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PORTALER TIL ALLE FAG
SE ALLE
27 PORTALER PÅ
FAGPORTALER.DK

Hvilken portal mangler du?
Gyldendal tilbyder en komplet digital portalløsning til alle grundskolens
fag. Portalerne indeholder alt, hvad du og din skole behøver til en
motiverende, relevant og fagligt dækkende undervisning.
Gyldendals portaler
■

indeholder didaktiserede forløb med progression

■

er udviklet af anerkendte læremiddelforfattere med stor faglig indsigt og erfaring

■

indeholder færdige årsplaner og prøveforberedende materialer

■

lever op til Fælles Mål.

A024

Ved køb af Gyldendals portaler tilbydes gratis introduktions- eller implementeringskurser.

gyldendal-uddannelse.dk
tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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Et forsikringsfællesskab for dig,
der ved, at det store frikvarter
først begynder sidst i juni.

Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper,
blandt andre lærere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger med.
Som medlem får du del i overskuddet, når det ikke lige bruges til at sænke priserne
eller forbedre dine forsikringer. Og er uheldet ude, er det selvfølgelig os, du ringer til.
Men det er i virkeligheden dine kolleger, som kommer dig til undsætning. Meningen er
nemlig, at vi dækker ind for hinanden og ikke bare deles om overskuddet, men også om
risikoen og regningen. Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem.
Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K
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IMPORTANT

SHIT!

Et nytænkende, dynamisk og alsidigt dansksystem, der
tager afsæt i elevernes hverdag med fokus på multimodale
produktioner og det 21. århundredes kompetencer.

7. og 8. klasse klar til skolestart 2017
Består af elevbog inkl. web, lærervejledning inkl. web og tavlebog. Fås også som i-bog.
Skrevet af Simon Skov Fougt, Rasmus Fink Lorentzen og Mike Juel Taagehøj.

Vi ses på alinea.dk
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Kluddermål

Der er ingen andre områder i samfundet, hvor politikerne sidder og kloger sig detaljeret på, hvad der skal foregå, når et fag udøves. Kirurgerne får
ikke dikteret detaljerede delmål for, hvordan de skal gennemføre en vellykket operation, og politikerne fastlægger ingen milepæle for, hvordan en frisør eller en advokat
skal nå frem til et vellykket resultat.
Ja, du har gættet det. Folkeskolen er en undtagelse, og det kan vi tydeligt se på for
eksempel debatten om målstyring. Politikerne har fastlagt så mange og detaljerede
mål, at det kan være svært for lærerne at få øje på den berømte metodefrihed. Nu er
folkeskolen ganske vist også landets vigtigste samfundsinstitution, så der er ikke noget at sige til, at politikerne flokkes om at blande sig i, hvor mange mål en lærer skal
stille op for eleverne, for at der skal komme en livsduelig person ud af folkeskolen.
Men efter at Keld Skovmand talte målene og nåede frem til flere end 3.000, har
der dog været kø ved både de alternative fortolkninger og ved håndvasken.
De forskere, som havde udtænkt den oprindelige ramme for, hvordan målene
skulle bygges op, har forklaret, at de har tænkt målene sammen, så nogle af dem er
vejen mod de andre. Og politikerne er overraskede over, hvordan deres reform er
blevet udmøntet, siger de. Nu siger de, at de gerne vil ændre på loven.
Men hvad skete der på vejen fra forskere til lovgivning?
En politiker, som både var med i den kreds, som vedtog de første forenklede Fælles Mål, og som stadig er med ved bordet i forligskredsen, siger:
»Der sker småting, når sådan en kæmpestor reform bliver omsat til lovgivning, og
vi vidste jo godt, at der ville komme justeringer«. Citat Alex Ahrendtsen (Dansk Folkeparti) på folkeskolen.dk.
Den udtalelse har fået flere af kommentatorerne på folkeskolen.dk til ret ukarakteristisk at give sig selv mundkurv på for ikke at komme i karambolage med retningslinjerne for, hvad man kan skrive i et offentligt rum.
Det er ganske vist svært at finde bogstaver, som er store
nok til at kommentere på, at det målstyringsinferno, som
har regnet ned over lærerne, kaldes »småting«.

Nu ser det så ud til, at der er enighed – i hvert fald på Christiansborg – om en justering. Men selv hvis forenklede Fælles Måls 3.000 mål skulle ende med at blive til
FFFM, Færre Forenklede Fælles Mål, så er der stadig et stort arbejde tilbage.
Og her taler jeg slet ikke om at sige undskyld til de lærere og elever, som har været
prøveklude i skolehistoriens formentlig største væg til væg-eksperiment. Selv om det
ville være klædeligt.
Nej, læringsplatformene, som er en del af
eksperimentet, skal også rettes til. Og så skal
politikerne huske at fortælle kommunerne, at de skal justere i de mål, som
HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,
kommunerne har lagt oveni.
ANSV. CHEFREDAKTØR
Der er brug for en seriøs omgang
HJO@FOLKESKOLEN.DK
forårsrengøring.

Bindende mål?
»Jeg spørger bare – hvorfor i alverden er det ikke
kommet frem noget før?
Her har lærerne brugt
oceaner af tid på kurser
og foran pc’en med hint
og meget, og der er købt
dyre programmer! Det er at
skalte og valte med os!«
Susanne Fabricius

»Men hvis målene ikke
skulle være bindende,
hvorfor var det så kun os,
den lille gruppe af formålsog undervisningstilhængere, der advarede imod den
snævre mål- og læringstilgang? Hvorfor var der stort
set ingen af den glade flok,
der nu råber, at det ikke var
meningen?«
Jens Raahauge

»Fundamentet er i skred,
og det er udelukkende et
spørgsmål om tid, før vi vil
se forligspartierne begynde
at skændes indbyrdes.
Nedtællingen til opgøret
med danmarkshistoriens
uden sammenligning tåbeligste skolereform er i
gang«.
Niels Christian Sauer
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STYR PÅ SPROGET?
VURDERINGSMATERIALE TIL
0.-1. KLASSE

INDHOLD

6

SPROGVURDERING
0. KLASSE, 2. UDG.

MED
DIGITALT
SCORINGSPROGRAM

Af Inger-Lise Heinze

Materialet opfylder kravene til
den obligatoriske sprogvurdering i 0. klasse og indeholder
opgaver inden for:
• Lytteforståelse
• Ordkendskab
• Bogstavkendskab
• Fonemopmærksomhed.
Normer samt digitalt scoringsprogram.

Afdækker elevens sproglige forudsætninger, så det er
nemt og overskueligt at få overblik over barnets sproglige kompetencer.
– Pia Weise Pedersen, Folkeskolen.dk
Testmaterialet er dejligt overskueligt ...
– Inge Kiilerich, Skolestart

SPROGVURDERING
BOGSTAVKENDSKAB
0.-1. KLASSE

Af Inger-Lise Heinze

Materialet gør det nemt at
vurdere elevens bogstavkendskab – bogstavernes
navn, form og lyd. Her testes
elevens visuelle kendskab
til alfabetets store og små
bogstaver og elevens egen
skrivning af de store og små
bogstaver. Kan anvendes i
0. klasse eller begyndelsen
af 1. klasse.

TEMA

LÆRERUDDANNELSENS
FAGLIGHED
DALER
2½ år efter at den nye læreruddannelse blev
gennemført, møder den stadig hård kritik.

Ved køb af den fælles Vejledning får
man adgang til det digitale scoringsprogram til Sprogvurdering 0. klasse.

LÆS MERE OG BESTIL PÅ DPF.DK
PSYKOLOGI
PÆDAGOGIK

4/

Prorektor mener, at det er forkert at gøre
uddannelsen til en spejling af folkeskolen.
En forsker mener, at forringet faglighed medfører, at nye lærere reduceres til Pisa-forvaltere.
De studerende savner flere timer
og mere praktik.

KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK
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TEMA: LÆRERUDDANNELSEN

Stadig kritik af
uddannelsen
2½ år. Så lang tid

har den nye læreruddannelse nu haft til at bevise
sit værd. En uddannelse,
der introducerede
karakterkrav, i højere
grad skulle afspejle
virkeligheden i folkeskolen, og som var bygget
op af moduler, der gjorde
den mere fleksibel for de
studerende. Justeringer,
som alle skulle styrke fagligheden på uddannelsen.
Alle tre elementer bliver
dog kritiseret af flere skolefolk, inden uddannelsen
til efteråret skal til første
ministerielle tjek.
Læreruddannelsen
version 10.0
Da et samlet Folketing med undtagelse af
Enhedslisten og Liberal Alliance i 2012 kunne præsentere en ny læreruddannelse, var det
tiende gang, at uddannelsen skulle reformeres, siden det første seminarium så dagens
lys i 1791. De seks gange ligger fordelt på
uddannelsens første 200 år, mens de sidste
fire daterer sig til efter 1991.

6/
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Prorektor:

Forkert at gøre
uddannelsen
til en spejling
af folkeskolen
Fremtidens lærere bliver ikke i stand
til at udvikle skolen, når læreruddannelsen kun retter sig mod, hvad der sker i
klasselokalet i dag, siger prorektor.
Formand for styregruppe er ikke enig.
AF SEBASTIAN BJERRIL · ILLUSTRATION: PERNILLE MÜHLBACH

D

et var en tilfreds radikal uddannelsesminister Morten Østergaard, der i 2013 kunne fortælle, at aftaleparterne var blevet
enige om en uddannelse, der »en til en matcher behovet i en
styrket folkeskole«.
Men det er slet ikke nogen god idé, lyder det fra prorektor på
University College Syd, dr.pæd. Alexander von Oettingen, der blandt
andet er forfatter til bogen »Almen pædagogik«.
»At læse til lærer er ikke en mesterlære. Det er en teoretisk praktisk uddannelse, som skal være i teoretisk distance til folkeskolen«.
Prorektoren vender sammen med en professor og to undervisere
tommelfingeren nedad på en række centrale punkter 30 måneder
inde i den nye læreruddannelses levetid. Uddannelsen er for teoretisk
svag, og modulerne gør både undervisere og studerende forvirrede,
lyder kritikken. En del af kritikken er forfejlet, lyder svaret fra tidligere
formand for styregruppen, der varetog implementeringen af uddannelsen, der dog samtidig afslører, at ændringer kan være på vej.

Distance er fundamentet for refleksion

Læreruddannelsens faglighed dykker, mener flere fremtrædende skolefolk. For eksempel går kritikken på, at de
studerende oplæres som Pisa-bestyrere i folkeskolen.
De studerende er dog generelt tilfredse med uddannelsen, men savner mere undervisning og praktik.

Ifølge prorektor Alexander von Oettingen svækker det fremtidens
lærere, at uddannelsen siden 2013 har fået som princip at skulle være
et spejl på de nuværende forhold ude i folkeskolen. Han ser nemlig
en distance som selve grundlaget for at kunne reflektere over sin
egen profession, så lærerne kan udvikle og ikke blot reproducere de
nuværende forhold i folkeskolen.
»Faglighed betyder for mig, at man har en teoretisk videnskabelig
distance til den institution, man bliver en del af. Det er vigtigt for at

FOLKESKOLEN / 06 / 2017 /
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TEMA: LÆRERUDDANNELSEN

blive i stand til at udvikle den og kritisere den og for at kunne reflektere over sin egen undervisningspraksis. Jeg frygter,
at vi i fremtiden får teoretisk og didaktisk dårligere lærere«.

Tænk hvis lægevidenskaben gjorde det samme?
Ifølge Alexander von Oettingen er lægevidenskaben et godt
eksempel på, at uddannelsen
ikke kun bør uddanne til det, der
sker i folkeskolen i dag.
»Vi har brug for lærere, som
griber fremad mod nye teoretiske modeller. I dag sammenligner vi så tit folkeskolen med
lægevidenskaben. Læreren skal
være som lægen og bruge evidensforskning. Men når vi binder
studiet direkte ind i klasselokalet, gør vi det stik modsatte«.
»Det ville være en katastrofe,
hvis lægeuddannelsen en til en
svarede til, hvad der sker på sygehusene. Hvordan skulle vi så finde
Alexander von Oettingen
nye og bedre måder at kurere
Prorektor på University College Syd
sygdomme på?«

At læse til lærer er
ikke en mesterlære.
Det er en teoretisk
praktisk uddannelse,
som skal være i
teoretisk distance
til folkeskolen.

Uddannelsen mere robust end aktuelle trends
Det er en ubegrundet frygt, mener Tove Hvid Persson,
der er tidligere formand for styregruppen for udviklingen
af den nye læreruddannelse og nuværende uddannelsesdirektør på læreruddannelsen på UCC. Hun forstår godt
kritikken, men mener, at den bør nuanceres.
»Hvis uddannelsen kun retter sig mod folkeskolereformen og synlig læring, har vi et kæmpe problem, men
det gør den heller ikke. Uddannelsen baserer sig på et
videngrundlag, der er bredere og mere robust end aktuelle
trends«, fortæller hun og tilføjer:
»De faglige miljøer på uddannelserne er desuden på godt
og ondt selvdefinerende. Men det kan da godt være, at der
er behov for at kigge endnu længere, end man gør i dag«.
Folkeskolen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra
uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.
bje@folkeskolen.dk

Karakterkrav får plusser
Flere nævner, at det indførte karakterkrav på et snit på mindst 7 har ført
til mere motiverede studerende. »Det har haft en positiv betydning for
de studerendes indgangsniveau og den refleksion, man kan forvente,
at der foregår i samtalerummet på studiet«, fortæller underviser på
University College Nordjylland Søren Pjengaard. Uddannelsesdirektør på
læreruddannelsen på UCC er enig. Hun peger desuden på, at den nye
uddannelse har styrket undervisningsfagene og praktikken.
8/

Forsker:

Forringet
faglighed
giver Pisaforvaltere
Læreruddannelsen har udviklet sig i
en helt forkert retning. Den er sakket
bagud i forhold til andre professionsuddannelser, vurderer professor. En
mulighed er at slække på kravet om
antallet af fag til fordel for mere didak
tik, mener formand for styregruppe.
AF SEBASTIAN BJERRIL · ILLUSTRATION: PERNILLE MÜHLBACH

A

lle landets professionsuddannelser er i disse år udfordret
og bliver holdt i stram snor af politikerne. Værst er det
gået ud over læreruddannelsen, vurderer professor på
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet Karen Borgnakke, der har fulgt professionshøjskolernes udvikling af deres uddannelser.
»De seneste ti år har forandringerne skullet gennemføres med
en sådan hast, at det synes at gå ud over kvaliteten i alle led. Og
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for læreruddannelsen gælder det, at jo mere politikerne har
talt om at styrke kvalitet, profil og forskningstilknytning, desto
svagere fremstår uddannelsen«, understreger hun.

Professor: »Læreren er blevet udnævnt til testbestyrer«
Ifølge professoren burde en styrkelse af uddannelsen betyde en
styrket og skærpet profilering af fagene pædagogik og didaktik.
Men det er langtfra det, hun ser med den nye læreruddannelse.
»De pædagogiske fag står svagt, og den didaktik, de lærerstuderende møder, er begrænset af Pisa-kulturen, læringsmålstyring og nationale test. Lærerrollen bliver på den måde i dag
tegnet til nærmest at være en Pisa-kulturel forvalter i klasseværelserne«, siger Karen Borgnakke.
Hun kan derfor ikke få regnestykket til at gå op, når politikerne snakker om en styrket uddannelse.
»De sider af lærerarbejdet, der har fordret didaktisk og pædagogisk refleksion i både planlægningen, gennemførelsen og
evalueringen, er nu mere eller mindre trukket ud af uddannelsen og lagt hen til eksperter«, siger hun.

Uddannelsen er en dekvalificering
I dag henvises de studerende ifølge Karen Borgnakke snarere til
at orientere sig i rapporter fra analyseinstitutter som Rambøll
om dagens skolepolitiske temaer end at gå i dybden med studiet af de grundlæggende skolepædagogiske problemstillinger.
»Ved tilrettelæggelsen af professionsbacheloruddannelsen
var vi nogen, der troede, at rammerne skulle lægges for, at de
studerende selv skulle inddrages i studiet af den pædagogiske
praksis. Men sådan er det ikke blevet. Det er langtfra en
pædagogikfaglig opkvalificering. Det er snarere en dekvalificering«.
Karen Borgnakke har som et led i et forskningsprojekt om
de professionsorienterede uddannelser kortlagt bekendtgørelser, studieordninger og forvaltninger af uddannelsen, og
her finder hun det, hun betegner som en overraskende svag
og uprofessionel brug af den pædagogisk-didaktiske forskningslitteratur, teorier og begreber.
Og når de nye standardbegreber om færdighed, kompetencer og viden så kobles til kodeord som »klasseledelse« og
»læremålsstyring«, mener hun, at målstyringen overdøver alt
andet.
»Det er en politisk detailstyring efter meget kortsynede
mål«, siger Karen Borgnakke. »De nuværende mål er alt for
snævre til en læreruddannelse, som på mange måder skal
være den bæredygtige start på en professionsorienteret livslang læring. Hvis ikke uddannelsen professionsfagligt sigter
efter langsigtede mål, så lever den ikke op til sin funktion
som videregående uddannelse«.

Tove Hvid: Vi uddanner ikke til det, skolerne vil have
Siden jul har læreruddannelsen nedsat en arbejdsgruppe
for at diskutere erfaringer fra den nye uddannelse. Her er
formanden for arbejdsgruppen Tove Hvid Persson enig i, at
fagene pædagogik og didaktik har måttet bøde med den nye
læreruddannelse til fordel for et større fokus på undervisningsfagene.

»Det, vi blandt andet hører fra folkene i folkeskolen, er, at de
har brug for lærere med en tung didaktisk grundfaglighed. Men
det er ikke det, vi giver dem. Vi uddanner måske i højere grad
undervisere, som er dygtige til at undervise i nogle bestemte
fag«, fortæller hun.
På tidligere læreruddannelser fik de studerende typisk
undervisningskompetencer i to fag, men en ny norm om tre
undervisningsfag giver ikke nok tid til at komme rundt om det
hele.
»Jeg kunne godt ønske mig, at man slækkede på kravet om
tre fag. Man kan ikke nå tilstrækkeligt i dybden med hverken
didaktik og pædagogik eller fagene, når de studerende skal nå
at have kompetencer til tre fag«, siger hun.

Underviser: Jeg kan ikke nå at trykke på de rigtige knapper
De to undervisere på læreruddannnelsen Sten Larsen og Søren
Pjengaard er begge enige i, at der er for lidt pædagogik og
didaktik på den nye uddannelse. Og indførelsen af kompetencemålstyring har kun gjort det sværere at komme i dybden med
fagene.
»Målene gør, at der bliver en tendens til at springe hurtigt
videre, fordi du ikke synes, at der er tid nok. Det gør, at de
studerende ikke får den nødvendige stimulation«, fortæller underviser i pædagogik på blandt andet UCC og forfatter til bogen
»Pædagogik og lærerfaglighed« Sten Larsen.
»Det gør, at jeg ikke kan nå at trykke på de knapper, som
hedder refleksion, kritik og eftertanke«.
bje@folkeskolen.dk

Bacheloropgaverne
forlader fagene
»Yoga og mindfulness i skolen« og
»Hunden som læringsmulighed og pædagogisk værktøj«. Sådanne titler kan
man i dag finde, hvis man går de studerendes bacheloropgaver igennem.
På den nye læreruddannelse behøver
bacheloropgaven nemlig ikke at tage
udgangspunkt i et af skolens fag. Det
har blandt andet fået censorformand
Hans Krab Koed til at ytre bekymring
for, at det skader fagenes specielle didaktik, på folkeskolen.dk.
Og spørger man prorektor på University
College Syd Alexander von Oettingen,
bør sådanne titler ikke have sin gang
på en læreruddannelse. »Mindfulness
er for mig at se ikke noget, der hører til
på uddannelsen. Det må de lære på en

efteruddannelse. Det er ikke grundviden for en lærer«, siger han. Ifølge underviser på UCC Sten Larsen betyder
muligheden for at gå uden om fagene,
at der i dag bliver skrevet bacheloropgaver af ringere kvalitet end tidligere.
»Vi risikerer at udhule fagenes tydelighed i bacheloropgaven. Det burde
afstedkomme en diskussion, men det
gør det ikke«, siger han. Sten Larsen
fortæller også, at besparelser har ført
til en beskæring i antallet af vejledere.
»Du kan risikere at skrive din bachelor
i dansk eller historie uden at have et
dansk- eller historiemenneske som
vejleder. Det synes jeg er et kæmpe
fagligt problem«.
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TEMA: LÆRERUDDANNELSEN

Optag under
tidligere niveau
Antallet af optagne studerende faldt med mere end
25 procent i forhold til året før, da den nye læreruddannelse slog dørene op for første gang i 2013. Og
de to næste år viste optaget sig endda at blive endnu
mere beskedent. Det ændrede sig i 2016, som var
det år, siden den nye uddannelse blev introduceret,
med flest optagne. Et antal, der dog stadig ligger 23
procent lavere end i 2012 og 41 procent lavere end i
2002, hvor antallet var på sit højeste.
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Underviser:

Kendskabet til de studerende er g
Den nye læreruddannelse er sammensat af alt for mange moduler, som
fører til forvirring og mangel på progression. Ændringer kan være på vej,
fortæller formand for professionshøjskolernes egen arbejdsgruppe,
der netop nu kigger på uddannelsen.
AF SEBASTIAN BJERRIL · ILLUSTRATION: PERNILLE MÜHLBACH

L

æreruddannelsen har aldrig været
mere fleksibel. Med den nye læreruddannelse kan de studerende nemlig
i uvilkårlig rækkefølge vælge mellem
en bred palet af kortere moduler, der toner
deres personlige profil i den retning, de hver
især ønsker det.
De mange moduler har dog bragt store
udfordringer med sig, fortæller underviser i
pædagogik på blandt andet UCC Sten Larsen.
»Moduliseringen er lig atomisering. Tager
du eksempelvis mit område, er det nu delt
op i fire moduler, hvor det før var samlet i
ét«.
Tidligere havde de studerende samme
underviser hele vejen gennem faget, men nu
skifter de, hver gang de påbegynder et nyt
modul, selvom det er inden for samme fag.
»Hvor bliver underviserens kendskab
til de studerende så af? Jeg skal kende de
studerende gennem en periode for at kunne
presse dem på de rigtige steder, og det går
simpelthen fløjten med de her moduler. Og
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rent indholdsmæssigt er det svært at holde
en rød tråd«, fortæller Sten Larsen.
Det betyder ifølge Sten Larsen, at det bliver vanskeligt at nå frem til noget meningsfyldt i undervisningen, da han har vanskeligt
ved at binde undervisningen sammen.
»Hvad diskuterede vi sidste gang? Hvad
kan vi nå frem til inden næste uge? Sådan
nogle spørgsmål forsvinder, når progressionen og kontinuiteten fordamper«.

»Vi kan ikke følge de studerende«
Underviser på University College Nordjylland Søren Pjengaard beretter om samme
problemer.
»Vi har svært ved at vide, hvilke moduler
de studerende hver især har haft, og hvilke
de skal have efterfølgende. Det gør det svært
for os at referere til de andre moduler i vores undervisning og derved skabe sammenhæng i studiet«, fortæller han.
De mange moduler, som de studerende
kan tage på kryds og tværs, gør det generelt

svært for både studerende og undervisere at
have hånd om uddannelsens opbygning og
forløb.
»Det giver en kraftig kompleksitet, hvor
både studerende, undervisere og ledere har
svært ved at gennemskue, hvordan uddannelsen i bund og grund er organiseret«, siger
Søren Pjengaard.

Antallet af prøver
eksploderet
På den nye læreruddannelse vælter de studerende sig
i prøver. Ifølge uddannelsesdirektør på UCC Tove Hvid
Persson har indførelsen af kompetencemål oven i de
eksisterende prøver resulteret i en fordobling af antallet af prøver på uddannelsen. »Det er en skidt udvikling, og det er helt skørt, at vi skal bruge kræfter på
alle de prøver. Vi kunne godt ønske os, at uddannelsen
alene blev reguleret af kompetencemålsprøverne«.
En reducering vil ifølge Tove Hvid Persson kræve en
politisk beslutning.
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Diskussionen om en
femårig uddannelse

Kun halvdelen
har 7 i snit

Danmarks Lærerforening har længe ønsket en læreruddannelse på fem år, som det eksempelvis er
tilfældet i Finland. Holdningen hos DLF er dog, at
uddannelsen skal blive på professionshøjskolerne for
at bibeholde en professionsrettet uddannelse. Hverken Skolelederforeningen eller Lærerstuderendes
Landskreds støtter idéen om at tilføje et ekstra år. I
Folketinget har De Konservative og Alternativet som
de eneste partier luftet ideen om at løfte læreruddannelsen op på kandidatniveau.

Selvom der med den nye læreruddannelse
er indført et adgangskrav på et karaktersnit
på 7, havde kun 54 procent af de optagede
i 2016 et snit på 7 eller mere. Det er dog en
klar stigning i forhold til 2012, hvor andelen
lå på 35 procent. Ansøgere uden et snit på
mindst 7 skal igennem en optagelsessamtale.
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

er gået fløjten
Heller ikke prorektor på University College
Syd Alexander von Oettingen er glad for den
nye opbygning, som han ser som et af uddannelsens største svagheder.
»Når man laver en modulisering og tilhørende kompetencestyring af uddannelsen, mister man historien og de faglige discipliner. Det
gør, at de studerende ikke lærer at forstå deres
lærergerning i et historisk perspektiv, og at de
ikke kan se studiet som en progression«, lyder
bedømmelsen fra Alexander von Oettingen, der
oplever, at modulopbygningen gør det vanskeligt for de studerende at gennemskue, hvilken
udvikling de bør gennemgå i løbet af studiet.
»Hvad skal jeg have i indgangen, og hvad
skal jeg have i udgangen? De spørgsmål forsvinder med den nuværende opbygning, fordi
det kommer til at handle om: Hvilke mål skal
jeg opfylde her og nu, og hvilke moduler skal
jeg tage næste gang?«

Ændringer kan være på vej
Antallet af moduler kan dog stå over for en
reducering allerede efter sommerferien.
Ifølge formanden for en intern arbejdsgruppe
på uddannelsen, Tove Hvid Persson, giver
bekendtgørelsen bag uddannelsen nemlig så
brede muligheder, at professionsuddannelserne selv kan ændre på antallet og måden,
modulerne bliver udbudt på.
»At uddannelsen ser ud, som den gør nu,

er et valg, vi har truffet. Men den kunne se
ud på mange måder inden for det råderum,
vi har. Derfor er vi i fuld gang med at kigge
på, om vi gør det rigtige«, siger Tove Hvid
Persson, der også er tidligere formand for
styregruppen for udviklingen af den nye
læreruddannelse og nuværende direktør på
læreruddannelsen på UCC.
Ifølge den politiske aftale skal uddannelsen
evalueres af Uddannelses- og Forskningsministeriet til efteråret. Professionshøjskolerne
har dog selv siden jul nedsat en intern arbejdsgruppe med Tove Hvid Persson i spidsen og
med deltagelse af uddannelsesforskere fra indog udland, der inden sommer kommer med
mulige anbefalinger uafhængigt af ministeriet.
Om så arbejdsgruppens arbejde munder
ud i konkrete ændringer, er endnu for tidligt
at sige noget om, slår formand for uddannel-

En uddannelse fuld
af moduler
Modulerne skulle gøre uddannelsen mere fleksibel, ved
at de studerende fik et stort antal moduler at vælge
mellem til at tone deres egen personlige profil. De
studerende har mulighed for at tage moduler på andre
professionshøjskoler og universiteter. Modulerne skal
kunne stå alene og tages i vilkårlig rækkefølge. Nogle
moduler er dog fælles for alle studerende.

sespolitisk udvalg i Danske Professionshøjskoler Erik Knudsen fast.
»Det kan jeg ikke svare på nu. Det afhænger af anbefalingerne, de kommer med. Men
vi gør det her, fordi vi er indstillet på at gøre
noget hurtigst muligt, hvis vi bliver enige om
noget, vi selv kan ændre på«, fortæller han.

Ny modulløsning på trapperne på UCC
Tove Hvid Persson fortæller, at meldingerne i
arbejdsgruppen går på, at modulerne har ført
til for stor valgfrihed og for lidt kontinuitet
og progression. Hun fortæller, at UCC derfor
har planer om at ændre måden, modulerne
håndteres på.
»Vi bliver nødt til at styre noget mere ved
at rammesætte nogle læringsforløb for de
studerende, hvor de kan komme i dybden, og
hvor de ikke hele tiden får nye undervisere
og medstuderende«.
Tove Hvid Persson peger på, at nogle af
læreruddannelserne med succes har tilbudt
pakkeløsninger, hvor de studerende følger
samme forløb de første to år.
»Her har de et fast team af undervisere,
der kender deres navne og læring, og selvom
man går fra ét modul til et andet, fortsætter
man samarbejdet med underviserne og de
andre studerende. Det bør vi nok gøre til den
almindelige praksis«, forklarer hun.
seb@folkeskolen.dk
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TEMA: LÆRERUDDANNELSEN

Studerende:

Flere timer og mere praktik, tak!
Spørger man de studerende, er det hverken moduler, kompetencemål eller for
lidt teori, de snakker mest om. Mere undervisning og praktik tæller mest.
AF SEBASTIAN BJERRIL

D

et kan godt være, at den nye læreruddannelse får hårde ord med på
vejen. Men hvad siger de studerende
egentlig til deres uddannelse?
15 steder kan man læse til lærer. Folkeskolen har i en rundspørge spurgt de ni steder,
hvor Lærerstuderendes Landskreds har en
lokalformand, hvad de selv synes om deres
uddannelse. Hvad er godt, og hvad er mindre
godt ved uddannelsen – og rammer kritikerne
rigtigt, når de peger på en dalende faglighed?
Og svaret er ganske klart. De studerende
er glade for deres studium, og de sender især
roser efter deres undervisere.
»Vi har altid en oplevelse af, at underviserne sætter de studerende først, og at de
kæmper for at gøre uddannelsen bedst mulig
for os«, fortæller formanden i Aalborg, Jakob
Madsen.
På spørgsmålet om, hvad der kan gøre
uddannelsen bedre, er det flere undervisningstimer og mere og bedre praktik, der
bliver nævnt.

Her kommer de studerende til udlandet
Nogle nævner også, hvad der specifikt er godt
eller giver udfordringer hos dem. I Haderslev
glæder formand Kira Quanjer sig over et
meget internationalt campus. »Vi har mange
internationale studerende, og uddannelsen
tilbyder en række muligheder for at blive
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Som om man hele tiden stater forfra
I Aalborg oplever Jakob Madsen, at modulopbygningen gør, at de »har følelsen af, at de
hvert halve år starter forfra«. Han fortæller
også, at antallet af undervisningstimer er halveret i forhold til den gamle læreruddannelse.
Formand på Metropol i København Rasmus Nielsen peger desuden på, at det kunne
være en ide at fjerne alle karakterer fra ud-

På bare ét modul oplevede
lokalformand i Haderslev Kira
Quanjer, at underviseren blev
udskiftet fire gange.

Lokalformand i Esbjerg Didde
Knudsen ser gerne et større fokus på at koble viden fra fagfagene på fagdidaktikken. »Nogle
fag har endnu ikke skrevet meget om fagdidaktik. Det er en
udfordring«.
dannelsen. »Uddannelsens primære mål er
at sikre, at vi er dygtige, når vi skal ud og
bestride verdens vigtigste job. Det sker ikke
igennem karakterer, som slår os i hovedet,
men ved en markant styrkelse af grundig
feedback«, siger han.
Det er dog ikke kun uddannelsen, som
kunne være bedre. Kira Quanjer fra Haders
lev sender en lille røffel efter sig selv og sine
medstuderende. I Haderslev har de såkaldte
seminaruger i løbet af året, der er afsat til
selvstudium. Alle er dog ikke lige gode til
at få brugt ugerne fornuftigt, fortæller hun.
»Det er min oplevelse, at mange ser det mere
som ferie end som en mulighed for at udvide
deres viden inden for lærerfaget. Vi skal blive
bedre til at udnytte de her uger«.
bje@folkeskolen.dk

Foto: Istock

De studerende
peger også på
forbedringsmuligheder ved
den nye læreruddannelse,
men her går
kritikken på for
lidt undervisning og et ønske om mere og
bedre praktik.

klogere på skoler og elever rundtom i verden
via studierejser og praktik i udlandet«. Modsat
mangler de i Esbjerg fysiske faciliteter til at
opbygge et aktivt studieliv, lyder det fra Didde
Knudsen. I Roskilde roser Julie Ahlberg den
nye læreruddannelse for at give mulighed for
»at vælge, præcis hvordan ens fagprofil skal
se ud«.
Alle har de svært ved at vurdere, om den
nye læreruddannelse har styrket eller svækket fagligheden. Men de kan godt pege på
en række udfordringer. I Haderslev fortæller
Kira Quanjer, at de har oplevet store problemer med skiftende undervisere. »Bare på mit
første modul i matematik nåede jeg at have
fire forskellige undervisere, og jeg hører fra
mine medstuderende, at de også har mange
forskellige undervisere. Det gør det utroligt
svært for os studerende at forholde sig til
undervisningen, fordi underviserne ikke ved,
hvad vi har været igennem«, fortæller hun.
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NATIONAL OG INTERNATIONAL KONFERENCE

Universitetsskoler –
en styrket folkeskole,
læreruddannelse og
forskning
Hvordan kommer forskningen tættere på
skolen og uddannelsen? Og hvordan får
skoleudvikling, uddannelse og forskning et
fælles afsæt?
Universitetsskolekonceptet kender vi
fra Norge. UC SYD har oprettet tre
universitetsskoler for at afprøve og
udvikle fagdidaktiske problemstillinger i et
rollebevidst fællesskab mellem studerende,
lærer, læreruddanner og forskere.
Konferencen vil give et indblik i
perspektiver, teorier og erfaringer med
Universitetsskolerne i Norge og fra UC SYD
gennem praksiseksempler fra Aabenraa,
Kolding og Esbjerg kommuner.

Oplægsholdere
Prorektor, Dr.pæd. Alexander von Oettingen,
UC SYD
Docent Per Johan Ramberg, Norges TekniskNaturvidenskabelige Universitet
Lars Hende Svenson, skolechef i Koldning
Kommune
Lars Breinholt Søndergaard, UC SYD, Institutchef
på Læreruddannelsen
Samt oplæg ved andre forskere og ledere,
lærere og studerende fra de tre universitetsskoler
Bohrskolen, Lyreskovskolen og Vonsild Skole.
Dato: 8. maj 2017 kl. 9.00 – 16.00
Sted: Campus Kolding UC SYD
Arrangør: UC SYD
Pris: 875 kr. inkl. moms.

Sæt kryds i kalenderen nu program følger. Se nærmere
information og tilmeld på:
https://ucsyd.nemtilmeld.dk/124/
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13. marts 2017 | kl. 15.52

Lærere i
Frederikshavn
nedlagde arbejdet
i protest mod
besparelser
På tre skoler valgte lærerne at nedlægge arbejdet, efter at bestyrelsen i skoledistriktet nægtede at godkende budget, som medfører, at 13-14 må fyres.
Arbejdsnedlæggelsen var en reaktion på og
opbakning til, at skolebestyrelsen torsdag
aften på et ekstraordinært møde nægtede at
godkende budgettet for næste skoleår.
»Ud af den blå luft har man fået besked
på, at der skal nedlægges stillinger. Det er
usikkert hvor mange, men der snakkes om
et tal i omegnen af 13-14 lærerstillinger, der
bliver nedlagt og erstattet med tre-fire pædagoger«, siger Lars Busk Hansen, formand
for den lokale lærerkreds.
Lærerne nedlagde arbejdet på de tre
skoler Bangsbostrand, Ravnshøj og Gærum
Skoler, der tilsammen udgør Skoledistrikt
Vest.

Udmeldingen kom ifølge lærerformanden, uden at man havde orienteret medarbejderudvalget i skoledistriktet om, at der
var besparelser på vej i den størrelsesorden,
og det førte til så store frustrationer blandt
lærerne, at de fredag nedlagde arbejdet.
»Man satte sig i stedet ned for at snakke
tingene godt igennem. For besparelser af
den kaliber vil få store konsekvenser for undervisningens kvalitet. Vi opfordrede til, at
lærerne genoptog arbejdet, og det er sket
mandag morgen«, siger Lars Busk Hansen
og fortsætter:
»Nu venter vi på et samlet overblik over
kommunens økonomi til næste skoleår. Det

har vi fået at vide fra kommunens side, at
man først har om 14 dage, og derfor kan det
jo undre, at man så allerede kan melde så
heftige besparelser ud i et enkelt distrikt«.
»Både lærerne og vi i kredsen blev meget
overraskede. Der har ikke hidtil været meldinger om, at der var besparelser i vente i
en størrelsesorden, så det ikke kunne klares
ved naturlig afgang«.
Kredsformand Lars Busk Hansen efterspørger et overblik over økonomien på skolerne i Frederikshavn.
folkeskolen@folkeskolen.dk

6. marts 2017 | kl. 15.54

De studerende har valgt ny formand
Jenny Maria Jørgensen er ny formand for
Lærerstuderendes Landskreds. Hun kommer til at stå i spidsen for en kortlægning
af besparelserne på læreruddannelsen, hvor
det blandt andet skal undersøges, hvad det
reelle antal undervisningstimer er på uddannelsen.
»Vi ved ikke, hvor mange timer de reelt
14 /

har, da aflysninger eksempelvis ikke opgøres. I den forbindelse vil vi også undersøge,
om der er lavet om på undervisningsformen
ved at gøre holdene markant større eller
gøre dele af undervisningen netbaseret«,
fortæller hun.
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og druesukker – lærerens rolle, når flere elever får diabetes
FIK DU Forståelse
LÆST: – Hvad kan du gøre, hvis du får en elev med sukkersyge?
T E M A A F TA L E R
8. marts 2017 | kl. 11.16

8. marts 2017 | kl. 14.44

6. marts 2017 | kl. 15.07

8. marts 2017 | kl. 09.47

Dragør opdaterer
arbejdstidsaftale:
Det er godt for
rekrutteringen

Odense-politikere vil forlænge
arbejdstidsaftale

Thisted-lærere
dropper fælles
forståelse – kan ikke
få reel aftale

Randers-skolechef:
Arbejdstidsaftale
giver elever bedst
mulig skolegang

Selvom kommunen og lærerkredsen er blevet enige
om nogle fælles intentioner,
er det ikke blevet til noget,
som skolerne har været forpligtede til at gennemføre.
»Vi har været til mange
faglig klub-møder, og oplevelsen fra min position har
været, at når vi har fortalt,
at der står sådan og sådan
i den fælles forståelse, så
har de kigget på os og sagt:
Det sker jo ikke ude hos os
– sådan er vores virkelighed ikke. Så oplevelsen er,
at tiden er løbet fra det at
have en fælles forståelse«,
siger kredsformand Philip
Lehn Brand.

»Det at drive folkeskole i
Randers Kommune er en
fælles opgave, hvor alle
medarbejdere og ledere har
en vigtig opgave. Det handler om, at eleverne får den
bedst mulige skolegang.
De kompetencer, lærerne
har, er det, vi har brug for i
folkeskolerne for at udvikle
skolen mest muligt. Derfor
har vi sammen med Randers Lærerforening sat os
for at finde frem til en aftale, der er gennemsyret af,
at det handler om at sætte
den professionelle kapital
bedst i spil«, siger skolechef
Henrik Johansen.

o
Fot

:E

Kredsformand Ulla Erlandsen og skolechef Karina
Møller skriver sammen:
»Meget tilfredse med
den nye aftale, og udgangspunktet har helt klart været
at fastholde Dragør Kommunes skoler som attraktive
arbejdspladser, så skolerne
kan fastholde de dygtige og
professionelle lærere, der er
nu – samt tiltrække kvalificerede lærere, når behovet er
der. Alle ønsker et skolevæsen, hvor der er høj kvalitet
i undervisningen. Samtidig
ser vi aftalen som et godt
ståsted for den fortsatte
gode udvikling af skolerne i
Dragør Kommune«.

Kredsformand AnneMette Kæseler
Jensen mener, at
den nuværende
aftale, der altså
står til forlængelse,
r ik
Sc
har gjort en stor forhm i
dt
skel for Odenses lærere.
»Før havde vi 40 timers
ugentlig tilstedeværelse. Det var meget, meget stift og kunne slet ikke fungere sammen
med det at lave god undervisning. Fleksibiliteten har betydet meget. Men der er stadig
intentioner med aftalen, som ikke har haft
det gennemslag«, siger Anne-Mette Kæseler
Jensen og forklarer, at det har været svært
på nogle skoler, fordi aftalen først var klar i
slutningen af april sidste år.

10. marts 2017 | kl. 07.00

nyheder på:

Nye anbefalinger: Sådan bør skolerne håndtere
syge børns skolegang
En rundspørge blandt forældre til langtidssyge børn
foretaget af Danske Patienter viser, at kun få af de
børn, som har lovmæssig ret til sygeundervisning,
får det.
Foto: iStock

40 procent af de adspurgte forældres børn
har været syge i mere end 15 dage, men kun syv
procent af børnene har rent faktisk fået sygeundervisning. Det går ud over læring, trivsel og
den sociale udvikling, at de ikke får undervisning.
Det mener Danske Patienter, Skole og Forældre,
Danske Skoleelever og Danske Handicaporganisationer, som sammen har præsenteret syv
anbefalinger til en national indsats for børn med
sygefravær.
»Børnene kan ikke udleve deres fulde læringspotentiale, og de får sjældnere en ungdomsuddannelse. Det påvirker deres muligheder resten af
deres liv, og det er en helt urimelig konsekvens af,
at skolerne ikke overholder lovgivningen«, siger
formand Camilla Hersom fra Danske Patienter.

Mest læste
• Lærere i Frederikshavn nedlagde arbejdet i protest mod
besparelser
• Sådan kan lærere forandre
hverdagen
• Stress er tabu blandt lærere

Mest kommenterede:
• Debat: Er det kun pædagogerne, der kæmper for vores
plads i folkeskolen?
• Debat: I al stilfærdighed

Mest kommenterede:
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K LI P F R A NETTET

TEMA MÅL OG STYRING
9. marts 2017 | kl. 09.07

Forligspartier: Det var aldrig
meningen at gøre alle målene bindende
Med forenklingen af Fælles Mål blev antallet af mål forøget markant. Forligspartierne
vil reducere antallet af bindende mål – som
de hele tiden har tænkt det.
Nu ser det ud til, at antallet af bindende
mål i folkeskolen bliver reduceret. Det fortæller flere undervisningsordførere fra partierne i forligskredsen.
Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti
fortæller, at der er opstået et problem, da
aftalen blev til lovgivning: Målene blev ligestillede, og alt blev bindende, og det har ikke
været planen.
»Vi var alle sammen enige om, hvad

samme vægtning. Derfor vil vi godt være
med til at kigge på, at de får forskellig værdi.
Så det bliver, som det var hensigten; nemlig
at nogle er bindene, og andre er progressionsmål«. Hun uddyber, at forskellen er, at
den ene type mål er bindende, og den anden
er vejledende.
Venstres Anni Matthiesen beretter, at en
enig forligskreds står bag målreduktionen.
»Der er ikke uenighed. Man skal ind og se
på, hvilke tekniske problemstillinger der er i
forhold til at gøre nogle af målene vejledende
i stedet for obligatoriske«, siger hun.
esc@folkeskolen.dk

9. marts 2017 | kl. 14.28

6. marts 2017 | kl. 15.38

»Færre bindende mål kan
give kærkommen revision
af læringsplatformene«

Lærerformand: Inddragelse
i offentlig styring genopliver
respekten for lærerne

John Klesner er formand for
Danmarks it-vejlederforening,
pædagogisk it-konsulent i Favrskov Kommune og kender af
læringsplatformene.
»Som læringsplatformene
er bygget op nu, er der en ’drag
and drop’-funktion, hvor de er
koblet sammen med de bindende færdigheds- og videns-

16 /

endemålet var – det var en forenkling, der
skulle give lærerne et redskab, som de
kunne bruge. Og der er det bare gået galt.
Problemet er, at det bliver ligestillet, som
det nu står i loven, og det har aldrig været
meningen. Der sker småting, når sådan en
kæmpestor reform bliver omsat til lovgivning, og vi vidste jo godt, at der ville komme
justeringer«, siger Alex Ahrendtsen og peger
på, at det er folkeskolelovens paragraf 10,
der skal justeres.
Socialdemokraten Annette Lind fortæller:
»I den røde blok siger vi, at det aldrig
har været meningen, at målene skal have

mål. Kompetencemålene, hvor
eleverne skal vise, om de er
livsduelige, er slet ikke i spil. Jeg
håber, at det bliver en kærkommen anledning til at få revideret læringsplatformene, så der
kommer flere former for mål i
spil«, siger han.

New public management har
sat tydelige spor på landets
skoler. Lærerne skal undervise
efter mål, som i høj grad er
fastsat i Undervisningsministeriet eller i de kommunale
forvaltninger. Men hvordan skal
styringen af den offentlige sektor se ud i de kommende ti år?
Jesper Skorstengaard, der er

formand for Århus Lærerforening, fortæller om tingenes
tilstand:
»Vi arbejder med udgangspunkt i en krise: Kineserne kommer. Meget af retorikken handler om, at vi er afgrunden nær,
hvis vi ikke finder et modtræk.
Men medarbejderne forstår ikke
krisen«.
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to. 5. feb. 2015 kl. 09:19
13. marts 2017 | kl. 12.59

10. marts 2017 | kl. 14.45
Foto: Kirsten Ravn

Musikforløbet blev indledt med en koncert for eleverne på Hanstholm Skole.

Nyt tværfagligt projekt løfter
musikken op i børnehøjde
Hanstholm Skole og Musikskolen i Thy bruger penge fra Slotsog Kulturstyrelsen til et lokalt pilotprojekt, som skal bygge bro
mellem musikskolernes nørdede musikfaglighed og tre grundskolefag: dansk, natur/teknologi og idræt.
Thomas Boe Mikkelsen, souschef på Musikskolen i Thy, forklarer:
»Vi har en overordnet fortællende ramme for projektet i
danskfaget, hvor temaet er eventyr. Idræt og bevægelse ligger i naturlig forlængelse af musikken, og vi kommer især til at
arbejde med at få styrket motorik og koordination – noget, der
også kommer eleverne til gode, når de skal spille på trommerne.
I natur/teknologi kan børnene få lov til at fremstille deres egne
instrumenter af for eksempel elektrikerrør, spande og træ, og de
kommer til at spille på dem senere i forløbet«.

Danmarks Statistik retter:
Næsten ingen klasser med
over 30 elever
Nedjusteringen skyldes forkerte indberetninger fra skolerne.
Indtil nu gik 5.100 elever ifølge Danmarks
Statistik i en klasse med over 30 elever. Det
mener Danmarks Statistik ikke længere. Nu
går kun 1.500 elever i klasse med flere end
30 elever.
Det tal svarer til de dispensationer, som
Undervisningsministeriet har givet til kommuner og skoler. At de resterende 3.600
elever ikke længere indgår i statistikken over
de store klasser, skyldes, at Danmarks Statistik har kontaktet de skoler, der har opgjort,
at de havde klasser med over 30 elever.
Her svarer skolerne samstemmigt, at de
overholder folkeskolens klasseloft på 28 elever. Fejlen skal findes i forkerte indberetninger fra skolerne, hvor mange har registreret
en hel årgang som en enkelt klasse.
3. marts 2017 | kl. 15:20

Skole skal spare millioner:
»Det er træls, for det er dygtige
kolleger, vi skal sige farvel til«
Dueholmskolen på Mors skal håndtere et
underskud på 2,4 millioner kroner og derfor
spare lønkroner. Derfor har skolen valgt at
reducere med ti stillinger til sommer fordelt
på 12 personer.
»Vi er en stor skole, der løser mange opgaver. Så der er mange parametre, jeg kan
skrue på sammen med bestyrelsen og medarbejderne«, siger skoleleder Lars Alberg.
»Det er træls, for det er dygtige kolleger,
vi skal sige farvel til. Alligevel skal vi nok
komme videre, selvom stemningen er trykket
lige nu«, siger han.

7. marts 2017 | kl. 09.59

Ordblinde elever præger igen klagenævnets årsrapport
Klagenævnet for Specialundervisning modtog 26 procent flere
sager i 2016 end året før. Den store stigning er sket på folkeskoleområdet, og igen i år fylder klager over undervisning til ordblinde
børn godt op. Generelt fik flere klagere medhold i 2016 end i
2015.

I konkrete tal modtog klagenævnet 365 klager i 2016 mod 289 i
2015. Det giver en samlet stigning på 26 procent.
Nævnet behandler klagesager om specialundervisning til både
børn, unge og voksne. På folkeskoleområdet er antallet af klagesager
steget med 44 procent – fra 171 til 246.
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Illustration: Mai-Britt Bernt Jensen

Skolen for folket – eller skolen for F
Vi må snarest vælge, i hvilken retning folkeskolen skal bevæge sig i fremtiden. Kan vi vælge at fortsætte
ad den demokratiske sti, hvor det er fællesskabet, der vægter højest – eller skal vi vælge den liberalistiske sti,
hvor det er individet først, og samfundets udvikling er dybt afhængig af, om det enkelte menneske
– for eksempel Folmer – lykkes og får succes, skriver kronikøren, lærer Palle Kjellberg.
KRONIK
AF PALLE KJELLBERG,
LÆRER

L ad det være sagt med det samme: Jeg holder
meget af at arbejde som lærer.
Jeg holder af at undervise og nyder det
daglige samvær med eleverne. Jeg sætter stor
pris på samarbejdet med kolleger og forældre, og sidst, men ikke mindst, giver det mening for mig at arbejde med læring og demokratisk dannelse af børn og unge i Danmark.
Men jeg er godt og grundigt forvirret … Jeg
er forvirret over, hvad folkeskolen er for et
sted, og hvor skibet sejler hen.
18 /

For mange signaler
Jeg er forvirret over, hvad min rolle er i en
skole, som peger i mange retninger, og forvirret over de mange forskellige signaler, der
bliver sendt fra alle mulige steder i samfundet, når snakken falder på folkeskolen og
dens indhold.
Folkeskolen befinder sig i et alvorligt dilemma, hvor der på den ene side er stærke
kræfter i samfundet – politikere, skolefolk,
skoleledere og forældre – som, bevidst eller
ubevidst, gennem de sidste 20 år og måske
flere har villet gøre folkeskolen til et projekt
for den enkelte elevs succes og ... ja, altså
fokus på eleven – for eksempel Folmer – og
dennes karriere. På den anden side står, lidt
skarpt opstillet, lærerne, som langt hen ad
vejen mener, at undervisning og læring er lig

med dannelse til demokrati og fællesskab,
som det også er udtrykt i folkeskolens formålsparagraf stykke 3.
Jeg spørger mig selv, om det overhovedet
giver mening at have en folkeskole i en global
verden, der mere end nogensinde er styret af
udbud og efterspørgsel.
Skulle man i stedet tage konsekvensen og
lade det være op til forældre og børn selv at vælge, hvilken skoleform der passer bedst til dem,
og lade de markedsøkonomiske kræfter bestemme, hvilke tilbud der er at vælge imellem?

Jeg tror på folkeskolen som kulturbærer
Efter min mening er det selvsagt en dårlig
idé at lade de markedsøkonomiske kræfter
herske. Jeg tror på folkeskolen som kultur- og
samfundsbærende institution.
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det bliver et miskmask af idéer og holdninger,
som ikke arbejder sammen, som ikke vil det
samme. Mål og midler er ganske enkelt for
forskellige.
Det liberale menneske- og samfundssyn
bygger på frihed under ansvar. Frihed forstået som at man først og fremmest følger
sine lyster og impulser uden at overveje
konsekvenserne for sammenhængskraften
i samfundet. Og ansvar forstået som ansvar
for eget liv og egen lykke uden at skele særlig
meget til, om naboen og næsten, for nu at
bruge en lidt testamentlig terminologi, nu
også synes, at det er så fedt, at der bliver bygget overetage på huset foran, så det spærrer
for udsigten til det vand, han har kunnet se
fra sit soveværelsesvindue de sidste 25 år.

Udvikling og vækst eller egoisme

r Folmer?
Men jeg mener, det er på
tide at tage en beslutning om,
hvorvidt folkeskolen grundlæggende netop skal være kulturog samfundsbærende, eller om
den skal være en uddannelsesinstitution – en skole for livet
eller en forskole til børn og unges uddannelses- og arbejdsliv.
Jeg mener ikke, den kan være
begge dele.

Jeg ved dog, at der er mange, som vil
mene, at den skal være begge dele. Men for
mig at se er der stor forskel på, om folkeskolens indhold og menneskesyn er baseret på at
danne til et demokratisk samfund med frihed
og folkestyre, eller om folkeskolens formål er
at skabe uddannelsesparate og erhvervsorienterede mennesker baseret på et grundlæggende liberalt syn på, hvad mennesket er for
en størrelse, og hvad det vil med sit liv.

Undgå et miskmask
Grunden til, at folkeskolen ikke hverken kan
eller skal være en blanding af begge dele, er, at

Liberalisten vil kalde det udvikling og vækst,
jeg vil kalde det egoisme. Jeg ved, at en del
liberale vil være uenige i min tolkning af
liberalismen, som jeg fremstiller den her, og
jeg tager selvfølgelig gerne diskussionen med
dem hver og en.
Hvis liberalisme er lig med minimalstat
og en tyrkertro på, at velfærd trives bedst på
markedsøkonomiske præmisser, så giver det
i den kontekst ganske enkelt ikke mening at
have en offentlig skole.
Meningen med at have en folkeskole eller
en skole for folket må være, at det er fællesskabet først og dernæst individet og ikke omvendt. Folkets skole må tage udgangspunkt i,
at der findes et folk, som har noget til fælles,
som de ønsker at bevare og udvikle i fællesskab. Et fællesskab baseret på fælles interesser, sprog, kultur og identitet. Nu kommer
det hele til at lyde meget sort og hvidt, og det
er det for så vidt også. Jeg mener, at tiden
er inde til at tage stilling til, om folkeskolen
skal være et fælles kulturbærende projekt,
eller om den over en årrække skal afvikles og
erstattes af frie og private skoler i god liberalistisk ånd.

Hvis folkeskolen skal bestå
Hvis folkeskolen skal bestå, er
vi nødt til at erkende, at der er
nogle fælles værdier og holdninger i samfundet, som vi vil
arbejde for at bevare og udvikle på trods af udefrakommende
strømninger og fænomener,

som kan virke stærke og reelle,
men som ikke passer ind i den
danske folkeskoles ånd og sjæl.

Folkeskolen skal afspejle det samfund,
vi ønsker at leve i. Det land og den nation,
vi ønsker at være, ikke på trods af, men på
grund af. Man kan ikke få det hele, siger vi til
vores børn. Og det er netop min pointe – man
må vælge, og som bekendt kræver ethvert
valg et fravalg.
Jeg glæder mig til at møde på arbejde i
morgen. Jeg skal undervise i svømning første
lektion, fordi børnene skal lære at svømme i
et land med mere end 7.300 kilometer kystlinje. Senere skal jeg undervise i historie og
matematik, fordi børnene skal kende deres
rødder og lære at regne, så de kan begå sig
i et samfund og en verden fyldt med tal og
formler, som er gode at kende til som menneske.
Men folkeskolen trænger til at finde sig
selv og vælge, i hvilken retning den vil gå i
fremtiden

Man kan jo ikke gå rundt og
være forvirret hele tiden, så
bliver man rundtosset. Vi har
ikke råd til at lade folkeskolen
sejle rundt på må og få længere og lade elever, forældre,
lærere og skoleledere drive
rundt på åbent hav uden udsigt til nogensinde at komme i
havn.

Kronikkens forfatter ser navnet Folmer som et
billede på det individ, som påvirkes af forældre,
medier – her i høj grad reklamer, realityshows
og diverse selvrealiseringsprogrammer – og
andre rollemodeller til at forstå og opfatte sig
selv som verdens centrum frem for en verdensborger. Palle Kjellberg er lærer og underviser i
historie, idræt, matematik og musik og er delt
klasselærer i en 4. klasse.

KRONIKKEN

Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi bede
dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med kronikkens
hovedpointe og hovedargumentation, som redaktionen kan tage
stilling til. Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk
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Rapporter og
anbefalinger til skolen
i en lind strøm …
DLF MENER
AF BJØRN HANSEN
FORMAND FOR
DLF’s UDDANNELSESPOLITISKE
UDVALG

Udskoling, udeskole, åben skole, inklusionseftersyn og så videre. Listen er megalang
af rapporter, der bliver spyet ud fra diverse
arbejdsgruppers mange, lange og ganske
givet inspirerende diskussioner. Men listen af
velmenende anbefalinger, der kan bruges til
at øge elevernes udbytte af undervisningen,
er også alenlang!
Bunken af gode råd til folkeskolen er ikke
set større, siden et tidligere indsatsprogram
»Folkeskolen år 2000« blev evalueret med
flere hyldemeter – ulæste? – bøger til følge.
Ministeriet samler eksperter, specialister,
folk fra både faglige og interesseorganisationer samt nogle gange praktikere fra skolens
hverdag til stormøder, hvor deres konsulenter
gennem forskellige processer får destilleret de
mange input til et antal anbefalinger. Anbefalinger, der på baggrund af forskning og viden
gerne skulle ud på skolerne og blive anvendt
i hverdagen.
Når man har deltaget i mange af processerne eller siddet tæt på dem, så har balancen i forhold til indsatsens virkning og de
muligheder, skolen og lærerne har, været et
vigtigt parameter. Hvordan kan skoleledelser i
samarbejde med lærerne prioritere indsatser
i forhold til den økonomi, skolen har? Hvor
har vi brug for at blive bedre? Er der den tid
til samarbejde og forberedelse, indsatsen behøver, og de indsatser, man i øvrigt har i gang
på skolen? Hvordan får man udarbejdet handleplaner for, at indsatsen kan lykkes?
Det kræver et stort arbejde på skolerne at
få taget disse drøftelser – men de er nødvendige, hvis man vil anvende anbefalingerne og
20 /

have resultat af dem. Det er alle deltagere i
arbejdsgrupperne enige om – lige fra KL over
DA eller DGI til DLF og ministeriet!
Men hvad sker der i realiteten med de
mange ord, der kommer både digitalt og på
tryk ud til skolerne? Får skolelederen lagt
dem over i en mappe i postlisten for at bruge
dem senere … men mangler tid til at åbne
dem igen? Bliver de trykte, farverige pjecer
lagt i sirlige bunker og glemt? Får de lærere,
der måske kunne hente inspiration til undervisningen i dem, nogen sinde tid og mulighed
for at se dem?
Der er desværre nok ikke mange skoler,
der får inddraget anbefalingerne i hverdagens
travle og pressede virkelighed.
På ministeriets hjemmeside vil man kunne
finde dem alle, hvis man har tid til at søge
dem – og ved, hvilke rapporter der er lavet.

Men hvad sker
der i realiteten
med de mange
ord, der kommer
både digitalt og
på tryk ud til
skolerne?
Mange af rapporterne og i øvrigt også
undersøgelserne, der findes der, er en del af
følgeforskningen til folkeskoleforliget. Derfor
kunne man håbe, at politikerne også læste
med og blev inspireret til at gøre forholdene
på skolerne bedre, så ledere og lærere kunne
få tid til at tænke på og arbejde med pædagogisk udvikling.

Deltag i netdebatten.
Folkeskolen.dk holder
åbent hele døgnet.
}Tanker fra en
lærerstuderende
Inge Bech:

»På baggrund af besparelser
på læreruddannelsen holdt
vi et ’hastemøde’ i de studerendes råd på læreruddannelsen i Skive med vores uddannelsesleder. Vi havde som
studerende brug for at høre,
hvad besparelserne betød for
vores uddannelse.
Det gennemgående tema
blev undervisningstimer. Har
vi nok? Der var ingen sure
miner. Der var ingen krav om
mere undervisning for mere
undervisnings skyld. De studerende kom til mødet med
et åbent sind. Stemningen
var hverken oppisket eller
oprørsk. Tværtimod. Det var
ængstelse og bekymring, der
fyldte mest.
Bliver jeg god nok? Får jeg
undervisning nok, så jeg kan
varetage den kæmpe opgave,
der venter mig?
Meget kan man sige om
læreruddannelsen, men en
ting er sikkert. Der sidder
nogle fantastisk engagerede
mennesker, som bare brænder for at komme ud og gøre
en forskel for eleverne. Vi
kæmper for vores uddannelse. Ikke for vores egen skyld.
Ikke for regeringens skyld. Vi
gør det for børnenes skyld.
Får vi undervisningstimer
nok? Måske. Får vi nok god
undervisning? Nej, det tror
jeg ikke. Hjælper det at spare
mere? Dét tvivler jeg virkelig på.
Hvad gør vi? Hvad gør I?«
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k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t
institut for idræt og ernæring

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkeskolen.dk.
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen forbeholder
sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer
08 skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 4. april kl. 9.00.

Deltag i netdebatten på folkeskolen.dk
Master i Idræt og Velfærd
Forskningsbaseret videreuddannelse

Signe Borgstrøm:

ER DET KUN PÆDAGOGERNE, DER KÆMPER
FOR VORES PLADS I FOLKESKOLEN?
»I dagligdagen supplerer vi hinanden godt. Jeg med
mit trænede øje for de urolige, de stille, de udadreagerende eller de usikre børn. Jeg har fokus på dem
og tid til at se, hvordan deres behov tilgodeses, så de
passer ind i de rammer, som mine lærerkollegaer udstikker og underviser i. Det kan jeg gøre, sideløbende
med at der undervises af læreren, der kan holde sit
fokus på klassen og det faglige. Mit samarbejde med
mit lærerteam fungerer, fordi vi har forventningsafstemt. De planlægger og udfører undervisning, og jeg
supplerer og har mulighed for at tage mig af de børn,
der ikke altid passer ind i de givne rammer.
Mine lærerkollegaer i indskolingen giver udtryk
for, at de gerne vil vores samarbejde og sætter
pris på den mangfoldighed, vi sammen giver. At
vi pædagoger kan noget andet end lærerne, og at
vores kompetencer supplerer hinanden så godt.

Og mine pædagogkollegaer siger, at de kan se en
mening med, at vi er en del af folkeskolen, da det
blandt andet er med til at danne en rød tråd fra
skole til fritid. Hvis begge parter er enige om, at vi
er gode sammen, når det gælder børns læring og
trivsel, hvorfor er vi så ikke i mål med dette samarbejde på landsplan?
Jeg kan derfor ikke lade være med at spekulere
på, om pædagogerne er de eneste, der rent faktisk
kæmper for, at vi får den plads, som er tiltænkt os.
Er det kun os, der prøver at sætte ord på, hvad vi
tilfører samarbejdet, og opleves vi som parasitter,
der prøver at møve os ind på et territorium, der ikke
er vores? Medfører vores tilstedeværelse i skolen
faktisk en usikkerhed hos lærerne om, hvorvidt vi vil
overtage deres domæne, og er det derfor, kampen
om pladsen kan føles lidt ensidig?«

Stella Andersen:
»Vi kan diskutere og pisse territorium af, men vi kan også
kigge på hinandens faglighed
og opdage, at sammen er vi
endnu stærkere. Vi skal ikke
kæmpe om andet end rammerne for børnene. Vi skal sammen
sikre, at der ikke kommer for
mange dagsordener fra politikerne, og vi skal anerkende, at
vi er to faggrupper, der har en
meget vigtig opgave, og den
skal vi løse sammen«.

det samtidig er sådan, at der
nærmest ryger en lærer, når
der træder en pædagog ind,
så får det mig ærlig talt ikke til
at bede om flere pædagoger i
skolen. Vi skal huske skolens
kerneopgave. Den løftes altså
ikke med flere pædagoger.
Dernæst bliver området jo ikke
prioriteret med tid ude i virkeligheden. Ville ønske, pædagoger, mens tid var, kæmpede
for børns fritidstilbud frem for
lange skoledage«.

Anette Kristensen:
»Læreren tager den tørre undervisning. Pædagogen laver
stjerneløb! Det er kunstigt
og umenneskeligt. Som lærer rykker man også børn via
relationen. Det er afgørende
vigtigt, men ikke forstået. Når

Signe Borgstrøm:
»Jeg er, ligesom flere lærere
skriver, ikke interesseret i at
erstatte nogen. Det er jeg, som
flere pointerer, ikke uddannet
til. Men jeg vil gerne supplere.
Altså tilføje en tværfaglig
mangfoldighed. Og jeg er godt

klar over, Anette Kristensen, at
man ikke kan lave en naturlig
sondring mellem pædagogik
og undervisning, sådan som du
beskriver det. Men det behøver
vel ikke være, at en lærer laver
tør undervisning, og pædagogen laver stjerneløb ...«.
Pia Henriksen:
»Kære Signe. Tak for dit indspark. Kan du ikke forklare mig,
hvorfor I ikke kæmper for fritidspædagogikken? Det virker,
som om I underkender værdien
af det, som I er uddannet til.
Gå på barrikaderne og fortæl
os, hvorfor det er vigtigt for
børn med kortere skoledage, så
de kan komme i SFO og klub.
Så har I mig med til at kæmpe
ved jeres side«.

Har du lyst til at bruge idræt og fysisk
aktivitet til udvikling af danskernes vel
færd, så er en master i Idræt og Velfærd
sikkert noget for dig.
På studiet udvikler du kompetencer til at kunne
analysere de samfundsmæssige problemstil
linger, der er knyttet til idræt, fysisk aktivitet
og sundhed. Målet er at bruge din viden i
udviklingen af befolkningens velfærd.
Uddannelsen omfatter 1 årsværk opdelt i 5
moduler:
Modul 1 (1. semester) Idræt i velfærdssam
fundet (15 ECTS)
Modul 2 (2. semester) Idræt og sundhed
(15 ECTS)
Modul 3 (3. semester) Krop, bevægelsespsykologi og pædagogik i professionel
praksis (15 ECTS) OBS – Nyt fagmodul!
Modul 4 (4. semester) Projektstyring og
projektledelse (5 ECTS)
Modul 5 (4. semester) Masterprojekt (15 ECTS)
Uddannelsen er tilrettelagt som deltidsstu
dium over to år, så det er muligt at have
fuldtidsarbejde ved siden af studiet.
Undervisningen bliver tilrettelagt på hele
dage (fredage) suppleret med et til to 2dages
internater (fredaglørdag) samt en studietur på
3. semester.
Undervisningen understøttes af et elektronisk
læringsforum.
Næste studiestart er den 1. september 2017.

Ansøgningsfrist 1. juni 2017
Informationsmøde den 27/42017 kl. 1719
i St. Aud., Nørre Allé 53, 1. sal, 2200 Kbh. N
Læs mere om adgangskrav,
ansøgning og pris på

www.idraet-velfaerd.science.ku.dk
Kontakt: Pia Hansen, telefon: 3532 0821,
mail: phansen@nexs.ku.dk
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LÆRERE I UNDTAGELSESTILSTAND

Lærer fyret af præsident Erdogan:

»Jeg er sortlistet«
Læreren Evrim Özdemir blev fyret på mistanken om, at hun støtter terrorbevægelser.
I Tyrkiet er tusindvis af lærere og andre faggrupper blevet fyret,
mens landet har været i undtagelsestilstand efter kupforsøget i 2016.

TEKST OG FOTO

40-årige Evrim Özdemir lo, da hun blev fyret.
Ikke fordi det var sjovt at se sit navn på en
liste over offentligt ansatte, der blev fyret med
øjeblikkelig virkning, men fordi meningsløsheden skyllede ind over hende som en desperat
tåge af lattergas. Præsident Recep Tayyip
Erdoğans massefyringsrunde var kun en af
mange. Når en ny liste bliver offentliggjort,
dukker et firkantet skilt op på de tyrkiske
nyhedskanaler, og lærer Evrim Özdemir joker
med sin mor om, at det ildevarslende ikon
snart erstatter det blodrøde tyrkiske flag.
»Kun med humor kan man overleve de
tyrkiske tilstande«, siger hun.
Inden vi vender tilbage til Evrim Özdemir,
der også er uddannelsesvejleder, så lad os se
på, hvad der er sket siden kupforsøget i juli,
hvor op mod 300 blev dræbt.
Massefyringerne er kommet i bølger i Tyrkiet – især efter sommerens blodige uroligheder. Ofrene er offentligt ansatte, som regeringen påstår er i ledtog med terrororganisationer eller spillede en rolle i kupforsøget. Lige
nu støtter den tyrkiske lærerforening Eğitim
Sen omkring 1.500 medlemmer, der har fået
frataget deres autorisation som lærer. De har
også fået inddraget deres pas, og de er bandlyst fra det offentlige. For at vise solidaritet
har en repræsentant fra Danmarks Lærerforening med en delegation fra flere europæiske
lærerforeninger besøgt Eğitim Sen i Ankara.
Turen var arrangeret af den europæiske og
den internationale sammenslutning af underviserorganisationer, Etuce og Education
International.

Alle og ingen er skyldige
I ly af landets undtagelsestilstand bruger
22 /

»Snart får Tyrkiets
befolkning nok og
gør oprør mod de
her groteske tilstande«. 40-årige
Evrim Özdemir
arbejdede som uddannelsesvejleder
på en kombineret
grund- og gymnasieskole i Ankara
og blev fyret af regeringen sidste år
med terroranklage
smidt i nakken.

EMILIE PALM OLESEN

»

Jeg fik intet andet
information om, at
jeg var blevet afskediget, ud over at mit
navn var på listen. Da
jeg så det, lo jeg, fordi det hele er så grotesk. Min chef vidste
ingenting og blev
rigtig ked af det.
Evrim Özdemir
Lærer

præsident Erdoğan befolkningens frygt til at
udrense landet for alle, han er uenige med
eller bange for. Det siger Eğitim Sens formand,
Kamuran Karaca.
Over 100.000 offentligt ansatte er siden
kupforsøget i juli blevet fyret, hvoraf 33.065
arbejder i undervisningssektoren. Det kurdiske parti PKK er af både Tyrkiet og EU
registreret som en terrororganisation, og det
prøver præsident Erdoğan at nedkæmpe. Han
slår derfor ned på foreninger, der som Eğitim
Sen er venstreorienteret, har mange kurdiske
medlemmer og støtter retten til undervisning
på kurdisk i skolen.
Det fortæller formanden for Eğitim Sen,
Kamuran Karaca.
»Presset på os er øget siden kupforsøget,
selvom vores forening intet har med det at
gøre. Men regeringen prøver at få det til at se
sådan ud, bare fordi vi bruger vores demokratiske rettigheder. Nu bruger de undtagelsestilstanden til at fyre så mange af vores medlemmer, som de kan«, siger Kamuran Karaca, der
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Foto: Scanpix

fortæller, at han gentagne gange har prøvet at
få svar fra regeringen på, hvordan og hvorfor
fyringslisterne bliver sammensat, men uden
at få noget meningsgivende svar.
Det eneste, lærerne får at vide, er, at de
støtter bevægelser, der truer den nationale
sikkerhed, og at fyringerne skal ses i sammenhæng med undtagelsestilstanden. I mange
tilfælde må lærerne selv fortælle deres skoleledere om, at de altså ikke kommer tilbage til
klasseværelset.

Dette er et eksempel
på den tyrkiske regerings officielle dekreter, hvor navnet på fyrede offentligt ansatte
offentliggøres. Uddannelsesvejleder og
lærer Evrim Özdemir
er her nummer 281 på
dekretet fra den 29.
oktober 2016.

Lærerne bliver sortlistet

Foto: Scanpix

Undtagelsestilstand
i Tyrkiet

Den 15. og 16. juli 2016 indtraf et militært kupforsøg
i Tyrkiet. Præsident Erdogan selv siger, at det er den
islamistiske bevægelse Gülen, der står bag angrebet.
Øjeblikkeligt erklærede Erdogan undtagelsestilstand,
som for tiden er forlænget til omkring den 18. april.
Siden kupforsøget er over 100.000 offentligt ansatte
blevet fyret, hvoraf 33.065 ifølge den tyrkiske lærerforening Egitim Sen er i undervisningssektoren. På de
officielle dekreter fra regeringen, hvor de fyrede ansattes navne bliver offentliggjort, står en begrundelse. Den
lyder, at »de er medlemmer af terrororganisationer og
organisationer og grupper, der ifølge Det Nationale Sikkerhedsråd er på listen over dem, som arbejder imod
statens sikkerhed«.


Kilde: Turkishminute.com

Solen stod lavt ind ad vinduerne på Batuhan
Skole i Ankara den 29. oktober 2016, da dagsordenen for aftenens forældremøde var ved at
være færdig. Den 40-årige uddannelsesvejleder Evrim Özdemir, nogle kolleger og forældre
røg en gå hjem-cigaret og drak lidt rødvin, og
forældremødets seriøse samtaler blev erstattet
af høje grin og afslappet sludren. Evrim Özdemirs ringetone afbrød hyggen.
Hendes veninde fortalte, at regeringen
havde offentliggjort et nyt dekret, og om
Evrim Özdemir ikke lige skulle tjekke, om
hun var på listen. Tusindvis af navne stod på
listen, og Evrim Özdemirs var ganske rigtigt
et af dem.
Det er nu ni måneder siden, Evrim Özdemir blev fyret med beskyldning om at støtte
op om terrororganisationer, og hun er stadig
arbejdsløs.
»Jeg kan heller ikke få job i den private
sektor, for arbejdsgiverne kan mærke presset fra Erdoğan og er nervøse for, hvem de

rekrutterer. Så lige nu lever jeg og min søn på
den forsørgelse, som fagforeningen kan give«,
siger Evrim Özdemir, der fortæller, at foreningen giver cirka 3.700 kroner om måneden, to
tredjedele af hendes tidligere løn.
Det er uvist, hvor længe Eğitim Sen kan
opretholde den forsørgelse, lyder det fra foreningen. For de mister cirka 2.000 medlemmer om måneden, sandsynligvis fordi lærerne frygter at være de næste på fyringslisten.
Da Evrim Özdemir fortalte sin skoleleder,
at hun var fyret, blev han chokeret.
»Jeg fik intet andet information om, at jeg
var blevet afskediget, ud over at mit navn var
på listen. Da jeg så det, lo jeg, fordi det hele
er så grotesk. Min chef vidste ingenting og
blev rigtig ked af det. Heldigvis har jeg gode
venner og håb, og så kan man nå langt«, siger
Evrim Özdemir.

Regeringen skal selv behandle sagerne
Education International og Etuce arrangerede
delegationen, der besøgte lærerne i Ankara i
FOLKESKOLEN / 06 / 2017 /

149519 p22-25_FS0617_FL1_Afskedigelser_alt.indd 23

23

17/03/17 13.14

E
T

LÆRERE I UNDTAGELSESTILSTAND

sidste uge. De har oprettet en fond til støtte
for Eğitim Sen, som Danmarks Lærerforening
har doneret 10.000 euro til. Så sent som den
7. februar blev et nyt »fyringsdekret« offentliggjort. 2.585 folk i undervisningssektoren blev
fyret. Heriblandt Eğitim Sens generalsekretær
og cirka 500 medlemmer. Hovedstyrelsesmedlem Niels Lynnerup, der var af sted på DLF’s
vegne, mener, at situationen er ude af kontrol.
»Sidste gang jeg besøgte Ankara, stod
det skidt til, og det har bestemt ikke været
opløftende denne gang. Lærerne er forment
adgang til at søge job i det offentlige, de har
ingen ret til offentlig forsørgelse, og da passet
bliver inddraget, kan de heller ikke rejse væk
for at overleve. Hvis du bliver fyret i Danmark,
er det slemt, men hvis du bliver fyret i Tyrkiet, er det katastrofalt«, siger Niels Lynnerup.
Alle disse fyringer sker som led i den undtagelsestilstand, som Erdoğan har bestemt.
Ansøgninger om at appellere beslutningen
om fyringer bliver afvist af retten, som siger,
at man ikke vil foretage sig noget, før landet
er i ro igen. Efter massiv kritik har regeringen
nedsat en kommission på syv embedsfolk,
som er sat til at gennemgå de over 100.000

»

Hvis du bliver
fyret i Danmark, er
det slemt, men hvis
du bliver fyret i
Tyrkiet, er det
katastrofalt.
Niels Lynnerup
Medlem af DLF’s hovedstyrelse

fyringssager. Det vil tage år, vurderer både
Eğitim Sen-formanden og den europæiske
direktør for Etuce, Susan Flocken.
»Det her er på ingen måde gode nyheder.
Vi taler om syv mand, der skal gennemgå over

100.000 sager, og de er udpeget af Erdoğan
selv. Jeg kan desværre ikke forestille mig, det
her vil foregå fair og ordentligt. Lærerne har
ikke udsigt til at få deres job igen foreløbig –
hvis nogensinde«, siger Susan Flocken.

»Heldigvis er fængslerne fulde«
Evrim Özdemir er tidligere blevet anholdt for
at deltage i kvinderettighedsaktivisme. Her
blev hun anklaget for at støtte antidemokratiske kurdiske bevægelser. Evrim Özdemir
har ikke kurdisk baggrund, så anklagen er for
hende fuldstændig meningsløs.
»Jeg er ikke engang kurder, så jeg ser
Erdoğans anklager som et skalkeskjul for, at
han i virkeligheden er bange for alle demokratiske bevægelser, og den frygt er virkelig
taget til efter kupforsøget. Men jeg giver ikke
op, jeg vil blive ved med at bruge min ret til at
ytre mig og stå op om de ting, jeg tror på«.
Evrim Özdemir, der har let til smil, understreger tragikomikken ved sin situation.
»Jeg burde nok være mere bange, men jeg
tror ikke, det kan blive meget værre. Heldigvis er fængslerne helt fulde«.
epo@folkeskolen.dk

Giv klassen en dag i syv millioner liter vand
Oplev levende undervisning tæt på havets dyr.
Få fagligt indhold uanset om I vælger
undervisning eller et besøg
på egen hånd.

prøv
noget
nyt

Vi oplever stor interesse
for besøg og undervisning.
Kontakt os allerede i dag.
Ring +45 44 22 22 44 og hør mere
eller bestil på denblaaplanet.dk
24 /
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ET HELT NYT DANSKSYSTEM
TIL INDSKOLINGEN
LÆSEFIDUSEN er bygget op omkring danskfagets kompetenceområder: læsning, fremstilling,
fortolkning og kommunikation. Eleverne skal lytte, tale, læse, skrive, opbygge viden om og
erfaringer med det danske sprog i både fiktions- og faktatekster.

FOKUS PÅ MUNDTLIGHED
PÅ MELLEMTRINNET
ORDET ER DIT lægger op til målrettet og eksplicit undervisning i
mundtlighed. Igennem arbejdet med teksterne og aktiviteterne
opbygger eleverne et bredt kendskab til det mundtlige sprog og dets
mange muligheder.

Nyhed
17
maj 20

2. præmie vedsg
Undervisnin n
middelprise
2017
Hold dig orienteret og følg os på
facebook.com/dansklf
Instagram – Dansklaererforeningen
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PRÆSTATIONSKULTUR

SIG FRA
Sociolog til lærere:

over for præstationskulturen

Fokus på præstationer presser lærernes fagprofessionelle stemme så hårdt, at de risikerer at blive ramt af stress
og depression. Men lærerne kan godt sige fra – selv om det er svært, lyder det fra sociolog Anders Petersen.

MARIA BECHER TRIER

A

rbejdet skal kunne måles, vejes, gøres
op, tælles og sættes på formel for at få
anerkendelse.
Sådan lyder en trend i samfundet ifølge
sociolog Anders Petersen. Men den præmis
vil han ikke acceptere. Han udgav i 2016
bogen »Præstationssamfundet«, hvor han
argumenterer for, at overdrevet fokus på præstation er en del af årsagen til, at en femtedel
af danskerne på et tidspunkt rammes af en
depression.
I år har Danmarks Lærerforening hyret
ham til på seks medlemskonferencer at gøre
lærere klogere på, hvordan lærerprofessionen
er under pres. Folkeskolen var med til årets
første medlemskonference i marts.
»Vi har en professionsidentitet, som vi

DLF’s medlemskonferencer
Professionens stemme og fælles forandringer er overskriften for seks medlemskonferencer, som DLF holder
i år. Konferencerne bliver holdt på DLF’s kursuscentre.
De foregår i weekenden. Det er gratis at deltage, og
DLF dækker rejseudgifter. Der bliver maksimalt optaget
syv deltagere per arbejdsplads.
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hører ind under. Problemet er, hvad der sker,
når denne professionsstemme holdes nede af
andre professioner eller andre logikker. For
mig at se sker det i øjeblikket utroligt meget«,
siger Anders Petersen.

Når undtagelsestilstanden bliver normalen
Præstationskulturen er gennem de seneste
10-15 år blevet æltet ind i samfundet og er
blevet en del af alle institutioner, lyder det
fra Anders Petersen. Som eksempel giver
han samtalen i institutionen om hans seksårige søn Viggo. Budskabet var, at Viggo var
god til at »lege bredt«. At han »var fleksibel
på legepladsen«. Ord, som kunne være hentet fra et jobopslag til en lærerstilling.
»I præstationssamfundet har vi hele tiden
krav om acceleration og konstant udvikling.
Drivmidlet for det her er konkurrence. Konkurrencen skaber præstationsindivider, og
det er også jer«, siger han til de godt 70 lærere, som har valgt at bruge en weekend på
DLF’s medlemskursus. »For I ved godt, at I
skal være fleksible, forandringsvillige, omstillingsparate, initiativrige og det nye – i skal
også være robuste«.
Men den nye virkelighed flugter ikke altid
med lærernes professionsforståelse.
»Rigtig mange mennesker har oplevet at få
et vink med en vognstang eller måske et direkte påbud om at slække på kvaliteten af det

Pressefoto: Flemming Jeppesen.

TEKST

»Vi ved, at arbejdsbetingelser, som gør det vanskeligt for
medarbejderne at udføre arbejdsopgaver tilstrækkeligt
kvalificeret, øger risikoen for stress«, siger sociolog Anders Petersen.
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Sociolog Anders Petersen
Lektor i sociologi ved Aalborg Universitet. Han har i
mange år forsket i depression som samfundsfænomen.
Han er forfatter til bogen »Præstationssamfundet«,
som udkom sidste år. Og udgav i 2015 bogen »Diagnoser« sammen med Svend Brinkmann.

Kritik bliver opfattet som bagstræberisk
Anders Petersen er selv kritisk og forsøger at
sige fra. På universiteterne er der en stærk
tendens til, at vejen frem for en forsker er at
få offentliggjort artikler på engelsk i anerkendte forskningstidsskrifter. Men Anders Petersen bruger også tiden på at skrive tekster
på dansk, som hans studerende kan bruge i
undervisningen.
»Det primære, jeg bliver vejet på, er, når
jeg skriver internationale peer review-artikler.
Men jeg kan ikke blindt følge trop – for der er
heller ingen, der læser det. Vi opfordres ikke
til at skrive noget så banalt som lærebøger.
Antologier, som de studerende kan læse. Det
boner ikke ud«.

Foto: Maria Becher Trier

arbejde, de udfører. Der er en bestemt logik,
der går ind og dominerer den fagprofessionelle logik. Det sætter én under voldsomt pres,
når man får at vide, at barren ikke skal sættes
så højt. Mange bliver bedt om eller udsættes
for situationer, hvor de skal aflære sig deres
faglighed«.
Problemerne forstærkes, hvis tilstandene
går fra at være en undtagelsestilstand til at
være normaliteten.
»Det er voksende ansvar, stigende krav og
stadig større kompleksitet, som man som fagprofessionel skal forholde sig til, og samtidig
bliver man bedt om at slække på kvaliteten.
Det er en sprængfarlig cocktail«, siger han og
giver et eksempel: »Lærere skal håndtere flere
inklusionselever, samtidig med at betingelserne herfor bliver dårligere – og der er mange
flere eksempler«.
Lærerne i salen på kursuscentret Skarrildhus nikker. Flere har fornemmelsen af, at
arbejdet konstant er i undtagelsestilstand.
»Det er blevet dagligdag, at man ikke ved,
hvor pengene skal komme fra. Der er jo ingen
penge. For mit eget vedkommende handler
det om at overleve. Man føler, at man svømmer, men man kan ikke se land. Det er modbydeligt«, lyder kommentaren fra en lærer.

Sådan kan lærere
forandre hverdagen
Sammenhold skaber forandringer. Det er tanken bag et kursus,
som DeltagerDanmark holder som en del af DLF’s medlemskurser.
En lærer fik en bog i hovedet. Elevernes sprog
er gradvist blevet hårdere, og eleverne er blevet mere fysiske. Sådan lyder nogle erfaringer
fra en gruppe lærere på Næshøjskolen i Aarhus.
Lærerne er sammen taget på DLF’s åbne
medlemskonference, som der bliver holdt seks
af i løbet af i år. Da konsulenter fra firmaet
DeltagerDanmark på kurset spørger, hvilket
problem der trykker mest i lærernes hverdag,
bliver de hurtigt enige om, at det er »grænseoverskridende adfærd over for andre elever og
over for personalet«.
»Det handler om systematik, klar kommunikation og at få sat det i system og få lavet
nogle pejlemærker. Det virker bare rigtig godt«,
siger konsulent Rasmus Nielsen fra DeltagerDanmark.

Lærerne tager systematikken til sig, og da
kurset er færdigt, tror lærer Camilla AndbækBunk på, at redskaberne kan give forandring,
når de vender hjem.
»Det har givet mig motivation til at komme
videre, men også givet vished for, at det er noget, vi skal videre med«.
mbt@folkeskolen.dk

Læs også
Læs hele artiklen på folkeskolen.dk.
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Men hvorfor gør flere lærere ikke som
Anders Petersen og prøver i højere grad at
sige fra? Det er svært, når præstationskulturen gennemsyrer samfundet, lyder et svar.
»Når der sker en devaluering, så mister
den fagprofessionelle sin respekt. Hvis man
skal have en chance for at blive hørt, så bliver man nødt til at bevæge sig over på den
anden bane. Så risikerer man at miste sin
respekt og status«, siger Anders Petersen og
siger, at kritik i præstationssamfundet bliver
opfattet som bagstræberisk.
Og lærernes kommentarer tyder på, at
han rammer plet.
»Vi mangler den kritiske stemme. Det kan
være svært at bruge sin udtryksfrihed. Vi må
ikke finde os i, at noget er et vilkår, eksempelvis når det gælder inklusion«.
Mange er enige i, at lærernes kritiske
stemme er under hårdt pres.
»Hvis man har en anden opfattelse af tingene, så får man jo lynhurtig en samtale med
lederen om, at nu er man vist negativ, og så
kvæler man jo alle former for debat«, lyder
det fra en.
»Det er ødelæggende. Det forankrer sig

nedad, og så sætter den sig hos os, der kan
være med til at komme med en løsning på
problemer, der ligger uden for den gældende
logik«, er Anders Petersens reaktion.

Den fagprofessionelle stemme blegner
Anders Petersen mener, at presset på den
fagprofessionelle stemme betyder, at det
faglige sprog til at håndtere problemer på
skolerne bliver fattigere.
»Som samfund mister vi nuancerigdommen og risikerer dermed også at miste
sproget for den bedste, rigtige, nødvendige
stemme«.
Og presset har også personlige konsekvenser, siger Anders Petersen.
»Vi kan se, at der er individuelle konsekvenser af, at der er en bestemt type af logik.
Kritikken, som vi burde rette udad, bliver i
stigende grad vendt indad. VI begynder at
lede efter alle mulige problemer hos os selv.
Det har ikke vist sig at være en synderlig god
taktik«, siger han og peger på, hvad forskningen viser.
»Vi ved, at arbejdsbetingelser, som gør det
vanskeligt for medarbejderne at udføre ar-

Sansestimulering
Skab et trygt læringsmiljø for elever
med særlige behov

bejdsopgaver tilstrækkeligt kvalificeret, øger
risikoen for stress. Vi ved, at seriøse psykiske
lidelser som angst, stress og depression ’understøttes’ af udviklingen«.
Han håber, at han selv fortsat kan blive
ved med at sige fra. Og han håber, at der
bliver plads til meningsfuld inddragelse af
lærernes stemmer. At muligheden for fri og
åben kritik bliver bedre. Og at der bliver plads
til at diskutere de institutionelle og personlige
konsekvenser af presset på den fagprofessionelle stemme.
Og så opfordrer han lærerne til at forholde
sig kritisk.
»Mit naive håb er, at vi lige nu møder små
lommer af modstand, som forhåbentlig skaber forudsætninger for, at vi stille og roligt
begynder at grave os ned i en anden virkelighed. Det kræver også, at der er nogle, der tør
stille sig op og lyse op og sige, at det her er
ikke for godt«.
mbt@folkeskolen.dk

Motorisk urolige børn i undervisningen kan ofte have svært ved at
mærke sig selv og omgivelserne.
Sansestimulerende hjælpemidler
giver ro, styrker koncentrationen og
gavner indlæringen.
Protac Kuglepuden™, Protac MyFit®
og nyheden Protac KneedMe® To Go
kan med deres moderne og funktionelle design nemt integreres i
læringsmiljøet.
Få et gratis konsulentbesøg af vores
terapeuter. Se mere på protac.dk
eller ring på 86 19 41 03.

Mød os på
Skolemessen 2017
Stand 22
28 Folkeskolen.07.03.2017.indd
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Ved Emilie
Sebastian
Ved
PalmBjerril/bje@folkeskolen.dk
Olesen / epo@folkeskolen.dk

Kontakt Dansk Golf Union eller din lokale
golfklub for at høre mere om, hvad golfen
kan gøre for dig.

KØNT
MUSEUM

Foto: Rulle/iStock

Drenge spiller fodbold, og piger kan lide sminke. Og
hvad betyder det så for samfundet? Er det overhovedet sandt? En ny permanent udstilling på Kvindemuseet i Aarhus, der åbner den 24. marts, sætter fokus
på netop de spørgsmål. Målet med udstillingen er at
gøre brugerne bevidste om, hvorfor og hvordan køn
har betydning i vores samfund. Udstillingen er aktiverende og involverende og kan være en god bund for
debat i din klasse.
Læs mere på www.kvindemuseet.dk.

Foto: Brian A. Jackson

Foto:

Dansk Golf Union inviterer alle skolebørn til at
komme og prøve kræfter af på golfbanen. Som
lærer kan du nemt integrere golf i skoleskemaet,
som en skole fra Kolding har gjort. For ud over
at være en oplagt mulighed for åben skolesamarbejde med det lokale foreningsliv, så er
der masser af både idræt og matematik i golf. I
kan regne på afstande og handicap, og så tvinger sporten børn til at koncentrere sig.

Foto: Dan Xavier

Sving køllen

Foto: Sara Hartmann Sivertsen

Hør godt efter
Sæt fokus på støj i klasseværelset,
og deltag i en europæisk lydkonkurrence. Den 26. april er det international »Noise Awareness Day«. I den
anledning afholder Dansk Akustisk
Selskab en konkurrence for skoleklasser, og der er pengepræmie til de bedste bidrag. I kan lave en lydoptagelse,
tegning eller andet kunstværk for at
illustrere de lyde, i møder i skolens
dagligdag. I første omgang kan I vinde
den danske konkurrence for så at gå
videre til den europæiske.
Indsend bidrag til das@d-a-s.dk
senest 7. april og skriv »Competition« i emnefeltet.

Ord med bedstemor
Hvad betyder »en ræv bag øret« eller »bander som en tyrk«? En ny internetbilledbog
om 1950’erne er børnenes tidsmaskine,
og de voksne er eksperterne. Den retter sig
mod indskolingen. Den kan bruges i klassen
eller derhjemme og består af 12 fortællinger. Billedbogen er læst op af seminarielektor Jens Peter Madsen og illustreret af

Tanja Eijgendaal. Som voksen kan du derfor
bare læne dig tilbage og iagttage børnene,
mens de lytter til historien, og trykke på
pauseknappen, hvis der er noget, de ikke
forstår.
Find bogen på storybox.dk/en-drengmed-en-livlig-fantasi.
Illustration: Tanja Eijgendaal

Foto:
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Udførlig lærervejledning
med masser af
aktiviteter og
veltilrettelagt
emneuge følger
med. Gratis. Betal
kun porto og ekspedition.
Se mere og bestil
act FORDREVET på:
rødekors.dk/skole/fordrevet

NYT, STÆRKT,
UNDERVISNINGSMATERIALE OM BØRN
PÅ FLUGT FRA
KRIGEN I SYRIEN.
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TV-SERIE I UNDERVISNINGEN
Huer, kasketter, røde læber og teen
agesurmulen. 8.x havde i dagens
anledning klædt sig ud som karakterer
i »Skam«. I midten til venstre står
Vigga, der er kommet i skole som sin
yndlingskarakter Sana.

SKAM
Med

ejer eleverne undervisningen
På Skorpeskolen i Helsingør har dansklærer Trine Ferdinand haft stor succes med at
integrere den norske ungdomsserie »Skam« i undervisningen. Engagementet i klassen
er højt som aldrig før, og dansklæreren har udarbejdet en lærervejledning til serien.

TEKST

EMILIE PALM OLESEN

FOTO

HANNE LOOP

Isak

sidder i cowboybukser, hættetrøje og en mørkeblå kasket
med supermandsmotiv. Hans dagdrømmende øjne følger dårligt med i biologiundervisningen, og lærerinden går hen til
ham for at få hans opmærksomhed. Fokus
er imidlertid 30 centimeter længere nede
end hendes øjne. Seeren må gå ud fra, at
læreren ser sur ud, for vi ser aldrig andet
end hendes barm.
»Det er Isaks synspunkt. Han fokuserer
ikke på hende, men på hendes bryster, og det
er måske, fordi han prøver at tvinge sig selv
til at være tiltrukket af kvinder«, lyder det fra
en gruppe, der har fået til opgave at analysere
hovedpersonen i »Skam«, sæson tre, fra mandag klokken 10 til klokken 15.

30 /

I 8.x på Skorpeskolen i Helsingør er eleverne på anden måned i færd med at analysere
karakterer og fortolke symboler i den norske
ungdomsserie »Skam«. Selvom dansklæreren
Trine Ferdinand er voksen, er hun så fascineret af serien, at hun ikke kun har brugt den
i sin egen danskundervisning, men har valgt
at udarbejde en pædagogisk vejledning til
serien. Ud over at være lærer er hun nemlig
også danskkonsulent ved Center for Undervisningsmidler.

Er de ægte?
»Skam« havde tv-premiere i september 2015
i Norge og følger en gruppe gymnasieelever i
Oslo. Den handler om usikkerhed og skam og
alle de ting, unge tumler med. De troværdige
samtaler mellem karaktererne foregår både i
skolegården og på de sociale medier. Messenger-samtalerne kan man følge på skærmen,
og man bliver næsten i tvivl om, hvorvidt
personerne er ægte eller fiktive.

»Serien virker autentisk, og det langsomme tempo giver plads til at tænke over
dialogerne. På den måde tror jeg, at eleverne
gennem arbejde med »Skam« kan blive klogere både på sig selv og på verden. Den handler

»Serien er så realistisk,
at man kun kan leve sig ind
i den usikkerhed, som
personerne føler. På den
måde tror jeg, at eleverne
gennem arbejde med
’Skam’ kan blive klogere
både på sig selv og på
verden«.
Trine Ferdinand
LÆRER
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om identitet, men også alvorlige emner som
religion og seksualitet bliver præsenteret på
en autentisk, tankevækkende og nærværende
facon«, siger dansklæreren.
Da serien havde premiere på tredje sæson, var tre ud af ti seere danske. Derfor var
læreren hurtig til at udnytte det »Skam«-momentum, som for første gang længe har skabt
interesse for norsk sprog og kultur i danske
klasseværelser. Det er en del af de Fælles Mål
i 7.-9. klasse, at eleverne får viden om norsk
og skal kunne kommunikere med nordmænd.
»Det kommer af sig selv, at eleverne får en
fornemmelse for sproget. De har kommunikeret med rigtige nordmænd inde i Facebookgruppen »Kosegruppa DK«, hvor både danske
og norske fans er meget aktive. Det er sjovt at
se, hvordan norsk pludselig er blevet cool. De
unge bruger pludselig udtryk som ’kødder du?’
eller ’serr!’ (seriøst!), når de taler sammen«,
siger Trine Ferdinand.
Lærere og elever kan se »Skam« via mitcfu.
dk. Her kan man også finde den pædagogiske
vejledning, som består af refleksionsspørgsmål til eleverne og ideer til, hvordan læreren
kan inddrage »Skam« i danskundervisningen.

tekster, som de ikke kender. På den måde
udvider vi hinandens forståelse«, siger Trine
Ferdinand.
I dag er eleverne delt op i grupper, hvor
de har lavet små film og præsentationer af
en karakter. Andre dage har eleverne lavet
»fanfiction«, som de kalder »Skam Tv«, hvor
de debatterer seriens problemstillinger på en
talkshowagtig måde. 8.x har også sin egen
»Kosegruppa«, som er navnet på danske
»Skam«-fans’ side på Facebook. Det har været
centralt for Trine Ferdinand at udarbejde en
lærervejledning, der tager udgangspunkt i
elevernes oplevelse af serien og samtidig tilgodeser kravene i Fælles Mål.
»Jeg synes, det er vigtigt at tage udgangspunkt i elevernes møde med »Skam« og
anerkende deres oplevelse og viden om det

»SKAM«-ORDBOG
Dritkull

Skidesejt

Kødder du? Laver du sjov?
Serr

Seriøst

Vors

Forfest

Krangle

Skændes

Lure på

Spekulere

Klein

Forlegen/utilpas

Ikke bare en supermandskasket
Isak var kun en birolle i de første to sæsoner
af »Skam«, men det primære fokus i tredje.
Han er homoseksuel og kæmper med at acceptere, at han er anderledes.
»Isak prøver at virke mandig. Han gør meget ud af at klæde sig som de andre fyre, og
han har også en supermandskasket på, så han
virker ekstra drenget«, lyder det fra gruppen
ved den elektroniske tavle.
»Supermandskasketten symboliserer måske, at han prøver at være en rigtig mand?«
spørger Trine Ferdinand. Gruppen tøver og
påpeger, at det ikke bare er en supermandskasket:
»Han vil gerne virke maskulin, men det er
en drenget kasket på den ironisk sjove måde.
Så det er ret overskudsagtigt af ham at tage
den på«, svarer de.

Når man spørger eleverne, hvad der har været anderledes ved at arbejde med »Skam«
i dansk, lyder svaret blandt andet: »Trine har været helt oppe at køre over det«.
Læreren ses her i diskussion med gruppen ved tavlen.

To verdener mødes
Trine Ferdinand har været imponeret over
elevernes evne til at få øje på de intertekstuelle referencer, mens de har arbejdet med
»Skam«. Hun nævner, at musikken, tøjet og
slanget – selvom det er på norsk – er tættere
på elevernes virkelighed end hendes egen.
»Eleverne er lynhurtige til at afkode de
mange referencer til musik, serier og film,
som jeg ikke kender særlig godt. Og det gør
det ekstra sjovt at arbejde med, fordi de har
ejerskab over teksten. Jeg kan til gengæld
åbne deres øjne for referencer til ældre

For ungdomsforsker Niels Ulrik Sørensen er »Skam« en vigtig og unik påmindelse
om fællesskabets betydning for unge mennesker i en nulfejlskultur.
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DET SIGER
ELEVERNE

Sådan laver du god
»SKAM«-undervisning

1
Yndlingscitat:

»Interessant, at
du, som omtaler
deg som feminist,
kaller andre
slutty«

Yndlingscitat:

»Han er den kjekkeste og kuleste
gutt i hele tredje
klasse«
Sofus

»Jeg synes, det er en
god serie, fordi alle la
ver fejl, og det er godt
at være forberedt på,
når man selv kommer i
gymnasiet. Så kan man
måske lære noget af
dem og lade være med
at begå de samme fejl.
Som at dømme for hur
tigt eller blive sur i ste
det for at prøve at forstå,
hvad den anden mener«.

Lad eleverne se serien der
hjemme. Du kan som lærer
tildele klassen tv-udsendelser
via mitcfu.dk, så de blot log
ger på der og ser den når og
hvor som helst (kræver, at
skolen har tv-abonnement).

3

Caroline T

Yndlingscitat:

»Krig starter jo
ikke med vold,
men med misforståelser og
fordommer«
Vigga

»Serien er rigtig spæn
dende og er godt lavet,
og der er vildt mange
symboler, som er inte
ressante at se på. Men
jeg ville nok ikke se se
rien, hvis det ikke var for
undervisningen. Jeg sy
nes, dilemmaerne er lidt
langt væk med alkohol
og sådan noget, og der
er jeg ikke rigtig endnu«.

»Serien er sjov at ar
bejde med, især fordi
den taler meget om for
domme. Når det handler
om både religion og
seksualitet, kan man ret
hurtigt dømme folk på
forhånd og tro, at man
har en ide om, hvem de
er. Men både Sana og
Eskild er vildt sympati
ske og seje, så man er
helt ligeglad med reli
gion og så videre, for de
er helt almindelige«.

R TIL
A
L
K
R
E
O
MOM

Arbejd ikke nødvendigvis med
alle sæsoner. Man kan godt
følge handlingen uafhængigt.
Tag udgangspunkt i en epi
sode i starten og slutningen
af en sæson, så karakterernes
udvikling træder frem.

5
Lad eleverne udtrykke deres
fortolkning gennem fanficti
on, hvor de digter videre på de
tomme pladser i fortællingen.
Det øger både motivationen
og det faglige udbytte. Der
ved bruger de deres viden om
karaktererne og de filmiske
virkemidler. Lad dem også
begrunde deres valg.

2
Opret en »kosegruppa« på
Facebook til klassen, hvor
de kan dele deres tanker om
serien, mens de ser den der
hjemme.

4
Lad analysen dreje sig om ho
vedpersonen og dennes kæ
reste. Derved ligger fokus på
deres følelsesliv, holdninger,
relationer og udvikling. Det er
vigtigt for særligt drengene,
at der er fokus på karakterer
af begge køn.

AULA

Få et login til MoMo og oplev forskellen
Vi giver dig nu en unik mulighed for at prøve MoMo på din skole.
– Rigtige data
– Egne elever, klasser og fag
Der er ingen forpligtelser – hverken til tidsperiode eller efterfølgende køb.
Bestil et login her: www.systematic.com/momo-login
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OM »SKAM«
at være ung i dag. Mange af opgaverne i vejledningen handler om at
reflektere over de pauser og huller
i handlingen, som seerne selv skal
fylde ud, og lade dem give deres
fortolkning et både sprogligt og visuelt udtryk«.

der om de unges egne, selvom de i
serien er noget ældre end elever i
8. klasse. Man kan klart mærke på
elevernes motivation, at de føler
sig knyttet til serien på en særlig
måde«, siger Trine Ferdinand.

Realityvirkemidler
skaber indlevelse

Den sorte bomuldshijab indrammer det vinterblege ansigt, og
kun de lyserøde kinder bløder
kontrasten mellem hud og klæde
op. Vigga retter irriteret på tørklædet, der klør, men hun tager
det ikke af. I dag må man ofre
sig for undervisningen, og hun
vil ligne hovedpersonen Sana.
Det er en af de sidste dage med
undervisning i »Skam«, og Vigga
har ligesom sine klassekammerater ladet dagens outfit inspirere
af serien.
Sana er den eneste muslim
i pigekliken og er en bundløs
brønd af modne refleksioner over
de uheldige situationer, alle undtagen hende selv tilsyneladende,
roder sig ud i.
»Første gang jeg så serien,
tænkte jeg, at den er cool på en
skandinavisk måde. Pigerne er
selvstændige og en modsætning
til den måde, kvinder tit bliver
portrætteret på i amerikanske
serier. Pigerne i serien åbner horisonter og bryder fordomme, og
derfor burde alle unge mennesker
se den«, siger Trine Ferdinand.

En gruppe har fået opgaven at filme
en fortsættelse af anden sæson på
iPad. I sidste afsnit flyttede William
og Noora til London, og det er her,
gruppen tager til. Vi forlader det grå
klasseværelse i Helsingør og træder
ind på det britiske historiske kvindemuseum, hvor selvstændige Noora
fordriver sin tid. Hun er blevet træt
af sin arbejdsnarkoman af en kæreste og finder sig en ny flirt i den kvindelige museumsguide. Det er i hvert
fald, hvad gruppen fra 8.x synes er
det mest sandsynlige scenarie. Caroline T er 14 år og stor fan af, at serien
er kommet ind i klassen.
»Vi fik anden sæson for i vinterferien, og det er nok ikke altid,
jeg husker at lave lektier, men det
gjorde jeg i hvert fald her. Jeg synes,
hele handlingen er meget realistisk,
for eksempel den måde, de skriver
sms’er og taler med hinanden på«,
siger Caroline T, og Trine Ferdinand
er enig:
»Som i danske teenageres liv spiller de sociale medier en stor rolle i
serien, og karakterernes dilemmaer
bliver udfoldet i et univers, der min-

Pigerne bryder med fordomme

epo@folkeskolen.dk

»Skam« havde tv-premiere i september 2015 på Norsk Rikskring
kasting (NRK), hvor man kunne se den med norske undertekster.
Serien er skabt af Julie Andem og følger en gruppe gymnasieelever
i Oslo. Danskere kan ikke længere se »Skam« på NRK. I efteråret
købte DR rettighederne til »Skam«, og man har indtil nu kunnet se
serien på DR3. Den mulighed slutter snart. Lærere på skoler med det
rette abonnement kan se »Skam« på mitcfu.dk. Sæson fire udkom
mer i løbet af foråret.

Sana fra »Skam« er blevet et idol for Vigga. Hendes
yndlingscitat er: Krig starter jo ikke med vold, men med
misforståelser og fordomme.

Læs på næste side: »Forsker: SKAM er en vej ud af præstationskulturen«.

OPLEV HAMLET I EN HELT NY BEARBEJDNING
HAMLET SPLITTES MELLEM MODERNE DANNELSESIDEALER OG
MIDDELALDERLIG BLODHÆVN, DA HAN BLIVER KALDT HJEM TIL
KRONBORG FRA SINE STUDIER I WITTENBERG

Stykket opføres på engelsk med danske overtekster.
Undervisningsmateriale til forløb i dansk, engelsk, historie og drama.
Hamlet spiller alle dage undtagen mandage fra 1. – 19. august 2017.
For bestilling og yderligere information:
Ring 49 22 69 77 eller skriv til mia@hamletscenen.dk.
Mere om HamletScenen på www.hamletscenen.dk

For udskoling samt gymnasium og HF, VUC, HTX og HHX
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TV-SERIE I UNDERVISNINGEN

Foto: NRK

SKAM
Forsker:

er en vej ud af præstationskulturen
ALDERSGRUPPE 6 - 12 ÅR

GRATIS
BUSTRANSPORT
TIL ISHØJ TEATER

Tilbuddet gælder på Sjælland ved køb af minimum 45 billetter
á 40,- kr. til ”Kan du høre mig” i uge 16, 18 og 19.
“Kan du høre mig?” er en forestilling baseret på samtaler med børn, der fortæller sjove, alvorlige
og fantasifulde historier fra deres eget liv. I et magisk univers lægger vi børnenes egne ord i
munden på professionelle skuespillerne.
I får undervisningsmateriale der tager udgangspunkt i de overordnede fagformål for dansk. Alle
får endvidere en opgavebog, der præsenterer rollerne og deres historier og desuden fungerer som
en selvbiografi for eleverne, som man kan arbejde videre med i skolen eller derhjemme.
Teaterforestillingen ”Kan du høre mig?” kan opleves på Ishøj teater i perioden 18.-22. April samt
1.-11. Maj 2017 og derefter kan forestillingen bestilles til turné.
Spis jeres madpakke efter forestillingen og tal med skuespillerne. Vi giver saftevand, te og kaffe.
For bestilling - ring på 43 73 60 98 eller skriv til billetter@ishojteater.dk - www.ishojteater.dk
34 /
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For ungdomsforsker er »Skam« en vigtig og unik påmindelse
om fællesskabets betydning for unge mennesker i en nulfejlskultur.
TEKST

EMILIE PALM OLESEN

»Kvart et menneske er en øy. Mennesker
trenger mennesker«.
Ordene kommer fra den komisk pinlige,
men dog utroligt sympatiske skolesygeplejerske
i »Skam«, der er en af de eneste voksne i hele
serien. Isak, der er i identitetskrise og sover
dårligt om natten, er gået til hende for at lindre
sine problemer med piller. I stedet henviser
skolesygeplejersken ham til en psykolog og
siger: Ingen kan klare deres indre kampe alene.
Niels Ulrik Sørensen, der er forsker ved
Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, er en af de mange danske »Skam«-fans.
Han synes, at »Skam«s budskaber om fællesskabets betydning er det vigtigste ved serien.
»Skammen opstår i spændingsfeltet mellem høje ambitioner og oplevelsen af egen
utilstrækkelighed. Serien er fortællingen om
konsekvenserne af det individualiserede ungdomsliv, hvor man selv oplever at have ansvaret for at opnå sin og andres forestilling om

perfektion. Karaktererne begår gang på gang
fejl i serien og er der alligevel for hinanden.
Man indser, at alle ’fucker up’, og ingen er
perfekte«, siger forskeren.

Voksensamfundet koloniserer »Skam«
For ungdomsforskeren er »Skam« en velkommen tilskyndelse til at indse, at præstationssamfundet er skadeligt for de unge. Han mener, at der for de unge er meget faste normer
for, hvad der er rigtigt, og at der derfor er
stor risiko for at føle sig forkert.
»I vores nulfejlskultur går alle rundt og forestiller sig, at alle andre har det rigtig godt. Ambitionsniveauet er skyhøjt, og derfor føler alle sig
ved siden af. ’Skam’ er ægte. Man er som seer
forstående, når karaktererne fucker op. Og man
er med, når karaktererne åbner op, og andre
hiver dem ind i et fællesskab. Så opstår der en
fælles præmis, som hedder, at alle kæmper med
noget. Så forsvinder skammen. Det sker for eksempel med Isak«, siger ungdomsforskeren.
Den lærestreg er en af grundene til, at lærere
med god grund kan bruge »Skam« i undervisnin-

»Karaktererne begår gang
på gang fejl i serien og er
der alligevel for hinanden.
Man indser, at alle ’fucker
up’, og ingen er perfekte«.
Niels Ulrik Sørensen

FORSKER VED CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING,
AALBORG UNIVERSITET

gen, selvom ideen om »Skam«-undervisning har
mødt kritik hos fans, siger Niels Ulrik Sørensen.
»Voksensamfundet er i den grad glad for
serien. Og når den bruges i undervisningen,
ser jeg det ikke som et overgreb mod de
unge, men som en støtte til at få pointer fremhævet. De voksne bidrager på den måde med
tolkningsapparater. Og det er vel i forvejen
lærernes og skolens rolle at understøtte de
unge i at tolke om begivenheder og temaer i
den verden, vi lever i«.
epo@folkeskolen.dk

Behandling af svært overvægtige – det nye paradigme
ved JENS-CHRISTIAN HOLM

Vist i
Generation X
L på DR1 og
Behandling af svært overvægtige – det nye paradigme
BBC World H
ealth Check
ved JENS-CHRISTIAN HOLM

Jens-Christian Holm udbyder kurser til behandling af svært overvægtige børn, unge og voksJens-Christian
Holm udbyder
behandne. Kurserne
er en introduktion
til,kurser
samttil kompeling af svært overvægtige børn, unge og vokstanceudvikling af den pædagogiske metode
ne. Kurserne er en introduktion til, samt kompesom medfører
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timeinvestering per år. Årsagen til den effektive
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behandling med et lavt timeforbrug er primært
den direkte
effektive
kommunikation,
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direkte
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på
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som samtidig
drager
omsorg
stillingerne,
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for de problemstillinger, som ofte er vanskelige.
for de problemstillinger, som ofte er vanskelige.
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Generation X
L på DR1 og
BBC World H
ealth Check

Kursus 1: Introduktionskursus. Vægtregulation,
komplikationer til overvægt, behandlingsmetoKursus
1: Introduktionskursus. Vægtregulation,
de, pædagogik.
komplikationer til overvægt, behandlingsmetode,
pædagogik.
Kursus
2: Opfølgningskursus. Forventninger

til behandlingsforløb,
kropssammensætning,
Kursus
2: Opfølgningskursus.
Forventninger
tiljustering
behandlingsforløb,
kropssammensætning,
på behandling, relapse, drop out, norjustering
på
behandling,
relapse, drop out, normalisering, afslutninger.
malisering, afslutninger.
Kursus
3: Nuancering,
Kursus
3: Nuancering,
empati,empati,
kommunikom
ka- munikations
fl
ow,
authenticitet,
selv-identifi
kation, udfortionsflow, authenticitet, selv-identifikation, udfordringer,
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direkte og direkte og
dringer,
forestillinger.
Behandlingens
indirekte effekter. Perspektiv. Paradigmeskiftet.
indirekte effekter. Perspektiv. Paradigmeskiftet.

Se www.jenschristianholm.dk / mail: overvaegt.behandling@gmail.com

Se www.jenschristianholm.dk / mail: overvaegt.behandling@gmail.com
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folkeskolen.dk /historieogsamfundsfag

Konspirationsteorier i undervisningen:

Læg snakken om rigtigt og forkert en smule til
side og spørg i stedet eleverne, hvorfor folk tror på
alternative forklaringer. Sådan lyder rådet fra adjunkt
Rikke Alberg Peters, videncentret HistorieLab.
TEKST

SEBASTIAN BJERRIL

I dag er historie- og samfundsfagsundervisningen langtfra alene om at forme elevernes verdensbillede. Internettets mangeartede informationer betyder, at eleverne i dag møder mange
andre virkelighedsopfattelser end dem, de finder
i skolebøgerne.

TILMELD
DIG NETVÆRKET:

FAGLIGT NETVÆRK:
HISTORIE OG SAMFUNDSFAG
På det faglige netværk for historie og samfundsfag kan du finde artikler, anmeldelser
og blogs med debat og inspiration. Tilmeld
dig netværket på folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag for at få nyheder fra netværket med e-mail – ligesom 6.004 andre
allerede gør.
Folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag
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Foto: Xxxxxxx

Snak om sandt
og falsk er ikke
vigtigst

»Det kan være svært at fange elevernes interesse, når de har læst noget andet på internettet.
I dag kan vi alle hver især finde vores egen sandhed på internettet, og rigtig mange elever tror på
det, de læser«, fortæller Rikke Alberg Peters, der
har en ph.d. fra Institut for Kommunikation og
Kultur på Aarhus Universitet og nu er ansat på
HistorieLab ved University College Lillebælt, som
arbejder for at styrke historiefaget i grundskolen.

Udnyt teoriernes muligheder
Selvom konspirationsteorierne kan udfordre lærerne, bør de forsøge at udnytte elevernes interesse for de alternative fortællinger.
»Lærerne skal ikke kun se teorierne som noget negativt. For når eleverne kender til dem, er
det et udtryk for, at de interesserer sig for verden
omkring sig, og at de forsøger at danne deres
egne holdninger om tingene. Det er en bold, som
lærerne skal gribe«, forklarer hun til folkeskolen.
dk.
Og her er der ikke nødvendigvis grund til at have
lange diskussioner om, hvad der kan siges at være
den mest retmæssige fortolkning, mener hun.
»I stedet for at bruge en masse tid på at finde ud af, hvad der er sandt og falsk, bør vi prøve
at kigge på de interessante aspekter ved teorierne og stille spørgsmålene: Hvorfor er der overhovedet nogen, der tror på konspirationsteori, og
hvad er deres fællestræk?«

»Og hvad er det for en underliggende konflikt,
de siger noget om«, fortæller hun og henviser til,
at der blandt andet i USA er opstået en udbredt
mistro til autoriteternes udlægning af sandhed.

Husk kildekritikken
Selvfølgelig er det ikke ligegyldigt, hvad der er rigtigt og forkert, understreger Rikke Alberg Peters.
»Her er det vigtigt at tale om, hvornår der er
tale om propaganda – er det billedmanipulation,
er nogle sager blevet dækket mangelfuldt, og er
kilderne udvalgt meget selektivt?« forklarer hun.
Hun påpeger desuden, at de mange alternative teorier blandt andet også kan bruges til at
gøre eleverne opmærksomme på, at »sandheden
aldrig er mejslet i sten. Heller ikke i de officielle
historiebøger, da alt er eftertidens fortolkninger«.
Tidligere lærer blev redaktør
En tidligere lærer, der ikke er bange for at tale
om alternative udlægninger, er Josef Hanji. Han
har i snart ti år interesseret sig intensivt for,
hvem der stod bag angrebet på World Trade
Center – og i dag har han droppet lærergerningen og er blevet redaktør for magasinet »Konspiration«.
Josef Hanji blev færdiguddannet i 2011, men
tiden som lærer i folkeskolen blev kort. Som færdiguddannet fik han først en tidsbegrænset ansættelse på fem måneder i en folkeskole i Taa
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Blogindlæg på folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag

Alternative facts er en
gave til undervisningen i
historie og samfundsfag
DENNIS HORNHAVE JACOBSEN
LÆRER, FORMAND FOR FALIHOS
- FORENINGEN AF LÆRERE I HISTORIE OG SAMFUNDSFAG
BLOG: FALIHOS

strup, hvor han blev mødt af modstand fra nogle
af skolens lærere.
»De første tre måneder holdt jeg meget igen
med at snakke om de ting, der interesserer mig.
Men lige så stille begyndte jeg at åbne op, og
eleverne syntes, at det var helt vildt spændende.
Men efter at jeg var holdt op, ved jeg, at nogle få
af lærerne direkte begyndte at modarbejde de
ting, jeg havde fortalt om i min undervisning«,
fortæller Josef Hanji, som understreger, at han
ellers har oplevet brede rammer og ikke i andre
tilfælde oplevede problemer med lærerkolleger
eller ledelse.
Ifølge Josef Hanji får alle, der interesserer sig for
såkaldte konspirationsteorier, prædikatet »tosse«.
»Det er enormt ødelæggende, at vi kalder det
konspirationsteorier. Og eleverne kan kun få lov
til at skrive om teorierne, hvis de lægger vægt på,
at det netop er konspirationer. For ellers bliver de
ikke taget seriøst«, siger han.
»Jeg er ked af, at folkeskolen ikke har plads til
sådan én som mig. For der er brug for at åbne op
for, at alt langtfra hænger sammen på den måde,
vi går og tror«.
Josef Hanji håber på, at især samfundsfagslærerne i højere grad vil arbejde med kritisk teori,
og henviser til, at der også i formålet for faget
står, at eleverne skal udvikle evnen til kritisk
tænkning.
bje@folkeskolen.dk

Angrebet på
World Trade
Center har ført til
adskillige konspirationsteorier,
blandt andet at
den amerikanske
regering selv
skulle stå bag.
Teorierne florerer
på nettet, hvor
også mange skoleelever støder
på dem.

Alle mennesker lyver! Det forekommer mig at være
et menneskeligt grundvilkår. De færreste gør det så bevidst og systematisk, som det er set i den amerikanske
valgkamp, men de fleste bruger hvide løgne eller pynter
på deres fortællinger. Skal vi danne elever til kritiske demokratiske medborgere, bør netop det være et erkendelsesmål i både historie og samfundsfag.
Faktatjekkerne har været på overarbejde i den seneste tid. For eksempel
i forbindelse med at Donald Trumps
talsmand, Sean Spicer, leverede alternative facts om, hvor mange der var til
stede ved præsidentens indsættelse,
og at der i hvert fald havde været flere
end ved Barack Obamas – der blev
med andre ord pyntet på sandheden,
og det blev tilbagevist som en løgn.
Men er forsøget på at fortælle
alternative facts noget nyt? Retorisk
spørgsmål, selvfølgelig. Spørg for eksempel danskerne, hvilken konge der
gjorde landet kristent. De svarer Harald Blåtand, men da Harald Blåtand
lavede sin statusopdatering på Jellingestenen, havde danskerne længe
kendt til kristendommen.
Historiske fortællinger er sandheder med modifikationer eller halve
sandheder eller narrativer skabt på
ofte sparsom fakta – afhængigt af
hvordan man foretrækker at formulere det. I den politiske debat bruger
man det historiske til at understrege
sin pointe, uden skelen til at man

reducerer kompleksiteten i de historiske begivenheder. Det skete eksempelvis da Fogh med henvisning til
samarbejdspolitikken argumenterede
for at gå i krig for demokratiet.
Mennesker fortæller historier om
sig selv, om deres medmennesker og
om samfundet. Det er ikke altid løgn
eller alternative facts, men alligevel
kan fagene historie og samfundsfag
lære eleverne at møde verden med de
kritiske øjne, det kræver, hvis demokrati skal blive ved med at være meningsfuldt, og det postfaktuelle skal
holdes fra døren.
Løgn i den forstand har dog altid
fundet sted, og derfor bør den amerikanske valgkamp og de dertilhørende
alternative facts have illustreret vigtigheden af at styrke folkeskolens
demokratiserende grundpiller historie
og samfundsfag.

Læs hele blogindlægget på
folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag
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ANMELDELSER

Matematiske formler og fagord
•3
 6,75 kroner
• 144 sider
• F orlaget Matematik

Vikingernes bedste
historier
Kong Skjold, Ragner Lodbrog og Uffe
hin Spage kæmper, snyder, ofrer og elsker i Josefine Ottesens gendigtninger
af danske vikingesagn, som netop er
udkommet. »Kun hvis vi ved, hvem vi er,
kan vi tillidsfuldt møde den foranderlige
og brogede verden, som vi lever i – det
gælder ikke mindst børn og unge«, siger
Ottesen i forbindelse med udgivelsen,
Det er ikke første gang, hun har påtaget
sig at gendigte kulturarven. Tidligere har
hun for eksempel taget fat på H.C. Andersens eventyr.
»Vikingesagn« af Josefine Ottesen
er udkommet på People’sPress, er 180
sider lang og koster 250 kroner. Bogen
er illustreret af Sune Elskær.
Læs anmeldelsen af hendes udgaver
på folkeskolen.dk/33300/.

Folkeskolen siger
tillykke
… til Jan Frydensbjerg og Ole Brynaa
Solkær, som har vundet årets Undervisningsmiddelpris for materialet »Filmiske
virkemidler«, som består af en bog og et
website om arbejdet med filmiske virkemidler i undervisningen, både analytisk
og i produktion.
Adgang til websitet og et eksemplar
af den tilhørende bog udkommet på
GeGe Forlag koster 175 kroner.

Se anmeldelsen af materialet på
folkeskolen.dk/596225/.
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»Der er ikke
meget jantelov over
bogens titel
– og heldigvis: For ’Den
uundværlige
autismemanual – hvad
enhver lærer
har brug for at
vide’ holder,
hvad den lover
læseren. En
del af æren
skal gå til den
danske oversætter, der til
fulde har formået at
bearbejde
bogen til danske forhold.
Christina Krolmer
i anmeldelsen af
»Den uundværlige
autismemanual« af
Kathy Hoopmann.
Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/603384.

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

n

Matematik

»Formler og fagord«
– mere end slagord?
Formelsamlingen skal ikke længere ses som
en autoriseret pensumliste: Der kan – og må
nødvendigvis – suppleres med andre tilgange
og flere eksempler.
○ ANMELDT AF: STEEN EHLERS

Jeg stillede 9.x opgaven: Hvad kan I genkende fra den tidligere »Formelsamling« i den nye »Matematiske formler og fagord«? – og på hvilke væsentlige områder er der tale om udvidelser?
Et felt, som de fleste hæfter sig ved, er behandlingen af de matematiske kompetencer, der breder sig over de ni første tekstsider. Og det er
ret og rimeligt, at der gives fyldige forklaringer på, hvad der faktisk menes
med eksempelvis problembehandling, modellering og ræsonnement, når
det nu også er det, vi skal beherske og måske endda kommer til at udfolde ved en mundtlig FP9. Læreren/anmelderen finder, at de indledende
»definitioner« er fine at få forstand af og gode at arbejde videre med –
men gerne med flere og mere gennemarbejdede og instruktive eksempler
fra lærerens egen skuffe.
Et andet fælles træk ved 9.x’ vurderinger er, at »… den er bedre end
den gamle, fordi der er mere i den. Den har en masse gode ting plus tips
og tricks«. Altså igen »tommel op« fra den primære målgruppes repræsentanter. Og alligevel – siger altså læreren, der er af en lidt ældre dato:
Jeg er udmærket klar over, at »Matematiske formler og fagord« ikke kan
ses som den pensumliste, der tidligere kunne læses op på som et nærmest tilstrækkeligt prøvegrundlag. Derfor giver det heller ikke mening at
måle eventuelle mangler med den gamle formelsamlings alen. Men når
nu fokus ligger på fagord (jævnfør titlen), og når udgiveren er Styrelsen
for Undervisning og Kvalitet – så skulle man vel forvente den allerhøjeste
grad af korrekthed og stringens? Jeg giver blot et par eksempler, hvor
dette ikke er tilfældet; men der er en del mere at komme efter – så vær
på vagt, matematiklærere: »Et linjestykke mellem to vinkelspidser i en
polygon kalder man en diagonal« – »To figurer er kongruente, når man
kan flytte den ene figur, så den dækker den anden«.
Mit afsluttende kritikpunkt er: Hvorfor bliver man ved med at opretholde denne opstilling af »virkelighedens verden« som en modsætning til
»matematikkens verden«? Elever er fuldt så meget i live og mindst lige
så virkelige i matematiktimerne som i alle mulige andre sammenhænge.
Skulle jeg hilse at sige fra 9.x.

FOLKESKOLEN / 06 / 2017

149519 p38-39_FS0617_Anmeldelser.indd 38

17/03/17 10.21

Det blå guld
•
•
•
•

Ole Haubo Christensen
35/22 sider
Forlaget Matematik
A
 arhusvand

• Gratis. Dog skal modtager
betale forsendelse. Kontakt
hauboundervisning.dk for
bestilling. E-bog kan hentes
gratis på aarhusvand.dk/
detblåguld

n

Biologi, fysik/kemi, geografi

Gratis guld
Målrettet og gratis materiale til det fællesfaglige fokusområde »Drikkevandsforsyning for
fremtidige generationer«.

○ ANMELDT AF: KASPER ENGBERG

»Det blå guld« består af et elevhæfte, en lærervejledning og et website. Hvis man ikke behøver
den fysiske udgave, kan pdf’er hentes gratis på
aarhusvand.dk/detblåguld. På websitet har man
mulighed for at hente hæfterne – der er ikke
yderligere funktionalitet.
Elevhæftet fungerer som en øjenåbner og
indgang til fokusområdet. Eleverne får forskellige vinkler på arbejdet med drikkevandsforsyning i fremtiden, og indholdet bredes ud, så de
bedre er i stand til at udarbejde en problemformulering. Hæftet spænder vidt fra vands religiøse betydning over FN’s klimamål til emnet

»Fra lort til strøm«. Billeder og modeller er lige
til målgruppen – overskuelige, relevante og
enkle – dejligt. Hæftet indeholder også syv forsøg med udmærkede beskrivelser. Det er naturligvis ikke nok til at udtømme emnet, men en
kærkommen ekstra inspiration. Elevhæftet vil
være letfordøjeligt for størstedelen af eleverne.
Lærervejledningen kobler ikke bare indholdet i elevhæftet til Fælles Mål, men tager
skridtet videre og har givet forslag til en række
håndgribelige læringsmål. Der er også forslag
til konkrete problemstillinger og arbejdsspørgsmål. Den del er prima.
Resten af vejledningen følger slavisk elevhæftets afsnit og giver lidt ekstra viden og idé-

er til underviseren. Det er specielt rart, hvis ikke
man lige har kompetence i alle tre fagområder.
Rigtig mange steder i elevhæftet er der link
til videoer eller simuleringer – så det giver rigtig
god mening at have hæftet elektronisk frem for
i papirform. Samlet set er der ingen grund til
ikke at tilbyde sine elever hæftet her som en del
af det fællesfaglige fokusområde.
Nu mangler vi bare nogle gode hæfter til de
fem andre fællesfaglige fokusområder.
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KORTE MEDDELELSER

personalia

Nye ansigter på
Folkeskolen
Foto: Rasmus Preston

på Ugebrevet Mandag
Morgen og redaktør på
Forbrugerrådets magasiner Tænk og Tænk Penge.
Hun kommer fra et job
som redaktionschef hos
SOS Børnebyerne. Nuværende bladredaktør Henrik
Ankerstjerne Hermann
fortsætter efter fem år på
posten i en ny rolle som
reporter.
Foto: Jennifer Jensen

Mette Schmidt,
ny bladredaktør

Folkeskolens redaktion
har ansat nye medarbejdere og har rokeret lidt
rundt – vi har også taget
afsked med to kolleger.
Til april begynder Mette
Schmidt som ny bladredaktør på Folkeskolen.
Mette Schmidt er journalist og har tidligere været
ansat som redaktionschef

Anne-Christine Pihl,
ny chefsekretær

Desuden starter AnneChristine Pihl som ny
chefsekretær. Anne-

Christine Pihl har bred
erfaring som sekretær og
har blandt andet været
hos Carl F. Hun kommer
nu fra en stilling som
chefsekretær i Miljøministeriet. Anne-Christine
Pihl afløser Bente Heger,
der er fratrådt tidligere
på året.
Blandt de nye ansigter er
også Jennifer Jensen, der
er tidligere praktikant og
nu ansat som projektleder
på redaktionens satsning
med faglige netværk, hvor
de enkelte fag dyrkes i
fagligt fællesskab mellem
lærerne og redaktionens
journalister. Desuden er
tidligere praktikant Sebastian Bjerril ansat som
barselsvikar for Pernille
Aisinger.
Med udgangen af februar
sagde John Villy Olsen
farvel til Folkeskolen og
gik på pension efter 23 år
som journalist.

Lederstillinger

AMBITIØS SKOLELEDER
TIL TINGKÆRSKOLEN
VI HAR FOKUS PÅ LÆRING OG TRIVSEL. SAMARBEJDE,
IMØDEKOMMENHED, MOTIVATION OG BEGEJSTRING ER
NØGLEORD I DEN FORTSATTE UDVIKLING AF SKOLEN.
Tingkærskolen er en tosporet skole i Odense SØ. Vi har
indskoling i Fraugde, og mellemtrin og udskoling er placeret
på kanten mellem by og land i Birkum. Vi har 399 elever,
29 lærere og 12 pædagoger/medhjælpere.
Vi søger en skoleleder, der sammen med skolens medarbejdere vil sætte retning for skolens videre udvikling, så
vi fortsat er den attraktive og foretrukne skole i vores lokalområde.
Se det fulde opslag på odense.dk/job
Der er ansøgningsfrist den 17. april 2017

MOD PÅ FREMTIDEN
odense.dk/job

BLOKADE mod A2B’s
sprogcentervirksomhed
Medlemmer må ikke søge job hos A2B
Danmarks Lærerforening har gennem Lærernes
Centralorganisation (LC) indledt blokade mod
sprogcentervirksomheden A2B.
Blokaden betyder, at foreningens medlemmer fra
1. januar 2017 ikke må søge job eller lade sig
ansætte ved A2B’s sprogcentre.
Blokaden iværksættes, da det efter gentagne
forsøg ikke er lykkedes for LC at indgå overenskomst med A2B for så vidt angår undervisning på
A2B’s sprogcentre.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af
Danmarks Lærerforening, ligesom man kan miste
retten til senere at blive medlem af
Danmarks Lærerforening.

Lærerstillinger

FRISKOLELÆRER MED FLAIR FOR MUSIK
På Fjelsø Friskole tilbyder vi en fast fuldtidsstilling som lærer. Nedsat
tid kan komme på tale, hvis det er et ønske.
Vi er en lille skole med god forældreopbakning, en spirende økonomi
og en ledelse der er optaget af medarbejdernes trivsel.
Vi søger en ny kollega til vores lille lærerﬂok, som meget gerne skal
kunne varetage undervisningen i musik og tysk samt dansk eller matematik. I sidste ende er det vigtigste dog, at du passer ind i vores
lærerteam – så får vi fagene til at passe!
Hvis du kan se dig som en del af holdet af lærere på Fjelsø Friskole, så
kom gerne forbi eller ring til os.
Vi er en Grundtvig-Koldsk friskole med ca. 70 elever.
Ansættelsen er med start pr. 1. August 2017.
Ansættelse og aﬂønning sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Yderligere oplysninger og aftale om rundvisning kontakt skoleleder
Heidi Jacobsen på telefon 40 95 72 51.
Ansøgning med relevante bilag sendes via mail til:
job@fjelsoe-friskole.dk senest torsdag d. 6. april. Vi afholder samtaler onsdag d. 19. april. Såfremt du bliver valgt ud til samtale kontakter
vi dig via telefon.
FJELSØ FRISKOLE
Knabervej 120, Fjelsø
9620 Aalestrup / 98 64 70 75
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Se flere stillinger

JOB & KARRIERE

Undgå, at MUS’en bliver
en trivselssamtale
Du går ind i lokalet til den årlige medarbejderudviklingssamtale, du har skolelederens udelte
opmærksomhed den næste times tid. Hvad bruger I tiden til?
TEKST

ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION

PERNILLE MÜHLBACH

Kompetencesekretariatet arbejder sammen
med cirka 50 uddannelsesinstitutioner om at
udvikle deres medarbejderudviklingssamtale
(MUS), og ifølge chefkonsulent Bent Gringer
bliver samtalen alt for ofte brugt til at drøfte
konkrete hverdagsproblemer.
»Ledere og medarbejdere har masser af
samtaler i årets løb, og denne her er dedikeret
til udvikling. Men det er svært og måske også
lidt for personligt for nogen. Og så er det nærliggende og måske også mindre farligt at tale
om problemer i lærerteamet eller konkrete vilkår som arbejdspladser og udstyr«, siger han
og understreger, at trivsel naturligvis kan høre
hjemme i en medarbejderudviklingssamtale.

»Det er fint at tale om trivsel i et udviklingsperspektiv. Hvis man har haft samme
arbejde i 10 år, og man ikke er glad længere,
uden at man kan sætte fingeren på hvorfor,
så er det et supergodt emne for en medarbejderudviklingssamtale«, siger Bent Gringer.
»Men hvis der er konkrete, akutte problemer i lærerteamet eller med en enkelt elev
eller klasse, så skal det ikke gemmes til en
årlig samtale. Det er knald i låget«.

Samtalen bliver en pligt
Kompetencesekretariatet bliver typisk kontaktet af ledere og tillidsrepræsentanter, der
oplever, at medarbejderudviklingssamtalen er
blevet en pligt og samtalerne præget af rutine.
»Man skal jo have den i det offentlige, og
man bruger rigtig meget tid på den, og mange steder er man ikke klar over, hvor stærkt
et virkemiddel medarbejderudviklingssamtalen kan være.
Det har bare fået lov til at henfalde«, siger Bent Gringer.
Samtalens helt store potentiale ligger ifølge ham i, at det
er en mulighed for at sætte
fokus på det, der giver arbejdet mening.
»De fleste lærere oplever, at
folkeskolens formål er super
meningsfuldt, og at man hjælper til i jagten på at løfte det
ved at være en knippeldygtig
underviser, når man er på foran eleverne. Og her vil lederen
nok mene, at det ikke kun er
lærerens, men hele skolens og forældrenes
ansvar, at eleverne
lærer noget i den
enkelte tysktime«,
siger Bent Gringer
og tilføjer:
»Medarbejderudviklingssamtalen

Seks gode MUS-vaner
1. Hold et fælles kickoffmøde
Lederen sætter den strategiske ramme for medarbejderudviklingssamtalen ved at holde et kickoffmøde for alle skolens ansatte.
2. Forbered jer i fællesskab
Brug ½-1 time på, at alle ansatte to og to eller i
mindre grupper drøfter ideer til udviklingsmål og
-aktiviteter med hinanden.
3. Forbered jer individuelt
Både leder og medarbejdere har et ansvar for at
forberede sig godt til medarbejderudviklingssamtalen. Overvej: Hvad skal I tale om? Hvad er
status på aftaler fra sidste samtale? Hvad vil
du have ud af samtalen? Hvad betyder arbejdspladsens mål og indsatsområder for dine kompetencer? Hvilke kompetencer vil du gerne have
udviklet og hvordan?
4. Fastlæg konkrete udviklingsmål
Afslut medarbejderudviklingssamtalen med at
drøfte udviklingsmål. Start med at tale om, hvilken ændring i praksis udviklingen gerne skulle
føre til.
5. Gør status et halvt år senere
For at aftaler om udviklingsaktiviteter ikke løber
ud i sandet, er det en god idé, at leder og medarbejder mødes for at gøre status et stykke tid
efter medarbejderudviklingssamtalen.
6. Evaluér og justér
Hold et møde i samarbejdsudvalget og drøft,
hvad der fungerede godt ved årets MUS-runde,
og hvad der måske kan blive bedre i næste.

Kilde: Kompetencesekretariatet

er en fremragende mulighed for ledelse og
medarbejder til i fællesskab at diskutere, om
den måde, den enkelte lærer har sin praksis
på, skaber størst værdi i forhold til at opfylde
det meningsgivende formål med folkeskolen,
som var det, der i sin tid tiltrak en ved lærergerningen«.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Øvrige job

Kommune Kujalleq søger konsulent for specialundervisning til MISI-Kujalleq (PPR-Syd)
Kommune Kujalleq søger en konsulent for specialundervisning ved MISI-Kujalleq - placeret i Qaqor-toq. Stillingen er til besættelse den 1. maj 2017 eller efter nærmere aftale.
MISI-Kujalleq er en af de 4 PPR-kontorer, som betjener de 4 kommuner i Grønland. Kommune Ku-jalleq er den sydligste kommune i
Grønland med de tre byer Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq med deres bygder.
MISI-Kujalleq er normeret til én ledende psykolog, én assisterende psykolog, én konsulent for spe-cialundervisning og en høre/talekonsulent og en kontorfuldmægtig. Konsulent for specialundervis-ning referer til ledende psykolog.
Stillingens formål: Konsulenten indgår i MISI-Kujalleqs team med henblik på at rådgive og vejlede omkring specialundervisning og
anden specialpædagogisk indsats på stederne – også i børneinsti-tutioner. Der forventes også, at MISI-Kujalleq er medvirkende i
tværfaglige og tværsekturelle sam-arbejdsrelationer.
Ansvarsområde og opgaver i forhold til gældende love og bestemmelser:
1) Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, § 15 stk. 1,2 og 3
2) Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Kvaliﬁkationer
• Erfaring med specialpædagogiske arbejdsmetoder i forhold til børn med indlæringsproble-matikker og psykiske, fysiske eller
sensoriske funktionsvanskeligheder
• Kendskab til pædagogiske undersøgelses- og undervisningsmetoder i arbejdet med børn med forskelligartede funktionsnedsættelser
• Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere, pædagoger eller andre personer, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens
udvikling
• Selvstændig, Initiativrig og udviklingsorienteret og ikke mindst gode samarbejdsevner og anerkendende indfaldsvinkel til andre
mennesker
• Uhøjtidelig og et godt humør
• Helst dobbeltsproget
Kerneydelser
• Observation, testning, samtaler med relevante samarbejdspartnere, indhentning af relevant viden, udarbejdelse af handleplaner,
samtaler med forældre og pædagoger eller lærere med gennemgang af vurdering/ afdækning og foranstaltningsforslag
Vi tilbyder:
• En spændende dagligdag med mangeartede arbejdsopgaver med høj faglighed og tværfag-ligt arbejde
• Jævnlige tjenesterejser og arbejde i Kommunens tre byer og bygder
• Godt teamsamarbejde og tæt kollegialt arbejdsmiljø
• Gode udviklingsmuligheder
Krav til uddannelse:
Folkeskolelærer med efteruddannelse, fx special-læreruddannelse, talepædagog eller Pædagogisk Diplomuddannelse i specialpædagogik.
For yderligere oplysninger vedr. arbejdsområder kan du kontakte ledende skolepsykolog, Trudy Høy Kreutzmann, telefon +299 64 21
51 eller mobiltelefon +299 49 27 51, for yderligere informatio-ner. Hendes e-mail er: thkr@kujalleq.gl.
Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes
ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsitua-tionen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en
periode.
Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveﬂytning efter gældende regler.
Stillingen aﬂønnes i henhold til Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folke-skolen i Grønland m.ﬂ. § 10 stk. 1 i
løntrin 32 og et årligt særligt tillæg på 10.160 kr. (1991-niveau). Børneattest er påkrævet
Ansøgningsfristen er: fredag den 21. april 2017
E-mailsadressen kan benyttes til fremsendelse af ansøgningen, såfremt man har underskrevet og indscannet ansøgningen med tilhørende bilag. Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag stiles til:
Kommune Kujalleq
Att: HR Afdeling
Postboks 514 / 3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl
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Øvrige job

Kommune Kujalleq søger tale-/høre-/sprogkonsulent
Kommune Kujalleq søger en talepædagog, tale-hørepædagog eller en tale-hørelærer til stillingen som konsulent med placering i
MISI-Kujalleq - ledig til besættelse 1. maj 2017 eller efter nærmere aftale.
MISI-Kujalleq er normeret til én ledende psykolog, én assisterende psykolog, én konsulent for spe-cialundervisning og en høre/tale/
sprogkonsulent samt en kontorfuldmægtig. Tale/høre konsulenten indgår i MISI-Kujalleqs team og referer til ledende psykolog.
Stillingens formål: Høre/tale/sprogkonsulenten indgår i MISI-Kujalleqs team med henblik på at rådgi-ve og vejlede børn og unge mellem 0-18 år, forældre, børneinstitutioner og skoler, som arbejder med børn og unge med høre/taleproblematikker.
Ansvarsområde og opgaver i forhold til gældende love og bestemmelser:
1) Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, § 15 stk. 1,2 og 3
2) Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
Kvaliﬁkationer
• Er uddannet lærer eller pædagog med speciallæreruddannelse, med tale/høredelen eller videreuddannelse på DPU som talepædagog, eller en Pd i logopædi.
• Har erfaring med børne- og ungeområdet indenfor daginstitution, skole og familier.
• Har kendskab til og erfaring med undervisningsmetoder, teknikker, materialer og deres an-vendelighed over for børn med speciﬁkke tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, og gerne overfor hørehæmmede børn.
• Har kendskab til og erfaring med undersøgelser og observationer af børn.
• Er indstillet på at arbejde med opkvaliﬁcering af fagfolk.
• Kan udholde en travl hverdag hvor vanskelige situationer forekommer.
• Kan arbejde i et system der bygger på grønlandsk sprog og kultur.
• Kan arbejde selvstændigt.
Kerneydelser
• Observation, testning, samtaler med relevante samarbejdspartnere, indhentning af relevant viden, udarbejdelse af handleplaner,
samtaler med forældre og pædagoger eller lærere med gennemgang af vurdering/ afdækning og foranstaltningsforslag.
Vi tilbyder:
• En spændende dagligdag med mangeartede arbejdsopgaver
• Høj faglighed og tværfagligt arbejde
• Godt teamsamarbejde og tæt kollegialt arbejdsmiljø
• Gode udviklingsmuligheder
Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der kan forventes
ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsitua-tionen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en
periode.
Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveﬂytning efter gældende regler.
Stillingen aﬂønnes i henhold til Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folke-skolen i Grønland m.ﬂ. § 10 stk. 1 i
løntrin 32 og et årligt særligt tillæg på 10.160 kr.
Børneattest er påkrævet.
For yderligere oplysninger vedr. arbejdsområder kan du kontakte ledende skolepsykolog, Trudy Høy Kreutzmann, telefon +299 64 54
30 eller mobiltelefon +299 49 27 51, e-mailadresse: thkr@kujalleq.gl.
Ansøgningsfristen er: fredag den 21. april 2017
E-mailsadressen kan benyttes til fremsendelse af ansøgningen, såfremt man har underskrevet og indscannet ansøgningen med tilhørende bilag.
Ansøgning med kopi af eksamenspapirer og relevante bilag stiles til:
Kommune Kujalleq
Att: HR Afdeling
Postboks 514
3920 Qaqortoq
job@kujalleq.gl
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Lederstillinger

Lærerstillinger

Sydøstsjællands Idrætsefterskole
SØGER NY FORSTANDER

Vores afholdte forstander har efter 25 år på skolen
valgt at gå på pension, og vi søger derfor en ny
forstander til at udvikle vores boglige profil
og højne vores sportslige niveau.

Du vil få ansvaret for den daglige drift samt faglig,
pædagogisk og økonomisk ledelse. Du vil i samarbejde
med viceforstander, sekretær, 16 lærere og 12 praktiske
medarbejdere skulle føre skolen sikkert ind i fremtiden.
Vi forestiller os, at du har stor interesse for idrætten, og
at du vil vægte skolens arbejdsmiljø højt.

VI FORVENTER bl.a.:

Gode lederegenskaber,
kompetencer i adm./
økonomistyring.
Videreudvikling af skolen
med respekt for tradi
tioner og inddragelse af
medarbejdere.
Tydelighed, mod og
masser af drive.

VI TILBYDER bl.a.:

En velfungerende idræts
efterskole, en engageret
medarbejderstab, en
arbejdsplads med ambition
er, med idræt, faglighed,
humor og trivsel i fokus.
Ledelses og udviklings
muligheder.

ANSØGNINGSFRIST
mandag d. 3. april.

Ansøgning med CV sendes til skolens bestyrelsesformand, Claus H. Larsen, chl@lyngkilde.dk,
LÆS MERE PÅ
som også kan kontaktes for yderligere
oplysninger på mail eller på 40 30 41 71.
SOES-IDRAET.DK

SKOLELEDER TIL KOLIND CENTRALSKOLE
Syddjurs Kommune

Brænder du for at lede arbejdet med, at alle børn på Kolind Centralskole skal blive så dygtige, de kan? Brænder du for ledelse og
pædagogisk udvikling? Og har du lyst til at stå i spidsen for den
videre udvikling af en veldrevet skole med et højt ambitionsniveau –
så er denne stilling måske noget for dig.
Spændende ledelsesopgave og gode udviklingsmuligheder
Du skal fortsætte arbejdet med at realisere skolens vision ”Alle vil
lykkes”, og med respekt for det eksisterende bliver det din opgave,
at bringe skolen fremad med progression og nyskabelse for derved
at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læring, udvikling
og trivsel.
Erfaren lederprofil med udstråling, humor og pondus
Vi søger en erfaren, engageret og tydeligt kommunikerende leder,
der formår at sætte retningen for skolens videre udvikling. Du skal
have lyst til at skabe en stærk samarbejdskultur og være god til at
gå i dialog med både elever, forældre, ansatte og eksterne samarbejdspartnere.
Du kan læse mere om stillingen, organisationen og opgaverne på
www.syddjurs.dk, hvor der også er en uddybende stillingsbeskrivelse.

LÆRERE SØGES
Vi har en lærer, der går på pension og skal desuden
bruge en barselsvikar. Yderligere udvider vi med en
deltidsansat lærer.
Derfor søger Sct. Joseph Søstrenes Skole i Nykøbing F.
fra 1. august 2017:
1 fuldtidsansat lærer, 1 deltidsansat lærer (ca. 50 %) og
en fuldtidsansat lærer i barselsvikariat.
Vi forestiller os, at du kan dække nogle af følgende fag:
Dansk i indskolingen, matematik på alle trin, musik, engelsk, historie, billedkunst og måske natur og teknologi.
Du er uddannet lærer og ønsker at undervise på en skole med holdninger og faglighed.
Skolen er en katolsk skole, som bygger på det kristne
livs- og menneskesyn, og den er et tilbud til såvel katolske som ikke-katolske elever. Vi har 337 glade og motiverede elever fra 0. til 9. klasse. Positive, engagerede
forældre og en personalegruppe på 42 personer.
Vi arbejder ikke med tilstedeværelsespligt for lærerne,
så du behøver kun være her, når du underviser eller har
møder. Din forberedelse planlægger du selv.
Se mere om os, vores menneskesyn og vores måde at
drive skole på www.sct-joseph-nyk.dk
Du bedes i ansøgningen gøre opmærksom på, hvilke af
stillingerne du er interesseret i.
Ansøgning med bilag (eksamensbevis og udtalelser)
stiles til skoleleder Steen Dissing og sendes på mail til
steen.dissing@sct-joseph-nyk.dk og skal være skolen i
hænde senest d. 18. april kl. 8.00. Samtaler med bestyrelsen forventes afholdt i uge 17.
Ansættelsen og aflønningen sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og LC/OC
samt organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.
Yderligere oplysninger og aftaler om besøg kan fås ved
henvendelse til skoleleder Steen Dissing på tlf: 5485
1211eller 2033 1211, eller viceskoleleder John Hansen
på 2061 4581.
Vi ser meget gerne, at du kommer på besøg, inden du
søger. Vi er også åbne for besøg i påskeferien. Ligeledes er du velkommen til at medsende en video, hvor
du fortæller lidt om dig selv, hvis du har lyst til at prøve
det.

Ansøgningsfristen er den 18. april kl. 9.00.

Bispegade 6 / 4800 Nykøbing F.
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Lærerstillinger

Kvik-nr. 42735686

Elementary School Principal, 519292 Singapore

Vanløse
Privatskole
VANLØSE PRIVATSKOLE SØGER DANSK- OG
KLASSELÆRER TIL INDSKOLINGEN
Untitled-2 1

Teacher for Overseas Family School Singapore
§ Ansøgningsfristen er den 31. mar. 2017

Kvik-nr. 43004886

Koglen - intern skole, 7270 Stakroge

Vi søger en lærer, som brænder for arbejdet som dansk- og klasselærer i de yngste klasser. Stillingen er på fuld tid og pr. 1. august 2017.
Ud over dansk vil vi
gerne
19/04/12
10.50 have dækket matematik, men det er
ikke en betingelse. Fagfordeling i øvrigt efter aftale.
SKOLENS PROFIL
Drømmer du om at arbejde på en skole, hvor klassekvotienten
er på 20 (et spor), og hvor du vil komme til at undervise i et miljø
præget af et tæt samarbejde med meget læringsvillige elever
og positive forældre? Vi har pædagogisk frihed til at skabe vores
egen hverdag. Vi har tilstedeværelsespligt, når det giver mening,
og frihed til at forberede sig hjemme.
Se det fulde stillingsopslag på: www.vanloeseprivatskole.dk
Løn efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC,
herunder lokale løntillæg. Vanløse Privatskole indhenter børneattest, og der skal fremvises straffeattest.
Spørgsmål om stillingen og skolen kan rettes til skoleleder Søren
Sørensen på telefon 3871 5685. Ansøgning med relevante bilag
skal være skolen i hænde senest onsdag den 19. april kl. 12 og
kan sendes til LN@vanloeseprivatskole.dk eller pr. post til Vanløse
Privatskole, Linde Alle 34-38, 2720 Vanløse.

Skolelærere til Koglen
§ Ansøgningsfristen er den 26. mar. 2017

Kvik-nr. 43022148

Osted Skole, 4320 Lejre

Skoleleder til Osted Skole i Lejre Kommune
§ Ansøgningsfristen er den 28. mar. 2017

Kvik-nr. 43024134

Provstegårdskolen, 5200 Odense V

Skoleleder til Provstegårdskolen
§ Ansøgningsfristen er den 26. mar. 2017

Kvik-nr. 43082492

Samsø Efterskole, 8305 Samsø

Samsø Efterskole søger 4 undervisere
§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2017

Kvik-nr. 43099551

jobannoncer
FRA LÆRERJOB.DK

Møn Friskole, 4780 Stege

Møn Friskole søger skoleleder fra 1. juni 2017

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

Lederstillinger

§ Ansøgningsfristen er den 27. mar. 2017

Øvrige job

Kvik-nr. 43115343

Sydskolen, Hørve, 4534 Hørve

3 lærere og 1 pædagog til Sydskolen, Hørve
§ Ansøgningsfristen er den 30. apr. 2017

Kvik-nr. 43182997

Kvik-nr. 42131551

Pedersborg Skole, 4180 Sorø

Greve Privatskole, 2670 Greve

Skoleleder til Pedersborg Skole i Sorø

Lærer til barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 24. mar. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 24. mar. 2017

Kvik-nr. 42284068

Kvik-nr. 43408764

Hundige Lille Skole, 2670 Greve

Vanløse Privatskole, 2720 Vanløse

Lærer til udskolingen

Dansk- og klasselærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 31. mar. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 19. apr. 2017
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Kvik-nr. 43444089

Ida Holsts Skole, 5700 Svendborg

Sankt Annæ Gymnasium, 2500 Valby

Matematiklærer til Ida Holsts Skole

Primary teachers for English section

§ Ansøgningsfristen er den 20. apr. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 27. mar. 2017

Kvik-nr. 43487094

Kvik-nr. 43571206

Holbæk Private Realskole, 4300 Holbæk

Sydøstsjællands Idrætsefterskole, 4690 Haslev

To lærere søges ...

Ny forstander

§ Ansøgningsfristen er den 27. mar. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 09. apr. 2017

Kvik-nr. 43488337

Kvik-nr. 43575635

Randersgades Skole, 2100 København Ø

Sankt Annæ Gymnasium, 2500 Valby

Skoleleder til Randersgades Skole

Lærere til Europaskolens danske sprogsektion

§ Ansøgningsfristen er den 03. apr. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2017

Kvik-nr. 43500928

Kvik-nr. 43712578

MISI Kujalleq, 3020 Qaqortoq

Marie Kruses Skole, 3520 Farum

Konsulent for specialundervisning

Lærere med fastansættelse 1. august 2017

§ Ansøgningsfristen er den 21. apr. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 28. mar. 2017

Kvik-nr. 43501024

Kvik-nr. 43704809

MISI Kujalleq, 3020 Qaqortoq

Morten Børup Skolen, 8660 Skanderborg

Tale-/høre-/sprogkonsulent

Skoleleder til Morten Børup Skolen

§ Ansøgningsfristen er den 21. apr. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 01. apr. 2017

Kvik-nr. 43486898

Kvik-nr. 43736565

Hedelyskolen, 2670 Greve

Børneskolen Filadelfia, 4293 Dianalund

Visionær faglig leder med souscheffunktion

Lærer til overbygningsklassen

§ Ansøgningsfristen er den 27. mar. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 24. mar. 2017

Kvik-nr. 43488772

Kvik-nr. 43023157

Greve Privatskole, 2670 Greve

Sct. Norberts Skole, 7100 Vejle

Greve Privatskole søger lærer

Afdelingsleder for udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 30. apr. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 20. apr. 2017

Kvik-nr. 43533552

Kvik-nr. 43771707

Kolind Centralskole, 8560 Kolind

ZBC Næstved, 4700 Næstved

Skoleleder til Kolind Centralskole

10.-klasselærere

§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 06. apr. 2017

Kvik-nr. 43574934
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Kvik-nr. 43571488

Kvik-nr. 43801972

Nordstjerneskolen, 3200 Helsinge

Tingkærskolen, 5220 Odense SØ

Lærer eller pædagog til Skolehuset

Ambitiøs skoleleder til Tingkærskolen

§ Ansøgningsfristen er den 24. mar. 2017

§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2017
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Annoncer bragt her i
bladet kan ses i deres fulde
længde på folkeskolen.dk

Kvik-nr. 43803106

Sct. Joseph Søstrenes Skole, 4800 Nykøbing F

Lærere søges
§ Ansøgningsfristen er den 18. apr. 2017

bazar
I KKE-KOMMERCIELLE ANNONCER

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

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.

Oplev de ægte
Andalusien. Byhus tilleje

Fantastisk udsigt
til Middelhavet

FRA DLF-MEDLEMMER

Kvik-nr. 43804052

Region Hovedstaden, Geelsgårdskolen, 2830 Virum

Audiologopæd/tale-høre-konsulent
§ Ansøgningsfristen er den 05. apr. 2017

Kvik-nr. 43804176

Fenskær Efterskole, 7620 Lemvig

Værkstedslærer søges til Fenskær Efterskole
§ Ansøgningsfristen er den 24. apr. 2017

Kvik-nr. 43843671

Egedal Kommune, 3660 Stenløse

Ambitiøs distriktsskoleleder

Bo blandt venlige spaniere i smukt beliggende
bjerglandsby udenfor turistområderne. Fra 2500/
uge Tlf 21914712
Telefon: 21914712

Penthouse på
Islands Brygge

Stor penthouse lejlighed
udlejes i det eksklusive
Kas/Tyrkiet.

Med havneudsigt, 2 altaner og 2 soveværelser.
Udlejes i uge 27 og 28.
5000kr. pr. uge. Skiftedag lørdag.

Telefon: 22812918
www.lejlighedkas.dk

Telefon: 22565504

§ Ansøgningsfristen er den 02. apr. 2017

Kvik-nr. 43845737

Gribskolen, 3230 Gribskov

Lærere til Gribskolen
§ Ansøgningsfristen er den 29. mar. 2017

Kvik-nr. 43845546

Fjelsø Friskole, 9620 Aalestrup

Friskolelærer med flair for musik
§ Ansøgningsfristen er den 06. apr. 2017

Penthouse - Ferie
på Frb./Kbh.

Til rolige røgfrie gæster
udlejes 130 m2. 4 pers.
eller børnefamilie. Tæt på
metroen. Ugepris 3500.
Telefon: 29433914

Sydlangeland – Klise Nor

Hyggeligt stråtækt hus
på 86 m2. Udsigt over det
fredede Klise Nor og videre over vandet til Ærø

Telefon: 30491751 / 62561841
www.vesteregn.dk

Andalusien. Smuk
bjergby Nijar

København, Indre
By v. Kgs. Have.

Lejlighed på 65m. med
alt til 2 pers. Tæt ved
Granada, naturpark, små
bugter,vidunderlige strande og skønt klima altid.

Lejl. på 81 m2 v. Kgs.
Have. Påske, weekends/
hverdage fra maj (450/
nat), sommer (uge
26,27,29). 3000/uge.

Telefon: 22213344

Telefon: 40813118

Dobbelthus m.
pool Provence ved
Mt. Ventoux

Liseleje. Sommerhus
udlejes

Hyggeligt ældre moderniseret sort sommerhus
udlejes. Plads til 2 børn og
2 voksne. 2800 kr/ uge.
Tlf 61656548
Telefon: 004561656548

Kvik-nr. 43710235

Copenhagen City School, 1610 København V

Dansklærer til udskoling
§ Ansøgningsfristen er den 17. apr. 2017

Kvik-nr. 43854812

Vestsjællands Idrætsefterskole, 4281 Gørlev

Spændende og inspirerende danselærer
§ Ansøgningsfristen er den 09. apr. 2017

Kvik-nr. 43842424

Ærø Efterskole, 5970 Ærøskøbing

Ærø Efterskole søger viceforstander
§ Ansøgningsfristen er den 15. apr. 2017

Landsbyhus i
Sydfrankrig

Velfungerende lille hus
i gammel by nær Pyrenæerne. 7 km fra MIddelhavet. Bilfri cykelvej til
stranden.
Telefon: 44480904 /
21603445
www.la-petitesse.dk

Skønt byhus i Hundested
Kun 300 m. fra havn
og strand. 6 sengepl.
og gammel have.Udlejes i uge 28, 29 og 30.
3500kr. ugl.incl.forbrug.
Telefon: 28489933 /
21903744

Unik1600-tals lejlighed
i charmerende bjergby.
Veludstyret med udsigtsbalkon med stole. 6
personer.
Telefon: 61376860
www.close2rome.com

Dejligt hus 6-8 pers. med
opvaskemaskine. Roligt
beliggende med gåafstand til svm.hal, tennis,
golf, fiskesø mm.
Telefon: 61553215/56286727
www.draabys.dk

Sælges. Bylejlighed i
Bargemon i Provence

Skøn feriebolig I Havneby
på Rømø. Flot udsigt og
skøn velvære.
Telefon: 51764750
www.romo-feriehus.dk

Telefon: 30234399
http://cadefrene.free.fr

Arrild Ferieby,
Sønderjylland

Nær Rom-fantastisk
panoramaudsigt

Stressfri zone på Rømø
med havudsigt

Skøn udsigt, 4/5 pers, pr.
hus, 2 sovevær,terrasse
m gril,stort terræn,roligt
belig.

To vær. m spisekøkken
samt bad og toilet. 60m2
i gammelt byhus nær
byens charmerende torv.
Pris. 600.000 kr.
Telefon: 20915253

FOLKESKOLEN / 06 / 2017 /

149519 p40-49_FS0617_Lukkestof.indd 47

47

17/03/17 15.35

rubrikannoncer

Skolerejser med indhold
• Berlin m/bus 5 dg/2 nt fra kr. 1.025,- pr. person
• Hamburg m/bus 3 dg/2 nt fra kr. 795,- pr. person
• Cesky Raj & Prag m/bus 6 dg/3 nt fra kr. 1.795,- pr. person
• London m/fly 5 dg/4 nt fra kr. 2.110,- pr. person
• Budapest m/fly 5 dg/4 nt fra kr. 1.760,- pr. person

Kontakt os
og få et tilbud!

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

Tlf. 98 12 70 22 • info@eurotourist.dk • www.eurotourist.dk

ITALIEN HOS HANNE

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

Eller nær TOSCANA, 2 landhuse
med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille
have, udlejes hele året fra kr. 3.200/uge.

Billige studieture/grupperejser
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,Hamborg 4dg fra kr………………......950,-

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863

BLIV KLOG PÅ
SKOLEREJSER

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

Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445

www.StudieXpressen.dk

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland

www.6401.dk

IDRÆTSLEJRSKOLE SåvEL SOm aLm. LEJRSKOLE
To idrætshaller samt en svømmehal m.m.

SKOLEREJSER

Se ny
hjemmeside

F.eks.:
• Berlin fra 698,-/pers.
• Krakow fra 1.588,-/pers.
• London fra 1.798,-/pers.
• Budapest fra 1.448,-/pers.

Brøndumvej 14-16 / 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 11 90 / jammerbugt@idraetscenter.dk
www.idrætscenterjammerbugt.dk

Overlad planlægningen af jeres skolerejse til os - sammen
når vi frem til, hvad der passer netop jeres gruppe bedst!
Vi laver busrejser og flyrejser til hele Europa.

SPECIALIST I STUDIEREJSER

EDINBURGH

Mange spændende ting at se
– ring og hør nærmere

London...... fra kr. 1450

r fo r Prag.......... fra kr. 1695
E n o p la g t tu
fra kr. 1795
sserne Krakow......
8 -9 -10. kla
Barcelona.. fra kr. 2095
g.
eli
ku
ers
ov
og
g
ggeli

Byen er både hy
e de unge færdes Pris inkl. fly t/r og 4 nætter
Her er det trygt at lad
med morgenmad
TLF. 7020 9160 | WWW.SBTOURS.DK på egen hånd.
fra

kr. 1995

Ring på 8020 8870 og få en uforpligtende snak.
Tommy og Kirsten sørger for, at jeres skolerejse er i
trygge hænder.

Tommy Iversen

Kirsten Kallesøe

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

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere.
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, lønog arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.

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

S T U DE

ER

Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
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

SKAM-SERIEN SOM UNDERVISNINGSFORLØB
FA G B L A D F O R U N D E R V I S E R E

N R. 0 6

|

23 . MA RTS

|

20 17

2½ ÅR EFTER SENESTE ÆNDRING:

STADIG KRITIK AF
LÆRERUDDANNELSEN
De nye lærere gøres til Pisa-forvaltere,
vurderer professor. Censorformand
bekymret for fagligheden.
LÆS TEMA FRA SIDE 6

UNDERVISERNE
KENDER IKKE
DE STUDERENDE
LÆS SIDE 10

STUDERENDE
VIL HAVE MERE
PRAKTIK
LÆS SIDE 12

WWW.LPPENSION.DK

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30:

D

Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424,
ll@llnet.dk • www.llnet.dk
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Lærer Anders Bondo Christensen
træffes i foreningens sekretariat
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Kompagnistræde 32 · 1208 København K · Tlf: 7010 0018
Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

Esbjerg
Skolegade 81, 3.
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.

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

Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.
Du kan også sende en mail via hjemmesiden

Hanne Birgitte Jørgensen,
chefredaktør, ansvarshavende,
hjo@folkeskolen.dk
Henrik Ankerstjerne Hermann,
bladredaktør, hah@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

A

dlf@dlf.org
www.dlf.org

LÆ
R

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Dorte Andreas
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden
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USKOLET VED MORTEN RIEMANN

FOR KORTE NYHEDER

Enstavelsesord
stadig den foretrukne kommunikationsstrategi
for elever til skole-hjem-samtale

Enstavelsesord og et blik rettet stift mod gulvet er stadig den foretrukne
kommunikationsstrategi for elever, der sidder til skole-hjem-samtaler. Det
bekræfter flere observatører. At det ofte kun bliver til tilkendegivelser som
»jah«, »narjh«, »mmmåske«, »m-mh«
og, hvis bølgerne går højt, småytringer som
»fint nok«, »kan godt være« og »ved ikk’
rigtig« undrer flere lærere og skoleledere:
»Altså, det er jo simpelthen et af den her
generations primære kendetegn, at de elsker
at være i centrum. Mig, mig, mig – ikke? Og
her har de så hele femten minutter uafbrudt
uden pause, vartet op med Bastogne-kiks
og frisk vand på kanden, hvor helt op til fire
voksne mennesker har viet deres dyrebare
tid til simpelthen udelukkende at beskæftige
sig med netop dem. De sidder jo midt mellem far og mor og to lærere – bogstaveligt
talt som blommen i et æg! Og hvad kan de
så mande sig op til at fremstamme i den
situation? Ing-en-ting! Næh nej, det er de
da sandelig for fine til åbenbart«.
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Økonomisk
trængte H&Dlærere må slå
sten-saks-papir
om sav, saks og
symaskine
Der er stor forskel på, hvor meget der er at
gøre godt med, når der skal indkøbes materialer og redskaber til undervisningen i
det nye fag håndværk og design på landets
folkeskoler, viser en ny undersøgelse. Og når
skoler med trængte budgetter skal beslutte
sig for, hvilke indkøb der skal prioriteres, er
lærerne tvunget til at tænke kreativt. »Hos
os slår vi sten-saks-papir om sav, saks og
symaskine«, forklarer en lokal håndværk og
design-lærer. En anden fortæller, at de på
hans skole var nødt til at slå terninger for at
finde ud af, om de havde råd til at indkøbe et
parti hvide plasticbægre, som han udtrykker
det: »Der var ikke så meget at rafle om«.

Geografilærer ikke
umiddelbart parat til
at ændre forudindtaget mening om dette
Walmanns Show,
selv om lækker kollega
synes begejstret.
Stolt samfundsfagslærer: Min 9.-klasse
har klart ændret
motivation, siden
Merete Riisager kom
til.
Opslag foran kontor
med gode råd til digital
dannelse skrevet på
Olivetti PT 505 med
næsten nyt farvebånd.
Musiklærer har haft
ørepropper i siden
april 2014.

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