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Drømme
om tøbrud

Det er i hvert fald et problem, at
man bliver ved med at måle i en
møntfod, som ingen tror på. Så er
resultaterne heller ikke troværdige.
Hverken for lærere eller forældre.
Foreløbig er det dog et ledigt politisk standpunkt at kræve de testbaserede mål i folkeskolereformen
fjernet.

B L A D E T
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Professor Lene
Tanggaard om
at blive immun
over for pædagogiske bølger.

Folkeskolereformen hviler nu på ustabil grund,
for det krabler og kribler under den store bygning. Senest er et stormløb i gang mod en af grundpillerne: de nationale test.
De stammer ganske vist fra tiden før reformen,
men først med reformen blev de gjort til det afgørende styringsinstrument. Dermed skiftede testene
endegyldigt form til den møntfod, som succes eller
fiasko skulle måles i. Testene blev det ultimative
overvågningssystem, hvor man fra Undervisningsministeriet (og Finans-ditto) kan skue ud over det
ganske land og se, hvordan alle eleverne præsterer.
Kravet i reformteksten om, at 80 procent af eleverne
skal klare sig godt i dansk og matematik, står stadig i
papirerne som succeskriterium.
Men mon ikke denne sidste bastion også snart vil
blive fjernet?

I

Idrætslærer Eva
Dencker har fået
tip til at inkludere
elever med handicap.
6.-klasseelever kan
få meget ud af billedkunst, mener lærer
Anna Valgreen.

Ifølge forskere har den vigtigste lære for politikerne i årene efter reformen været, at det ikke kan lade
sig gøre at ændre grundlæggende på skolen uden at
inddrage lærerne og lytte til deres erfaringer. Det er
nok ikke det samme, som at politikerne nu erkender, at det altid er lærerne, der har ret. Naturligvis
ikke – og lærere er jo også uenige. Men at forsøge at
ændre skolen gennemgribende uden at tage lærerne
med på råd er ganske enkelt torskedumt.
For mange af os er det ikke overraskende, at den
lærer, der står i sin klasse og skal undervise, hverken kan eller skal fjernstyres fra Christiansborg. Men
den erkendelse har godt nok brugt lang tid på at
bryde igennem og komme ud i lyset.
Først da den mest højtråbende reformmodstander blev minister, kom der gang i optøningen. De
bindende mål blev lagt for had og stort set rullet
tilbage. Den lange skoledag blev først udsat for omfattende forsøg og hyrdebreve om 16b og derefter
gjort kortere. Den understøttende undervisning blev
beskåret, og det blev lovligt at bruge den til konfirmationsforberedelse.
Samtidig er lokalpolitikerne også begyndt at vise
tillid til lærerne. I lokalpolitik sker der nemlig en parallel bevægelse. Lokalaftalerne strømmer ud i solen
i et antal, så det efterhånden er svært at finde kommuner, som ikke er med på bølgen. For også lokale
politikere vil gerne i dialog med kommunens lærere
og række hånden så langt frem, som det kan lade sig
gøre uden at blive bødebelagt af Finansministeriet.
Den form for tillid er med til at støtte lærernes tiltro
til, at de er værdsat – også lokalt. Mere af det! Og
gerne med penge i hånden …
»Drømme, drømme vinteren er ude«, som en
digter skrev i 1861. Det er forår og valgår.
Hanne Birgitte Jørgensen,
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Når ﬂygtningebørn bliver bange

INDHOLD
IN DHO LD

8

Røde Kors Akademiet holder
TEMADAG den 8. maj
Inddragede opholdstilladelser skaber frygt,
både hos dem, det rammer, og hos andre hvad gør du?
Lærere, pædagoger og andre voksne omkring
børnene er ramt af en helt ny udfordring på
grund af de inddragede opholdstilladelser.
Der er akut brug for viden og værktøjer.
Det hjælper Røde Kors Akademiet med.
Temadagen byder på:
•
•
•

Fakta om inddragelse af opholdstilladelser.
Konkrete råd om støtte til børnene og
familierne.
Erfarne fagpersoner ruster jer til at være i
opgaven, også med fokus på egenomsorg.

Hvornår: onsdag den 8. maj 2019 kl. 9.30-16
Hvor: Blegdamsvej 27, 2100 Kbh. Ø
Pris: 995 kr. inkl. forplejning
Tilmelding til: Konsulent Mia Panvil på
mipa@redcross.dk
eller via Rodekors.dk/rode-kors-akademiet.

4/

FOLKESKOLEN / 07 / 2019

BLÅ
SKOLEPOLITIK

14

Kunst med de store
For 6.-klasserne på
Gasværksvejens Skole
i København er billedkunst allerede en fast
del af skemaet.

Mens lærere og skoler har fået
noget frihed tilbage, har fire
år med borgerlig skolepolitik
strammet kravene til elevernes
præstationer.

30

24

34

O V E R S I G T

Skemalægning
Folketingsvalg spænder ben
for årets skemalægning............................. /

6

Blå skolepolitik

Flid, neonationalisme og lidt frihed
til lærerne...................................................... /

8

Fagligt netværk

Billedkunst i 6. klasse er »street«............ /

14

Folkeskolen.dk ................................... / 18
Pædagogik
Pædagogikkens modebølger skyller
ind over skolen............................................. /

24

Faglig fornøjelse

»Paraatleter gav mig fornyet energi«....... /

30

Debat

En øjenåbner

Idrætslærer Eva Dencker fik
besøg af professionelle paraatleter – og det gav hende ny
indsigt i sin undervisning.

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

32

Læserne mener............................................ /

33

Læringsmålstyring

Forskere: Godt, at målstyringen
rulles baglæns.............................................. /

34

Redaktionelt regnskab

Flere og flere vælger Folkeskolen............. /

40

Anmeldelse............................................ / 42
Mindeord................................................. / 43

Træt af sidste nye
pædagogiske dille?

De pædagogiske
læringsteorier er inde
– og så er de ude. Som
lærer må du navigere på
modebølgerne.
NEST
LP-MODEL
EVIDENS

COOPERATIVE

PALS
PORTFOLIO
LÆRINGSSTILE

FLIPPED LEARNING

Ledige stillinger................................. / 43
Bazar.......................................................... / 48
Uskolet..................................................... / 50

»Læringsmålstyringen
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Forskerne
Jens Rasmussen
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for, at målstyringen nu
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HOWARD GARDNER
(MANGE INTELLIGENSER)
READING RECOVERY
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SKEMALÆGNING
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Lige nu sidder landets skoler og planlægger det nye skoleår. Men om det bliver et år med færre timer for de mindste elever, er stadig uvist.

Folketingsvalg spænder ben
for årets skemalægning
Lige nu sidder skolerne og forsøger at planlægge næste skoleår. Men ingen ved reelt,
hvilke regler der kommer til at gælde for skoledagens længde. Det hele afhænger af,
hvornår statsministeren trykker på valgknappen.
TEKST

SEBASTIAN BJERRIL

Vi gør skoledagen kortere fra næste år. Sådan lød det i
januar fra Christiansborg efter fem måneder med dramatiske skoleforhandlinger. Men sådan bliver det måske
alligevel ikke. For selv om partierne har underskrevet
aftalen, skal aftalen gøres til lov. Det kræver en lovbehandling i Folketinget, og den proces er i alvorlig fare for at
blive udskudt.
Folketingsvalget kan nemlig ende med at stå i vejen
for, at politikerne får mulighed for at stemme deres egen
6/
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aftale igennem i Folketingssalen. Og hvis loven ikke ændres inden sommerferien, så går næste skoleår i gang med
de regler, der har eksisteret, siden skolereformen trådte i
kraft i 2014.
Det er alene statsminister Lars Løkke Rasmussen
(Venstre), der kan afgøre, om aftalen når at blive vedtaget på denne side af sommerferien. Det hele afhænger af,
hvornår han udskriver valg. Der kan nemlig ikke behandles lovforslag under en valgkamp.

»Virkelig dårligt planlagt«
Ude på skolerne breder frustrationen sig. For hvordan skal

årets fagfordeling og skemalægning gå, når skoledagens
længde er en ukendt faktor. Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal spurgte derfor i sidste måned
Undervisningsministeriet om, hvilken lov skolerne skal
planlægge efter til næste skoleår. Men han har ikke kunnet
få svar.
»Det bekymrer ikke Undervisningsministeriet i samme
grad som skolerne, og vi kan desværre ikke gøre meget
andet end at fortælle politikerne, at det er virkelig dårligt
planlagt«, forklarer Claus Hjortdal.
Skolelederforeningen har derfor sendt et brev til skolelederne, hvori de gør dem opmærksomme på den uafklarede situation. Samtidig skriver Skolelederforeningen, at
den nu forventer, at valget ender med at komme i vejen.
I brevet opfordres skolelederne til at tage forvirringen op
med deres kommunale forvaltning.
»Vores opfordring vil være, at I går i dialog med forvaltningen om planlægningen og mulighederne for fleksibilitet
i planlægningen inden for rammerne«, står der i brevet,
som er underskrevet af Skolelederforeningens næstformand, Dorte Andreas.

KL: »Det er problematisk«
I kommunerne er man lige så meget i vildrede som hos
skolelederne. I KL er formand for børne- og undervisningsudvalget Thomas Gyldal Petersen utilfreds med den
uafklarede situation.
»Det er problematisk, at kommunerne står i så usikker
en situation så tæt på et nyt skoleår. Både elever og forældre, men også vores medarbejdere og ledere forventer
med rette, at der er styr på det kommende skoleår i god
tid«, siger han i et skriftligt svar til Folkeskolen.
Hvad er jeres anbefalinger til skolerne, som netop nu sidder og planlægger næste skoleår?
»Det spørgsmål burde man rettelig stille til ministeren.
Det, vi har fået at vide fra ministeren og forligskredsen,
er, at loven vil nå at blive behandlet og vedtaget inden et
folketingsvalg. Så det er det, skolerne må planlægge skoleåret ud fra«.
Folkeskolen har været i kontakt med Undervisningsministeriet. Her lyder meldingen blot, at skolerne skal forholde sig til den til enhver tid gældende lov, og at skolerne
må holde sig opdaterede på ministeriets hjemmeside i
forhold til ændringer af loven.

Tre scenarier for skoleåret
I en vejledning til kommunerne opstiller KL tre mulige
scenarier, alt efter hvornår Lars Løkke udskriver folketingsvalget. Første scenarie er, at Lars Løkke først trykker på valgknappen, efter at loven er vedtaget. Andet
scenarie er, at der kommer et meget snarligt valg. Det
kan give mulighed for, at politikerne kan nå at stemme
loven igennem efter valget, inden Christiansborg går på
sommerferie. Tredje scenarie er, at loven først vedtages, når næste folketingsår går i gang til oktober. Sker
det, vil loven træde i kraft enten 1. januar eller 1. august
næste år.

Vi kan ikke arbejde med en
lappeløsning, som træder i kraft
midt i et skoleår og dermed går
stik imod al anden planlægning
på skolerne.
Thomas Gyldal Petersen,
formand for børne- og
undervisningsudvalget i KL

Står det til KL, bør loven først træde i kraft ved starten
af et nyt skoleår, hvis det sidste scenarie bliver udfaldet.
»Vi kan ikke arbejde med en lappeløsning, som træder i kraft midt i et skoleår og dermed går stik imod al
anden planlægning på skolerne«, siger Thomas Gyldal
Petersen.

Skal også have kommunal tilladelse
Planlægningen af næste skoleår presses yderligere af, at
skolerne skal nå forbi kommunalbestyrelsen, hvis de ønsker at gøre skoledagen kortere for eleverne i 4.-9. klasse.
For selv om den politiske aftale fjerner den nuværende
begrænsende formulering om, at skoledagen kun kan
gøres kortere »i helt særlige tilfælde«, er det stadig kommunerne, der har det sidste ord.
Nu hvor forbeholdet »i helt særlige tilfælde« fjernes fra
loven, vil jeres anbefaling til kommunerne så være, at de skal
give tilladelse til alle skoler, der ønsker at udnytte muligheden for at gøre skoledagen kortere op til de lovlige to klokketimer?
»Det er fuldstændig op til en lokalpolitisk prioritering
at fastlægge dette ud fra de lokale forhold. Det vigtige her
er ikke organiseringen, men at sikre, at der er timer til,
at børnene får en motiverende og varieret skoledag, så
de lærer, udvikler sig og trives på allerbedste vis«, svarer
Thomas Gyldal Petersen.
Der var ved redaktionens slutning ikke fastsat en dato
for lovbehandlingen af aftalen. førstebehandlingen af
loven forventes påbegyndt i april. Herefter skal loven
gennem en anden- og tredjebehandling. KL oplyser i sin
vejledning til kommunerne, at en lovbehandling almindeligvis tager mellem to og tre måneder.
Folketingvalget skal senest finde sted 17. juni. Det er
almindelig kutyme, at en valgkamp varer tre uger.
bje@folkeskolen.dk
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FLID,
NEONATIONALISME
og LIDT FRIHED
TIL LÆRERNE
Blå skolepolitik:

T E K S T: S E B A S T I A N B J E R R I L

I L L U S T R AT I O N : R A S M U S J U U L

Mere vægt på karakterer, særlige regler for »ghettoskoler« og mere metodefrihed til
lærerne. Folkeskolen giver et overblik over den borgerlige regerings skolepolitik.

M

ere og tidligere pres på ungdomslivet. Nationalistiske skoletiltag. Og større erkendelse af, at
skolen ikke kan løftes uden om lærerne. Det er
ifølge professor i pædagogik Per Fibæk Laursen
og professor i skolehistorie Ning de ConinckSmith de største fingeraftryk, som den borgerlige regering har sat på skolen de seneste fire år.
Folkeskolen har vendt blikket tilbage og bedt de to
professorer kommentere på, hvordan skolen og uddannelsespolitikken har ændret sig. Som noget af det første
peger de begge på, hvordan politikernes lydhørhed over
for lærerne har rykket sig.
»For mig er det mest iøjnefaldende, at der er opstået
en erkendelse blandt politikerne af, at det er vanskeligt
at forbedre skolen med teknokratiske reformtiltag oppefra, hvis ikke man har lærerne med sig. Det har vi især
set under perioden med Merete Riisager som minister«,
lyder vurderingen fra Per Fibæk Laursen.
De første 17 måneder af regeringsperioden var Ellen
Trane Nørby (Venstre) undervisningsminister, men i november 2016 rykkede Liberal Alliances Merete Riisager
ind i Undervisningsministeriet. Et valg, der kom bag på

de fleste, da Merete Riisager var kendt som en stor kritiker af skolereformen.
Ning de Coninck-Smith hæfter sig ved, at regeringen
løbende har indført tiltag, der har haft til formål at gøre
skolereformen mere spiselig.
»Alle politikerne løb fra skolereformen, før blækket
var tørt. Der har været rigtig travlt rundt om håndvasken.
De første var jo de konservative, som løb fra delen om, at
der skulle være lektiehjælp, og siden har regeringen indført både tiltag og forsøg, der har skullet gøre reformen
mere spiselig ved at give mere lokal frihed«, lyder det fra
Ning de Coninck-Smith.

Prøver er blevet til eksamener
Det er ellers ikke folkeskolen, der fylder i Venstre-regeringens regeringsgrundlag i sommeren 2015. Skolereformen skal have ro, og effekterne af inklusionsloven fra
2012 skal til eftersyn. I stedet er reformturen kommet til
gymnasierne og erhvervsuddannelserne, lyder regeringens uddannelsesambitioner.
Begge skal imidlertid vise sig at få betydning for
folkeskolen.
FOLKESKOLEN / 07 / 2019 /
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Jeg tror, at det her
vil skabe en endnu
stærkere præstationsbevidsthed blandt
eleverne.
Per Fibæk Laursen,
professor

De ældste elever får obligatoriske praksisfaglige fag i udskolingen,
der skal inspirere dem til at vælge
en erhvervsuddannelse, og et øget
adgangskrav til gymnasiet skal også
sende flere unge i retning af erhvervsuddannelserne. De politiske
forhandlinger ender på et krav om
et karaktergennemsnit på 5, som
eleverne skal levere fra 8. klasse –
gældende fra dette skoleår. Indtil nu
har det alene været op til lærerne at
vurdere, om eleverne er egnede til
gymnasiet.
Den borgerlige regering udvider i
det hele taget markant karakterernes betydning i folkeskolen. Gymnasieaftalen gør nemlig samtidig afgangsprøverne
i folkeskolen til afgangseksamener, hvor præstationerne
i eksamenslokalerne får direkte betydning for de unges
fremtidsmuligheder.
Per Fibæk Laursen frygter, at opjusteringen af karakternes betydning vil lægge et tungere pres på en i forvejen
presset ungdomsgeneration.
»Eleverne bliver stadig mere – og på et tidligere tidspunkt – optaget af, at gode karakterer er vigtigt for deres
muligheder i fremtiden. Så jeg tror, at det her vil skabe en
endnu stærkere præstationsbevidsthed blandt eleverne«,

siger han og kalder indførelsen af adgangskravet paradoksal: »Alle er opmærksomme på, at de unge mennesker
føler sig pressede og stressede, og at det har negative effekter«.
Professor i skolehistorie Ning de Coninck-Smith er
enig. Hun undrer sig samtidig over, at uddannelses- og
forskningsminister Tommy Ahlers (Venstre) så siden søsætter en kampagne om at lytte til de pressede unge.
»Det er nogle underligt sammensatte bevægelser, man
sætter i gang. På den ene side har vi en uddannelsesminister, som lægger øre til de unge og siger, at det her går
ikke. Og samtidig har vi så en undervisningsminister, som
strammer og forsøger at styre unge mennesker til at foretage et valg så tidligt som muligt. Så det er en sammensat
form for skolepolitik«, siger hun.

Teaching to the test er blevet stuerent
Karakterer er atter i regeringens fokus, da Lars Løkke
Rasmussen i foråret 2017 præsenterer sin præmiepuljeordning. Han introducerer en økonomisk incitamentsmodel
– puljen er på 500 millioner kroner – til udvalgte skoler,
hvis de kan løfte elevernes karakterer.
På pressemødet iklæder statsministeren sig rollen som
den skuffede far, der ser sig nødsaget til at sætte en dusør
i udsigt for at motivere sine børn til at arbejde hårdere
for bedre karakterer. Ifølge statsministeren har skolerne
nemlig allerede penge nok.

Regeringens skolepolitik
2015-2019
2017

2016

2015

Undervisningsminister:
Ellen Thrane Nørby (Venstre).
Obligatorisk lektiehjælp indføres, forsøg med konfirmationsforberedelse i understøttende undervisning.
10 /
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Udvalg skal stå for inklusionseftersyn, portalen »Skoletal« sammenligner skoler på blandt
andet karakterer, fravær, lærernes kompetencer og andelen af tosprogede elever, øget tilsyn med frie grundskoler og ændring af friskoleloven, så skolerne skal sikre elevernes demokratiske dannelse, målet om at inkludere 96
procent af alle elever i almenskolen droppes,
karakterkravene for at kunne komme i gymnasiet hæves, folkeskolens 9.-klassesprøver
ændrer navn til afgangseksamen, oprettelse
af nationalklageinstans for mobning.

Undervisningsminister:
Merete Riisager (Liberal
Alliance).
Elevernes praksisfaglige evner
skal indgå i uddannelsesparathedsvurdering, forsøg med
kortere skoledag på 50 skoler,
præmiepulje til skoler, der løfter
fagligt svage elever, 3.170 færdigheds- og vidensmål i Fælles
Mål gøres frivillige, portalen
»Kommunetal« gør det lettere
at sammenligne kommunale
nøgletal om skoler, tilsynet
med, om de frie skoler lever op
til friheds- og folkestyrekravet, skærpes, tilskuddet til frie
grundskoler hæves, strammere
regler for donationer til frie
grundskoler.

Selv om puljen modtager massiv kritik fra lærere, skoleledere og forskere, er den et prestigeprojekt for Lars
Løkke, der både besøger flere af de udvalgte skoler og
bruger værdifuld tid af sin åbningstale i Folketinget på at
fremhæve sin pulje.
Ude på de deltagende skoler viser en undersøgelse
fra Folkeskolen, at skolerne gør sig store anstrengelser
for at lande præmien. Nogle steder bliver eleverne nu
tilbudt en kop kaffe inden prøverne – andre steder indledes dagen med fællesspisning. I løbet af året bliver de
svageste elever flere steder grundigt instrueret i, hvilke
opgaver de skal holde sig fra inde i eksamenslokalet.
Nogle har tilmed eksamensforberedelse på deres skemaer hver uge hele deres sidste år i folkeskolen. Teaching

2019
2018

Forsøg med teknologiforståelse på skemaet,
ghettopakke på skoleområdet blandt andet med
sprogprøver i 0. klasse og
mulighed for at sanktionere forældre for elevers
fravær samt at lukke
dårligt præsterende folkeskoler, 95-procentmål
for læreres undervisningskompetence forlænges til
2025, praktisk-musisk
valgfag i 7.-8. klasse og
afsluttende eksamen i 9.
klasse, erhvervsskoleaftale
præmierer kommuner for
at lægge 10. klasse på
erhvervsskoler.

Anonyme donationer til
frie grundskoler forbydes,
kortere skoleuge for elever
i indskolingen, faggrupper for hver af skolens fag,
forsøg med øget frihed fra
skolereformen til 75 folkeskoler, kommission om
læreruddannelsen, læringsmålstyring skrives ud
af læreruddannelsen.

to the test er blevet »ganske stuerent«, lyder det fra en af
skolelederne.

Udlændingepolitik på skoleområdet
Den borgerlige regerings stramninger på udlændingeområdet – helt præcis 112 ifølge tælleren på forsiden af Udlændige- og Integrationsministeriets hjemmeside – sætter også
deres tydelige aftryk på skolen.
I foråret 2018 præsenterer Lars Løkke Rasmussen og
Merete Riisager i Mjølnerparken i København en såkaldt
ghettopakke. Fremover skal lærerne kunne straffes med
fængsel i op til ét år, hvis ikke de underretter om omsorgssvigtede børn. Regeringen mener også, at der er brug for,
at kommunerne får et større incitament til at sikre bedre
karakterer til elever fra ikkevestlige lande. Den vil derfor
uddele præmiebeløb på 25.000-50.000 kroner for hver
elev med ikkevestlig baggrund, der består skolens afgangseksamen. Regeringen vil også sikre sig, at eleverne møder
op til de test, der er i skolen. Gør de ikke det, skal deres
forældre fratages børnechecken.
Under forhandlingerne falder flere af regeringens forslag. Så da undervisningsminister Merete Riisager indgår
en ghettoaftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, indeholder aftalen tre elementer: sprogprøver i 0.
klasse på folkeskoler med en høj andel af elever fra ghettoområder, staten kan fremover lukke folkeskoler, selv om
de ellers ligger under kommunernes ansvar, og så skal forældre fratages deres børnecheck, hvis deres barn har mere
end 15 procent ulovligt fravær i løbet af et kvartal.
Det sidste, fordi det forventes at ramme klart flest forældre med indvandrerbaggrund. Ifølge de seneste tal fra Undervisningsministeriet for sidste skoleår
havde lige under én procent af eleverne
mere end 15 procent ulovligt fravær. Af
dem var 85 procent indvandrere eller
efterkommere.
Ifølge Ning de Coninck-Smith er regeringens udlændingestramninger på
skoleområdet en del af en større tendens:
At regeringen fører neonational uddanNing de Coninck-Smith,
nelsespolitik.
professor
»Det er en politik, der handler om at
værne om det danske. På universiteterne
har vi set det ved, at mange engelsksprogede studieretninger er blevet lukket, og
det er blevet sværere at få sin SU med til udlandet. Det er
også, fordi Dansk Folkeparti er et skyggeregeringsparti.
Derfor prøver regeringen i høj grad at tilgodese dem«,
siger hun og peger på, at regeringen også i perioden har
lavet en lang række stramninger for de frie grundskoler.
»Stramninger, der har været målrettet de muslimske friskoler«, tilføjer hun.

Det er en politik, der
handler om at værne
om det danske.

Minister med hang til dannelse
Se den fulde oversigt over regeringens skolepolitiske tiltag på folkeskolen.dk/657590

I løbet af de fire år indfører regeringen en strategi for en
styrkelse af både naturfagene og sprogene i uddannelsessystemet. Regeringen får også ganske hurtigt overstået sit
FOLKESKOLEN / 07 / 2019 /
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bebudede inklusionseftersyn, der kommer med omkring
100 anbefalinger til ministeriet, kommunerne og skolelederne. Trods de mange gode råd bliver den eneste reelle
politiske reaktion at droppe målsætningen fra inklusionsloven i 2012 om, at mindst 96 procent af eleverne skal gå i
en almindelig folkeskoleklasse.
Det kommende folketingsvalg markerer med sikkerhed
et farvel til undervisningsminister Merete Riisager, som
forlader politik. Det var noget af en overraskelse, at Lars
Løkke Rasmussen i efteråret 2016 med en ny regeringsdannelse valgte at sætte en erklæret modstander af skolereformen ind som minister for skolen.
Fra sit ministerkontor har Merete Riisager skruet voldsomt ned for blusset af sin offentlige kritik af skolereformen. Hun har i stedet brugt sin tid som minister på blandt
andet at give lærerne noget af deres metodefrihed tilbage
ved at gøre de 3.170 færdigheds- og vidensmål i Fælles
Mål, der kom med reformen, frivillige. Siden bliver emnesiden om læringsmålstyring på Undervisningsministeriets
hjemmeside helt fjernet, og forligskredsen bag læreruddannelsen bliver enige om, at embedsmændene skal
fjerne alle de steder, hvor læringsmålstyring er skrevet ind
i uddannelsen.
I sin ministerperiode har Merete Riisager også gerne
villet tale dannelse. Til sit første Sorø-møde – som er en
årlig sommerdebat med den siddende undervisningsminister som vært – vælger Merete Riisager dannelse som
årets tema. Og til Danmarks Lærerforenings kongres vil
ministeren til stor begejstring for lærerne hellere tale om
»undervisning« end »læring«.
Men selv om Merete Riisager igennem hele sin periode
har talt for, at folkeskolen skal gøres mere fri af statslige og
kommunale bindinger, er det generelt småt med store frihedssejre til ministeren fra Liberal Alliance. Når hun ikke er
kommet igennem med lovgivning i forligskredsen, har hun

i stedet ført Riisager-politik via forsøgsordninger. Undervejs har Merete
Riisager givet 50 skoler lov til at gøre
skoledagen kortere, og her på falderebet af valget vil hun give mere selvstyre til 75 folkeskoler, så de kan droppe
de reformelementer, de skulle have
lyst til. Kort forinden havde hun ellers
fået et klart nej fra partierne i forligskredsen til et næsten identisk forslag
under skoleforhandlingerne.

Socialdemokratiet
og Venstre er meget
enige om uddannelsespolitikken.
Ning de Coninck-Smith,
professor

Blå eller rød regering
Hverken Per Fibæk Laursen eller Ning de Coninck-Smith
forudser, at udfaldet af folketingsvalget vil få markant betydning for den førte skolepolitik i næste regeringsperiode.
»Der er selvfølgelig visse forskelle. Men det handler mest
om, hvordan de to fløje forholder sig til de frie skoler. Den
blå regering har jo tilført de frie skoler mere økonomi. Det
var ikke sket under en rød regering. Men ellers er der langt
hen ad vejen forholdsvis stor enighed. Socialdemokratiet og
Venstre er meget enige om uddannelsespolitikken. Vi har
kunnet se, at der er noget mere forskel, nu hvor vi har haft
en Liberal Alliance-minister, og det samme vil nok gøre sig
gældende, hvis det bliver en minister fra Socialistisk Folkeparti«, siger Per Fibæk Laursen.
Ifølge Ning de Coninck-Smith bliver det afgørende, hvor
meget tilslutning Dansk Folkeparti får ved det kommende
valg.
»Hvis CT
dansk
Folkeparti bliver ved med at være tungen på
E
INTERA IV
IEW
POINT-OF-V kan jeg ikke forestille mig, at det flytter ret mevægtskålen,
EXPERIENCE
get, om vi får en rød eller blå regering. Så kommer vi måske
til at se, at der vil blive stillet yderligere krav til skolen om
danskhed i forhold til hverdag og fagenes indhold«.
bje@folkeskolen.dk

GIV DINE ELEVER MULIGHED FOR AT
OPLEVE EN FLYGTNINGS SØGEN EFTER SIN
BROR I NÆROMRÅDERNE TIL SYRIEN.
MATERIALET EGNER SIG TIL UDSKOLINGEN.

G
IN RATI
UND TERAK S
TIV
ERV
MAT ISNIN T
G
ERI
ALE SFUNDED BY THE EUROPEAN UNION
EU REGIONAL TRUST FUND 'MADAD'

BROTHERSACROSSBORDERS.COM
rødekors.dk
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Bæredygtig passiv investering
med en global vision
Sydinvest Morningstar Global Markets Sustainability Leaders

Ny bæredygtig og billig investeringsmulighed. Sydinvest har
lanceret en ny fond med fokus på
bæredygtige investeringer. Fonden
Sydinvest Morningstar Global
Markets Sustainability Leaders
investerer i de selskaber, der klarer
sig bedst på flere indikatorer for
bæredygtighed.
Flere og flere investorer lægger vægt
på, at deres investeringer er bære
dygtige. Med lanceringen af den nye
fond Sydinvest Morningstar Global
Markets Sustainability Leaders har in
vestorer nu mulighed for at investere
i de 100 selskaber, som Morningstar
vurderer som de mest bæredygtige
på verdensplan. Selskaberne er ud
valgt via et indeks udarbejdet af ana
lysebureauet Morningstar. Fonden er
passivt styret, og den årlige omkost
ningsprocent udgør 0,5 %.

Bæredygtighed
Selskabernes bæredygtighed vurde
res ud fra de såkaldte ESGfaktorer –
på engelsk Environmental, Social og
Governance. Det betyder, at fonden
investerer i aktier fra selskaber, som
udmærker sig inden for miljø, sociale
forhold og god selskabsledelse.
Morningstar kombinerer i sit indeks
en vurdering af selskabernes ESG
faktorer og en såkaldt kontrovers
rating. Kontroversratingen fortæller, i
hvor høj grad et selskab har været
involveret kontroversielle sager om
bæredygtighed. På denne måde får
alle selskaberne en sustainability
score, som er et mål for selskabernes
bæredygtighed. Med udgangspunkt
heri udvælges de 100 globalt førende
selskaber inden for bæredygtighed
under hensyntagen til en fornuftig
spredning på regioner og sektorer.

Passiv fond
Sydinvest Morningstar Global Markets
Sustainability Leaders er en passivt
forvaltet fond. Passiv forvaltning
betyder, at vi investerer i samtlige 100
selskaber i indekset med en vægt,
som er meget tæt på indeksvægten.
Hvert kvartal foretages der en reba
lancering af indekset, og hvert halve år
foretages der udskiftninger i indekset.
Mere information
Der er risiko forbundet med investe
ring i Sydinvest Morningstar Global
Markets Sustainability Leaders, og
afkastet i afdelingen kan blive nega
tivt. Derfor bør du tale med din rådgiver,
inden du investerer. Vi anbefaler, at
du læser mere om investeringen på
sydinvest.dk/baeredygtig, hvor du
også finder prospekt og Central
Investorinformation.
Læs mere på sydinvest.dk/baeredygtig

BILLEDKUNST
F O L K E S KO L E N . D K / B I L L E D K U N S T

NY AFTALE
STYRKER
BILLEDKUNST

Gasværksvejens Skole i København er én af få
skoler, der i dag har billedkunst i 6. klasse. Det ændrer
sig fra sommeren 2020. Her skal alle skoler sætte
faget på 6.-klassernes skema. Folkeskolen var på
besøg for at følge undervisningen hos 6.u og 6.v.
TEKST: SEBASTIAN BJERRIL · FOTO: LARS JUST

Folketinget har vedtaget
to aftaler om faget
billedkunst:
• I skoleåret 2020/21 bliver billedkunst i 6. klasse
obligatorisk.
• I skoleåret 2019/20 skal
alle elever have ét af de
fire kreative fag håndværk og design, madkundskab, billedkunst
og musik som et toårigt
valgfag i 7.-8. klasse.
Faget afsluttes med en
prøve, der indgår som en
del af elevernes afgangseksamen.
• Der bliver udarbejdet
Fælles Mål til de nye
klassetrin og en afsluttende prøve til faget i 8.
klasse.
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Når billedkunst bliver obligatorisk for elever i 6. klasse, er
det med et krav om en enkelt lektion om ugen. Men det
er slet ikke nok, mener billedkunstlærer Anna Valgreen:
»Jeg kan slet ikke forestille mig, hvad man skulle kunne
nå på 45 minutter. Vi har 3,5 klokketimer om ugen. Det
giver mulighed for at komme i dybden og for eksempel
tage på museum eller galleri«.

»Vores pizza er blevet til en
dragefrugtspizza. Vi havde
ikke en rød, så tomatsovsen blev pink«, forklarer
Marinus (til venstre) om
den pizza, han og Buster
(til højre) har tegnet som
ét af deres fælles bud på
street art.
De to har besluttet, at
pizzaen skal have nummer 98, og at man nok
kun bestiller den én gang.
»Man brækker pink bræk,
når man har spist den. Det
gjorde jeg i hvert fald, efter
at jeg havde spist en dragefrugt«, fortæller Buster.
Sammen med Albert (i
midten) og resten af klassen slutter de billedkunsttimen med at efterlade deres street art rundtomkring
på Sønder Boulevard.

FOLKESKOLEN / 07 / 2019 /
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VÆR MED I FÆLLESSKABET
OM BILLEDKUNST
folkeskolen.dk/fag
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Det faglige netværk om billedkunst er for alle, der underviser eller interesserer sig for faget. I netværket får
du ny faglig viden og inspiration til din undervisning.
Du kan også dele dine erfaringer og holdninger med de
4.831 andre, der allerede er tilmeldt netværket.
Folkeskolen.dk/billedkunst

»Hvad er et offentligt
rum?« spørger billedkunstlærer Anna Valgreen
eleverne fra 6.u og 6.v.
»En gyde«, »et tag«, »en
flod«, »en legeplads«, »et
museum – men kun dem,
der er gratis«, lyder elevernes forslag.
Dagens tema er kunst i
det offentlige rum, så timen starter med en snak
om, hvad man kan kalde
for et offentligt rum, og
hvilken funktion kunst
kan have her. Skolens to
6.-klasser veksler mellem
at have billedkunst, musik
og håndværk og design en
tredjedel af skoleåret.

F O L K E S KO L E N . D K / B I L L E D K U N S T

Buster har lavet et bud på et nyt vejskilt til Sønder Boulevard. Hans lærer, Anna Valgreen, mener, at der er
bedre muligheder for at udfolde billedkunst, når det ligger i 6. klasse. »I 6. klasse er der mulighed for at arbejde
med kunst og kultur på en anden og dybere måde, end der er i de mindre klasser. Eleverne i 6. klasse er også
bedre til selv at få ideer inden for en bestemt ramme«, siger hun.

Eleverne tegner med Pos
ca-tusser, og snart dukker
alt fra farverige vaffelis til
elløbehjul og hundepoter
op på de små træplader,
som deres lærer har snuppet fra sløjdlokalet.
Undervejs bruger flere af
eleverne deres mobiltelefoner og lokalets computer
til hjælp for at kunne visualisere basketballnet, en
cykel og øldåser.
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28. marts 2019 | kl. 12.15

DLF: Læringsmålstyringen
er død – men
ikke stendød
Er det et udtryk for læringsmål
styringens død, at den nu er ude eller
på vej ud af lov, læreruddannelse,
læringsplatformene og uvm.dk?
Død, men ikke stendød, mener DLF.
ringsplatformene, som er bygget op omkring
læringsmålstænkningen, hvilket de på trods
af justeringerne endnu bærer præg af«.
»Men det må vi jo gøre noget ved. For vi
har konstateret, at det ikke var vejen til god
undervisning. Der skal noget helt andet til,
nemlig at læreren får frihed til at undervise
ud fra hele den didaktiske palet«.

Von Oettingen: Målstyringens
død er ikke kun en god ting
Sidste uge åbnede prorektor på professions
højskolen UC Syd dr.pæd. Alexander von Oet
tingen en konference med en konstatering af,
at læringsmålstyringen sammen med uddan
nelsesforskningen og regeringen »ligger ned«.
Men det er ikke kun en god ting, mener
Alexander von Oettingen. Der er nemlig gode

elementer i læringsmålstyringen, han gerne
ser genrejst, mens andre skal have lov at
blive liggende. Man kan nemlig hverken un
dervise, opdrage eller lede en skole uden mål,
mener han.
abr@folkeskolen.dk

Foto: Thomas Arnbo

Læringsmålstyringen er død, men den er ikke
stendød.
Sådan lyder det fra formand for Dan
marks Lærerforenings undervisningsudvalg
Jeanette Sjøberg som reaktion på, at alle
henvisninger til læringsmålstyret undervis
ning er slettet eller er planlagt fjernet fra
Emu’en, Undervisningsministeriets hjemme
side, bekendtgørelsen om læreruddannelsen
og læringsplatformene.
»Ministeriet stiller ikke længere krav om
den, men den lever i praksis stadig ude i nog
le kommuner, skoler og professionshøjskoler.
Så der er stadig et stykke vej, før den er helt
aflivet«, siger hun.
»Jeg støder stadig på nogle målstyring
propper rundtomkring i systemet. Og de
sidder godt fast. For eksempel i form af læ

»Jeg støder stadig på nogle målstyringspropper
rundtomkring i systemet. Og de sidder godt fast«,
siger Jeanette Sjøberg.

27. marts 2019 | kl. 14.14

Nu er læringsmålstyret undervisning slettet fra uvm.dk
Seks år efter folkeskolereformen er den om
diskuterede læringsmålstyrede undervisning
nu væk fra lovgivningen, fra læreruddannel
sen, fra Emu’en og fra ministeriets hjemme
side. Og KL har lovet, at også læringsplat
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formene senest til sommer afspejler, at flere
tusinde mål ikke længere er bindende.
I sidste uge blev det af et politisk flertal be
sluttet at skrive læringsmålstyret undervis
ning ud af læreruddannelsen. Det blev i sin

tid skrevet ind i bekendt
gørelsen for uddannelsen
som følge af den del af re
formen, der drejede sig om
læreruddannelsen.

Foto: Gl. Avernæs/sinatur.dk

FIK DU
LÆST:

DLF’s hoteller vinder pris for bedste madkoncept

28. marts 2019 | kl. 14.02

26. marts 2019 | kl. 14.20

Albertslund:
En tredjedel af
lærerne skiftet
ud på tre år

Arbejdstid: Lærerne
i Brønderslev får loft
over timetallet

UU-vejlederne:
Skærpede parathedsvurderinger
får flere til at
vælge 10. klasse

Hver tredje lærer i
Albertslund er stoppet
inden for de seneste
tre år, og nu har hver
femte ansat i lærerjob
ingen læreruddan
nelse. Albertslund
Lærerkreds har derfor
skrevet til kommunal
bestyrelsen med øn
sket om, at politikerne
handler.

Et loft over timetallet på 810 årlige
timer og et større professionelt råde
rum til lærerne i Brønderslev er en del
af en ny arbejdstidsaftale, som kreds
og kommune sammen har skrevet
under på. Lærerne i Brønderslev har
aldrig haft fuld tilstedeværelse på
skolen. Da politikerne på Christians
borg i 2013 vedtog lov 409, indgik
kommune og kreds en fælles forståel
se, som gav lærerne fleksible rammer
for arbejdet. Nu er den fælles forstå
else blevet til en aftale, og det hæn
ger meget sammen med den kultur,
som er udviklet i skolen siden 2013,
mener formand for Midtvendsyssel
Lærerkreds Kirsten Tranekær.

Foto: Lær for livet

25. marts 2019 | kl. 15.59

28. marts 2019 | kl. 06.00

Forsker: Turboforløbene har
vist os, hvad der mangler i skolen
Som supplement til at sende udfordrede elever
på korte, intensive »camps« skal skolerne blive
bedre til at integrere det, som virker fra campen,
i undervisningen, fortæller lektor Frans Ørsted.
Han er aktuel med bogen »Intensiv læring«.
»Turboforløb er ikke det quickfix, som man
troede på i starten, og det ved aktørerne også
godt. Derfor er flere og flere forløb heller ikke
rene turboforløb mere, men i stedet blevet til
det, man kan kalde intensiv læring«, siger han.

Der er sket et fald i
antallet af elever, der
er erklæret uddannel
sesparate, og en stig
ning i ønsket om at
gå i 10. klasse. Det er
ikke tilfældigt, vurderer
formanden for UU-
centrene i UU-Danmark
(Ungdommens Uddan
nelsesvejledning). De
unge køber sig tid, siger
han.

LEJRSKOLE I KØBENHAVN?
Tag klassen med på den fedeste tur til hovedstaden – Danhostel
Copenhagen City tilbyder de perfekte rammer til opholdet!
Hos os bor I lige i hjertet af København med mulighed for byens bedste
udsigt. Alle måltider kan bestilles hos os, vi kan også smøre madpakker til
hele gruppen og har I brug for det, hjælper vi meget gerne med koordinering af
buskørsel, råd om sightseeing og meget mere - hos os kan I få skræddersyet
det perfekte ophold der passer til lige præcis jeres ønsker og behov.
Ring eller skriv til os og få et godt tilbud på jeres næste lejrskole!
Psst! Vi har også en hyggelig, moderne café hvor i alle kan være sammen
- se meget mere på www.cphhostel.dk.

Telefon: +45 3318 8338
Mail: gb@cphhostel.dk
cphhostel.dk
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3. april 2019 | kl. 15.51

T E M A N AT I O N A L E T E S T

Politikerne har længe kendt
til svagheder ved
nationale test

Samtlige partier var til
stede, da en række for
skere fremlagde kritikken
af de nationale test på
en høring i Børne- og
Undervisningsudvalget i
september 2016.

Politikerne har kendt til problemerne
i de nationale test siden 2016, f ortæller
forskere og Undervisningsministeriet.
Alligevel har de ikke handlet. »Jeg har ikke
opfattet, at fejlene var af den karakter og
af de dimensioner«, siger Marianne Jelved.
SF’s Jacob Mark er enig.
»Nu ved politikerne, at de nationale test ikke
måler præcist«. Sådan lød overskriften på
folkeskolen.dk i 2016.
Allerede dengang viste et notat fra Un
dervisningsministeriet, at der var store pro
blemer med de nationale test. På forsiden
af dagens Politiken fortæller flere politikere,
at de har følt sig vildledt, fordi notatet af
ministeriet blev sammenfattet positivt. Men
notatets indhold blev faktisk fremlagt på en
høring i Børne- og Undervisningsudvalget
14. september 2016, hvor samme politikere
var til stede.
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Både professor Jeppe Bundsgaard og
professor Peter Allerup bekræfter, at de
fremlagde kritikken for politikerne til hørin
gen. Og TV fra Folketinget fra dagen bekræf
ter, at politikerne har forstået, at der var tale
om alvorlige problemer.

Ministeriets sammenfatning
var mere positiv
I går offentliggjorde professorerne Jeppe
Bundsgaard og Svend Kreiner en ny rapport,
hvori de viser, at de nationale test ikke kun er
ubrugelige som pædagogisk redskab, men at

de heller ikke måler præcist nok til, at man
kan sammenligne elevers eller skolers udvik
ling over tid eller på tværs af skoler.
Det fik med det samme Socialdemokratiet
til at bede ministeren undersøge kritikken,
mens undervisningsministeren, Venstre og
Dansk Folkeparti mener, at testene bør æn
dres, men gerne vil afvente resultatet af det
ekspertudvalg, der skal komme med en rapport
til efteråret eller senest i starten af det nye år.
De Radikales Marianne Jelved og Socialistisk
Folkepartis Jacob Mark var klar til at droppe
testene helt. pai@folkeskolen.dk

2. april 2019 | kl. 14.45

2. april 2019 | kl. 22.19

Riisager: Nationale test skal
til reparation, men ikke droppes

Her er problemerne
i de nationale test

Drop de nationale test, lyder opfordringen fra to forskere, der har påvist både
fejl og tårnhøj usikkerhed i elevernes resultater. Det vil undervisningsministeren
ikke, men hun vil godt sende dem til reparation.
De nationale test, som elever landet over i disse uger tager, er et v igtigt
værktøj, der ikke skal droppes. Men de trænger til at blive kigget efter i
sømmene, og så skal de ikke tillægges større værdi, end de kan bære.
Sådan lyder det fra undervisningsminister Merete Riisager, efter at professo
rerne Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner i en ny undersøgelse dokumenterer,
at testene både måler forkert og har højere usikkerhed end hidtil antaget.

Sværhedsgrader er forældede, test stopper for tidligt, og
elevers dygtighed vurderes forkert. Det er tre af de fem
fatale punkter i de nationale test, som professorerne
Svend Kreiner og Jeppe Bundsgaard peger på. To af
hovedproblemerne er, at nationale test ikke måler så
præcist som lovet, og at item sværhedsgraderne, som
nationale tests algoritme bruger, ikke stemmer med de
oplevede sværhedsgrader i 2017.
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2. april 2019 | kl. 06.00

4. april 2019 | kl. 15.13

Lærer reagerede:
Ville ikke finde sig
i skæve testresultater

DLF, forældre og skoleledere i fælles opråb: Sæt de
nationale test på pause nu

»Nu må det have en ende«, tænkte matema
tiklærer Georg Breddam. Han har, siden de
nationale test kom, tænkt, at de gav underlige
resultater. Derfor gik han til professor Jeppe
Bundsgaard med sin mistanke. Og i dag of
fentliggøres en rapport, der kan trække tæppet
væk under testene.
Lærer på Lemtorpskolen i Lemvig Georg
Breddam kan godt lide test. Virkelig godt. Hvis
de giver sande resultater.
»Jeg er jo matematiklærer, så selvfølgelig

kan jeg godt lide test. Men det kræver, at te
sten er noget, man bliver klogere af. Dermed
skal man også kunne regne med resultaterne.
Og der har jeg haft min tvivl lige fra starten«,
siger han.
I dag har professorerne Jeppe Bundsgaard
og Svend Kreiner offentliggjort en rapport, der
viser, at de nationale test tegner et forvrænget
billede af de elever, de tester. Matematiklærer
Georg Breddam har været stærkt medvirkende
til, at rapporten er kommet til verden.

Gør de nationale test frivillige, eller
sæt dem på pause. Sådan lyder det
i en mail, som Danmarks Lærerfor
ening, Skolelederforeningen og Skole
og Forældre netop har sendt til un
dervisningsministeren og politikere i
de partier, som er med i folkeskole
forliget.
Brevet kommer på baggrund af,
at professorerne Jeppe Bundsgaard
og Svend Kreiner har udgivet en ny
rapport, som viser, at de nationale
test ikke kun er ubrugelige som pæ
dagogisk redskab, de måler heller ikke
præcist nok til, at man kan sammen
ligne elevers eller skolers udvikling
over tid eller på tværs af skoler.

GI’ DINE
KOLLEGER
NOGET AT
VÆLGE
IMELLEM
STIL OP TIL LÆRERNES
PENSIONS MEDLEMSFORUM
PÅ FORAVALG.DK
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at sammensætte matematiske træningssæt. Sitet består af en omfattende opgavebank, hvor
opgaverne tilpasser sig den enkelte elevs niveau. Den innovative peer learning-del har fokus
på de matematiske kompetencer. Her arbejder eleverne med åbne problemløsningsopgaver,
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PÆDAGOGIK

Pædagogikkens
modebølger skyller
ind over skolen
150

Dannelse trender, mens målstyring er so five minutes ago.
Der skal holdes godt fast i den pædagogiske kernefaglighed,
når modebølgerne går højt i den pædagogiske verden.

120

90

LÆ

HOWARD GARDNER
(MANGE INTELLIGENSER)

60

PORTFOLIO

T E K S T: S T I N E G R Y N B E R G ·
I L L U S T R AT I O N : I S T O C K

READING RECOVERY

GRAFIK: OTW
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Mange intelligenser: Teori
udviklet af udviklingspsykolog Howard Gardner om,
at mennesket kan være intelligent på ni forskellige områder,
og at de områder fungerer relativt uafhængigt af hinanden.
HOWARD GARDNER
(MANGE INTELLIGENSER)

Teori om, at der er fire forskellige måder at lære nyt stof på, og at vi alle har
vores foretrukne. Undervisningen bør ifølge teorien tilrettelægges, så flere læringsstile tilgodeses.
LÆRINGSSTILE
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2004

2005
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2007

Står for positiv adfærd i læring og samspil. PALS
har til hensigt at udvikle, styrke og støtte en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur.
PALS

Er en forkortelse for læringsmiljø og pædagogisk analyse. LP er en pædagogisk
analysemodel, som giver lærere og pædagoger redskaber til
at forstå de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer.
LP-MODEL

Antal artikler på
folkeskolen.dk
150

EVIDENS

120

ÆRINGSSTILE

LP-MODEL
PALS

COOPERATIVE
FLIPPED LEARNING

NEST

2008
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nest er en pædagogisk praksis, hvor børn med
og uden autisme er en del af samme klassefællesskab. Undervisningen er tilrettelagt efter specialpædagogiske principper.

Undervisningsform, der gennem
strukturerede samarbejdsprocesser
søger at skabe en ny dynamik i klasseværelset. Fokus på
fysisk aktivitet.

Undervisningsprogram til
børn, der har brug for mere
hjælp til at lære at læse og skrive, end det er muligt at give
dem i klassen.

Også kaldet flipped classroom.
Begrebet dækker over undervisning, hvor der inddrages små korte videoforedrag, primært i forberedelsen.

Metode, der tager udgangspunkt i at
samle elevens arbejde med henblik på at
kunne dokumentere og reflektere over egen læring.

Evidensbaseret pædagogik: Forestilling
om, at den pædagogiske praksis er baseret
på den for tiden bedste tilgængelige viden, herunder især
forskning.

NEST

FLIPPED LEARNING

COOPERATIVE

PORTFOLIO

READING RECOVERY

EVIDENS
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F

orleden landede bogen »Anerkendende kommunikation« på mit skrivebord. Det er der som
sådan ikke noget særligt ved. I kraft af min funktion som anmelderredaktør kommer der hver
uge nye bøger forbi. Men denne her mindede
mig om, at det er rigtig længe siden, jeg sidst er
stødt på ordet anerkendende i en bogtitel. Da
jeg for over ti år siden begyndte med at arbejde på Folkeskolens
redaktion, var begrebet anerkendende pædagogik over det hele.
Hvor er det blevet af? Væk er det i hvert fald – sammen med
læringsstile og de mange intelligenser, som også var smarte
buzzwords i samme periode.
En søgning i Folkeskolens database bekræftede min mistanke:
Pædagogikken og uddannelsesområdet er underlagt lige så skiftende modeluner som en gennemsnitlig influencer. Grafen viste
top efter top et pædagogisk koncept afløse det andet: PALS, LP,
flipped learning, Nest og så videre. En stejl stigning, to-tre år på
toppen og så et næsten lige så stejlt fald.
Jeg printer grafen ud og viser den til min redaktør.
»Det skriver du bare en artikel om«, siger hun. »Fedt, med
sådan en databaseret indgang til emnet« (datadrevet journalistik
er en af de hotteste trends inden for medieverdenen lige nu).

Trend eller modedille?
Inden for trendforskning skelner man mellem trends og fads.
Trends er langsigtede tendenser, mens fads er kortvarige modediller, som nok kan virke overvældende, mens de kører, men
som også forsvinder hurtigt igen. Man skelner mellem mikro-,
mega- og gigatrends, alt efter hvor lang tid de formodes at
påvirke samfundet. Med en analogi fra modeverdenen kan man
sige, at det er en trend, at vores tøj bliver stadig mindre formelt,
og en fad, at jeg, ifølge modemagasinet Elle, skal gå i sko med
firkantede snuder i år.
Tilbage i 2011 udkom tidsskriftet »Kognition og pædagogik«
med et temanummer om netop pædagogiske trends. I det
nummer skrev professor Niels Egelund fra Danmarks Institut
for Pædagogik og Uddannelse med en vis skepsis, om man
overhovedet kunne betegne LP-modellen som en trend, når det
nu snarere var et »paradigmeskift imod en forskningsbaseret
model for skoleudvikling«. Året efter faldt Folkeskolens omtale
af LP-modellen fra 28 artikler til 12, og siden er der stort set kun
blevet færre omtaler – blot fem i hele 2018.
Professoren kan godt have haft ret i, at LP-modellen var en

VORES METODE
Grafen over pædagogiske modebølger
er blevet til ved en simpel søgning på
folkeskolen.dk. Her er det blevet talt op,
hvor mange artikler, anmeldelser, debatindlæg med mere der hvert år har nævnt
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det pågældende begreb mindst en gang.
Det er altså ikke nødvendigvis tekster,
der har det pågældende begreb som
hovedemne.
Af praktiske årsager har vi valgt

del af et paradigmeskift. Selve LP-modellen var måske en
fad på linje med firkantede skosnuder, mens evidensbaseret
pædagogik sagtens kan vise sig at være en trend, der holder i
mange år endnu. Det svære ved at identificere trends er, at de
først er rigtig synlige på lang afstand.

Forsker: Hold fast i fagets kerne
På Aalborg Universitet har professor Lene Tanggaard også bemærket, hvordan de pædagogiske bølger kommer rullende.
I første omgang er hun ikke meget for ordet modediller, selv
om hun medgiver, at det kan ligne mode. For det stikker
dybere end som så, mener hun.
»For mig handler det blandt andet om, at diskurser skaber
virkelighed«, siger hun. »Det kan være, at nogle toneangivende stemmer siger noget, og så opstår der en diskurs omkring
det. Det kan være drevet af forskningen, men det kan også
være et forlag, som griber en lille ting, som en toneangivende
debattør har sagt, og vil bygge en bog op omkring det. Det
kan godt blive meget fortænkt, at man prøver at skabe en
bevægelse og finde et publikum til den.
Men det er rigtigt, at der er de der bølger. Så taler vi om anerkendelse, så taler vi om mål, dernæst om relationer ... Det er
sådan, verden fungerer, blandt andet fordi vi er nogle flokdyr,
der gerne vil være der, hvor de andre er – for der må jo være
noget der, ellers var de andre der vel ikke«, forklarer hun.
Hvor kommer de der bølger fra, for de opstår vel ikke ud af
ingenting?
»Nej, læringsteorier dumper ikke tilfældigt ned fra himlen,
fordi en forsker får en ide. De er et spejl af deres samtid. Behaviorismen passede perfekt ind i det tidlige 20. århundrede,
hvor man havde en problematik om at få individet til at passe
ind i skolen og passe ind i militæret og på fabrikken. Efter
anden verdenskrig, hvor man er rystet over krigens gru, ønsker man fokus på demokrati og autentiske mennesker, og så
opstår tanken om det kompetente barn. Videre frem til i dag,
hvor digitaliseringen brager derudad, og så bliver personaliseret læring en trend, der stammer fra Silicon Valley.
Læringsteorierne er et spejl af vores tid og et svar på
nogle af de udfordringer, vi står med nu«.
Så bølgerne er ikke kun et spejl af tiden, de er også med til at
skabe deres samtid?
»Ja, præcis. Vi mennesker skaber teorier, men teorierne

kun at undersøge begreber, som relativt nemt
kunne identificeres i søgningen. Således har vi
for eksempel søgt på »LP-model« frem for »LP«,
som begrebet af og til omtales som. Det var ikke
praktisk muligt at sortere i søgeresultaterne, så

skaber også os. Vi former os selv efter de begreber og teorier
og modebølger, der er. Det er vildt interessant og også lidt
skræmmende. Ikke mindst i forhold til forskellige pædagogiske koncepter.
Der vil jeg gerne appellere til almindelig sund fornuft, for
vi kan miste grebet om den opgave, vi står med, hvis vi hele
tiden føler, at vi ikke ved nok, og nu må vi hellere få læst den
nyeste bog om det her og så videre – det kan godt forvirre en
branche.
Information og viden flytter sig i dag ekstremt hurtigt, og
det kan være svært at skille skidt fra kanel. Hvis det er trykt
på glittet papir og fremført retorisk elegant, kan det godt
være svært for almindelige lærere og pædagoger at gennemskue, om der er noget i det her. Og selv hvis de gennemskuer,
at det her pædagogiske koncept ikke er noget særligt, så synes de måske ikke, at de er i en position, hvor de kan sige fra
eller kritisere«.
Mange gange i et lærerliv kan man opleve, at nu kommer der en
ny bølge, som er svaret på alle skolens udfordringer, og tre år
senere kommer der igen en. Hvordan skal man som lærer eller
pædagog navigere i det?
»Mange bliver lidt immune over for nye pædagogiske
ideer, eller de begynder at genkende dem som små varianter
af noget, vi har haft før. Det er både godt og skidt. På den ene
side giver det en vis robusthed i forhold til at sortere i det,
der kommer og går, men det er på den anden side lidt farligt,
hvis man på forhånd afviser det nye med, at det ikke er så
nyt alligevel. Der kan jo godt være noget i en bølge, som er
relevant at tage op.«
Så det er ikke altid gammel vin på nye flasker?
»Ja og nej. Der er bølger, ja, men der er også noget i for
eksempel pædagogikken, som er fuldstændig stabilt. Menneskelig motivation, læreprocesser … Der er noget helt basalt,
som forbliver det samme eller kun rykker sig, hvis man iagttager det gennem årtier. Det pædagogiske fag – nok faktisk de
fleste fag – har en form for kerne, som er nogenlunde stabil.
Og den tror jeg, vi skal bestræbe os på at dyrke både i forskningen og i praksis«.
Modediller, altså det tøj, vi går i for at være moderne, er kommercielt drevet. I hvor høj grad opstår pædagogiske modebegreber ud
fra kommercielle behov, for eksempel for at sælge bøger?

vi fik frasorteret omtalerne af Lærernes Pension
og af vinylbaserede musikmedier fra de ønskede
omtaler af et pædagogisk koncept. Af samme
grund har vi søgt på »Gardner« frem for »mange
intelligenser«.

Vi har valgt at fokusere på tiden fra 2001 og
frem til 2018, fordi vi med sikkerhed ved, at alt,
vi har udgivet i fagbladet Folkeskolen og på folkeskolen.dk i den periode, er tilgængeligt.
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DANNELSE TRENDER
DANNELSE

Antal artikler på
folkeskolen.dk
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Pædagogisk tankegang,
hvor læringen sigter efter
fastsatte mål for, hvad eleverne skal kunne.
MÅLSTYRING
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Citat fra Gyldendals Den
Store Danske: »Dannelse er
et af de vanskeligste pædagogiske begreber
at få hold på; men det udtrykker en bestræbelse på at finde et undervisningsindhold, der
DANNELSE
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2018

udgør et samlet hele, og står derved i modsætning til usammenhængende informationer
og ensidig specialisering rettet mod erhverv
og ekstrem individualisering«.

120

»I rimelig høj grad, tror jeg, men ikke udelukkende.
Forskningsresultater kan også være det, der starter en
bølge. Det er et sammensurium af faktorer, der virker sammen. Det kan også være skolerne selv eller kommunerne.
Staten er også en aktør.
En embedsmand i Undervisningsministeriet sagde for
eksempel til mig i forbindelse med diskussionen om målstyring, at ’det blev den perfekte bølge’. Ministeriet lavede
en pdf-fil om læringsmålstyret undervisning, kommunerne
investerede heftigt i Hattie, university colleges, som skulle
efteruddanne lærerne, fulgte op med kurser, læreruddannelsen og Fælles Mål blev ændret. Så får man ’den perfekte
bølge’, som man så kan grine af, for det var jo alt andet end
perfekt. Men det viser, hvad man kan gøre, hvis stærke kræfter virker sammen. Det er jo helt vildt, hvad man kan opnå.
Det kan den enkelte skole i Hasle eller Gentofte ikke
stå imod. Så må man måske dukke sig eller hoppe med på
bølgen. Det er her, den sunde fornuft eller kritiske sans skal
i spil«.

90

60

30

Hvem er det, der skal bruge sin sunde fornuft eller kritiske
sans? Er det den enkelte lærer?
»Ja, og skolelederen og chefen for skoleforvaltningen og
konsulenter. Det skal være på alle niveauer. Og vi skal blive
bedre til at tale om, at alle pædagogiske interventioner har
bivirkninger. Vi skal ikke kun se på, hvad vi kan med denne
her type pædagogik, vi skal også se på, hvad risikoen er,
og hvad der kan være af bivirkninger. Det har vi brug for at
tale mere om, tror jeg«.

0
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Hvad bliver det næste?
Nu er jeg blevet meget klogere på pædagogiske trends og
modeluner. Det findes rent faktisk, det er ikke kun noget,
jeg har bildt mig selv ind igennem et årti på Folkeskolens
redaktion. Så mangler jeg bare at finde på en god måde at
afslutte min artikel på. Tænk, hvis man kunne forudsige
den næste trend inden for pædagogikken. Eller bare den
næste fad.
Jeg ser på, hvad jeg har skrevet om det sidste stykke
tid, hvilke bøger der har været inde over mit skrivebord,
og hvad lærere og skolefolket skriver i kommentarerne på
folkeskolen.dk og på Folkeskolens Facebook-side. Så går jeg
til artikeldatabasen og søger: dannelse.
Et hurtigt blik ned over teksternes tidsmæssige fordeling
bekræfter min fornemmelse: Dannelse trender helt vildt.
Fra at have været nævnt i omkring 100 artikler om året
frem til 2011 hopper dannelse op til omkring 200 omtaler –
og bliver liggende der indtil 2016, hvor begrebet tager yderligere et hop til først 358 i 2016 og så videre op til omkring
450 i de seneste to år.
Men dannelse kan vel ikke selv med den bedste (eller
værste) vilje betegnes som et pædagogisk modelune. Vi er
nok snarere inde omkring fagets kerne, som Lene Tanggaard kalder det. Men det er en kerne, som i disse år får
mere opmærksomhed, end den har fået længe. Er det så en
trend? Måske. I hvert fald er dannelse steget til himmels,
samtidig med at kurven for målstyring ser ud til at være
knækket brat. Måske var det bare en fad.
sga@folkeskolen.dk

HVORDAN OPLEVER
DU DE PÆDAGOGISKE
MODEBØLGER?
CHARLOTTE IPSEN

51 år, lærer i 16 år, arbejder på Elsted Skole i Aarhus Kommune
Foto: Thomas Arnbo

»Pædagogiske modebølger kan give os
lærere nye redskaber til vores arbejde,
men vi skal passe på, at der ikke går
management i det. Det skal være op til
den enkelte lærer at tage det fra hver
bølge, som man kan bruge, og lade resten ligge. Det skal ikke være sådan, at
man kun kan få anerkendelse fra ledelse
og kollegaer, hvis man bruger en bestemt
metode, og det skal ikke presses ned
over skolen ovenfra.

Når man har været i faget i nogle år,
kan nogle af de pædagogiske koncepter godt føles som gammel vin på nye
flasker, men det er ikke nødvendigvis
dårligt. Det kan være rart nok at få genopfrisket noget, der er gledet lidt ud. Det
værste ved modebølgerne er, at man skal
bruge sin sparsomme tid på dem, også
selv om man ikke føler, at de tilfører ens
undervisning noget«.

KENNETH LINDBIRK THOMASSEN

42 år, lærer i 12 år, arbejder på Tranbjergskolen i Aarhus Kommune

Foto: Thomas Arnbo

»Lige da jeg kom ud som lærer, skulle vi arbejde med det her koncept – læringsstile. Men
de her bølger har det jo med at dø ud, hvis de
ikke giver mening. Man bliver udsat for dem og
angriber det professionelt, men det kan godt
være lidt sådan … Jeg har intet imod at afprøve ideerne i sådan en modebølge, men det skal
opgives, hvis det ikke giver mening. Ledelsen
skal ikke holde fast i den for enhver pris.
Jeg har selv forsøgt at tale imod læringsmål, men det var der ingen, der ville høre på

det tidspunkt. Og det var jo topstyret helt fra
ministerielt niveau. Jeg var en af dem, der var
med i Ontario og så, at det, de gjorde, var noget andet end det, der blev gjort herhjemme.
Når jeg talte med helt almindelige lærere
om læringsmål, oplevede jeg, at de havde
gennemskuet, at det handlede om magt og
ideologi og ikke om god undervisning. I starten
var der lidt lydhørhed, men snart trak folk bare
på smilebåndet, når de hørte ordet evidensbaseret«.

DORTHE KREJLGAARD NIELSEN

40 år, lærer i fem år, arbejder på Viby Skole i Aarhus Kommune
spændende. Jeg glæder mig til
at få nye pædagogiske perspektiver på mit og skolens virke.
Hvis det er fjerde eller femte
gang, man skal i gang med et nyt
forløb, kan jeg sagtens forstå, at
man måske bliver lidt træt i hovedet, og at det kan blive en frustration frem for en udvikling. Et
nyt tiltag skal pitches til os lærere. Det er vigtigt for den kommende proces, at vi som fagprofessionelle fuldt
ud forstår meningen, udviklingen og progressionen i det, vi skal arbejde med og i hver dag«.

Foto: Thomas Arnbo

»På min tidligere arbejdsplads valgte vi på et
tidspunkt at arbejde med klasserumsledelse og
læringsstile.
Det var virkelig givende. Jeg lærte strukturer,
jeg stadig bruger den dag i dag. Ideen til arbejdet
med klasserumsledelse var en strategi fra kommunen, men det passede rigtig godt til vores behov på den skole på det tidspunkt. Noget af det,
der gjorde forløbet udbytterigt, var, at der netop
var afsat tid af til, at vi kunne udfolde det, vi lærte
– det var godt prioriteret af vores skoleledelse.
Her i foråret går jeg sammen med tre andre
’fyrtårne’ fra Viby Skole i gang med et forløb om
stærkere læringsfællesskaber, det lyder rigtig
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» Paraatleter

gav mig
fornyet energi«

FAGLIG
FORNØJELSE
Der findes regler, krav,
elever og kolleger, der har
indflydelse på lærerens
undervisning. Nogle gange er indflydelsen positiv.
Andre gange irriterende.
Men lige meget hvad
sker der noget godt en
gang imellem. Vi spørger
lærere, hvornår de sidste
gang gik ud ad skoleporten med løftet pande og
smil på læben.

A F A N D R E A S B RØ N S R I I S E
FOTO: SIMON JEPPESEN

»Vi har en kørestolsbruger, Kafisa, i 7. klasse, og jeg oplever ofte, at jeg tænker
hende ind i undervisningen, men at den sjældent foregår på hendes præmisser. Har vi redskabsgymnastik, så laver hun ringøvelser, mens de andre laver
øvelser på bom og gulv. Så hun er med på sidelinjen, men laver ikke det samme
som sine kammerater. Det syntes jeg var fagligt utilfredsstillende.
Instruktørerne fra Parasport Danmark kan man få ud i undervisningen, hvis
man melder en klasse med en eller flere elever med særlige behov til Skole OL.
De lavede aktiviteter som bueskydning, boccia og kørestolsrugby, hvor hele
klassen var i kørestole, og det var en stor succes for hele klassen – og en øjenåbner for mig som lærer.
Vi har et par livlige drenge, der har svært ved at modtage instruktioner. I en
kørestol slappede de af, så de havde en god oplevelse af at være mere i ro og
mindre i konflikt. Det var meget tankevækkende.
Med som instruktører var Daniel Wagner Jørgensen, der har benprotese og
har verdensrekorden i længdespring for benamputerede, og Sofie Skoubo, som
har muskelsvind og er på landsholdet i kørestolsrugby. Alle eleverne var tydeligt inspirerede – for Kafisa var det en decideret aha-oplevelse.
Til Skole OL til sommer stiller klassen med et hold bestående af hende og
to veninder, der skal dyste mod andre skoler i de discipliner, vi øvede den dag.
Et par drenge i klassen var efterfølgende ærgerlige over, at de ikke var med på
det hold. De syntes nemlig, at vinderchancerne ville være bedre med dem på
holdet.
Idræt er virkelig mit fag, men jeg har kunnet mærke, at jeg mangler indsigt
i, hvordan man kan strukturere undervisningen, så børn med udfordringer ikke
føler sig ekskluderet. Den dag gav masser af inspiration og fornyet energi til at
tænke anderledes«.

Mød idrætslærer og
bevægelsesvejleder
Eva Dencker fra Møllevangskolen i Aarhus,
der tog imod et tilbud
fra Parasport Danmark
om at få instruktører
og paraatleter med i sin
undervisning, så den
havde klassens eneste
handicappede elev som
udgangspunkt. Det blev
en øjenåbner.

abr@folkeskolen.dk

Idræt er virkelig mit
fag, men jeg har kunnet mærke, at jeg
mangler indsigt i, hvordan man kan strukturere undervisningen, så
børn med udfordringer
ikke føler sig ekskluderet, fortæller Eva
Dencker.
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DEBAT
DSB er ved at
køre af sporet
DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN
FORMAND FOR OVERENSKOMSTUDVALGET I DLF

DSB er i gang med at forberede sig til at være
mere konkurrencedygtig. Omkostningerne
skal derfor reduceres, og medarbejderne skal
betale via dårligere arbejdsvilkår. Det er især
arbejdstidsregler og rettigheder, DSB er ude
efter at forringe.
En forudsætning for, at DSB kan lykkes med
at mindske omkostningerne, er at stække medarbejdernes formelle indflydelse ved at svække
tillidsrepræsentanterne. DSB ønsker færre af
dem, og de skal have mindre indflydelse på
vegne af medarbejderne. Medarbejdernes
repræsentanter har hidtil haft indflydelse på
arbejdstilrettelæggelsen, fordi det sikrer en
planlægning, der hænger sammen og samtidig
tager hensyn til medarbejdere, der skal dække
endog meget skæve arbejdstider. Derfor skal
medarbejderne have indflydelse og ansvar samt
sikres visse rettigheder i forhold til arbejdstider
og vilkår.
De ansatte hos DSB står over for en arbejdsgiver, der kræver at kunne udnytte medarbejdernes arbejdstid mere fleksibelt og effektivt.
Hvis fleksibilitet og effektivitet skal smelte sammen, så kræver det dialog og medarbejdernes
indflydelse. Ellers går det galt – det ved vi på
skoleområdet. De tillidsvalgte på alle niveauer
skal have indflydelse og ansvar på medarbejdernes vegne. Det er den danske model, som har
vist sin værdi gennem mange år – også i DSB.
Hele dette setup ligner til forveksling det,
lærerne var udsat for i 2013. Den samme
drejebog orkestreret samme sted fra, nemlig
Finansministeriet. Problemet er nu – som dengang i 2013 – at hvis man ikke respekterer sin
forhandlingsmodpart og tager hensyn til medarbejdernes ønsker, hvis man vil gennemtrumfe
sin egen vilje, så risikerer man at opnå en dyrt
købt sejr.
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Ligesom folkeskolen i dag stadig står med
risiko for at bryde sammen, fordi nogle tilbage i
2013 ikke lyttede og ikke fandt kompromiserne,
men forsøgte at knægte medarbejdersiden og
den danske model. På samme måde vil DSB stå
med risiko for at smadre fremtidens togdrift i
Danmark. Hvis man lykkes med at smadre medarbejdernes fagforening og deres rettigheder,
risikerer DSB at tage togdriften med i faldet. Derfor må vi også her stå sammen i fagbevægelsen.
Den danske model er igen under pres og i fare
for at blive undergravet.
DSB løser en vigtig samfundsopgave, og DSB’s
succes afhænger af i fremtiden at være en attraktiv arbejdsplads. Der er påfaldende mange
ligheder med folkeskolen!

Hvis man lykkes
med at smadre
medarbejdernes fagforening
og deres rettigheder, risikerer
DSB at tage togdriften med i
faldet. Derfor
må vi også her
stå sammen i
fagbevægelsen.

Kære
skoleleder
›M
 ette Mellerup
Lærer, indlæg på bloggen
Folkeskolens
naturfagsrådgiver
(…) Der er skoleledere, som mestrer
fagfordelingen til det sublime. De ser
muligheder, løsninger, spørger deres
medarbejdere og går gennem ild og
vand for, at fagfordelingen bliver meningsfuld for alle medarbejdere.
Så hvis du nu er skoleleder og udmærket ved, at denne opgave ikke er
din spidskompetence, så få hjælp hos
en kollega, som er dygtig til opgaven.
Skulle du stå i en situation, hvor du
ikke lige ved, hvilken skoleleder du
skal kontakte, så skriv til mig. Jeg kender en del, som spiller i superligaen
– også når det kommer til fagfordelingen. (…)

Læs hele blogindlægget på folkeskolen.dk/657560

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

Skræddersyede studieture
til Berlin & London

fra kr. 665,-

Berlin
Med fly
Med egen bus
Med egen bus
Med rutebus
Med rutebus

Praksischok?
Lektor på læreruddannelsen i Esbjerg, professionshøjskolen UC Syd

22. januar 2019 skriver folkeskolen.dk, at
hver fjerde nyuddannede lærer overvejer
at hoppe fra, og 16 procent af de nyuddannede gør alvor af overvejelsen og fravælger
folkeskolen. Og Camilla Wang (næstformand i Danske Professionshøjskoler,
redaktionen) udtaler: »Hvis de nye lærere
ikke skal springe fra tidligt i lærerlivet, skal
grænserne mellem læreruddannelsen og
folkeskolen udviskes«.
Ovenstående er korrekt! At højne samarbejdet mellem læreruddannelsen og folkeskolen har potentiale, der kan ruste begge

instanser. Er der andet på spil i forhold
til praksischok? Når jeg spørger tidligere
studerende om deres første tid som lærer
i folkeskolen, taler de fleste af dem entusiastisk om arbejdet. Praksischok nævnes
også, men baggrunden for »chokket« er en
anden. En tidligere studerende sagde:
»Jeg føler mig klar, og børnene er fantastiske. Det vidste jeg jo godt – jeg er god til
børn. Selve praksischokket består i, at alt
det, vi lærte om at reflektere i team, at anvende teori og forskning, det er altså meget
op ad bakke. Jeg har svært ved at trænge
igennem til mange af mine nye kolleger. Jeg
bliver modtaget som en person, der først
skal lære, hvordan det i virkeligheden er at
være i folkeskolen. Man lytter ikke til al den
nye viden, jeg kommer med. Det ved jeg
ikke, om jeg kan holde ud i længden«.
Her er altså en anden vinkel på praksischokket. Nyuddannede lærere har ny viden
med sig. De møder kolleger, som har mængder af praksiserfaring med sig, men som
mangler opdatering af deres uddannelse. I
den ideelle verden sammensmeltes teoretisk viden, forskning og praksiserfaring.
Når praksiserfaring har overhånden,
kommer nye lærere til at stå i en situation,
hvor deres opdaterede viden negligeres til
fordel for en »følordning«, der først stopper, i det øjeblik den ny kollega har taget
tilstrækkeligt farve af sine nye omgivelser.
»Gamle« lærere trænger til kompetenceløft
og videreuddannelse. Derfor bør der være
mere nysgerrighed omkring, hvor praksischokket reelt hører til.
Løsningen på problemstillingen vil have
læreruddannelsen som aktør.

1.095
665
1.195
785
995

*Vandrehjem ** Homestay
London
Med fly København | 5 dg/4 nt.....* 1.695
Med fly København | 5 dg/4 nt.....** 1.967
Med fly Billund | 5 dg/4 nt.....* 1.758
Med fly Billund | 5 dg/4 nt.....** 2.112

›S
 øren Bøjgård Schleicher
Folkeskolen fremstilles som en barsk verden, hvor lærere har det svært. En verden,
hvor nye lærere oplever et såkaldt praktsischok. Praksischok er blevet et narrativ, der
har så stor kraft, at nyuddannede lærere
bliver set på som fagpersoner, der ikke er
helt klar, selv om de har fire års uddannelse
bag sig, og narrativer skaber virkelighed.
I den skolepolitiske debat har dette store
konsekvenser. I en årsag-virknings-kæde
sker der p.t. følgende:
• Folkeskolen omtales som et sted, hvor
det er svært at være lærer.
• Nyuddannede lærere møder ovenstående virkelighed, når de med frisk
viden entrer deres nye arbejdsplads.
• De nye lærere udsættes for »praksischok«.
• Politikere bliver bekymrede for læreruddannelsen. Rustes de studerende til
virkeligheden i folkeskolen?
• Læreruddannelsen evalueres, og det
negative fremhæves.
• Politikerne vil vise handlekraft.

| 4 dg/3 nt.....
| 3 dg/2 nt.....
| 5 dg/4 nt.....
| 3 dg/2 nt.....
| 5 dg/4 nt.....

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3-stjernet bus eller fly på
økonomiklasse, overnatning på hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad.
For mere information om priserne - se www.benns.dk/studietur.

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk

Hvem

har aben?


Skyd genvej til læringsfællesskaber med et spændende spil om ansvar, samarbejde og fælles_læring.
Omstillingen til læringsfællesskaber er en kompleks
opgave. Vi har udviklet spillet Hvem har aben? som
via en række realistiske cases og med spillets systematik kan hjælpe
det pædagogiske personale med
Køb et opstartsforløb

og tænke
få 10 gratis
at arbejde og
somspil!
et læringsfællesskab.



(Værdi 5000 kr.)

Synergasia
tilbyder
konsulentforløb,
Skyd genvej
til forskellige
læringsfællesskaber
med som
et
understøtter
læringsfællesͲskaber
spændendeudviklingen
spil om af
ansvar,
samarbejde ogpå
skoler,
daginstitutioner og i skoleͲforvaltninger.

fællesͲlæring.

I april
medfølgertil10
spil gratis ved køb er
af en
et opOmstillingen
læringsfællesskaber
kompleks opgave.
Vi har
udviklet
spillet Hvem har
startsforløb.
Kontakt
os for
en demonstration
aben? som via en række realistiske cases og
med spillets systematik kan hjælpe det pædagogiske personale med at arbejde og tænke
som et læringsfællesskab. 
Synergasia tilbyder forskellige konsulentforløb,
som understøtter udviklingen af læringsfællesͲ
skaber på skoler, daginstitutioner og i skoleͲ
forvaltninger. 
I april medfølger 10 spil gratis ved køb af et
opstartsforløb. Kontakt os for en demonstration .

Ring 20691820 | www.samarbejdepaaspil.dk
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LÆ RIN GSMÅLSTY RING
MÅLSTYRING

FORSKERE:

GODT, AT
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MÅLSTYRINGEN
RULLES BAGLÆNS
Forskerne Andreas Rasch-Christensen og Jens Rasmussen
har ikke meget tilovers for anklagerne om videnskabelig uredelighed.
Men at der nu slækkes på læringsmålstyringen, er de tilfredse med.
»Vi er nu meget tæt på det, der var intentionen«, siger de.

TEKST:
PERNILLE AISINGER

I L L U S T R AT I O N :
PETER HERMANN

H

vordan blev en forenkling af
Fælles Mål til et »målstyringsregime«? Lå der forskning
bag? Intention? Og i så fald
hvis intention?
Professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Jens Rasmussen og
forskningschef på professionshøjskolen Via
UC Andreas Rasch-Christensen spillede en
stor rolle i forarbejdet til forenklingen af
målene. Siden er de af mange blevet set som
ophavsmændene til målstyringen. Det seneste
år har de været anmeldt for videnskabelig
uredelighed af ph.d. Keld Skovmand, som
satte sig for at vise, at målstyringen ikke var
forskningsmæssigt funderet, og at de to forskere havde fordrejet international forskning
for at understøtte indførelsen af målstyring i
skolen.
Keld Skovmand tabte sin sag i Nævnet for
Videnskabelig Uredelighed i sidste måned. I
forhold til at få væltet målstyringsregimet har
han i nogen grad sejret, idet det seneste år
har budt på den ene tilbagerulning af målstyringstiltag efter den anden.

Det kammede over
Andreas Rasch-Christensen og Jens Rasmussen er ikke overraskende glade for, at alle
anklager er afvist i nævnet, men de er også
glade for lempelserne af Fælles Mål.
»Nu er det meningsfuldt og fornuftigt, og
som jeg forestillede mig, det skulle være. Man
kan faktisk sige, at nu er det der, hvor jeg tro-

ede, at det skulle være. Det giver mening, at
færdigheds- og vidensmålene er vejledende.
Vi havde ikke forestillet os, at det skulle ende
i 3.000 bindende mål«, siger Jens Rasmussen.
Og Andreas Rasch-Christensen supplerer:
»Det kammede over, efter at vi slap det.
Fokusset på læring blev for snævert, alle de
juridiske bindinger var aldrig noget, vi havde
ønsket. Jeg er også meget glad for den modbølge, der har været i forhold til dannelse og
fokus på formålsparagraffen, som jeg mener
burde have været med i arbejdet fra starten«.

Sagen behandles i praksisudvalget
Betyder det så, at Keld Skovmand, Jens Rasmussen og Andreas Rasch-Christensen i
virkeligheden er enige om mål, læring, kompetencer og dannelse? Nej, det er at trække
samdrægtigheden for langt. Og sagen om
videnskabelig uredelighed har næppe bragt
dem tættere på en forståelse af hinandens
synspunkter.
De i alt fem sager indeholder 55 punkter,
hvor Keld Skovmand mener at finde manglende eller forkerte referencer, skæve oversættelser af international forskning, overdrivelser
af resultaterne af dansk forskning og plagiater
fra egne eller ministerielle tekster. Nævnet for
Videnskabelig Uredelighed har afvist samtlige punkter, med henvisning til at der enten
er tale om forskningsmæssige uenigheder,
at unøjagtighederne er for små til at have
betydning, eller at der er tale om selvplagiering, hvilket ikke er uredeligt. Sagerne er
FOLKESKOLEN / 07 / 2019 /
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LÆRINGS MÅLSTY

RING

SKOVMAND:

FORSKER ANKLAGER
FORSKERE FOR
VIDENSKABELIG
UREDELIGHED

LÆRINGSMÅL
R
VA
G
IN
ST YR
T
IKKE BASERE
PÅ FORSKNING

henvendt sig
Keld Skovmand har
med fem
til Aarhus Universitet
om læsager vedrørende tekster
hvor
ringsmålstyret undervisning,
og
han mener at finde fabrikering
plagiering. Aarhus Universitets
at sagerne
praksisudvalg har påset,
oplysindeholder de nødvendige
taget materiel
ninger, men har ikke
stilling til sagernes indhold.
enkelte
»Reglerne siger, at den
efter modforskningsinstitution
om vitagelsen af en anmeldelse
altid skal
denskabelig uredelighed
for
oversende denne til Nævnet
(NVU),
Videnskabelig Uredelighed
indeholder
forudsat at anmeldelsen
oplysnogle bestemte krævede
paragraf
ninger (jævnfør lovens
i disse sager
11). Billedlig talt er vi
som en postnærmest at betragte
til NVU
kasse, som anmeldelsen
påset, at der
puttes i, efter at vi har
formand
er frimærke på«, oplyser
for universitetets praksisudvalg
Palle Bo Madsen.
til NVU i
Sagerne er blevet sendt
tre måneapril 2018. Nævnet har
på sager,
ders sagsbehandlingstid
dder ikke optages til realitetsbehan
sager, der
ling, og 12 måneder på
n,
bliver optaget. Men medarbejdere
langtidssygeder modtog sagen, er
oplyse, om
meldt, og nævnet vil ikke
er
sagsbehandlingen overhovedet
er optaget
begyndt, og om sagerne
til realitetsbehandling.

en
nd kommer han med en af
ph.d. Keld Skovma
I en ny bog af lektor,af det forskningsmæssige grundlag for indførelstil
samlet og alvorlig kritik ning. Han har meldt forskerkollegers tekster
læringsmålstyret undervis Uredelighed.
Nævnet for Videnskabelig

NN
ION: PETER HERMA
S I N G E R · I L L U S T R AT
T E K S T: P E R N I L L E A I

vi jo stavejledende, så har
ne er blevet gjort
vejledende
på
at der er sket en
type af mål, og de
dig den samme
»Mine analyser viser,
af
Der er stadig tale
æssig opblanding
måls status er uafklaret.
flere måder uhensigtsm
viser
fra
t, der blandt andet
Sådan lyder det
om en styringsmag
politik og videnskab«.
n
ormene. Derudover
i hans nye bog »Folkeskole
sig gennem læringsplatf
Keld Skovmand
at det ikke
er baseret
er vigtigt at vise,
tyringen?«, som
mener jeg, at det
– efter læringsmåls
undervisning
tyret
passede, at læringsmåls
på hans ph.d.
af dansk
som det flere gange
sider lang kritik
var baseret på evidens,
Bogen er en 260
fagbladet
forforklarer han til
– med navngivne
er blevet hævdet«,
uddannelsesforskning
gsaf Skolerådet, Undervisnin
Folkeskolen.
skere i spidsen –
institut og
Evaluerings
ministeriet, Danmarks
under= læringsmålstyring
er læringsmålstyret
Læring + mål + styring – som det er så
Rambøll. Emnet
nye
en af målene og
det ned
Men lad os bryde
visning. Med opblødning
bliver
for
med mål. Læring
rådgivningsgruppen
populært at gøre
retningslinjer fra
i den
tyringen af mange
pædagogisk begreb
almindeligt som
Fælles Mål er læringsmåls
efter
Skovi 1990’erne. Styring
døden, men Keld
danske skoleverden
erklæret afgået ved
da man
i skolen i 2002,
det er langt fra sandheden.
mål bliver virkelighed
mand mener, at
Mål.
indførelsen af Fælles
at begrebet er afskaffet.
politisk vedtager
»Jeg er klar over,
så
ved, om ønegn
formen i 2013 kommer
Med folkeskolere
Men jeg sætter spørgsmålst bestemt måde
styres
ikke længere skal
skolen på en
koblingen, idet der
sket om at styre
vidensmåle
og
færdighedser afskaffet. Skønt
9 / 35
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I januar kunne Folkeskolen fortælle,
at ph.d. Keld Skovmand havde meldt
flere forskerkollegers tekster til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.
Nævnet frifandt i marts samtlige
forskere.

FOLKESKOL

28/01/2019 13.03

34 /

FOLKESKOLEN

/ 02 / 2019
28/01/2019 13.03

_Skovmand.indd

154111 p34-39_FS0219

Mål eller målstyring
Keld Skovmand giver i sin bog forskellige
forklaringer på »den opståede misere«,
som han kalder det. Han peger på »ønsket
om indflydelse og prestige hos de involverede forskere«, »et reform- og tidspres i det
politiske system«, »en OECD-dagsorden, der
har handlet om at sikre Danmarks fremtidige
økonomiske konkurrenceevne«, og Moderniseringsstyrelsens »ønske om at målstyre
skolen til at være mere effektiv«.
»Videnskab er blevet til magtudøvelse,
fordi den er blevet brugt til at fremme nogle
bestemte politiske interesser om mere styring, højere effektivitet og øget uddannelsesretfærdighed«, skriver han.
Jens Rasmussen og Andreas Rasch-Christensen har et noget anderledes billede af sagen. De afviser enhver form for magtudøvelse
eller ønske om samme fra deres side.
»Læringsmålstyret undervisning er et politisk begreb, som går tilbage til VK-regeringens
skoleudspil i 2010, hvor regeringen ønskede
mål for elevernes udbytte og ud fra tanken
om accountability flyttede fokus fra procesFOLKESKOLEN / 07 / 2019
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sendt tilbage til Aarhus Universitet og bliver i
øjeblikket behandlet i universitetets praksisudvalg for at afgøre, om der kan være tale om
såkaldt »tvivlsom forskningspraksis«. I så fald
skal universitetets rektor tage stilling til sagen.
Andreas Rasch-Christensen og Jens Rasmussen har gjort sig klar til en eventuel partshøring med svar på samtlige anklagepunkter.
Fagbladet Folkeskolen har interviewet dem
om de vigtigste, og artiklen kan læses på folkeskolen.dk/657263.
For dem er sagen om uredelighed afsluttet. Det er de glade for. Jens Rasmussen har
ikke lagt skjul på, at han har syntes, at forløbet var ubehageligt, og hvis man spørger
direkte, kommer der også relativt hårde ord
ud om anmeldelserne. Men når det kommer
til resultatet på skoleområdet, er de altså ikke
utilfredse. Hvordan kunne det så gå så galt?
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ser over til resultater. Det blev gentaget i
Thorning-Schmidt-regeringens udspil i 2012,
og det ligger i aftalegrundlaget for reformen,
som hele forligskredsen var enige om. At flere
partier så er løbet fra det bagefter, er en anden sag«, siger Jens Rasmussen.
Begge forskere var med i arbejdet med
den nye læreruddannelse i 2012, hvor man
fra uddannelsernes side ønskede mindre detailstyring. Det passede fint med de politiske
ønsker om mål og rammestyring og om at gå
over til en bekendtgørelse, som lettere kan
ændres end en lov.
På folkeskoleområdet var Fælles Mål indført, og nu ønskede man fra politisk hold, at
de skulle være læringsmål. En mastergruppe
blev nedsat med en embedsmand som
formand, Andreas Rasch-Christensen som
arbejdende formand, Jens Rasmussen, professor Morten Misfeldt fra Aalborg Universitet,
repræsentanter fra DLF, Skolelederforeningen
og KL samt læringskonsulenter og embedsfolk
fra ministeriet.
»Vi fik i mastergruppen det opdrag at
skabe kompetencemål, som skulle være læringsmål. De skulle være forenklede og evaluerbare. Jeg mente, og det mener jeg stadig, at

det var en god ide at få et fokus ikke bare på,
hvad der undervises i, men også på hvad eleverne får ud af det. Det var også en god ide at
forenkle målene«, siger Jens Rasmussen.
Når evalueringen bliver til test, er han dog
mere skeptisk og medgiver, at det kan have
betydning for, hvordan mål bliver udfærdiget.
»Testning er et helt afgørende element i
accountability som statslig styringsstrategi, og
jeg er grundlæggende skeptisk over for brugen af test og den information, de kan give
til undervisningen. Test handler ikke først
og fremmest om pædagogik, men om statslig
styring«.

Savnede mere formål og værdier
Keld Skovmand peger i sin kritik blandt andet
på, at forskerne siger, at de bygger skabelonen
over EU’s Key Competences for Lifelong Learn
ing, hvis kompetencebegreb indeholder viden,
færdigheder, værdier og holdninger. Men
værdier og holdninger er væk i skabelonen.
Her fortæller Jens Rasmussen, at det ikke
var mastergruppens ønske.
»Forskerne i mastergruppen – og sikkert
også andre – ville gerne have haft værdier
og holdninger med. Ingen kan bagefter sige,

»Sagen er, at jeg ikke opdagede,
at over 3.000 mål blev gjort
bindende. Det var bestemt ikke
det, der var tanken«.
Jens Rasmussen,
professor

hvorfor det ikke blev sådan. Men mit gæt
er, at embedsfolkene vurderede, at det ville
have voldt for mange vanskeligheder at opnå
enighed om konkrete værdier og holdninger
i den meget brede forligskreds«.
»Forenklingen af Fælles Mål kunne føre til
justering af fagenes formål, men i princippet
skulle de ikke ændres«, siger Jens Rasmussen og gør opmærksom på, at revisionen af
Fælles Mål foregik under den forudsætning
og med den intention, at Fælles Mål skal
lede frem til fagenes formål, som igen skal
lede frem til folkeskolens formål. »Om de
forenklede Fælles Mål rent faktisk gør det,
er, så vidt jeg ved, ikke undersøgt«, siger
Jens Rasmussen. Andreas Rasch-Christensen
ville gerne have haft formålet tydeligere ind
i processen.
»Jeg synes, det er et problem, at vi ikke
arbejdede med formålet som en del af processen. Det skal jo være styrende. Jeg tror
ikke, det nødvendigvis ville have ændret
noget, hvis jeg havde fremført det, og jeg
mener også, at der er masser af formål og
dannelsesmæssige overvejelser i fagenes
mål. Men jeg ville alligevel ønske, at jeg
havde stået hårdere på det«.

Fælles Mål mistede balancen
Mastergruppen udarbejdede en skabelon,
ministeriet forfattede en skrivevejledning, og
ud fra den gik skrivegrupper for de enkelte
fag i gang. De tre forskere fortsatte som sparringspartnere i skrivegrupperne, men ifølge
Jens Rasmussen var deres rolle at holde fast i
forenklingen. Derudover holdt de oplæg om,
hvad de nye mål gik ud på.
»Det specielle ved den tid var, at når jeg
kom ud blandt lærerne, var deres reaktion:
’Det er jo det, vi allerede gør’«, fortæller
Jens Rasmussen. Stort set hver gang var der
en ellers kritisk lærer, der efter oplægget
mente, at det faktisk lød som en styrkelse
af deres professionalisme, fordi de havde et
bedre grundlag for lærersamarbejdet og nu

kunne fortælle forældrene, hvorfor de gjorde,
som de gjorde.
»For mig handlede det jo om, hvordan
Fælles Mål kommer til at virke ude i skolerne.
Det handlede ikke om læringsmålstyring«,
fortæller han.
»Vi ønskede, at det skulle være lærernes
didaktiske planlægnings- og evalueringsredskab. Der kan man godt sige: Er det overhovedet muligt, når læreplaner og formål er
udtryk for de centralpolitiske forventninger
til skolen? Hvis det bliver helt overordnet, så
bliver det intetsigende. Bliver det for præcist,
bliver det hæmmende. Jeg tror ikke helt, vi
fandt balancen i første hug, men det synes
jeg egentlig ikke er så overraskende«, siger
Andreas Rasch-Christensen.
Efter skrivegrupperne slap de to forskere
arbejdet med målene.
»Sagen er, at jeg ikke opdagede, at over
3.000 mål blev gjort bindende. Det var bestemt ikke det, der var tanken. Intentionen
var jo at forenkle, og forståelsen i mastergruppen var, at målene kun skulle bindes
på de klassetrin, hvor der hidtil havde været
trinmål, hvilket måske allerede havde været
for mange, men trods alt mindre end en tredjedel af, hvad det blev til«, siger Jens Rasmussen og fortsætter:
»Da loven om lempelse af bindingerne i
Fælles Mål blev vedtaget for lidt over et år
siden, skrev jeg en kronik i Politiken, hvor jeg
søgte at forklare, hvordan det var gået så galt,
og hvor jeg finder undervisningsministerens
ihærdighed med at få ændret loven prisværdig«.

Man kan undre sig over, hvorfor de to forskere ikke i højere grad råbte vagt i gevær over,
at deres arbejde endte i noget, som de begge
mener var pædagogisk uhensigtsmæssigt.
»Det understreger forskellen mellem intention og virkelighed. Da vi sluttede arbejdet
med udformningen af Fælles Mål, tog andre
over – ikke mindst kommunerne. Det er selvfølgelig en rigtig dårlig ide at bruge målene
som styringsredskab snarere end et didaktisk
redskab for lærerne. Det handler om elevernes
udbytte, ikke om at lærerne kan sætte et hak
for at have undervist«, siger Jens Rasmussen.
Andreas Rasch-Christensen understreger,
at han gerne vil tage ansvar for det, han har
stået for. Men ikke for alt det, der er foregået,
efter at han gik ud af processen.
»Jeg kritiserede fra starten fokus på reformens operative resultatmål. For eksempel at
de kun forholder sig til ganske få og snævre
sider af skolen og fagene. De andre sider blev
først besluttet efterfølgende. Og det er jo ikke
sådan, at fordi jeg har været involveret i arbejdet, så bliver jeg informeret efterfølgende
fra ministeriet om, hvad man beslutter«.

Målstyring er ikke pædagogik
Siden er dele af målstyringen blev rullet baglæns. Styringsmekanismerne er de to forskere
glade for at se forsvinde.
»Målstyring knytter sig til statslig styring
og ikke først og fremmest pædagogik. Fælles
Mål udtrykker samfundets forventninger til,
hvad eleverne lærer i skolen, og er samtidig
et udtryk for, hvad forældre kan forvente af
skolen«, siger Jens Rasmussen.

Målene møder læringsplatformene
Andreas Rasch-Christensen fortæller, at de
i mastergruppen diskuterede, hvordan man
kunne styrke Emu’en (Danmarks Læringsportal), så den kunne blive et sted, hvor man
kunne søge undervisningsmaterialer og
lignende inspiration. I stedet kom læringsplatformene.
»Læringsmålstyret undervisning var i mine
øjne et helt forvrøvlet begreb. Alle de juridiske bindinger oven i et i forvejen for snævert
læringsbegreb – og så læringsplatformene,
der lænede sig op ad de juridiske bindinger.
Så får du et snævert og meget styrende system. Det blev målstyring, som fratager lærerne mulighed for at udøve deres undervisning.
Det var virkelig noget skidt«, siger Andreas
Rasch-Christensen.
FOLKESKOLEN / 07 / 2019 /
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»Man skal forholde sig til, hvad
man kan, og hvad man ikke kan
bruge forskningen til«.
Alene at have formålsparagraffen, som
nogle ønsker, mener han er at gå for langt.
Han mener fortsat, at det i den grad giver
mening at arbejde med mål i undervisningen
– både for, hvad der undervises i, og for, hvad
eleverne skal have ud af det. Andreas RaschChristensen er enig.
»Er der forskningsmæssigt belæg for at
sætte mål for elevernes læring? Ja, selvfølgelig. Men Keld Skovmand har rejst en
vigtig diskussion om begreber og oversættelsen fra andre lande. Hvad mener man for
eksempel med bildungstandard? Det er ikke
dannelsesmål, men heller ikke snævre læringsmål. Måske uddannelsesmål. Det er en
vigtig drøftelse«, påpeger Andreas RaschChristensen.
Han mener, at Keld Skovmand har haft
vigtige pointer i sin generelle kritik, og han
hilser en tværgående analyse af den måde,
målene er formuleret på, velkommen.

Andreas Rasch-Christensen,
forskningschef

Hvad kan forskning bruges til?
Begge forskere undrer sig dog over, at mange
af de politikere, som var med til at beslutte
læringsmålene, er løbet fra aftalen.
»Jeg kender ikke politikerne og har ikke
noget forhold til dem, jeg har alene arbejdet
sammen med embedsfolkene. Men jeg synes,
det var usympatisk over for alle de lærere og
skoleledere, som arbejdede med at få målene
til at virke i skolen, at give dem en minister,
som grundlæggende var imod hele projektet«, siger Jens Rasmussen.
Og de ser begge gerne en diskussion af,
hvordan forskning indgår i politisk arbejde.

»Jeg tror, der er brug for en erkendelse
af, at politik – uanset om man siger, at det
er baseret på forskning – er meget mere end
forskning. Det influeres af mange typer af
hensyn: Det skal kunne bruges, der er internationale udviklingstendenser, forskning og
viden, politiske visioner og normer, DLF, KL.
Det er vigtigt at få sat fokus på, hvordan man
indgår som forsker i den type processer. Man
skal forholde sig til, hvad man kan, og hvad
man ikke kan bruge forskningen til«, siger
Andreas Rasch-Christensen.

1

pai@folkeskolen.dk
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REDAKTIONELT REG NSKAB

Flere og flere
vælger Folkeskolen
Hvert år aflægger Folkeskolen regnskab over den
redaktionelle indsats. I 2018 fortsatte væksten i
bladets læsertal, og der kom flere brugere og bloggere på folkeskolen.dk. De faglige netværk fik et
boost i 2018 med flere artikler om fagene i folkeskolen, og hvert fag har nu sit eget nyhedsbrev.
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Fire millioner ekstra til
udvikling af Folkeskolen

45.148

På DLF’s hovedstyrelsesmøde i februar besluttede politikerne at give
nærværende medie en hjælpende hånd. Et udviklingsprojekt skal afsøge
nye forretningsmuligheder for Folkeskolen.

klikkede på årets
mest læste artikel:
OK18 – strejke
kan blive til en lockout

11.851
kommentarer
under
artiklerne på
folkeskolen.dk

AF HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,
ANSVARSHAVENDE
CHEFREDAKTØR

Prognoser viser, at Folkeskolen vil komme til at
miste sit annoncegrundlag, hvis ikke der gøres en
ekstraordinær indsats for at fastholde de nuværende annoncer og samtidig udvikle nye indtægtskilder. Derfor har hovedstyrelsen i Danmarks
Lærerforening valgt at give en udviklingsstøtte på
to millioner kroner om året i to år – med mulighed
for ekstra to år, hvis udviklingsprojektet ser ud til
at få succes.
Baggrunden for beslutningen er udviklingen på
mediemarkedet, hvor mange andre medier end
Folkeskolen også mister de traditionelle annonceindtægter i form af annoncer i det trykte blad og
stillingsannoncer. Folkeskolen har i de senere år
haft en økonomisk model, hvor DLF har betalt omkring halvdelen af de samlede udgifter på cirka 26
millioner kroner, for at Folkeskolen leverer blade,

nyheder på folkeskolen.dk og faglige netværk til
medlemmerne. Den anden halvdel er finansieret af
annoncer – hovedsageligt i det trykte blad – og af
mediestøtte på omkring 2,5 millioner.
Men det er denne model, som knager i fugerne.
Derfor skal Folkeskolen nu sætte ekstra kræfter ind
på at få jobmarkedet tilbage – og samtidig udvikle
nye indtægtskilder i lighed med andre medier. I de
senere år har redaktionen blandt andet udviklet
nyhedsbreve, som er målrettet enkelte fag. Men
det går for langsomt, og der skal ekstra fokus på at
udvikle forretningen.
På redaktionen er vi virkelig glade for beslutningen og vil gøre alt, hvad vi kan for at få projektet
til at lykkes. Det bliver godt at få mulighed for at
trække nogle kræfter og kompetencer ind, som kan
hjælpe os med den forretningsudvikling, som er
helt nødvendig.
Vores fokus er på journalistik og på at levere nyheder, debat og netværk til lærerne. Men penge er
nødvendige for at få det til at lykkes, for Danmarks
Lærerforening får nok aldrig mulighed for at betale
os 26 millioner kroner.
hjo@folkeskolen.dk

Børnegruppeleder-uddannelsen gør dig i
stand til at afholde grupper for børn med
skilte forældre på skoler eller i andre sammenhænge. Over 500 fagfolk har allerede
taget uddannelsen, og hjælper nu børn
rundt omkring i Danmark.

Hjælp børn med skilte forældre
Bliv børnegruppeleder

Mange børn og unge har brug for at føle,
at de ikke er alene, hvis de tumler med
tanker og følelser. Også når forældrene
går fra hinanden.

På uddannelsen får du:
•
Viden om skilsmissefeltet
•
Teori og begreber til samtaler med
børn i skilsmisser
•
Konkrete redskaber til afholdelse af
børnegrupper

modtager samtidig alt materiale til hurtigt
og enkelt at opstarte børnegrupper.
Pris 11.995 kr. ekskl. moms.
Læs mere og tilmeld dig på
familieudvikling.dk/boernegruppeleder

Kommende datoer:
29/4-2/5 2019, København FÅ

PLADSER

3-4/9 og 16-17/9 2019, Aarhus
12-15/11/2019, København

Uddannelsen varer fire dage og du
bliver certificeret Børnegruppeleder. Du
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ANMELDELSER
Alting glider!
Fra Schlüters moderniseringsprogram i midten af 1980’erne til i dag har offentlig uddannelsespolitik
glidende erstattet menneskets dannelse med markedsorienteret styring. Det er interessant læsning,
også fordi du måske har bidraget mere, end du går og regner med.
○ ANMELDT AF: JENS RAAHAUGE

Skolens produktivitet ville nok kunne øges, hvis
man erstattede en del lærere med computere,
lød det skøn, som fra Det Økonomiske Råds
vismænd tikkede ind på folkeskolen.dk den 5.
marts ved middagstid.
Dette er ikke en skæv tanke fra økonomer eller
en mulighed, der ligger et godt stykke ude i fremtiden. Det kan faktisk ske som led i den udvikling,
der allerede er vidt fremskreden, og som fremgår af
bogen »Glidninger«. Heri beskriver ti pædagogiske
forskere, hvordan argumenter om de krav, der stilles som følge af globaliseringen, har medført en
såkaldt modernisering af det offentlige uddannelsessystem. Hvor menneskets udvikling og dannelse
har været afsæt for indretningen af uddannelserne
frem til 1980’erne, så bliver fokus gradvist, men
usvigeligt sikkert drejet i retning af at lade uddannelsessystemet regulere af markedskræfterne.
Og for lige at knytte an til indledningsudtalelsen fra vismændene, så beskriver bogens
PÆ D A G O G I K

Glidninger
• Lejf Moos, Merete Storgaard,
Klaus Kasper Kofod, Anna Kathrine Frørup,
Anne Larson, Pia Cort, Lise Degn, Josefine
Kierk, Marlene Nielsen, Tina Sommer
•2
 28 sider
•G
 ratis
• Aarhus Universitet
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redaktør og medforfatter Lejf Moos, hvordan
Pearson Educations Learning Curve Data Bank
i dag har erhvervet så mange data fra undervisningsresultater verden over, at dette private
firma kan – og måske vil – blive en særdeles
aktiv aktør i udformningen og styringen af undervisnings- og testprogrammer globalt set.
I bogen tager de ti forskere hånd om at beskrive udviklingen i daginstitution, i socialpædagogisk indsats, i voksenundervisningen, på
universitetet og ikke mindst i grundskolen. De
beskriver omhyggeligt deres teoretiske grundlag, men opbygger også deres kapitler overskue
ligt for alle, der først og fremmest er interesserede i »sagen«. Sådan nogle teoriafklaringer
kan godt virke lidt som detektivens problemer i
privatlivet lige midt i en højspændt mordsag, og
rapporten her er lidt af en pageturner: Hvordan
er det kommet så vidt? Hvad er der sket?
Udviklingen udspringer af en utilfredshed
med kvaliteten af de offentlige uddannelsessystemer i den angelsaksiske verden. Især
præsident Reagan i USA og premierminister
Thatcher i Storbritannien startede en såkaldt
modernisering af den offentlige sektor, hvor detailstyringen og kontrollen blev intensiveret, og
hvor konkurrence blev anvendt som incitament.
Man fik etableret en organisering gennem det,
der er blevet kendt som New Public Management, og man privatiserede efterhånden væsentlige områder.
Udviklingen er på mange måder sket parallelt, men forskudt hertil hos os. Vi ser således
i dag konsulentfirmaer varetage test- og kontrolfunktioner, ligesom de mange midler til skolereformen fra Mærsk uddeles uden offentlig
medvirken.
Glidningen er sket på alle de beskrevne
områder, måske mest markant indtil videre på
grundskoleområdet. Og på sin vis kan glidningen beskrives ganske enkelt: Der er sket en
løbende decentralisering – sideløbende med en
øget kontrol. Den enkelte enhed har tilsyneladende fået mere frihed, men gennem kontrakter og kontrolsystemer er den plads, som friheden kan udfoldes på, blevet stærkt beskåret.
Alligevel er scoopet, at den enkelte har taget

friheden til sig på en måde, der givet en selv et
indtryk af, at man kreerer sin egen indsats.
Nu er påstanden i bogen, at udviklingen er
sket glidende, uden at vi har opdaget det. Men
hvis man ser på de skolepolitiske og pædagogiske debatter, der har været fra 1970 og frem,
så har kritikken da været formuleret. Og det
er her, bogen efter min opfattelse bliver til en
virkelig gyser. For de fleste af os, der har været
kritiske over for de udviklingstendenser, der i
globaliseringens kølvand lod europæisk åndsdannelse og nordisk vefærdstænkning erstatte
af angelsaksisk konkurrencetænkning, har faktisk i flere tilfælde bidraget aktivt til glidningen.
Ved konstruktiv deltagelse i dialog og udviklingsarbejder været med til at skabe et indhold,
vi troede var forbedringer, men som viste sig at
være trædesten til næste indsnævring af den
demokratiske dannelse og udvidelse af markedsstyringen af vores uddannelser.

Sådan nogle teoriafklaringer kan godt
virke lidt som detektivens problemer
i privatlivet lige midt i en højspændt
mordsag, og rapporten her er lidt af en
pageturner: Hvordan er det kommet
så vidt? Hvad er der sket?
I bogen omtales den virus, som spredes
blandt andet gennem sproget, og det må være
den, alle offentligt ansatte har været ramt af.
Alle ubehagelige begreber har været til numerolog og er blevet tilført så mange plusser,
at det har været snublende oplagt at lade sig
besnære af friheden og give skuldertræk til de
stadig strammere styringer.
Bogen her forærer os spørgsmålet om, hvorvidt denne virus har gjort os resistente over for
værdier, der sætter menneskets demokratiske
dannelse i fokus.
Det er fan’me uhyggeligt, du! – som det hed
i Peter Schrøders tv-satire i 1980’erne, da glidningen startede hos os.

KORTE MEDDELELSER
MINDEORD
Allan Ø. Larsen
I sidste uge fik vi i Glostrup Lærerforening den
triste meddelelse, at
vores tidligere skolechef
Allan Ø. Larsen var død
efter længere tids sygdom, 68 år gammel.
Allan kom til Vestervangskolen fra Pilehaveskolen
i Vallensbæk i 1983. Ved
skolestrukturændringerne
i 1991 blev han skolekonsulent med pædagogiskadministrative opgaver,
senere blev han souschef
i børne- og kulturforvaltningen for at ende som
skolechef i en ny centerstruktur.

Allan var igennem alle
årene en respekteret
samarbejdspartner, samtidig med at han var en
behagelig person og en
omsorgsfuld leder, som
kerede sig om de medarbejdere, han var leder for.
Han var også respekteret
af de ledere og politikere,
der af og til satte ham
på svære opgaver. Allan
havde altid et glimt i øjet
og formåede at skabe en
positiv stemning i et hvilket som helst rum.
Igennem de mange år,
vi i lærerforeningen forhandlede både løn- og
arbejdsvilkår med Allan,
skete det på en både sober og konstruktiv måde.
Han holdt altid, hvad han

lovede. Tre gange har vi,
i de 20 år han var vores
nærmeste forhandlingspartner, indgået fornuftige arbejdstidsaftaler
med Allan for bordenden,
og selv om der af og til
skulle files lidt fra begge
sider, skete det altid på et
reelt grundlag. Allan stak
aldrig noget ind under
gulvtæppet, men sagde
tingene ligeud.
Allan blev desværre syg,
kort efter at han var gået
på pension og skulle nyde
sit velfortjente otium.
Æret være Allan Ø. Larsens minde.
Lene Jensen,
formand for Glostrup
Lærerforening

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2019
Nummer 08: Tirsdag den 23. april 2019 kl. 12
Nummer 09: Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 12
Nummer 10: Mandag den 20. maj 2019 kl. 12

Blokade af
Skolen Sputnik og Sputnik STU
Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.
Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening
– har indledt blokade mod Sputnik. Blokaden betyder, at foreningens
medlemmer fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job
eller lade sig ansætte hos Sputnik.
Blokaden omfatter følgende adresser:
• Sputnik Bogholder Alle (3.-9. klasse)
• Sputnik Krabbesholmvej (0.-7. klasse)
• Sputnik Hejrevej (7.-9. klasse)
• Sputnik Gentofte (4.-9. klasse)
• Sputnik Kupeen, solisttilbud (3.-9. klasse)
• Sputnik Transitten (10. klasse)
• Sputnik Jydeholmen (0.-6. klasse)
• Sputnik Vibevej (7.-9. klasse)
• Sputnik STU Svanevej 14-16, København
• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.
Blokaden iværksættes, fordi det på trods af gentagne forsøg på
at opnå overenskomstdækning med Sputnik ikke er lykkedes.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere
at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk

LÆRERSTILLINGER
Dygtig og engageret
dansklærer til indskolingen
Vi søger en engageret og kompetent dansklærer, der skal varetage
klasselærerfunktionen i vores kommende 1. klasse. Derudover vil
der være timer i vores øvrige indskolingsklasser afhængigt af fagkompetencer.
Vi søger en uddannet lærer, der er både praktisk og teoretisk velfunderet. Du har en naturlig autoritet som klasseleder og er god til
at skabe kontakt og relation til den enkelte elev.
Vores arbejdsplads er præget af stor frihed og tillid til den enkelte
medarbejder. Det betyder blandt andet, at du selv disponerer over
din forberedelsestid, som lyder på 400 timer om året ved en fuldtidsstilling. Der er aftalt et undervisningsloft på 25 lektioner om
ugen.
Du kan læse mere om os på skolens hjemmeside: www.hbls.dk
Stillingen er en 80 % ansættelse – evt. med mulighed for fuld tid.
Ansættelsen er pr. 1. august 2019, og sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og FSL.
For yderligere information: Kontakt skoleleder Lis Türck Kallesen,
tlf. 49191029.
Ansøgning med relevante bilag mailes til: humlebaek@lilleskoler.dk
senest onsdag d. 1. maj kl. 12, og ansættelsessamtaler ﬁnder sted
i uge 19.
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LEDERSTILLINGER

Nydamskolen søger ny skoleleder pr. 1. august
Vi er en skole, med stort fokus på trivsel og udvikling
for både elever og medarbejdere. Vi står derfor med et
stærkt fællesskab, der går på tværs af elever, forældre
og personale. Som leder vil du være ansvarlig for at sikre en fortsat linje for udvikling af Nydamskolen, som et
naturligt holdepunkt for vores område.
Som person er du fagligt kompetent og har en naturlig
tilgang til ledelse. Du sætter samspil mellem medarbejdere og elever/forældre og på tværs af skolens faglige
rum højt. Du bidrager til at indfri og forfølge de mål, vi
som skole har udstukket. For vores nye skoleleder er
følgende egenskaber/erfaringer af betydning:
• En tydelig og nærværende personaleleder, som er i
øjenhøjde med børn såvel som voksne
• Stærk i faglighed med ledelseserfaring og læreruddannet
• Bevidst om værdien af et stærkt fællesskab og ønsker
at være med til at videreføre den bestående kultur
• God til at kommunikere på alle niveauer og har en
anerkendende tilgang til dette
• Synlig i skolens dagligdag og undervisningsmiljø
• Optaget af at skabe balance mellem mål og ressourcer
• I besiddelse af en god portion humor og almindelig
sund fornuft
• Drivkraft gennem engagement og arbejdsindsats for
hele skolens personale
• Udviser tillid til ledelsesteamet, skolens ansatte,
forældre og elever
• Tilgængelig og forstår, hvordan den gode dialog
føres med alle
• Villig til det gode samarbejde med TR og AMR

Som skoleleder har du naturligt det overordnede ansvar
for den samlede skole. Skolen er en tosporet skole med
cirka 440 elever fordelt på 0. til 9. årgang. Nydamskolen har en specialrække med 43 elever, hvor elevernes
diagnose er autisme. Derudover har vi en SFO/klub med
cirka 60 tilmeldte børn. Til at skabe det gode miljø for
læring, undervisning og fællesskab står skolelederen i
spidsen for 68 engagerede medarbejdere. Nydamskolen ser alle afdelinger som en enhed. Skolebestyrelsen
på Nydamskolen er en vigtig samarbejdspartner, der bidrager med et godt samspil til skolens ønske om fortsat
udvikling.
Vores beliggenhed er tæt på skov og strand, samt skolens skønne udenoms arealer og en ny ﬂøj til indskolingen og mellemtrinnet samt faglokaler og en 350 kvm.
natur- og teknikhal med dertilhørende teorilokale. Denne
hal er med til at give os mulighed for at skabe aktiviteter,
der ikke er begrænset til de traditionelle undervisningsformer.
Skulle stillingen have vakt din interesse, er du velkommen til at kontakte Skolechef Erling Andresen på mail:
eans@sonderborg.dk eller telefon 27905244 eller afdelingsleder Jette Petersen på mail jpe1@sonderborg.dk
eller telefon 88724391 eller 30298962.
Vi ser naturligvis gerne, at du kigger forbi til en rundvisning på skolen, så du får et bedre indtryk af os som
skole.
Stillingen er med start 1. august, og der afholdes
samtaler 7. maj 2019. Der indgår persontest i ansættelsesforløbet.
Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.
Ansøgningsfrist 29. april, 2019.

• Robust
Skolevej 21 / Vester Sottrup / 6400 Sønderborg / Tlf.: 8872 4391
nydamskolen@sonderborg.dk / www.nydamskolen.dk
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LEDERSTILLINGER
Genopslag

Skoleleder til Kirke Hyllinge Skole
– Vores Sted
Du kommer til at stå i spidsen for et helt særligt sted – vores gode lokale folkeskole.
Vi er en velfungerende skole og inde i en rigtig god udvikling, båret af godt samarbejde og engagement. Medarbejdere, ledelse og skolebestyrelse vil i samme retning: Den gode skole i netop vores
lokalområde, for netop vores børns trivsel, læring og dannelse.
Vi har brug for en leder, der sætter retning for pædagogisk udvikling, er god til at kommunikere og
samtidig er optaget af at sikre en fleksibel skole i sikker drift.
Bliver du nysgerrig? Tjek filmen om skolen og læs job- og personprofilen på www.malenehansen.dk
eller www.lejre.dk.
Ansøgning oploades på www.malenehansen.dk senest den 20. maj 2019 kl. 9.00.

LÆRERSTILLINGER

Sydøstsjællands

Idrætsefterskole

VI SØGER
• en gymnastik- og danselærer, der er passioneret omkring gymnastik/
dans og koreografi. Du skal stå for skolens gymnastik- og danselinje og
indgå i teamet omkring opvisninger.
VI ØNSKER, AT
• du kan undervise i et eller flere af følgende fag på FS10 niveau: tysk,
engelsk, fysik, matematik og dansk
VI HAR
• en spændende og udfordrende stilling fra august 2019 på en velfungerende og progressiv idrætsefterskole med et højt aktivitetsniveau
• et dynamisk medarbejderteam og 155 dygtige og forventningsfulde
elever
Ansættelse sker efter gældende regler og overenskomsten
mellem Finansministeriet og LC.

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.

ANSØGNINGSFRIST: 26. APRIL 2019
Samtaler gennemføres umiddelbart herefter.
Yderligere oplysninger kan fås på
www.soes-idraet.dk eller ved henvendelse til
forstander Anders Qvistgaard, tlf. 56 31 20 90
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JOBANNONCER

Kvik-nr. 72128557

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Genopslag: Afdelingsleder søges til SCR

FRA LÆRERJOB.DK

§ Ansøgningsfristen er den 21. maj 2019

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

Lærerstillinger

Kvik-nr. 72178103

Silkeborg Kommune, 8600 Silkeborg
§ Ansøgningsfristen er den 28. apr. 2019

Kvik-nr. 71356874

Kvik-nr. 71391517

Sigrid Undset Skolen, 4400 Kalundborg

Samsø Efterskole, 8305 Samsø

Genopslag. Afdelingsleder

Samsø Efterskole søger underviser til golf

§ Ansøgningsfristen er den 26. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 22. apr. 2019

Kvik-nr. 71820834

Kvik-nr. 71495963

Hvalsø Skole, 4330 Hvalsø

Kommune Kujalleq, 3922 Nanortalik

Afdelingsleder til udskolingen

Lærere til Narsap Atuarfia

§ Ansøgningsfristen er den 27. maj 2019

§ Ansøgningsfristen er den 12. apr. 2019

Kvik-nr. 71495965

Kvik-nr. 71947423

N. Zahles Gymnasieskole, 1358 København K

Kommune Kujalleq, 3922 Nanortalik

Administrativ leder til grundskolen

Lærer til Tasersuup Atuarfia – Qaqortoq

§ Ansøgningsfristen er den 29. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 12. apr. 2019

Kvik-nr. 71495962

Kvik-nr. 71989749

Distriktsskole Ølstykke, afd. Maglehøjskolen, 3650 Ølstykke

Kommune Kujalleq, 3922 Nanortalik

Daglig leder til udviklingsorienteret skole!

Lærer til Nanortalik

§ Ansøgningsfristen er den 22. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 12. apr. 2019

Kvik-nr. 71531042

Kvik-nr. 71991011

Lyngbjerggårdskolen, 9230 Svenstrup

Den Musiske Helhedsskole, 3400 Hillerød

Engageret og dygtig viceleder søges

Engageret og erfaren lærer

§ Ansøgningsfristen er den 26. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 25. apr. 2019

Kvik-nr. 71734703

Kvik-nr. 72178100

Nydamskolen, 6400 Sønderborg

Institut Sankt Joseph, 2100 København Ø

Nydamskolen søger ny skoleleder pr. 1. august

Lærer til matematik og fysik/kemi i udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 29. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 23. apr. 2019

Kvik-nr. 72178101
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Skoleleder til Funder-Kragelund Skole

Øvrige job

Kvik-nr. 71780849

Kirke Hyllinge Skole, 4070 Kirke Hyllinge

Sankt Birgitta Skole, 4930 Maribo

Skoleleder til Kirke Hyllinge Skole – genopslag

Dansklærer på privatskole i Maribo

§ Ansøgningsfristen er den 20. maj 2019

§ Ansøgningsfristen er den 25. apr. 2019
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Kvik-nr. 71820832

Kvik-nr. 72088944

Gl. Rye Skole, 8680 RY

Sydøstsjællands Idrætsefterskole, 4690 Haslev

Lærer til barselsvikariat, Gl. Rye Skole

Gymnastik- og danselærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 26. apr. 2019

Kvik-nr. 71885585

Kvik-nr. 72089339

Horne Efterskole, 9850 Hirtshals

Dyhrs Skole, 4200 Slagelse

Horne Efterskole søger lærere med start 1.8.

Dyhrs Skole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 12. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2019

Kvik-nr. 71885137

Kvik-nr. 72216363

Sjørringvold Efterskole, 7700 Thisted

Humlebæk lille Skole, 3050 Humlebæk

Årsvikariat i skoleåret 2019-20

Dansklærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 01. maj 2019

§ Ansøgningsfristen er den 01. maj 2019

Kvik-nr. 71885618

Kvik-nr. 72178102

Undervisningsministeriet, 1220 København K

Sct. Joseph Søstrenes Skole, 2920 Charlottenlund

Fagligt stærk læringskonsulent inden for fransk

Lærer søges til Sct. Joseph Søstrenes Skole

§ Ansøgningsfristen er den 28. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 29. apr. 2019

Kvik-nr. 71914470

Kvik-nr. 72178607

Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 2880 Bagsværd

Freinetskolen, 2500 Valby

Lærer til Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Matematiklærer til Freinetskolen

§ Ansøgningsfristen er den 24. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 29. apr. 2019

Kvik-nr. 71947421

Kvik-nr. 72179271

Sct. Norberts Skole, 7100 Vejle

Trongårdsskolen, 2800 Kgs. Lyngby

1 lærer pr. 1. august 2019

Lærere til afd. 1 (1.-5. klasse) pr. 1/8-2019

§ Ansøgningsfristen er den 12. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 23. apr. 2019

Kvik-nr. 71947422

Kvik-nr. 72216608

Lyngby private Skole, 2800 Kgs. Lyngby

Friskolen Hald Ege, 8800 Viborg

Dygtige og engagerede lærere søges

Tysklærer pr. 1. august 2019

§ Ansøgningsfristen er den 23. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 03. maj 2019

Kvik-nr. 71947552

Kvik-nr. 72217368

GYM10; Odsherreds Gymnasium, 4550 Asnæs

Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole, 6500 Vojens

1 lærer til undervisning i dansk og engelsk

Vi søger 4-5 lærere til det kommende skoleår

§ Ansøgningsfristen er den 26. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 26. apr. 2019

Kvik-nr. 71989698

Kvik-nr. 71601196

Stenløse Privatskole, 3660 Stenløse

Brøndagerskolen, 2620 Albertslund

Billedkunstlærer til Stenløse Privatskole

Engageret talepædagog til Brøndagerskolen

§ Ansøgningsfristen er den 23. apr. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 24. apr. 2019
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BAZAR
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

Bornholm

Hyggelig feriebolig i landlige omgivelser udenfor
Rønne.
Egen have og træterrasse. Egen indgang. To
soverum.
Telefon: 23741925

Penthouse med
havneudsigt og 2 altaner.
Røgfri lejlighed med 2 soveværelser samt p-plads
i kælderen udlejes i uge
29, 30 og 31. Pris pr. uge
5500 kr.
Telefon: 22565504

RUBRIKANNONCER

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

Sommerhus ved Ebeltoft

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

Telefon: 50724664
fejrupstrand.wixsite.com/
degroennehuse

Lejlighed i Berlin,
Prenzlauer Berg

2 værelses lejlighed med
altan. http://sites.google.
com/site/berlinprenzlauerberg/
eller ring på 25671484.
Telefon: 25671484

FEJRUP STRAND - 6-8
personers veludstyret
sommerhus.

MOLS BJERGE
SKOVHYTTE

Femmøller Bakker 52 m2
4 sovepladser TV fravalgt
2 km til Femmøller sandstrand 2000-2700 kr/
uge incl el & vand
Telefon: 91253448
www.toppen-mols.dk

Sydlangeland - Klise Nor

Hyggeligt stråtækt hus
på 86 m2. Udsigt over det
fredede Klise Nor, hvor der
går vilde Exmoore ponyer.
Telefon: 30491751 /
60955405
www.vesteregn.dk

HISTORISKE PRAG

INKL. STUDIEPROGRAM!

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

www.StudieXpressen.dk

eurotourist.dk

• BUSREJSE, 3 OVERNATNINGER SAMT MORGENMAD
• BESØG I THERESIENSTADT
• SIGHTSEEING MED DANSKTALENDE GUIDE
• SKOLEBESØG
• BESØG SKODA-FABRIKKERNE I MLADA BOLESLAV

FRA KUN 1.898,-*
Tag på skolerejse til Prag fra kun 1.898,-/person med
ALT INKLUSIV. Det er nemt og billigt! Ring til os på
8020 8870 og hør mere. *Prisen gælder i udvalgte perioder

Tommy Iversen

Rom og omegn.
Ferielejlighed i
Olevano Romano

Lys, nyrenoveret lejlighed
i smuk bjerglandsby med
fantastisk udsigt. 500 kr.
pr. overnatning. 3.000 kr.
pr. uge.
Telefon: 51166948
www.00035rom.dk

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

Lejlighed nær Kbh
udlejes i ugens 27-31

Dejlig 2 værelses lejlighed
i Buddinge udlejes uge
27-31. Meget tæt på tog
og bus til Kbh.
2000 pr. Uge
Telefon: 28763463

LUFT og LYS ved
Vesterhavet

Vi lejer vores lækre sommerhus ud. Vesterhav,
fred og ro, smuk natur og
ferieaktiviteter i passende
køreafstand.
Telefon: 29414152
www.glindvad.dk/roedhus

Ferie i Bruxelles,
Europas hovedstad

Rækkehus i Spanien

Telefon: +4553804601
www.uccle.dk

www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Lej vores hus i påsken
eller sommerferien. 6 km
sydpå fra centrum, men
med sporvogn udenfor
døren. 1 uge - 2900,-

15 km syd for Alicante.
60 m2, 2 værelser, stue,
køkken og bad. Internet
og dansk tv. 10 m til fælles pool.

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !
4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk
Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland

www.6401.dk

Christian Skadkjær

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

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

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

DANMARKS
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
dlf@dlf.org
www.dlf.org
FORMAND
Lærer Anders Bondo Christensen
træffes i foreningens sekretariat
efter aftale.
SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard
SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid
mandag-torsdag kl. 9.00-15.30
og fredag klokken 9.00-14.30
Der er åbent for personlige henvendelser mandag-torsdag
kl. 9.00-15.30.
Fredag kl. 9.00-14.30.

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

Lærerstuderendes
Landskreds

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34:

LÆRINGSMÅLSTYRINGEN RULLES BAGLÆNS

Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424, ll@llnet.dk • www.llnet.dk
Forperson
Lærerstuderende Rasmus Holme Nielsen, 3092 5515,
LLforperson@dlf.org
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

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

SÅDAN FORANDREDE
DE SKOLEN
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PÆDAGOGIK:
HVAD BLEV
DER AF PALS,
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LÆS SIDE 24

EKSTRA
SVÆR
SKEMALÆGNING
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WWW.LPPENSION.DK
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Folkeskolen er fremstillet hos
Stibo Complete, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas efter
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrikkerne, der fremstiller Norcote og
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret
efter såvel ISO 14001 som EMAS.
136. årgang, ISSN 0015-5837
Udebliver dit blad, så klik ind på
folkeskolen.dk, og klik på »Klag
over bladleveringen« nederst
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende
fremsendelse af bladet:
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: medlemsservice@dlf.org

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

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

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018
Esbjerg
Skolegade 81, 3.
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018
Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018
Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1.
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Mette Schmidt, bladredaktør,
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06
Journalister
Pernille Aisinger,
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,
bje@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,
hl@folkeskolen.dk
Tobias Lauritzen,
tla@folkeskolen.dk
Caroline Schrøder,
csc@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,
mbt@folkeskolen.dk

LÆS SIDE 6

Forsideillustration: Rasmus Juul

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

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

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen
Postboks 2139
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559
Hanne Birgitte Jørgensen,
chefredaktør, ansvarshavende,
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær,
acp@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion
OTW A/S
Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen,
redaktør af anmeldelser,
sga@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 04
Kontrolleret oplag
2017: 77.028 (Danske Mediers
Oplagskontrol)
Læsertallet for 2. halvår 2018 er
152.000. Index Danmark/Gallup.
folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig
for faglige netværk,
jje@folkeskolen.dk
Faglige netværk: billedkunst,
danskundervisning, engelsk,
ernæring og sundhed, historie
og samfundsfag, håndværk og
design, idræt, it i undervisningen,
matematik, musik, naturfag,
religion, tysk og fransk,
specialpædagogik
Lærerprofession.dk
i samarbejde med Danske Professionshøjskoler
facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk

ABONNEMENT
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 kroner
inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.
Løssalgspris: 55 kroner.

152.000 LÆSERE
ANNONCERING
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446
Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
		
Forretnings- StillingsUdgivelser		annoncer
annoncer
Folkeskolen nr. 8		 8. april
23. april
Folkeskolen nr. 9		 30. april
7. maj
Folkeskolen nr. 10		 10. maj
20. maj
Folkeskolen nr. 11		 22. maj
31. maj

Udkommer
2. maj
16. maj
29. maj
13. juni
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USKOLET
VED MORTEN RIEMANN

GUID

ELEV
HØJDE

E

Ryd op i dit lærerliv
med Marie Kondo

FORÆLDRE
INDKOMST
ELEV
ELEV
IQ
KØN

Den japanske oprydningsguru Marie Kondo, der fistrer
rundt og hjælper folk med at ordne og folde sammen og
smide ud og organisere, kan også være relevant for lærere:






S
 tart med at samle alle dine lærerting, alle
dine bøger, papirer, MUS-referater, forældremails, quiz og byt-kort om den kolde
krig, backupkridt, fotokopier fra 2014 med
arbejdsspørgsmål til Jesper Wung-Sungnovelle, madkasse, læringsplatforme, »De
urørlige«-dvd’en og så videre og læg det hele
i en stor bunke. Alt, hvad der ikke umiddelbart
bringer glæde – ud med det.
N
 år du møder om morgenen, prøv at stille din
cykel i et af de stativer, der findes uden for
mange skoler, i stedet for bare at kyle den i
gården.
V
 is dine ting omsorg, opfordrer Kondo. At
følge hendes råd om at sætte sig på knæ og
takke skolebygningen er en god anledning
til at blive kaldt ned til din leder, der vil vide,
hvad fuck du har gang i.










G
 arderoben med kollegernes overtøj bør farvekoordineres. Det er nemt; der er én turkis,
resten er sorte.
D
 e fleste klasser er noget værre rod. Inddel eleverne i praktiske kategorier som alfabetisk, efter
højde, IQ, køn, forældreindkomst, hudfarve eller
religion. Vær opmærksom på, at visse af disse
selekteringsprincipper i ugunstige situationer
kan føre til mere rod end den tilstræbte orden.
F lere effektive test vil hjælpe til at få sat ungerne ind i nogle smukke kolonner.
O
 pret overskuelige undermapper i din indbakke. Opdel for eksempel mails fra forældre
i »Kritiske, ubesvarede, men har nok en sag«
og »Kritiske, ubesvarede, må være idioter«.
H
 ar du en gul vest? Rul den sammen. Det
lyder måske ikke af meget, men der findes
udsendelser på streamingtjenester med den
slags forslag, og de har millioner af seere.








L ærergruppen kan virke uoverskuelig og kaotisk. En sortering med to nemt håndterbare
labels vil give dig overblik: 1) Kolleger, der har
styr på deres shit. 2) Dig.
O
 pbevar i en pæn bunke alle dine lister over
ting, du ikke orker at få orden i lige nu.
S
 ørg nu for at lægge dine nøgler et sted, hvor
du kan finde dem. Og din oplader. Og din
ansøgning til et job uden for uddannelsessektoren.
H
 vis du virkelig mener, at din hverdag skal
være endnu mere fasciststyret, og ikke snart
slapper lidt af med alt det perfektionismepis,
så kan du med to fingre tage i hvert hjørne
af din arbejdsglæde. Benytte the KonMari
folding method. Så fylder den næsten ikke
noget.

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 164

Tegning: Craig Stephens
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

Skal dine
elever være
iværksættere?
Skab jeres egen sti i naturen.
Flyt undervisningen ud af klasselokalet og
hjælp med at åbne naturen for alle. Se mere på
spor.dk eller kontakt Rasmus på 33394090
eller rsem@lf.dk

