledig lærer i Lærernes
A-kasse. Samtidig viser en rundspørge
blandt tillidsrepræsentanterne i Greve,
at der er op mod 18 ledige lærerstillinger
og fire ledige lederstillinger i kommunen.
Faktisk er der ledige lærerstillinger på ni ud
af kommunens 12 skoler. Og det er ikke kun
i Greve, at manglen på lærere begynder
at presse på. En opgørelse fra Lærernes
A-kasse i begyndelsen af oktober viser, at
24 kommuner har højst fem ledige lærere,
og i 16 andre er mellem seks og ti lærere
uden job.
I Greve mener den lokale lærerkreds,
at en del af forklaringen skal findes i, at
Greves lærere siger op og søger mod kommuner, hvor der er bedre arbejdsvilkår for
lærere. Næstformand i Greve Lærerforening
og medlem af DLF’s hovedstyrelse Dan Løwe
kalder situationen for »meget alvorlig«.
»Vi oplever, at et stort antal lærere rejser
fra Greve. Tendensen er, at de flytter fra
kommunen til andre nærliggende kommuner, hvor vilkårene er bedre. Vi har ikke
mange ledige lærere i Greve«, siger Dan
Løwe.
»Om der bliver tale om et rekrutteringsproblem, må tiden jo vise, men det er traditionelt omkring sommerferien, de fleste
lærere skifter job, og altså det tidspunkt på
året, hvor det er ’nemmest’ at rekruttere de
velkvalificerede«.

Frygter A- og B-skoler
Christina Funch Bengtson frygter, at eleverne
på skoler i økonomisk pressede kommuner
bliver tabere i den nye skolereform.
»Det kan få konsekvenser for elevernes
undervisning og læring. For er det nogle
slidte, slidte lærere, som ikke kan få tingene
til at hænge sammen og møder uforberedte
op, kan man være bekymret for kvaliteten af
den undervisning, som er i de timer«, siger
Christina Funch. »Det betyder meget for tilfredsheden med arbejdet. Men også for den
kvalitet, som børnene møder. Det er selvforstærkende. Hvis man føler sig velforberedt,
bliver det bedre for alle. Det er velforberedte
lærere, der er klar til at kaste sig ud i mere
ambitiøse projekter. Hvorimod uforberedte
lærere holder igen«.
mbt@dlf.org
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Foto: Stig Nielsen

De tre dages tilstedeværelsespligt på Holmegårdsskolen bliver dog først en realitet efter
jul, for lærernes arbejdspladser er endnu
ikke klar. Og det giver en stor fordel, at ikke
alle forandringer skal indføres på samme tid,
mener Christina Funch Bengtson.
»Vi har mulighed for at give reformen en
god indføring. Vi har bedre tid til at snakke
reform. På Hedelyskolen var der rigtig meget
tid, der blev brugt til at snakke arbejdstid.
Man måtte snakke om rammerne, før man
kunne tage hul på reformen«.

Efter sommerferien er der stadig ledige stillinger på skolerne
i Greve. Lærerkredsen frygter, at høje undervisningstimetal i
kommunen skræmmer kvalificerede lærere væk. En meget
alvorlig situation, siger kredsformand Dan Løwe.

»Vi oplever, at et stort antal lærere rejser fra Greve. Tendensen er, at de flytter til andre nærliggende kommuner,
hvor vilkårene er bedre«, siger næstformand i Greve Lærerforening Dan Løwe.

Lærerne på Hedelyskolen i Greve har et
af de højeste undervisningstimetal i kommunen. Men skoleleder Inge-Lise Hvid
mener ikke, at lærerne forlader skolen af
den grund. Hun har selv netop haft 28 kvalificerede ansøgere til et barselsvikariat på
skolen. Hendes skolelederkolleger mener, at
antallet af ledige lærerstillinger i kommunen
er lavere end det, som Greve Lærerkreds er
nået frem til. På hendes skole er der kun én
lærer, som har begrundet sin opsigelse med
den nye skolehverdag.
Men hun medgiver, at der er pres på
tiden.
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Hvis man sammenligner med
politiet, ville det svare til, at det
var politisk besluttet, at politiet
skulle opklare 20 procent flere
indbrud, men man ville have det
samme antal betjente.
Inge-Lise Hvid
Skoleleder

Få 5% i rente på
lønkontoen
Døgnflue – eller for godt til at være sandt. Det var nogle af
reaktionerne, da Lån & Spar introducerede Danmarks højeste
rente. I dag, 5 år efter, nyder mange medlemmer af DLF stadig
godt af 5% rente på lønkontoen.
Få den højeste rente på din lønkonto
Med LSBprivat®Løn får du 5% i rente på de første 50.000 kr.
Og ja, så er der 0% på resten. Har du over 50.000 kr., kan du
altid flytte dem over på en opsparingskonto. Desuden får du
andre medlemsfordele som for eksempel billige billån. Det
eneste du skal, er at samle din privatøkonomi hos Lån & Spar.
Sådan får du 5% på din lønkonto
Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse.
Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn
er en del af en samlet pakke af produkter og services. Og
vi skal kunne kreditvurdere din økonomi ift. den samlede
pakke.
Logo farver:

»Jeg synes ikke, man kan skyde på kommunerne. Når regeringen har så ambitiøse mål for
reformen, så burde den også have finansieret
den«, siger Inge-Lise Hvid. »Hvis man sammenligner med politiet, ville det svare til, at det var
politisk besluttet, at politiet skulle opklare 20
procent flere indbrud, men man ville have det
samme antal betjente, og så skulle den enkelte
politimand løbe meget hurtigere – og det er
det, der sker på skoleområdet«.
Timetallet på Hedelyskolen er højt af flere
årsager. Blandt andet fordi skolen har valgt, at
pædagoger ikke så ofte arbejder alene, og også
fordi Greve Kommune har en tildelingsmodel,
der betyder, at lave klassekvotienter udløser
færre resurser. Inge-Lise Hvid vil gøre, hvad
hun kan, for at lærerne får færre undervisningstimer næste skoleår.
»Jeg synes, det er svært at se på, at lærerne
føler sig trængte. Jeg har ikke for alvor noget
at stille op. Selv om vi lægger alle resurser om,
så bliver det omkring en times tid, vi kommer
ned i undervisningstid. Det er problematisk,
for stemningen bliver påvirket af det, selv om
lærerne går meget professionelt til opgaven
med at løfte skolereformen«.

Du behøver dog ikke flytte eksisterende realkreditlån,
Rød: 20/100/80/40
men evt. ændringer og nye lån skal formidles gennem
Lån & Spar og Totalkredit.
Blå: 100/70/40/10
Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. august 2014

5% i rente på løn
med
Logo
farver:
5 år
n – dét skal fejres!
oe
kont
Rød:
20/100/80/40
vekort til Magasin til en
d ga100/70/40/10
VinBlå:
værdi af 5.000 kr.
scan
Gå på lsb.dk/5 – eller i
QR-koden og vær med enCMYK
fødselsdagskonkurrenc

S/H

lsb.dk/5

HAR
HØJESTE
CMYK DU DANMARKS
S/H
RENTE PÅ DIN LØNKONTO?
Ring:

Direkte til os på 3378 1930

Online: Gå ind på lsb.dk/dlf og vælg
’book møde’, så kontakter vi dig.
Hvis du allerede er kunde hos Lån & Spar,
så kontakt din rådgiver og tag en snak om
dine muligheder.

mbt@dlf.org
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debatteret

Bagedysten, folkeskolen
og kommunen 3.0
Folkeskolen er vendt på hovedet, og forandringerne står i kø. Hvordan skaber vi læring, trivsel og
arbejdsglæde i det setup? Vores bud er blandt andet at afskaffe kunden og genindføre borgeren.

Kronik
Af Bent Eriksen,
Formand
Skanderborg-Odder
Lærerkreds

Lisbeth Binderup,
kommunaldirektør
Skanderborg Kommune

Torben Steen,
chefkonsulent
Skanderborg Kommune

Har I set »Den Store Bagedyst« i tv? Her
konkurrerer amatører i kagebagning, og der
kæmpes på både håndelag, fantasi, mod,
overblik og stærke nerver. Det sætter ekstra
pres på, at de brandvarme tv-projektører ødelægger alt, hvad der i kogebøgerne kaldes »almindelig stuetemperatur«. Det giver ekstreme
arbejdsvilkår; bagerne sveder, husblassen vil
ikke stivne, de tårnhøje lagkager får slagside,
og chokoladefigurerne synker sammen.
Lige nu findes der medarbejdere overalt
i kommunerne, der kæmper under omtrent
de samme betingelser, det vil sige med en ny,
svær opskrift og med tidspresset som en faktor, der kan mærkes. Brændende spotlys og
nærgående kameraer kender de også til. For
pressen, offentligheden, børn og voksne holder øje med hvert eneste skridt og er klar til
at give deres anmeldelser med det samme. Vi
taler selvfølgelig om de pædagoger og lærere,
30 /

der lige nu er ved at finde ud af, hvordan
man kan bruge de mange forandringer til at
gøre folkeskolen endnu bedre.

Pres på lærere og pædagoger
Det, som foregår i lærernes hverdag, er selvfølgelig ikke genstand for almindelig familieunderholdning som i »Den Store Bagedyst«.

Når lærerne bliver stressede
og bryder sammen, så er det
alvor og kan koste dem jobbet
og livsgrundlaget – og det kan
vi selvfølgelig ikke tillade.
Sådan er det ikke i »Den Store Bagedyst«. Her
er stress noget, man påfører deltagerne for at
opnå bedre tv-billeder. Det er for sjov, en del
af det koncept, som deltagerne har sagt ja til.
Men ligesom hos lærerne er det passionen,
der driver deltagerne til store præstationer.
Vi er alle medansvarlige for de store
forventninger, som netop nu adresseres til
folkeskolen. Derfor er vi også forpligtet til
at hjælpe med at indfri dem. Og der er store
forventninger. For vi ønsker alle, at vi skal
lykkes med at skabe en skole, som i højere
grad udnytter alle elevers potentiale,
som mindsker betydningen af den
sociale arv, og som sætter fokus på
trivsel for alle – både elever og
ansatte.

vigtigt at forstå, at rammerne alene ikke
sikrer en bedre skole. De åbner blot for nye
muligheder. Rammerne alene afskaffer ikke
skoletræthed, mistrivsel, læseproblemer eller
anden dårlig faglig udvikling. Det afgørende
er, hvordan vi lokalt forfølger mulighederne i
de nye rammer.
Et bærende element er, at eleverne tildeles
mere tid sammen med gode lærere og pædagoger. Heri ligger en tydelig anerkendelse af
den betydning, som gode og veltilrettelagte
undervisningsforløb har for elevernes læring.
Forskning viser det samme. Det, som virkelig
har betydning for elevernes læring, er de
valg og didaktiske overvejelser, som lærerne
står over for i klasseværelset hver dag. Det er
her, vi skal fokusere. Derfor samarbejder vi i
Skanderborg Kommune med John Hattie om
projektet »Synlig læring«, hvor vi – i respekt
for lærernes faglighed og professionalisme
– gør forskningsbaseret viden let tilgængelig
for alle ledere og

Synlig læring
Folkeskolen har fået
nye rammer at arbejde
med. Men det er
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medarbejdere på vores 20 skoler. Læringsmål
skal være synlige og forståelige for den enkelte elev. Alle elever skal være bevidste om,
hvad de er i gang med at lære, hvor langt de
er kommet, og hvad næste skridt bliver. Det
giver motivation og styrker indlæringen. Målinger og data hjælper os med at forstå betydningen af de professionelle valg, vi træffer.

Skolen i fællesskabet
Skolen handler om meget mere end blot at
regne og stave. Skolen skal give alle børn de
bedste muligheder for at lykkes som mennesker. De skal opleve deres egen betydning ved
at skabe noget sammen med andre og indgå i
meningsfulde fællesskaber.
I Skanderborg er vi optaget af en ny måde
at tænke kommune på. Vi tager fællesskabet
alvorligt, vi afskaffer kunden og genindfører
borgeren, og vi forsøger os med et fælles
sprog – vi kalder det Kommunen 3.0.
Kommunen 3.0 er en bevægelse væk fra
forståelsen af »kommunen« som en managementstyret virksomhed med borgerne som
kunder. I stedet forstår vi »kommunen« som
et tillidsbaseret fællesskab af borgere, der er
aktive i eget liv og andres liv. Bevægelsen kan
beskrives således i forhold til skolen:
• I Kommunen 1.0 terper eleven salmevers
og får eftersidning, hvis hun hakker i det.

Om hun forstår salmens indhold, betyder
mindre. Læreren er en myndighedsperson,
der giver lektier for, belønner, straffer, eksaminerer og giver karakter. Eleven indordner
sig. Forældrenes rolle er at kontrollere
karakterbogen og se, om der er brug for
ekstra straf eller belønning.
• I Kommunen 2.0 er eleven en kunde, der
får leveret undervisning. Læreren skal være
så underholdende og karismatisk, at undervisningen fanger elevens interesse. Managementtænkningen hersker, og resultaterne
bliver forsøgt målt og vejet og brugt til at
vurdere læreren og skolen. Eleven er selv
med til at bedømme, om undervisningen er
god nok. Krav og forventninger er nøgleord
i forældrenes forhold til skolen, hvor de er
barnets kritiske advokat.
• I Kommunen 3.0 er eleven et aktivt menneske, der hjælpes til at sætte mål for sin
egen læring og arbejder på at nå målene
med hjælp fra professionelle undervisere,
kammerater og forældre. Hvis der måles,
sker det, for at den enkelte elev kan se
sine egne fremskridt, og for at den enkelte
lærer kan forstå betydningen af en række
professionelle valg. Tillid og opbakning er
nøgleord i forældrenes forhold til skolen,
og forældrene bakker ikke bare deres eget
barn op, men også skolen og dens medar-

bejdere. Andre borgere bliver også inviteret
indenfor med deres bidrag til en god skole
og får samtidig blik for skolens professionalisme.
Den nye skole og Kommunen 3.0 er to sider
af samme sag. Borgeren bevæger sig fra passiv
til aktiv. Medarbejderen bevæger sig fra aktiv
til aktiv på en ny måde, nemlig til en form
for playmaker, der skaber mulighederne og
bakker op.

Den nye borgerrolle fra passiv
til aktiv er ikke motiveret af at
spare penge, men af at skabe
bedre livskvalitet. For skolens
vedkommende handler det om
bedre trivsel og læring.
For os er det vigtigt at fastholde folkeskolens dannelsesopgave.
Det er vigtigt, at vi finder gode svar på, hvordan vi sikrer, at alle elever bliver så dygtige
som muligt – i alle livets forhold. Vi vil ikke
have frihed under ansvar, men vi vil insistere
på frihed til ansvar.
Dermed står vi tilbage med mange vindere
og ikke kun en enkelt som i »Den Store Bagedyst«.

Kronikken

Fagbladet Folkeskolen
bringer normalt en
kronik i hvert nummer.
Som hovedregel er
kronikken skrevet på redaktionens opfordring.
Hvis du gerne vil skrive
en kronik til bladet, vil
vi bede dig sende en
helt kort synopsis på
cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og
hovedargumentation,
som redaktionen kan
tage stilling til. Skriv til
folkeskolen@dlf.org

Illustration: Mai-Britt Bernt Jensen
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debatteret

Inklusion på
forhandlingsbordet
DLF mener
af Bjørn Hansen
formand for DLF’s skole- og
uddannelsespolitiske udvalg

Så landede en finanslov – et kludetæppe af
mange små delelementer, hvor det er helt
tydeligt og naturligt, at de politiske partier
også har hver deres »darlings«, der skal plejes, og samtidig har kontakter med relevante
organisationer, i forhold til de forskellige dele
der er på forhandlingsbordet.
I folkeskolen kæmper lærerne med mange
forhold, der kalder på forbedringer, hvilket
medierne næsten dagligt viser et billede af.
Folkeskolelov, arbejdstid og inklusion er alle
områder, der nærmest skriger på forbedringer. Men hvor folkeskolelov og arbejdstid er
områder, politikerne nok er opmærksomme
på og gerne vil diskutere, men har svært ved
at finde ud af, hvordan de skal håndtere (i
enighed til en finanslov i hvert fald), så burde
inklusionsindsatsen være nærmest et hit for
partierne at kaste sig ud i.
Det har forældrenes store opmærksomhed, det betyder rigtig meget for lærerne
i hverdagens arbejde, og der findes meget
forskning på området, der fortæller, hvilke
indsatser der virker, så man burde kunne
lande gode aftaler om det emne! Især med
indsatser, der kunne give alle elever i skolen
et bedre udbytte af undervisningen.
Vi har ikke undladt at fortælle partierne
om, hvilke indsatser vi synes, at de skulle
kigge på. Vi har haft møder med forskellige
politiske ordførere. Vi har udarbejdet en
»ønskeseddel« med fem hovedpunkter om
vigtigheden af handleplaner både for skolens
arbejde med inklusion, for kompetenceudvikling og ikke mindst for hver enkelt elev, der
flyttes fra en specialskole til almenklassen,
eller som vurderes at have særlige støttebe32 /

hov. Men også vigtigheden af, at der er fagligt
kvalificeret støtte at hente via et resursecenter/tolærerordninger og muligheden for at
arbejde med klassestørrelser, der kan tilpasses elevernes særlige behov.
Vi kan nu se resultatet af drøftelserne omkring forhandlingsbordet. Et mindre beløb til
en god indsats, hvor man vil bringe de fagligt
dygtige lærere, der findes på specialskolerne,
i spil med henblik på at sikre bedre overgange
til en styrket inklusion i klassen.

25 millioner
kroner om året
i tre år rækker
måske ikke langt,
men det er vigtigt, at midlerne
kommer ud på
skolerne, hvor
de kan gøre en
forskel.
25 millioner kroner om året i tre år rækker måske ikke langt, men det er vigtigt, at
midlerne kommer ud på skolerne, hvor de
kan gøre en forskel. Derfor vil vi også opfordre vores kredse til – endnu en gang – at tage
kontakten og dialogen med kommunen om,
hvilke handleplaner og indsatser der skal
prioriteres. For det er kommunerne selv, der
skal søge midlerne til helt konkrete indsatser,
der kan komme elever og lærere til gavn på
skolerne.

Deltag i netdebatten
}Upopulær musikundervisning
Inger Ubbesen:

»Som musiklærer vil man gerne
komme børnene i møde. Man vil
gerne ’være med på noderne’ og
kende, spille, synge de hotte hits.
Det betyder (måske), at man er alt
for fokuseret på at tilfredsstille her
og nu og glemmer det langsigtede
og kontinuerlige læringsaspekt. Aktiviteterne kommer i for høj grad til
at skygge for læringsaspektet …«.
Niels Christian Sauer:

»Du har i den grad ret. Når musikundervisning bliver til X-faktorshows
(eller ligefrem aflyses), er vi ved at
være langt ude. Men sådan går det,
når musikfaget pålægges lærere, der
ikke har de faglige forudsætninger
for andet, fordi de rigtige musiklærere ikke kan styre klasserne«.

}Kommentar til »Antorini:
Forberedelsesmængden er ikke et
mål i sig selv«
Per Frederiksen:

»Forestil jer, at Antorini arbejdede
i en bagerbutik. En kunde kommer ind:
Kunden: ’Hvad koster det brød der?’
Antorini: ’Det er økologisk’.
K: ’Okay, men hvad er prisen?’
A: ’Det er jo vigtigt, at vi tænker på
miljøet’.
K: ’Kan du ikke bare sige mig, hvad
det koster’.
A: ’Vi er alle interesserede i at fremme et godt miljø og sunde kostvaner
for vores børn – men det mener du
måske ikke? Det er ærgerligt’.
K: ’Øh, jo, men jeg ville jo bare vide ...’.
A: ’Jeg er glad for, at du anerkender vigtigheden af et godt miljø og
mindre forurening, det er netop også
regeringens mål’.
K: ’Så fortæl mig for helvede, hvad
det koster!’
A: ’Jeg synes, at det er ærgerligt, at
du starter en konflikt, og at du ikke
ønsker at samarbejde om at skabe
en bedre fremtid for vores børn’«.
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721 indlæg på folkeskolen.dk i oktober
Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt
1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til
at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer 22 skal være
redaktionen i hænde senest onsdag den 3. december klokken 9.00.

}Kommentar til »Én indgang til skolens it-løsninger fra skoleåret 16/17«

Niels Villefrance Andersen, efterlønner, Køge

Sæt iværksætteri
på skoleskemaet

Thora Hvidtfeldt Rasmussen:

havde faktisk materiale klar allerede i starten
af 80’erne. Det er ikke nok med virksomhedsbesøg og lejrskoler.
Design er en god indgang: Hvordan ser
det rigtige skolebord ud? Og mere praktisk
håndværk.
Hvorfor ser eleverne aldrig et stykke værktøj i folkeskolen?
Makronbunden i skolen bør være succesoplevelser!
Her kommer iværksætteri stærkt ind i billedet.

Vi skal have mere iværksætteri i de store
klasser!
Opstart af egen virksomhed, mødet med
banken, hvad er eksport? Og så videre.
Noget, der passer fint ind i »Skolen for livet«, en skole, der giver mening på langt sigt.
Dels er det ønskeligt med flere arbejdspladser her i landet; dels vil mange elever
vokse i projekter med praktiske vinkler. Mange elever har aldrig haft værktøj i hænderne!
Men er skolen gearet til denne opgave? Det
kræver nok et tæt samarbejde med arbejdsmarkedet, og Dansk Arbejdsgiverforening
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bjerget.systime.dk
Tilskudsberettiget

dansklf.dk

systime.dk

Se priser og licenser

33 79 00 10
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på shop.systime.dk
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SILVER

CATEGORY IV

»… Når jeg tænker på, hvor mange
store, forkromede offentlige it-løsninger der er endt i katastrofer – når jeg
tænker på, hvor mange af de løsninger
den nye totalløsning skal integrere –
så fyldes jeg med bange anelser. Der
er masser af teori på et højt plan her
fra politikere og embedsmænd – men
ingen it-designere, der er gået ud for
at se, hvordan lærere arbejder, og hvad
de har brug for. Med de erfaringer, I
hver for sig har med store it-løsninger
– hvorfor lader I jer så imponere af
nogle blyantsstreger, der viser en fin
brugerflade for en elev og kalder det et
dashboard?«
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Hen over bjerget. Online tekstbog
Af Annette L. Christiansen. Henvender sig til 1. og 2. klasse

Digitalt materiale fra Dansklærerforeningens Forlag/
Systime til dansk i indskolingen indbyder til en spæn
dende og sjov vej ind i litteraturen og læseforståelsen.
Syv originaltekster lader eleven smage på littera
turen fra skolestart. Teksterne er rigt illustreret og
findes i oplæst form der kan supplere elevernes
egen læseoplevelse.
Den digitale lærerpakke indeholder det samlede
materiale. Se den på hob.systime.dk.
Hen over bjerget findes også som trykt materiale
med en tekstbog og arbejdsbog.
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rapporteret

Er vi

Karsten Solberg blev
forført af den skønne
kvinde Hanne, men
faktisk også af læreren Hanne, der inspirerede ham til
selv at prøve at
undervise. Det
blev til et parløb
privat og professionelt – lige indtil
ægteparret måtte
vælge, om de ville
være kolleger eller
kærester.

kærester
eller
kolleger?

Tekst

Karen Greve

Foto

Simon Jeppesen

I starten var alting bare romantisk. Da Hanne
og Karsten første gang mødtes, læste han til
cand.merc., men lynhurtigt sneg han sig interesseret til at kigge med, når Hanne rettede
opgaver og planlagde sine timer. Da Hannes
skole pludselig var i bekneb for en tysklærer, sprang Karsten til og skiftede samtidig
studierne ud med en meritlæreruddannelse.
Hanne var stolt over på den måde at være
katalysator for sin mands nye karriere. Hvem
vil ikke gerne være sin mands muse?
Blistrup Skole har huset adskillige ægtepar, og ingen løftede et øjenbryn, da Karsten
blev ansat i overbygningen sammen med sin
kone. Parret nød fællesskabet og fik meget ud
af deres fælles sparring og entusiasme.
Fortsættes side 28.
Heldigvis har Karsten tysk og kunne let finde et andet job,
da ægteparret Solberg ikke kunne arbejde sammen længere. Ellers var de måske ikke her med en efternøler i vente.
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Kys mellem kolleger
Det sker, at årets julefrokost udklækker en lille romance. Måske ligefrem et nyt
fast par på lærerværelset. Men det kan være anstrengende at være kollega med kærester.
Ups! Må man sige det højt?

Tekst

Karen Greve

Ja, sig det højt! Ganske vist har folkeskolen
en lang tradition for par i lærerstaben, og
ofte giver det slet ikke problemer, men hvis
der er murren i krogene, så er det helt legitim og ansvarlig kollegaadfærd at adressere
problemet.
»Et godt samarbejde er baseret på tillid
og retfærdighed, og begge dele kan blive
udfordret, hvis der er par på samme lærerværelse«.
Det siger erhvervspsykolog Jette Grue,
der arbejder med psykisk arbejdsmiljø og
har haft flere folkeskoler blandt sine kunder.
To personer er en lille gruppe, og dermed kan de stå stærkere end de andre lærere, der er alene. Det kan give en ubalance,
også selv om parret optræder professionelt
og gemmer de hede kys, til klokken har
ringet ud.
»Som kollega kan man komme i tvivl
om, hvorvidt et par er særlig fortrolige eller måske ligefrem dækker over hinanden,
selv om det slet ikke er tilfældet«, siger Jette
Grue.
En anden udfordring er, at de fleste par
på sigt kan løbe ind i en krise, og så kan
kollegerne ufrivilligt befinde sig midt i et
ægteskabeligt drama.
»Det skal ligge i skolens kultur at kunne
rumme de her udfordringer. Selv om problemer i udgangspunktet er private, så skal
man håndtere dem, hvis de opleves som
svære i en faglig kontekst«, siger Jette Grue.
Hun ser helst, at man simpelthen spørger åbent til et lærermøde, hvordan aktu-

elle problemer kan løses. Eventuelt med
støtte fra skoleledelsen, der i sidste ende er
ansvarlig for et sundt, åbent arbejdsmiljø.

Er der turtelduer på
lærerværelset?

Kærester er i hver sin afdeling
I det private erhvervsliv findes der flere
steder en mere direkte politik, når det



Anerkend, at par på samme skole ikke behøver

at være et problem. Det kommer for eksempel
an på, hvor tæt og hyppig en relation parret har
til daglig.


Efterlys, at skolen har en åben diskussion. Et

forslag kunne være, at ægtefæller ikke arbejder i
samme team.


Et godt samarbejde
er baseret på tillid
og retfærdighed, og
begge dele kan blive
udfordret, hvis der er
par på samme
lærerværelse.
Jette Grue
Erhvervspsykolog

gælder kærlighed på jobbet. For eksempel
hos Lederne, hvor chefkonsulent Signe
Tønnesen mener, at visse retningslinjer kan
være nyttige. Uden at det behøver at være
akavet.

Vær ærlig og åben om bekymringer. Tilkendegiv

for eksempel, at det kan være svært, at aftaler eller diskussioner bliver vendt en ekstra gang privat.


Konkrete problemer skal håndteres af ledelsen,

men husk, at lederen skal kende til problemerne,
før han eller hun kan handle.
Kilde: Erhvervspsykolog Jette Grue

»Det kan være helt lavpraktiske aftaler
om, at par ikke arbejder i samme afdeling.
Særligt hvis den ene medarbejder har et
ledelsesansvar, er det godt at forebygge«,
siger Signe Tønnesen.
Signe Tønnesen understreger, at en parpolitik ikke nødvendigvis indebærer, at man
bliver fyret for at være forelsket. Men det er
ikke smart, hvis der er berøringsangst over
for emnet, fordi ledelse og medarbejdere
»ikke vil blande sig i folks privatliv«.
»Problemet er, at uden retningslinjer
bliver det netop let personligt. Det kommer
til at handle om dig og dig i stedet for om
et godt samarbejdsklima«, siger Signe Tønnesen.
freelance@dlf.org
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rapporteret

Hanne Solberg
39 år, lærer i overbygningen
på Gilbjergskolen i Gilleleje.
Karsten Solberg
38 år, afdelingsleder i udskolingen
på Gribskolen i Græsted.
To børn
Birk, ni år, og Jakob, syv år,
plus en i vente.
»Karsten blev hurtigt tillidsmand, og
jeg havde også nogle betroede poster med
vikarplanlægning og den slags. Indimellem
kunne jeg godt føle, at de andre syntes, vi
fyldte lidt rigeligt i den lille lærergruppe på
omkring 30 kollegaer«, siger Hanne Solberg.

Hvor er kriseplanen?
Men så sker der en ændring. I forbindelse
med en skolesammenlægning flytter alle
lærere fra udskolingen på Blistrup til Gilbjergskolen, hvor der med Hannes ord er
»væsentlig mere gang i den«:
»Karsten er udadvendt. Han faldt hurtigt
til. Alle vidste, hvem han var. Jeg er mere
stille, og pludselig følte jeg, at jeg bare var
Karstens kone«.
I stedet for at være et stærkt par med
vigtige opgaver hver især oplever Hanne, at
Karsten har mere taletid hos den nye ledelse.
I stedet for at hun er den erfarne lærer, der
tjener som inspiration, føler hun sig nu nærmest usynlig. Desuden er der en mere »åbenmundet stemning« på den nye skole, hvor
kolleger henvender sig til hende om Karstens
36 /

Indimellem kunne
jeg godt føle, at de
andre syntes, vi
fyldte lidt rigeligt i
den lille lærergruppe.
Lærer Hanne Solberg
(gift med en kollega)

holdninger og opførsel. Samtidig er parret
på et tidspunkt virkelig udfordret privat. De
overvejer, om de skal skilles.
»Det var rigtig svært at tale med kollegerne
i den periode. Jeg var hele tiden nødt til at
tænke på, at de skulle arbejde sammen med
Karsten lige om lidt«, siger Hanne Solberg.
Karsten beder ledelsen om at flytte ham
til skolens mellemtrin, der ligger på en anden
matrikel. Den plan får han ikke umiddelbart
opbakning til. I stedet vælger han at søge væk
til en anden skole.
»Det var en god beslutning, at Karsten
skiftede skole. Privat har vi det fint nu, og jeg
har fundet min plads på lærerværelset«, siger
Hanne Solberg og klapper sig på maven, hvor
parrets efternøler sparker lystigt. Hun kan
godt savne deres gode tid som lærerpar, men
omvendt har de begge erkendt, at konteksten
skal være rigtig. Det er dejligt at arbejde sammen, når alt er idyl, men i krisen manglede
de en skudsikker plan.
freelance@dlf.org
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Er I eksperter på trivsel og
godt undervisningsmiljø?
Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM,
søger gode, erfaringsbaserede og virkningsfulde eksempler på, hvordan skoler arbejder
med trivsel og undervisningsmiljø i høj kvalitet.
Har I gode erfaringer, så vil vi rigtig gerne
høre fra jer!
De gode eksempler bliver en del af et materiale, som skal inspirere alle landets skoler til
at igangsætte tiltag på baggrund af den obligatoriske årlige trivselsmåling.

Derfor vil vi meget gerne høre fra jer, hvis jeres skole for
eksempel har gode metoder til:
• at skabe et godt fællesskab og en god omgangstone
• at skabe gode relationer mellem lærer-elev eller elev-elev
• at skabe et godt indeklima
• at bruge de fysiske eller æstetiske rammer til at understøtte trivsel
• at skabe ro og orden i klassen
• at fremme faglig eller social kompetenceudvikling
• at sikre elevernes medindflydelse og aktive deltagelse
Kan I nikke genkendende til ovenstående eller har I andre
redskaber og metoder til arbejdet med trivsel og undervisningsmiljø, så del jeres ideer og vær med til at skabe bedre
trivsel for skoleelever i hele landet.
Kontakt Rune Pedersen, DCUM:
T: 7226 5406, E: pedersen@dcum.dk

2015

Tilmeld
se
din klas
i dag

Pengeuge 2015 – 9. til 13. marts
Det er både sjovt og spændende at beskæftige sig med penge og privatøkonomi. Under Pengeuge 2015 kan dine elever lære de grundlæggende
færdigheder og værktøjer, de har brug for til at styre deres egen økonomi.
Indholdet i Pengeuge følger de nye krav til undervisning i privatøkonomi.
Pengeuge er arrangeret af Finansrådet i samarbejde med Danmarks
Matematiklærerforening. Vi tilbyder:
• Nyt undervisningsmateriale målrettet folkeskolens ældste klasser.
• Digitalt læringsscenarie, der skaber mulighed for differentiering
og fordybelse.
• Landsdækkende konkurrence for 7. og 8. klasser.
Besøg www.pengeuge.dk og tilmeld din klasse. Du kan også ønske
gæsteundervisning og finde gratis undervisningsmaterialer.
Pengeuge • Finanssektorens Hus • Amaliegade 7 • 1256 København K • Tlf.: 3370 1000 • mail@pengeuge.dk
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rapporteret

Den åbne skole:

Spejdere
rykker ind
I den åbne skoles tegn blev en dags undervisning flyttet udenfor. Det
skete på Vadgård Skole i Gladsaxe, da et lokalt spejderkorps kom på
besøg og lærte eleverne om trivsel og samarbejde – og hvordan man
laver medisterpølse.

Tekst

Simon Brix

Foto

Klaus Holsting

»Årh, det smagte sygt godt, mand«, siger en
af eleverne til sin kammerat om den hjemmelavede medister. Det lover godt for det næste
hold af de 225 børn, som skal prøve kræfter
med disciplinen: Fyld lammetarm op med
kødfars, steg det, og spis det.
»Vi lærer eleverne at blive mere selvstændige«, siger spejderlederen Andreas Kleist
Svendsen om formålet.
Der bliver slået mange reformfluer med
et enkelt smæk på denne kolde oktoberdag:
Trivslen fremmes, eleverne får masser af
bevægelse, og der bliver også sat flueben ved
»samarbejde med lokalt foreningsliv«.
Det er et trivselsprojekt for skolen og et
rekrutteringsforsøg for spejderne. Det er
også første gang, Vadgård Skole samarbejder
så mange timer på én dag med en forening,
38 /

fortæller den faglige leder for indskolingen,
Gitte Olsen.
Lærerne ved i udgangspunktet ikke meget
mere om dagens spejderaktiviteter end børnene selv, og dermed kan de få en ny rolle,
og der bliver plads til en anden relation til
eleverne. På den måde kan projektet med
spejderne være med til at fremme trivsel og
samarbejde, mener Gitte Olsen.
Spejderne henvendte sig selv til skolens
mindste klasser i august måned, og de var
alle meget positive fra start, husker Andreas
Kleist Svendsen.

Gladsaxe-portalen
Kommunen har oprettet en webportal, hvor skoler kan
indhente og foreninger udbyde tilbud til åben skoleaktiviteter. Der er for eksempel mulighed for at give
eleverne introforløb i kampsporten judo, i cricket eller
folkedans.

Foruden medisterkreering var der blandt
andet også krammeleg, kålsnitning og
spindelvævsforhindring på programmet.

»De sagde vist bare ja tak til tilbuddet«,
siger han.
Det bekræfter Gitte Olsen. Når en forening
selv henvender sig for at stille arbejdskraft til
rådighed i en økonomisk attraktiv udgave af
kravet om lokalt samarbejde, siger man ikke
nej. Det er nemlig også en væsentlig faktor.
Dagens arrangement er en billig udgave af
den åbne skole.
Spejderne arbejder gratis og håber på afkast i form af flere medlemmer. Redskaberne
til at snitte, klatre, kramme og løbe om kap i
stridsvogneløb koster ikke meget.
Skolen har også smidt lidt penge i, men
ikke mange.
»Det er meningen, at 2-2,5 procent af budgettet skal gå til det (den åbne skole, redaktionen) på et tidspunkt«, siger Gitte Olsen.
»Men det bliver svært at få erhvervslivet
med i det. De er hårdt ramt økonomisk, og
også skolerne skal spare«, siger hun og glæder sig over, at der er tid til at få den åbne
skole rullet ordentligt i gang.
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Krigen

Der blev ikke
kun samarbejdet, men
også dystet.
Her har nogle
elever fået
godt fart i
stridsvognen.

1864

INTERAKTIV TIDSLINJE
skræddersyet til udskolingen
• Soldaterdagbøger
• Krigstelegrammer
• Ministeriebreve
GÅ PÅ OPDAGELSE
i de originale kilder
sa.dk/tidslinjer
Sejt. Carsten Petersen kan noget med
et bål og en medisterpande.

Frokost i
det fri.

Ingen andre foreninger har henvendt sig
til skolen endnu.
Men Gladsaxe Kommune har oprettet en
portal til lokale, der er interesserede i et samarbejde med skolerne.
Der kan skolerne indhente tilbud fra foreninger og erhvervsliv.
Vadgård Skole er dog ramt af skolens
geografiske placering. Skolen ligger nogle
hundrede meter fra Buddinge Station gemt
lidt væk på en stille villavej. Akademikernes
Boldklub og mange andre af foreningerne
ligger et stykke herfra.

Det ligner en succes
Dagens arrangement ser ud til at passe eleverne godt. De griner, hygger sig, stirrer, måber,
diskuterer, hjælper hinanden. Der skal jo to
til at kramme, når der er krammeleg, og fire
til at bære en elev rundt i stridsvognen. Børnene bliver bedre til at samarbejde og ser ud
til at leve op til Gitte Olsens ønske for dagen:
At fremme trivslen.

Bålet, der steges medister over, har nu
fået sig en slapper på et lille minuts tid uden
elever omkring sig. Lyden af knitrende flammer bliver dog hurtigt overdøvet af 36 nye,
sultne børn.
Eleverne samles foran Carsten H. Petersen, der både er spejder og forælder i skolebestyrelsen. Han står ved medisterposten og
byder velkommen.
»I skal nu lave jeres egen medisterpølse«,
indleder han.
»Om lidt får I udleveret noget tarm«.
»Aaaaaaaddd«, lyder det fra flere elever.
De går sammen to og to eller tre og tre. En
pige med læderjakke smøger ærmerne op og
går i gang med at stoppe fars i et stykke tarm,
som hendes veninde holder.
Derefter smider de en stor klat margarine
på en pande, der har påmonteret et to meter
langt håndtag. Medisteren på panden, panden over bålet, og lidt efter er der mad.
Den åbne skole er skudt i gang i Gladsaxe.
sbj@dlf.org

Lærerkursus i Theresienstadt
13.-16. februar 2015 afholder DIIS et
kursus for undervisere i den tidligere
ghetto og kz-lejr Theresienstadt uden
for Prag. Kurset varer 2 ½ dag og har
bl.a. fokus på den særlige danske historie, som knytter sig til Theresienstadt,
hvor ca. 500 danske jøder sad fanget
under 2. Verdenskrig. Kurset er åbent
for undervisere på alle niveauer og fra
alle fag og koster 1.500 kr. eksl. flyrejse.
Læs mere på www.folkedrab.dk/
sw51121.asp

Tilmelding senest fredag den
12. december 2014 hos Stine Thuge:
sth@diis.dk

DIIS · Dansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 117, 2100 København, Danmark · www.diis.dk
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tættere på faget: Ernæring og sundhed

Tilmeld dig
netværket
Ernæring og sundhed
på folkeskolen.dk

Mere fleksibel tid og bedre
rammer til at forberede sig på arbejdspladsen. Det indførte ledelsen på social- og sundhedsuddannelsescentret Sosu C efter en
kritisk evaluering.
Tekst

Maria Becher Trier

Næsten fire ud af ti undervisere havde problemer
med at få ro til at forberede sig, viser en evaluering af den ny arbejdstid med fuld tilstedeværelse efter lov 409 på Sosu C i Brøndby, Herlev
og Gladsaxe. I evalueringen blev medarbejderne
spurgt til, hvad der kunne gøres bedre. Nu er ledelsen i gang med at indføre nogle af tiltagene
såsom høretelefoner, stillerum til arbejde og
hæve-sænke-borde. Desuden har medarbejderne fået mulighed for at placere en større del af
arbejdstiden på tidspunkter, der passer dem. Alt
arbejdet skal dog stadig foregå på arbejdspladsen.
»De fleste vil helst af med den fulde tilstedeværelse eller have mulighed for at arbejde nogle
timer hjemmefra. Men det her er en begyndelse.
Det hjælper på støjen, som er et stort problem. Det

Foto: Tomas Bertelsen

Lov 409: Sosu-skole skaber bedre
rammer til forberedelse
»Det her er en
begyndelse, men
det burde bare
være sket langt
tidligere«, siger
tillidsrepræsentant
Dorte Tind.

burde bare være sket langt tidligere«, siger tillidsrepræsentant Dorte Tind.

Sosu C gør tilstedeværelsen mere fleksibel
Direktør for Sosu C Elsebeth Melgaard er overrasket over, hvor stor en omvæltning den nye arbejdstidslov har været for lærerne.
»Jeg var godt klar over, at der var mange, der
syntes, det var rigtig svært. Men mængden af reaktioner, jeg har fået, kommer bag på mig«, siger
Elsebeth Melgaard, som har prioriteret at bruge tid
på at lytte til medarbejderne.
»Vi har sat fokus på det, vi kan arbejde med
inden for den udmeldte ramme. En af de største
ting, vi har gjort, er at give mere fleksibilitet. Vi
har gjort fikstiden mindre og flekstiden større. Vi
har nu tre korte dage mandag, onsdag og fredag,
hvor fikstiden er til klokken 14«.

Ingen gevinster endnu
Dorte Tind er glad for, at lærerne nu i højere grad
selv kan placere deres 37 timers tilstedeværelse,
men ville stadig ønske, at det kunne lade sig gøre
at placere nogle arbejdstimer hjemme. Lærerne
på social- og sundhedsskolerne har fem ugers ferie og fem feriefridage. Lærerne registrerer, hvornår de møder og går hjem, og fører på den måde
et flekstidsregnskab. Der må ikke være mere end
37 overskydende timer i fleksregnskabet.
Sosu C har endnu ikke høstet gevinster ved,
at underviserne er til stede på skolen i hele arbejdstiden, fortæller direktøren.
»Jeg tror ikke, vi er kommet dertil, at man
kan snakke om det store gode. Vi snakker meget
kompetenceudvikling. Målet er, at alle elever bliver så dygtige, som de kan, og vi skal fokusere på
undervisningsdifferentieringen«, siger Elsebeth
Melgaard.
»Det er meningen, at fælles forberedelse skal
være en større del af den måde, vi er sammen på.
De pædagogiske og didaktiske diskussioner skal
finde sted i højere grad end tidligere. Vi er ikke
nået dertil endnu. Jeg håber, vi kan få et vi ind
blandt andet ved øget teamsamarbejde, så vi i højere grad arbejder sammen om at styrke den gode
kvalitet i undervisningen. Og vi er på vej«.
mbt@dlf.org

Spænding og historier fra en tid, der var engang
Drengen i den neongrønne jakke

Hvad nu, Oliver?

Det var forbi,
næsten inden
det var begyndt.
Fra han kom
ind i vores lille
verden som en
tyfon, der smadrede alt på sin
vej, til han var
væk igen.

Alt tegner godt,
da Oliver starter
på Teknisk Skole,
men det bliver
snart en tur gennem lånejunglen, herberger,
stoffer og dårligt
selskab. Oliver
når bunden, før
han får hjælp.

kr 135,-

kr 135,-

På flugt fra fattiggården
og Herregårdsbisse
Gode bud på
emnelæsning
med historier baseret på virkelige
forhold blandt de
fattigste i 1930’ernes Danmark. Vi
følger Søren fra
fattiglem til herregårdsbisse.
kr 108,- pr bog

PRISER EXCL MOMS

Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · Tlf 97 12 84 33 · forlag@herning.dk · www.spf-herning.dk
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Nul sukker-politik
i skolen
Marianne Lynggaard, lektor ved Via,
Global Nutrition and Health,
i bloggen Ernæringskommentaren

Elever skal tale
nordisk

Et stykke med sundhed

Nordisk sprog og kultur skal vi værne om.
Det mener Videnscenter for Integration,
der har udviklet et interaktivt digitalt
undervisningsforløb for alle 8.-klasser i
Norden. 25.-27. november afholdes Nordens Dage på en onlineplatform, hvor det
er bandlyst at kommunikere på det allestedsnærværende engelsk. Her møder
eleverne jævnaldrende fra nabolandene og
har mulighed for at blive klogere på skandinaviske sprog og nordisk kultur.
Den forhåbentlig bra og kjempefine
oplevelse sker på nordensdage.nu

Foto: Patrick Wittmann

»Nul sukker-politikker
skaber et forvredet
billede – børnene skal
konfronteres med
fristelserne og lære at
håndtere dem – det
er okay at have kage
med, men så skal
børnene lære, at man
ikke skal have kæmpestykker«.

Ved Simon Brix/sbj@dlf.org

Teatret st. tv. tuner ind på den sundhedsepidemi,
der hersker i disse dage. Stakkels den, der spiser et stykke chokolade og lader guleroden ligge i
grøntsagsskuffen. Men hvad er egentlig sandheden
om sundheden? spørger folkene bag forestillingen
»SygtSund«, der beskrives som en absurd komedie
om stripfitness, dødsangst, mirakler, kys og kalorier. Her møder publikum blandt andre den unge,
anorektiske Emilie, som skyller sit fedt ud i toilettet og sjipper på livet løs. Udskolingselever kan
måske få sig et godt grin og lidt stof til eftertanke.
»SygtSund« har premiere 29. november på Teater
Grob på Nørrebro.
Mere sundhedshysteri på teatretsttv.dk og grob.dk

Skoler vender julen
på hovedet
I december vender over 7.000 elever op og ned på julen. Børnene
fra 1.-6. klasse skal ud at gøre gode gerninger i stedet for selv at få
gaver og blive forkælet. Det sker som led i SOS Børnebyernes »Omvendt Julekalender«. Her åbner eleverne hver dag en låge og lærer om
dagligdagen for et udsat eller forældreløst barn i et af verdens fattige
lande. Barnets historie bliver så brugt i undervisningen, og når eleverne får fri, kan de donere arbejde til familie og venner og på den måde
indsamle penge til SOS Børnebyernes arbejde. For eksempel ved at
tage af bordet derhjemme eller rydde op på deres værelse.
Gør gode gerninger på sos-bornebyerne.dk

♥♥♥♥♥♥
Politiken

★★★★★★
Berlingske

Mød Astrid Lindgren
i Jens Andersens
suveræne biografi
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publiceret
Madkundskab

Loven bag reformen
Folkeskoleloven med kommentarer er
udkommet i 16. udgave, og denne gang
er der, ikke overraskende, stort fokus
på de omfattende ændringer, reformen
har medført. Bogen, som altså både har
den fulde lovtekst og kommentarer ba
seret på forarbejderne, er på 352 sider
og koster 360 kroner.
Se mere og køb bogen her: http://
dafolo-online.dk/page3426.aspx?rec
ordid3426=7580&q=folkeskoleloven

Hjælp til en aktiv pause
Skolereformens længere skoledage kan
give behov for en pause ud over fri
kvartererne. Og så lægges
der op til mere bevægelse
i løbet af dagen. Det har
inspireret de to folkeskole
lærere Mette Kidal og Lars
Christiansen til at udvikle
appen »7 min/t«, som er
fuld af ideer til aktive pauser inde i klas
selokalet. Appen indeholder blandt an
det videoer med aktiviteterne og tekst
instruktioner med tegninger.
»7 min/t« findes indtil videre kun
til iPad og kan købes i AppStore for 19
kroner.
Se mere på: undervisning.biz/omapp-en.html

Børn har stadig ondt
af det, de ikke ved
… Og derfor er Karen Glistrups bog »Hvad
børn ikke ved … har de ondt af« nu ud
kommet i en ny udgave. Bogen handler
om at vokse op i familier med psykiske li
delser og gør op med forestillingen om, at
børnene skal beskyttes ved at blive holdt
i uvidenhed. Det skal de ikke. De skal
tværtimod tales med. På en god måde.
Om en tidligere udgave af bogen
skrev Folkeskolens anmelder: »Det var
helt rart at få læst i denne dejlige og vig
tige bog igen, hvilket jeg også vil anbe
fale andre at gøre«.
Læs hele anmeldelse på http://www.
folkeskolen.dk/50465/hvad-boernikke-ved--har-de-ondt-af
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• Helle Brønnum Carlsen, Annelise Terndrup Pedersen
• 799,95 kroner
• 403 sider
• Akademisk Forlag

På folkeskolen.dk kan
xxxxx

du læse alle anmeldelser – for eksempel af
xxxxxxxx
»100 ideer til bevægelseslege«, som vores
anmelder mener betyder,
at man altid er »beredt
til mindst 45 minutters
xxxxx
bevægelse hver dag«.
Du kan også læse anxxxxxxxxx
meldelsen af det gratis,
webbaserede undervisningsmateriale »Mind
the trash« til natur/teknik. Det får følgende ord
med på vejen: »Et rigtig
godt bud på et tidssvarende og engagerende
læremiddel«.
Engelsksystemet »A
Piece of Cake« er kommet til 1. klasse, og det
er vores anmelder glad
for: »Missionen lykkes
med ’A Piece of Cake 1’,
og engelsklæreren har
uanset afsæt en rigtig
god ramme eller støtte i
materialet«.
Hvis du på vores hjemmeside finder en anmeldelse, der sætter tanker
i gang eller er særligt
brugbar i forhold til at
afgøre, om din skole skal
indkøbe et materiale,
så anbefal den. På den
måde er det lettere for
dine fagfæller også at
blive opmærksomme
på den.

Få anmeldelser direkte i din
mailboks

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

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

n

Mad-/hjemkundskab

Alt i én grundbog
Denne bog er et must for alle madkundskabslærere – uddannede såvel som studerende. Den er tyk, men det skal den også
være, hvis den vil tage faget alvorligt.
○ Anmeldt af: Winnie From Thesbøl

Faget hjemkundskab er med skolereformen blevet til madkundskab, og det
er også navnet på en ny bog fra forfatterne Annelise Terndrup Pedersen
og Helle Brønnum Carlsen. Det digre værk afløser deres tidligere »Bogen
til hjemkundskab – bid for bid« og retter sig mod de nye kompetencemål:
Mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltider, madkultu
rer.
Men er der nu brug for så stor og omfattende en bog til faget mad
kundskab? Det spørgsmål besvarer forfatterne selv i indledningen, idet
de gør gældende, at det er den teoretiske viden, der danner basis for, at
faget kan folde sig helt ud. Og her får nuværende og kommende undervi
sere det hele i én bog. Teorien organiseret i overskuelige kapitler i den ene
halvdel og organisering, årsplaner og undervisningsforløb i den anden.
Hvert kapitel i bogen starter med en appetitvækker, en indledning, der
både stiller skarpt på, hvad kapitlet handler om, og giver forslag til, hvor
dan netop dette område kan gribes an i undervisningen. Det er også her,
forfatterne reflekterer over et emne eller stiller spørgsmål, der kan føre til
en videre drøftelse i undervisningen.
Skrivestilen, det grafiske layout og disponeringen gør bogen overskuelig og meget læsevenlig. Dog mangler der et stikordsregister. En mangel,
der ikke kan opvejes af den omfattende indholdsfortegnelse. Skal man for
eksempel finde Maillard-reaktion, må man omkring »Stegemetoder« på
side 155, hvor betegnelsen Maillard-reaktion står nævnt med henvisning
til kapitel 2, men ikke sidetal. I kapitel 2, side 162, under »Kulhydraters
og proteiners evne til at skabe bruning og aroma« finder man nu underaf
snittet »Maillard-reaktion«, men dette kan ikke genfindes i indholdsfor
tegnelsen.
Smuttere i korrekturlæsningen, som når der i teksten på side 223 står
angivet nogle farver, som ikke svarer til modellens farver, eller når der på
side 169 henvises: »se nedenfor« – og man må bladre helt om til side
173 for at finde den model, der henvises til, må man forvente er rettet i
næste udgave.
Bogens omfang kan altså sagtens retfærdiggøres, ja, det kan dårligt
gøres på mindre plads, hvis faget skal behandles seriøst og hele vejen
rundt. Og det bliver det – grundigt og med stor erfaring og viden. Bogen
er med til at bekræfte fagets vigtige rolle i den moderne skole.
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Læringens biologi og undervisning der virker
• Kaj Smedemark
• 299 kroner
• 279 sider
• Serie: Pædagogik til tiden
• Forlaget Klim

n

Pædagogik, undervisning

Årets bog
om læring
– muligvis

Hvis man tænker, at man kun har tid og kræfter
til at læse én større bog om læring i de næste
mange måneder, og denne bog gerne måtte
arbejde med læring ud fra en helt anderledes
synsvinkel end den traditionelle psykologiske
– så er dette bogen. Uden tvivl. Den er svær og
udfordrende, men den er det værd.
Efter læsning har man som læser et helt nyt
ordforråd at tænke og tale i. Et eksempel på
dette kunne være hele den aktuelle fremstil
ling og diskussion af begrebet klasseledelse.
Der er ingen tvivl om, at lærere skal kunne
udføre klasseledelse på hensigtsmæssige
måder netop i forhold til den situation, lære
ren befinder sig i, men ordene, vi bruger, når vi
beskriver, skaber også en dybereliggende bag
grundsforståelse. I »Læringens biologi« udøves
klasseledelse ved, at læreren vinder elevflok
kens tillid og bliver dens alfahan eller -hun,
og det giver en ganske anden tilgang til hele
forestillingen om klasseledelse. Det, der virker
her, er lærerens kropssprog, positive følelser og
øjenkontakt, fordi vi ønsker at påvirke elevernes
spejlneuroner og dermed tænde deres lyst til at

lbach

○ Anmeldt af: Gunnar Green

Tegning: Pernille Müh

Mennesker har brug for at
se ting fra nye synsvinkler,
skifte perspektiv. Det er netop det, denne nye bog om
læring tilbyder. Det er spændende læsning og læring.

gøre, som vi gør, at imitere os på en ubevidst,
men meget grundlæggende måde i menne
skets læringsproces grundfæstet i hjernen.
Hjernen er det grundlæggende udgangs
punkt for bogens beskrivelser af mennesket
og den menneskelige læringsproces, og det
ses helt ned i detaljerne. Det er ikke menne
sket, der lærer, det er hjernen. Den lærende
hjerne. Et grundbegreb i Kaj Smedemarks bog
er »tegn«, der altid består af tre led: tegnets
afsender, tegnets betydningsbærer og tegnets
sansende modtager. Eksempel: Varm choko
lade, der afgiver duftmolekyler, der opfanges
af den sansende tegnfortolker, der kan aflæse
tegnet i sin helhed og formodentlig »tænker«:
Ahh, varm chokolade, og føler lyst til at smage.
Er chokoladen for varm, læres der også noget
nyt om chokoladen.
Dette eksempel fra bogen er simpelt, men
det bliver hurtigt både spændende og indviklet.
I Kaj Smedemarks tænkning lever mennesket
i særlige tegnskyer, som vi deler med andre
mennesker gennem kommunikative processer.
Det faglige begreb for denne sammenhæng
kaldes for semiosfærer.
En væsentlig inspirationskilde gennem hele

bogen er en for længst død amerikaner, Charles
Sanders Peirce, der var filosof og grundlægger
af den amerikanske pragmatisme, hvor vi også
finder John Dewey. I forlængelse af Peirce skel
nes der i bogen mellem tre former for tænkning;
induktiv, deduktiv og abduktiv tænkning. Den
sidste form er den, der er den mest interessan
te for Kaj Smedemark, der anvender begrebet
gennem hele bogen og ender med en fordring
om, at lærere skal være og tænke abduktivt,
hvilket betyder, at læreren skal tænke i hypote
ser, turde anvende gæt og fornemmelser som
forudsætning for sine handlinger med elever og
faglighed.
Læreres arbejde udspringer af intuition og
erfaringsbaseret viden, og det er en tænkning
om lærerarbejdet, der ikke går i spænd hverken
med ældre forestillinger om lærerarbejdet som
rationelt og fornuftsbetonet eller med nyere
forestillinger om den refleksive lærer. Det er
det, der gør denne bog spændende. Og når det
så yderligere lykkes for forfatteren at knytte
sine betragtninger om hjernen som udgangs
punkt for læring sammen med blandt andet
Klafkis og Bruners om dannelse og læring, gør
det bare bogen endnu mere interessant.
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Lederstillinger

Deadlines for
stillingsannoncer
2014/2015

Arbejder du visionært,
strategisk og procesorienteret?

københAvns kommune

Nummer 21: Tirsdag den 25. november 2014
Nummer 22: Tirsdag den 9. december 2014
Nummer 1: Fredag den 19. december 2014
Nummer 2: Tirsdag den 13. januar 2015
Nummer 3: Tirsdag den 27. januar 2015
Nummer 4: Tirsdag den 10. februar 2015
Nummer 5: Tirsdag den 24. februar 2015
Nummer 6: Tirsdag den 10. marts 2015
Nummer 7: Mandag den 23. marts 2015
Nummer 8: Tirsdag den 14. april 2015
Nummer 9: Mandag den 27. april 2015
Nummer 10: Fredag den 8. maj 2015
Nummer 11: Tirsdag den 26. maj 2015
Nummer 12: Tirsdag den 9. juni 2015

skoleleder sønderbro skole
Musisk-kreativ profilskole søger ny tydelig og visionær leder, der kan
tage lederskabet på sig og med folkeskolereformen kan sætte en tydelig
pædagogisk ramme for skolens fortsatte udvikling. Skolelederen skal
være med til at understøtte og udvikle profilen, den faglige ledelse og
den faglige udvikling på skolen omkring kerneopgaven med at skabe
tryghed og læring for den enkelte elev. Du er robust og tillidsvækkende
med et energiniveau og en arbejdsglæde, der smitter.
ansøgningsfrist torsdag den 4. december 2014
Læs det fulde opslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde “Ledelse”.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som
en ressource og værdsætter, at medarbejderne
hver især bidrager med deres særlige baggrund,
personlighed og evner.

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Kan du lede stærk faglighed og
mangfoldighed på Nørrebro?

KøbeNhavNs KommuNe

sKoleleder
GenoPsLaG
Nørrebro Park skole – beliggende i hjertet af Nørrebro – søger en
visionær og ambitiøs skoleleder med forventet tiltrædelse den 1.februar
2015. Nørrebro Park skole er en velfungerende skole med nyrenoverede lokaler og legeplads. din første store opgave bliver at stå i
spidsen for videreudvikling af teamsamarbejdet og udskolingen i et tæt
samarbejde med det øvrige ledelsesteam, ansatte og skolens bestyrelse.
hvis det er noget for dig, så aftal gerne et besøg på skolen.
ansøGnInGsFRIsT onsdaG den 3. decembeR 2014
læs det fulde opslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde “ledelse”.
Københavns Kommune ser mangfoldighed som
en ressource og værdsætter, at medarbejderne
hver især bidrager med deres særlige baggrund,
personlighed og evner.

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job
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Lederstillinger

Pædagogisk leder
til Lundgårdskolen
Du vil blive en del at et udviklingsorienteret
ledelsesteam, der består af skoleleder, viceskoleleder, SFO-leder og dig selv.
Lundgårdskolen er en af midtbyskolerne i
Herning Kommune, beliggende i Tjørring 5 km
nordvest for Herning centrum.

Vi har 570 pragtfulde elever fordelt på 0.-9.
årgang med 2 spor i grundskolen og 3-4 spor i
overbygningen. Vi er skole for kommunens
ældste modtagelsesklasseelever, og vi har en
centerafdeling for børn med fysisk/kognitive
udfordringer. Derudover har vi SFO-afdeling,
hvor der går ca. 100 børn. Der er 90 positive og

engagerede medarbejdere. På Herning
Kommunes hjemmeside kan du se hele
stillingsopslaget samt søge stillingen elektronisk.

Brændgårdskolen er en midtbyskole med 410
elever. Skolen er to-sporet, har elever fra 0. – 9.
klasse og 50 ansatte i skole/SFO.

nationaliteter repræsenteret på skolen. På
Herning Kommunes hjemmeside kan du se hele
stillingsopslaget samt søge stillingen elektronisk.

Blandt eleverne har ca. 50% anden kulturel
baggrund end dansk, og der er pt. 32 forskellige

Vi skal modtage din ansøgning senest den
3. december kl. 12.00.

til Sunds Skole. Ilskov Skole ligger godt 6 km øst
for Sunds og rummer 80 elever og 9 lærere
inklusiv en konstitueret afdelingsleder.

På Herning Kommunes hjemmeside kan du se
hele stillingsopslaget samt søge stillingen
elektronisk.

Som ny skoleleder på Sunds Skole bliver en af
de første vigtige opgaver at stå i spidsen for
processen med at sammenføre Ilskov Skole og
Sunds Skole – en proces, som via involvering og
inddragelse af medarbejdere og forældre skal
sikre, at der skabes en god ny fælles kultur.

Vi skal modtage din ansøgning senest den
3. december kl. 12.00.

Vi skal modtage din ansøgning senest den
2. december kl. 12.00.

Skoleleder
til Brændgårdskolen
Da vores leder går på pension, er stillingen som
skoleleder ledig til besættelse 1. februar 2015.
Brændgårdskolen søger en pædagogisk visionær
leder, der sammen med skolens personale og
bestyrelse, vil kunne løfte skolen til nye højder.

Skoleleder
til Sunds Skole
Vores skoleleder gennem 16 år går på pension, og
derfor søger vi en ny skoleleder pr. 1. februar 2015.
Sunds Skole er beliggende i Sunds 9 km nord for
Herning. Skolen har 520 elever fordelt på 23
almen klasser fra 0. – 9. årgang samt to
specialklasser. Der er 45 lærere og 6 pædagoger.
Fra den 1. august 2015 bliver Ilskov Skole en del
af Sunds Skole, men allerede pr. september 2014
blev ledelsesansvaret for Ilskov Skole overdraget

Vores værdier
I Herning Kommune har vi formuleret fire værdier, som danner grundlag for vores måde at arbejde på: Professionalisme – God dømmekraft – Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.

L ÆS MERE PÅ W W W.HER NING.DK
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Lærerstillinger

Ringe Kost- og Realskole søger yderligere 1-2 lærere
- til ansættelse snarest

Ringe Kost- og Realskole er i en god udvikling og søger
nu yderligere lærere. Vores tilbud retter sig mod børn
og unge, der overordnet set har vanskeligheder omkring skole, familie samt kammerater, og hvor børnenes
adfærd indikerer, at deres trivsel og udvikling er truet.
De fleste af vores børn og unge bor på skolen, men vi
har også elever i dagskole.
Vi har klasser fra 4. til 10. klasse. Der er få elever i
klasserne, og i de små klasser er der ofte 2 undervisere
på i timerne.
Der bliver undervist i hele fagrækken, og vi vægter
meget højt, at alle vores elever efter endt skolegang
aflægger 9. klassesprøven og / eller 10. klassesprøven.
Se mere om skolen på vores hjemmeside:
www.ringekostskole.dk
Vi ønsker, at:
Skoledelen
• du har erfaring med skolens målgruppe herunder
specielt tilrettelagt undervisning
• du kan undervise primært i 4.-7. klasse
• du kan sætte retning og rammer samt skabe betydningsbærende relationer til børn, der ikke nødvendigvis har gode erfaringer med skolegang
• du har god erfaring i at undervise i dansk og engelsk, men lad os også høre fra dig selv om du
brænder for at undervise i andre fag.
• undervisningsdifferentiering er en naturlig del af dit
lærerarbejde
• du kan arbejde systematisk med målstyret undervisning og pædagogik

Husdelen
• du er stærk i relationsarbejdet
• du indgår i vores vagtturnus (aften/weekend) i
vores kostafdeling
Vi tilbyder
• en levende skole med dejlige unger og dygtige
engagerede kolleger
• en skole, hvor anerkendelse, involvering, respekt,
nysgerrighed og vedholdenhed er i fokus
• en skole, hvor arbejdet er teamorganiseret
• en skole, hvor der er supervision
• en skole, hvor fælles efteruddannelse vægtes højt
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at
kontakte:
Skoleleder Steen Fuglsang:
sf@ringekostskole.dk – 62 62 20 80
Forstander Mariann Kordiff:
mk@ringekostskole.dk – 62 62 20 80
Send din ansøgning hurtigst muligt og senest den
23. november 2014 til:
Ringe Kost- og Realskole
Att.: Steen Fuglsang
Vestergade 27
5750 Ringe
E-mail: sf@ringekostskole.dk

Tid til karriereskift?
Ledigheden er på vej ned, og det er måske tid til et karriereskift.
Her er en række gode råd, hvis du leder efter et andet arbejde.
Læs mere på Lærerjob.dk
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Lærerstillinger
Mød os på
www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

Står du for enden af regnbuen?
Guldet søges til Strandgårdskolen, så er du dygtig og
ambitiøs – ny eller erfaren – så tilbyder vi en attraktiv
arbejdsplads med kollegaer, som ligeledes er fundet
for enden af regnbuen. Vi søger uddannede lærere
med linjefag i enten dansk eller matematik til vores
indskoling og mellemtrin. Du skal være klar til at indgå
i teamsamarbejde og se mulighederne i at arbejde
helhedsorienteret med børnene.
Strandgårdskolen har været helhedsskole siden 2008,
hvor eleverne har en sammenhængende dag og hvor
leg og læring tænkes tæt sammen. På Strandgårdskolen arbejder alle i årgangsteam med ca. 4-5 kollegaer.
Lærere og pædagoger samarbejder for at skabe de
bedste rammer for børnenes trivsel og læring. Børnenes læring er i centrum og årgangene arbejder med
fleksibelt skema tilrettelagt ud fra målene.
Vi prioriterer fælles kompetenceudvikling højt både på
tværs af skolen og inden for de enkelte fag, så guldet
fortsætter med at skinne. Vi lægger vægt på, at man
som lærer kan få støtte af dygtige faglige vejledere

ligesom man som ny lærer vil få tildelt en mentor på
skolen.
Vi er en ambitiøs arbejdsplads med høje forventninger
til elever og til hinanden og et sted med gode arbejdsforhold og en positiv stemning blandt kollegaer – og så
er transporten hertil nem og hurtig!
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at ringe
til enten skoleleder Birgit Lise Andersen eller souschef
Kristian Evendt på telefon 43 73 58 61.
Send eller mail din ansøgning til Strandgårdskolen
(strandgaardskolen@ishoj.dk), Ishøj Søvej 200, 2635
Ishøj - senest onsdag den 3. december.
Samtaler afholdes i uge 50+51. Alle stillinger er i udgangspunktet fuldtidsstillinger og løn er efter gældende
overenskomst.
Se meget mere om os på vores hjemmeside:
www.strandgaardskolen.skoleintra.dk

“Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. Derfor opfordres kvinder og
mænd uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund til at søge”

KLAG!
hvis du ikke får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk og klik på »KLAG OVER BLADLEVERING«
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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Lærerstillinger

Er du vores nye idrætsproﬁl i indskolingen?
-og kan du lide at undervise i matematik og natur/teknik?

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

SKOLELÆRERE

2 specialklasselærere
søges til Charlotteskolen
Da 2 af vores lærere gennem mange år, har valgt at gå på
pension, søger vi 2 nye lærere til vores specialklasseteam på
Charlotteskolen.
Specialklasseteamet er et velfungerende team med ca. 45
børn i alderen 6-17 år (0.-10. kl.) og 10 kollegaer, som
arbejder tæt sammen på tværs af grupperne. Eleverne har
generelle indlæringsvanskeligheder, men arbejder efter almenskolens faglige mål. Eleverne er opdelt i 6 grupper og vi
søger medarbejdere til at løfte læringsopgaver og udvikling
i grupperne for de ældste elever.

Du er en dygtig lærer, som i et tæt samarbejde med de øvrige
lærere og pædagoger i vores indskolingsafdeling vil være med til
at folde den nye folkeskolereform ud på Allerslev Skole.
Tiltrædelse 1. december 2014 eller snarest.
Skemaet indeholder fagene matematik, natur/teknik og
drengeidræt.
Allerslev Skole har ca. 650 dejlige elever fra 0.-9. klasse, 46
engagerede lærere, 30 dygtige pædagoger og et meget aktivt
lokalområde. Skolen ligger 5 minutters gang fra Lejre Station midt
i et naturskønt område, som ﬂittigt benyttes i undervisningen.
Skolens øvrige fysiske rammer er meget ﬁne. Vi er opdelt i 3 afdelinger – indskoling, mellemtrin og overbygning. Vi bliver anset
for at være en faglig skole, men vi prioriteter også de kreative
aktiviteter samt et trygt og udviklende fællesskab.
Vi ønsker medarbejdere, som kan indgå i vores fællesskab med
humor, varme og fagligt engagement.
Vores vision er: Glæde Udvikling og Fællesskab.
Vi tilbyder en skole, som har ry for at tage imod nye medarbejdere med venlighed og åbenhed. Du vil blive mødt af meget
hjælpsomme kolleger og en ledelse, hvis dør altid er åben.

VI SØGER LÆRERE MED
KOMPETENCER INDENFOR:
Dansk, matematik, håndværk & design, biologi, hjemkundskab,
historie, idræt samt understøttende undervisning. Da IT er
et vigtigt redskab i undervisningen, vil et godt kendskab til
kompenserende IT-værktøjer, brug af interaktiv tavle samt
præsentationsprogrammer være en fordel.

Du kan se mere om skolen på www.allerslev-skole.dk

KRAV TIL ANSØGERENS FAGLIGE
OG PERSONLIGE KVALIFIKATIONER:
Ansøgere med læreruddannelse vil blive foretrukket. Vi lægger
vægt på engagement, professionalisme, kvalitet og ikke mindst
godt humør og en anerkendende og positiv tilgang til børn,
forældre og kolleger.

Ansøgningsfristen udløber den 27. november 2014
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Du kan læse en udvidet annoncetekst på www.htk.dk under
fanen job og derefter menupunkt ledig stillinger.

Allerslev Skole
Bispegårdsvej 2 , 4320 Lejre

Ring til os hvis du er interesseret, du må også meget gerne aftale
tid til at besøge os.
• Skoleleder Niels Berendsen tel.5132 2913 eller viceskoleleder
Tommy Fredensborg tel. 2479 0948

Ansøgning samt eksamensbevis, c.v. og evt. anbefalinger
fremsendes på mail til: allerslev-skole@lejre.dk

LØN:
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
ANSØGNINGSFRIST:
Ansøgninger skal være skolen i hænde senest
7. december kl. 19. Ansøgningen sendes elektronisk.
Har annoncen fanget din interesse, hører vi gerne fra dig til
en uformel dialog, kontaktperson er souschef Erik Dahl på
tlf. 43 35 23 44

Du gør en forskel for kommunens borgere.
Vi gør en forskel for dig!
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Lærerstillinger

sejergaardsskolen
Vi søger en dygtig og engageret lærer

Lærer
til Lindegårdskolen
Vi søger en lærer primært til 5. årgang.
Skemaet vil indeholde nogle af disse
fag: Idræt, n/t, billedkunst, sløjd,
musik samt støttetimer.
Vi arbejder i årgangsteam bl.a. med
LP modellen, læringsmål, CL og True
North.

til dansk, biologi, geografi og samfundsfag på 5.-9. klassetrin.

Ansøgning
sendes til
Lars Mortensen
lmort@
frederikssund.dk

På Sejergaardsskolen er der fuld fart på udviklingen. Vi har de
seneste to år fået bygget ny indskoling og renoveret alle klasselokaler i udskolingen. Vi lægger vægt på en IT-baseret undervisning og har interaktive tavler i alle undervisningslokaler. Vi
ønsker, at eleverne arbejder med mange forskellige multimedier
og bl.a. har en eksperimenterende tilgang til arbejdet og opgaveløsninger.
Sejergaardsskolen er en kombineret privatskole, som består af en
tosporet privat grundskole fra 0.-9. klasse opdelt i afdelingerne
0.-4. klasse og 5.-9. klasse, en SFO for elever på 0.-4. klassetrin, en musikskole, hvor halvdelen af vores grundskoleelever går
samt en musikefterskole. I alt 500 elever og 100 ansatte.

Stillingen er på 0,9 i forhold til fuld tid
og tidsbegrænset fra 1. februar til 31.
juni 2015. Du kan læse mere om os og
se det fulde stillingsopslag på:
www.lindegaardskolen.skoleintra.dk
www.frederikssund.dk

Ansøgningsfrist: 5. december kl. 12.00.

Vi lægger stor vægt på det musiske og har danmarks bedste
musikfaciliteter, nyt stort biologi- og sciencelokale, en nyere
sportshal og eget køkken, som leverer sund mad til vores elever
og lærere.
Vi tilbyder med andre ord nogle spændende undervisningsrammer, men stiller også krav til dig om høj kvalitet og et stort engagement. Hvis du vil mere end de fleste og trives i et udviklende
miljø, vil vi meget gerne modtage en ansøgning fra dig.

Natur og Udvikling

Lærere

Halsnæs Heldagsskole
Vi er kommunens specialskole, hvor børnene visiteres til
fra folkeskolerne. Vi har to ledige lærerstillinger.
Den ene stilling er på mellemtrinnet i en 4.-6. klasse.
Den anden stilling er i vores udskoling 8.-9. klasse.
Kontakt leder af Halsnæs Heldagsskole Tommy Frøslev,
telefon 20 91 20 60, mail tofv@halsnaes.dk eller viceleder
Lone Hansen, telefon 22 49 00 06, mail loph@halsnaes.dk.

Fagene:
Du vil komme til at undervise i dansk i 6. klasse samt de naturvidenskabelige fag; biologi og geografi på 5.-9. klassetrin.
På Sejergaardsskolen tilbyder vi ikke natur/teknik, men har biologi og geografi som selvstændige fag fra 3. klasse.
Ansættelsen er på fuld tid og sker i henhold til den gældende
overenskomst og organisationsaftale mellem Finansministeriet
og Lærernes Centralorganisation.
Ansøgningsfrist: 27. november 2014
Ansættelsessamtaler: 3. december 2014
Tiltrædelse: 1. februar 2015

Ansøgningsfrist onsdag den 3. december 2014.

Henvendelse til:
Konstitueret skoleleder: Eva Hede 3022 5993
eller eh@sejergaardsskolen.dk

Læs mere og se flere ledige
stillinger på www.halsnaes.dk

Din ansøgning sendes elektronisk til:
ansoegning@sejergaardsskolen.dk

Ansøgningen sendes online via www.halsnaes.dk - se under job - ledige
job eller til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen, Frederiksværk

Læs mere om Sejergaardsskolen på www.sejergaardsskolen.dk
SEjErgAArDSSKOLEn
Sejergårdsvej 2 • 4340 Tølløse • tlf. 59 18 51 24
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Lærerstillinger

www.hillerod.dk

SPECIALSKOLELÆRER

Kingoskolen
søger lærere

Skolen ved Skoven
Søger du nye, spændende udfordringer, så se her …
Skolen ved Skoven søger en lærer til drengeidræt, svømning
og almindelige skolefag pr. 1. januar 2015 eller snarest derefter.
Nogle af de kvaliteter vi søger, er
• Interesse for vidtgående specialundervisning og elever med
forskellige handicap.
• Fleksibilitet og humoristisk sans.
• Tolerance og respekt for det at være anderledes.
• Kunne arbejde i selvstyrende team og kunne gi´ og ta´ i et
godt samarbejde med kolleger og ledelse.
Ansøgningsfristen er tirsdag den 2. december kl. 12.00.
Du meget velkommen til at kontakte skolen på 72 32 72 00,
hvis du vil vide mere. Se hele opslaget på vores hjemmeside
www.skolen-ved-skoven.dk

På Kingoskolen har vi fokus på læring og
trivsel for alle.
Eleverne skal blive livsduelige – de skal
være arkitekter i eget liv!
Har du lyst til at være med til det?
Se stillingsopslaget på
www.kingoskolen.dk og
scan koden for at se mere
om Kingoskolen.
Ansøgningsfrist:
Mandag den 24. november 2014 kl. 12.00.

www.frederikssund.dk

Stillinger ved andre institutioner

ForStAnder SøgeS til Skole- og behAndlingShjemmet orøStrAnd
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar 2015 eller snarest derefter.

Orøstrand er oprettet i 1901 og er en foreningsejet institution under Landsforeningen LIVSVÆRK med egen bestyrelse. Institutionen har
driftsoverenskomst med Københavns Kommune.
Orøstrand er normeret til 24 børn og unge i alderen mellem 6-14 år ved anbringelsen. Orøstrands målgruppe er børn og unge med psykiske,
sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Målgruppen er børn, unge og familier, der er kendetegnet ved, i en periode af deres liv, at
have nogle særlige udfordringer.
Orøstrand har et veludviklet efterværn til de unge, hvor man til formålet bl.a. råder over velegnede bomuligheder i Holbæk.
Børnene og de unge går i skole på de lokale skoler eller på Orøstrands interne skole.
Institutionen har et årligt budget på ca. 24 mio. kr. og der er ansat 55 medarbejdere.
Du kan finde oplysninger og se hele det spændende stillingsopslag på www.livsvaerk.org og www.oroestrand.dk
Yderligere oplysninger samt aftale om besøg på Orøstrand fås ved henvendelse til konstitueret forstander Lene Benn telefon 59 47 00 04,
generalsekretær Ebbe W. Lorenzen eller souschef Roland Durup telefon 38 88 36 36.
Ansættelsesprocessen består af 1. samtale den 15. december 2014 og 2. samtale den 17. december 2014 på Frederiksberg.
Ansøgningsfrist: Ansøgning, CV mv. stiles til bestyrelsen for Orøstrand og sendes til Landsforeningen LIVSVÆRK, mailadresse
info@livsvaerk.org - senest den 8. december 2014 kl.12.00.
Landsforeningen KFBU har skiftet navn til Landsforeningen LIVSVÆRK og er i øjeblikket i gang med denne omstillingsproces. Landsforeningen driver
på landsplan dag- og døgninstitutioner for børn, unge og familier. Herudover er andre aktiviteter tilknyttet Landsforeningen LIVSVÆRK bl.a. en familieplejeafdeling, boliger til unge m.v. Der kan indgås aftale med Landsforeningen LIVSVÆRK om forretningsførerskab. Se www.livsvaerk.org
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Net-nr. 14083

jobannoncer
fra lærerjob.dk

Silkeborg Kommunes Skoleafdeling, Silkeborg Kommune

Skoleleder til Gjern Skole
§ Ansøgningsfristen er den 01/12/14

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

Specialstillinger
Stillinger ved andre institutioner

Net-nr. 14116

Sct. Jørgens Skole, Holstebro Kommune

Skoleleder – genopslag
§ Ansøgningsfristen er den 02/12/14

Net-nr. 14037

Net-nr. 14122

Sønderborg Kommune

Taastrup Realskole, Høje-Taastrup Kommune

Afdelingsleder Humlehøj-Skolen

Afdelingsleder til Taastrup Realskole

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 01/12/14

Net-nr. 14104

Net-nr. 14088

Fredericia Kommune

Skolen ved Bülowsvej, Frederiksberg Kommune

Afdelingsleder til Frederiksodde Skole

Administrativ leder

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/14

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/14

Net-nr. 14110

Net-nr. 14107

Hylleholt Skole, Faxe Kommune

Gåsetårn- og Kulsbjerg Skole, Vordingborg Kommune

Genopslag – Østskolen søger afdelingsleder

To afdelingsledere

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 24/11/14

Net-nr. 14078

Net-nr. 14036

Aarhus Academy for Global Education, Aarhus Kommune

Sydskolen, Fårevejle, Odsherred Kommune

Head of School

Afdelingsleder Sydskolen afdeling Grevinge

§ Ansøgningsfristen er den 26/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/14

Net-nr. 14111

Net-nr. 14086

Bredagerskolen, Vejle Kommune

Espergærdeskolen - afd. Grydemose, Helsingør Kommune

Indskolings- og SFO-leder til Asgård

Skolebibliotekar til Espergærde Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 24/11/14

Net-nr. 14093

Net-nr. 14127

Ørum Skole, Viborg Kommune

Eggerslevmagle Skole, Slagelse Kommune

Pædagogisk leder med souscheffunktion

Lærer til bla. tysk, musik, geografi, matematik

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 25/11/14

Net-nr. 14050
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Net-nr. 14092

Bellahøj Skole, Københavns Kommune

Vangeboskolen, Rudersdal Kommune

Skoleleder med ambitioner

Naturfagslærer til Vangeboskolen

§ Ansøgningsfristen er den 27/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 24/11/14
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Net-nr. 14096

Net-nr. 14060

Nørreskov-Skolen, Sønderborg Kommune

Nørre-Snede Skole, Ikast-Brande Kommune

Nørreskov-Skolen søger 3 lærere

Lærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 25/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/14

Net-nr. 14076

Net-nr. 14018

Grønvangskolen, Vejen Kommune

Nord-Samsø Efterskole, Samsø Kommune

2 lærere med tiltrædelse 1. januar 2015

Musiklærer pr. 1. januar 2015

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 24/11/14

Net-nr. 14100

Net-nr. 14087

Auning Skole, Norddjurs Kommune

Tønder Grundskole, Tønder Kommune

Auning Skole søger lærere til faste stillinger

Tidsbegrænset lærerstilling til 30. juni 2015

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/14

Net-nr. 14084

Net-nr. 14097

Sankt Nikolaj Skole, Esbjerg Kommune

VUC Syd, Haderslev Kommune

Barselsvikariat på Sankt Nikolaj Skole

Vær med til at skabe fremtidens undervisning

§ Ansøgningsfristen er den 06/01/15

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/14

Net-nr. 14071

Net-nr. 14027

Feldballe Friskole, Syddjurs Kommune

Hindholm Privatskole, Næstved Kommune

Kompetent og energisk lærer

Lærer til bl.a. biologi og natur/teknik

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/14

Net-nr. 14099

Net-nr. 14052

HF & VUC FYN, Odense Kommune

Antvorskov Skole, Slagelse Kommune

Lærere til AVU/FVU/OBU

Antvorskov Skole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 25/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/14

Net-nr. 14073

Net-nr. 14059

Bakkeskolen, Skanderborg Kommune

Billums Privatskole, Lyngby-Taarbæk Kommune

Indskolingslærer med matematik og musik

Barselsvikar med mulighed for fuld tid

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 03/12/14

Net-nr. 14117

Net-nr. 14115

Kolding HF & VUC, Kolding Kommune

Nr. Asmindrup Skole, Odsherred Kommune

Ledige stillinger på Kolding HF & VUC

Dansklærer søges til specialskole pr. 1/1

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/14

Net-nr. 14054

Net-nr. 14069

Låsby Skole, Skanderborg Kommune

Lindegårdsskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Lærer til Låsby Skole

Engageret lærer søges til Lindegårdsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 28/11/14
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Net-nr. 14102

Net-nr. 14098

Brøndby Kommune

Sydskolen afdeling Hørve, Odsherred Kommune

Fysik- og matematiklærer – barselsvikariat

Lærer, heldagsklassen Hørve

§ Ansøgningsfristen er den 01/12/14

§ Ansøgningsfristen er den 09/01/15

Net-nr. 14129 + 14130

Maribo Skole, Borgerskoleafd., Lolland Kommune

Sofiendalskolen, Faxe Kommune

Lærerstillinger på Maribo Skole

Lærer søges til Midtskolen afd. Sofiendal

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/14

Net-nr. 14094

Net-nr. 14118

Grønnemose Skole, Gladsaxe Kommune

Mølleskolen, Skanderborg Kommune

Matematiklærer til fast stilling fra 1/12

Lærer til barselsvikariat i overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 28/11/14

Net-nr. 14085

Net-nr. 14112

Hedelyskolen, Greve Kommune

Brøndbyvester Skole, Brøndby Kommune

Vær med til at gøre en god skole bedre

Lærer til dansk og engelsk

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 25/11/14

Net-nr. 14075

Net-nr. 14045

Herfølge Skole, Køge Kommune

Trællerupskolen, Lejre Kommune

Matematik- og fysik/kemi-lærer pr. 1. januar

Lærer til dansk og inklusion søges

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/14

Net-nr. 14121

Net-nr. 14113

Tagensbo Skole, Københavns Kommune

Egebjerg Skole, Odsherred Kommune

Udskolingslærer til Tagensbo Skole

Lærer til profilskole

§ Ansøgningsfristen er den 08/12/14

§ Ansøgningsfristen er den 26/11/14

Net-nr. 14079

Net-nr. 14090

Ellemarkskolen, Køge Kommune

Tune Skole, Greve Kommune

Idræts- og engelsklærer

Lærer til Tune Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 25/11/14

Net-nr. 14046

Net-nr. 14095

Ådalens Skole afd. Nord, Frederikssund Kommune

Distriktsskole Ølstykke, Egedal Kommune

Indskolingslærer til Ådalens Skole

Lærer til Ølstykke 10. klasse Center

§ Ansøgningsfristen er den 24/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/14

Net-nr. 14103
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Net-nr. 14038

Net-nr. 14101

Skoleafd., Frederiksberg Kommune

Skottegårdsskolen, Tårnby Kommune

It-skolebetjente til Frederiksberg

Lærere til Skottegårdsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 28/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 28/11/14
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Net-nr. 14114

Net-nr. 14068

Sydskolen, Fårevejle, Odsherred Kommune

Stillinge Skole, Slagelse Kommune

Lærere til Sydskolen

To lærere til barselsvikariater

§ Ansøgningsfristen er den 25/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 24/11/14

Net-nr. 14081

Net-nr. 14091

Tune Skole, Greve Kommune

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Lærere til Tunegrupperne

Tjørnegårdskolen søger læsevejleder

§ Ansøgningsfristen er den 25/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 28/11/14

Net-nr. 14119

Net-nr. 14061

Nordsjælland Grundskole og Gymn. samt HF, Hørsholm Kommune

Mølleskolen, Skanderborg Kommune

Lærerstilling i grundskolen

Lærer/barselsvikariat på mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 28/11/14

Net-nr. 14031

Net-nr. 14058

Maribo Skole, Borgerskoleafdeling, Lolland Kommune

Sommerskolen, Danes Worldwide, Københavns Kommune

Lærerstilling i Maribo Skole

Lærere og aktivitetsledere

§ Ansøgningsfristen er den 23/11/14

§ Ansøgningsfristen er den 01/12/14

Net-nr. 14089

Folkeskolen

Marie Kruses Skole, Furesø Kommune

1-2 barselsvikarer med ansættelse 15/2

Næste nummer udkommer torsdag den 4. december

§ Ansøgningsfristen er den 01/12/14

Net-nr. 14047

Den lille Skole, Gladsaxe Kommune

Matematiklærer til Den lille Skole

Luksussommerhus
i Klitmøller

§ Ansøgningsfristen er den 24/11/14

Dejligt sommerhus ved
Vesterhavet med plads til
7 personer & med sauna,
spa-bad, LED-TV, DVD,
opvaskemaskine m.m.

bazar
ikke-kommercielle annoncer

Net-nr. 14032

Nivå Skole Syd, Fredensborg Kommune

fra dlf-medlemmer

3 lærere til indskolingen/udskolingen

Telefon: 40485385
www.klitmoellersommerhus.dk

§ Ansøgningsfristen er den 20/11/14

Net-nr. 14077

Campusskolen Ringsted, Ringsted Kommune

10. klassecenter søger lærer
§ Ansøgningsfristen er den 05/12/14

Net-nr. 14074

SkolenSputnik 1, Københavns Kommune

SkolenSputnik søger lærere

Klik din annonce ind, når det passer dig – folkeskolen.
dk er åben hele døgnet. Priser fra 410 kroner inklusive
moms – betal med kort. Se priser på folkeskolen.dk
Annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på
folkeskolen.dk
Ansvarsfraskrivelse
Aftaler indgået mellem annoncører og læsere via fagbladet Folkeskolens
Bazar og på folkeskolen.dk/bazar er et direkte mellemværende mellem
annoncøren og kunden, som vælger at respondere på annoncen.
Folkeskolen, Danmarks Lærerforening og Media-Partners kan ikke
drages til ansvar for de annoncer, der er indrykket i Bazar – og vi
kontrollerer ikke de annoncerede oplysninger.

Berlin city
superbeliggenhed
m/rabat

Lækker lejlighed, 2-6
pers, supercentral beliggenhed, Rosenthaler Pl.
i Berlin Mitte, 10% rabat
november + januar
Telefon: 20410785
www.berlinferie.org

§ Ansøgningsfristen er den 21/11/14
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rubrikannoncer
Billige studieture/grupperejser
Skolerejser - RING GRATIS 80 20 88 70 - www.alfatravel.dk

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

www.StudieXpressen.dk

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer
og start egen køreskole
Velegnet deltidsjob

Dag- og aftenhold
Stjernqvist Trafikskole • Finsensvej 45 • 2000 Frederiksberg
www.stjernqvist.dk • info@stjernqvist.dk • 38 88 00 46

N ORGE - S VERIGE
Se efter ledige stillinger samt
kurser, efteruddannelse,
supervision m.m. indenfor:
skole, dagbehandling, STU
og kollegie/botilbud
på vores hjemmeside
www.skolensputnik.dk
eller kontakt
konsulent Anne Berglund
tlf. 41 78 31 31
mail: anb@skolensputnik.dk
BesøgUniverse/Dybbøl
Danfoss Universe
Besøg
1864 på Als
Besøg
Danfoss
Universe
på Als
Og bo
på det sjoveste
vandrerhjem

bo på det
sjoveste vandrerhjem
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

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

Skirejser for skolegrupper med priser fra
kr. 1.685,00 inkl. liftkort.
Fyns skole- og grupperejser

www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470

BERLIN
4 dg./3 nt.
rutebus fra kr.

695,-

Forslag til studiebesøg i Berlin:
• Berlin Unterwelten • Deutsches Technikmuseum
• Koncentrationslejren Sachsenhausen

GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE

DUBLIN
pr. person
5 dg/4 nt.

TID: Du sparer tiden • SIKKERHED: Gennemprøvet koncept
FAGLIGHED: Det centrale element i enhver studierejse

Top faglige besøg Dublin: Wicklow Mountains • Trinity College • Irsk aften

2290,- Budapest, bus, 6dg/3nt
1765,- Cesky Raj, aktivrejse
2360,- bus, 5dg/3nt

Kontakt Karen Vibeke:
Tlf 46 91 02 49

Tlf. 7020 9160 | www.sbTours.dk

Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

KILROY group travel er specialister i at arrangere
studie-grupperejser med et højt fagligt indhold. Oplev
mindre praktisk organisering, faglig forberedelse og
mere tid til undvisning og samvær.
Forslag til andre rejsemål:
Madrid, fly, 5 dg/4 nt ........................ fra kr. 2.190,London, fly, 5 dg/4 nt ....................... fra kr. 1.915,Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt ................. fra kr. 1.750,Firenze, fly, 5 dg/4 nt ....................... fra kr. 2.245,Wien, fly, 5 dg/4 nt ........................... fra kr. 1.880,-

2.145

fra kr.
fra kr.
fra kr.

Med bus, fly, skib eller tog i europa

Faglige
besøg

M. FLY fra kr.

Athen, fly, 5dg/4nt
Paris, bus, 6dg/3nt
Barcelona, fly, 5dg/4nt

- til konkurrencedygtige priser

STUDIEREJSE TIL

Billige studie- og grupperejser

VORES
FOKUS ER:

SkolerejSer

fra kr.
fra kr.

1570,1800,-

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

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

KILROYGROUPS.COM

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.
Kombinerer studietur og undervisning.
NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa
Tlf. 9812 7022
Følg med og deltag i debatten på

vije@team-benns.com
www.team-benns.com
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Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

Danmarks
Lærerforening
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333
dlf@dlf.org
www.dlf.org

Sekretariatschef
Bo Holmsgaard
Sekretariatet
Sekretariatet har telefontid
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige henvendelser mandag-torsdag
kl. 8.30-16.30 og fredag
kl. 8.30-15.30.
Servicelinjen,
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du
kan henvende dig med et problem,
kan du ringe til servicelinjen. Her
kan du få oplyst, om du skal henvende dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., om kredskontorets åbningstid, adresser og telefonnumre.
Servicelinjen er åben mandagtorsdag fra klokken 8.30 til 16.00
og fredag fra klokken 8.30 til
15.00.
Medlemshenvendelser
Henvendelser om pædagogiske,
økonomiske og tjenstlige forhold
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan
man henvende sig om konkrete
sager om arbejdsskader og psykisk arbejdsmiljø, om medlems
administration, låneafdeling, understøttelseskasse og udlejning
af foreningens sommerhuse.
Kontingentnedsættelse
eller -fritagelse
kan søges af medlemmer, der er
ledige, har orlov eller er på barsel,
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på
www.dlf.org
Lån
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 3369 6300, eller der kan
ansøges direkte på vores hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente
og beregne dit lån på:
www.dlf-laan.dk

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Jørgen Mandrup Nielsen
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden
Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere.
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, lønog arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.

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

»Folkeskolen – fagblad for
u ndervisere« og folkeskolen.dk
udgives af Danmarks Lærer
forening. De redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier,
og det er chefredaktøren, der har
ansvaret for alt indholdet. Bladenes ledere udtrykker ikke nødvendigvis foreningens synspunkter.
20

Skift Skole og
få bedre tid
Christina bengtson fik flere timer
til forberedelse og færre opgaver.

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

WWW.LPPENSION.DK
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Formand
Lærer Anders Bondo Christensen
træffes i foreningens sekretariat
efter aftale.

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

SIDE 26

kaos i Tårnby

God klasseledelse

kyssende kolleGer

først stempelure, så lærerflugt og nu
krisemøde arrangeret af forældrene.
Side 6

det faglige, didaktiske og sociale
spiller sammen, viser ny forskning.
Side 20
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Folkeskolen er fremstillet hos
Stibo Graphic, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas
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Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K
Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.
Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Udebliver dit blad, så klik ind på
folkeskolen.dk og klik på »Klag
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uskolet

Ved Morten Riemann

for korte NYHEDER

a l t

Droner virker

og klasseledelse er en væsentlig del af
løsningen, mener han.
»Siden 90’erne har vi fået børn i
skolen, hvis antiautoritære forældre
har lagt al opdragelse frem til forhandling. Disse elever bliver vi nødt til at slå
hårdt ned på, og vi må tage alle midler

i brug for at kunne identificere dem«. Professoren henviser især til de forstyrrende
elementer på klassens bageste rækker.
»Droner virker«, forklarer han, »det er
noget pladderhumanisme at mene
andet«.

Indeklima: Reform skyld i udvikling fra
bwadr til føj for en klammo stinker
Tung luft og en CO2-koncentration
langt højere end Arbejdstilsynets anbefaling, det er hverdagen i klasselokalerne på mere end halvdelen af landets
skoler. Ifølge en ny rapport er det ikke
blevet bedre med skolernes indeklima
siden 2009. Snarere tværtimod.
»Alle ved, at børn lugter«, forklarer
en engelsklærer. »Og vi lærere er måske
heller ikke altid selv for gode. Men hvor

k o r t e

NYHEDER

Pædagogikprofessor om disciplin i klassen:
»Det er uacceptabelt, at nogle få kan
komme af sted med totalt at smadre
læringsmiljøet for de mange«. Sådan
lød det fra professor i specialpædagogik Niels Egelund under en nylig debat
om, hvad han kalder »angst for opdragelse«. Pli skal sættes på dagsordenen,

f o r

det før i tiden var idrgh og bwadr og
yackk, når man lige kom ind i en klasse,
der er det altså med den nye reform
blevet mere til fyda føj for en led klammo stinker, ikke? Jeg mener: Vi skal
hver dag opholde os mange flere timer
inden for de samme fire mure, og vi
skal derudover også efterleve en masse
nye regler om hop og spring og løb, til
sveden pibler, så hvad tror I selv?«

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

Uenighed mellem
Undervisningsministeriets nye datavarehus Ledelsesinformationssystem for
folkeskolen, kaldet
»Lis«, og Danmarks
Evalueringsinstitut,
»Eva«, kaldet bitch
fight.
Bibliotekaren, der er
sexet på en bibliotekaragtig måde, er
der åbenbart ikke hver
dag?

Geografilærer så
optaget af sit fag,
at man næsten kan
kalde ham geografil.
Pedel tager en hjemmearbejdsdag.

Så kan de lærer det / 70
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

Matematik · 1.-10. klasse

Deltag i MaxiMats julekalender og
vind en biograftur for din klasse!

Sådan deltager du
Send en mail til maximat@alinea.dk med dine kontaktoplysninger:
navn, skole, e-mail og telefonnummer, så deltager din klasse automatisk i konkurrencen.

Vi har en ekstra julegave til dig!
Vi åbner for MaxiMat i hele december måned. Gå
ind på Maximat.dk og log på med dit UNI·Login,
så kan du frit bruge portalen i din undervisning.
Der er masser af hjælp at finde på sitet, så du
kan komme godt i gang.

Det er
god læring!
(20473 · LISTkom.dk) Bagside - FS20-2014

Alle hverdage i december kan dine elever åbne en låge i MaxiMats
interaktive julekalender og løse sjove og lærerige matematikopgaver.
Der er 15 små opgaver til indskoling, mellemtrin og udskoling.

MaxiMat – en samling digitale læringsforløb
I MaxiMat kan forløbene bruges samlet som grundsystem eller som en variation i undervisningen,
hvor du kan udvælge de forløb, du ønsker.
MaxiMat gør det nemt at udnytte de digitale
muligheder og gøre matematikundervisningen
dynamisk og levende.
Se mere på alinea.dk.

Det med småt
Vi udtrækker en vinderklasse fredag d. 19. december 2014 kl. 12.00 og vinderen får direkte besked og offentliggøres på
alinea.dk. Præmien består af gavekort til biobilletter til Nordisk Film Biografer, dog maks. 30 elever. For at deltage i lodtrækningen, skal du sende en mail til : maximat@alinea.dk, senest d. 12. december 2014. Der er intet krav om, at alle opgaverne
skal løses. Ved at sende mailen accepterer du samtidig, at Alinea må kontakte dig efterfølgende omkring MaxiMat, og at vi
må sende dig vores nyhedsbrev. Du forpligter dig ikke til køb, og du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet.
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