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

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

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

Læs sammen består af en Arbejdsbog,
Læsebog og Lærervejledning. Køb af
Lærervejledning (649 kr.) giver adgang til
170 kopiark med spil og aktiviteter m.m.

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

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

Læsebogen indeholder både voksen- og elevtekster. Alle elevtekster er differentierede på
sh

sssh

Kapitel
Kapitel 11 ·· Spionen
Spionen fra
fra Nordskoven
Nordskoven

Hokus pokus. En ny sten.

1

Kapite 1 · Spionen fra Nordskoven ?
?? ?

u

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

Få 20%
introrabat ved
bestilling inden
skolestart

Læringsmå

u æ

se en a -ky-mist
- -
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• Hvad er det, Spion-sten-glukken skal hapse, og hvad tror du, Alkymisten skal bruge det

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

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

SAMMEN.

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

159 kr. ekskl. moms

Af Conni C. Isgaard. Illustreret af Vibeke Wang.

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

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

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

nogle bogstaAlle bogstaver skrives i stuen, men
flagermusen på
ver er modige og tør kigge op til
ned til musen
loftet, og andre bogstaver tør kigge
i stavelser.
i kælderen. Forklar, at ordet er delt
ned til Alfely-træHjælp sten-glukken med at finde
mål, ål, bål, nål.
et ved at gå på ord, der rimer: sål,
der sidst?
Læsebog: s-h-siderne. Hvad skete
Repetér fokusord. Genlæs s-h-historien.
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SYSTEMET TIL BOGSTAVINDLÆRING OG STAVNING
Har du brug for et solidt og systematisk stave- og grammatikmateriale, der kan bruges til alle klassetrin? Stav følger forenklede
Fælles Mål og de seneste retskrivningsregler. Systemet understøtter både fælles undervisning og individuelt arbejde – nemt
og lettilgængeligt for læreren.
giver en række fordele for underviseren; bl.a.
er Stav Online 100 % selvrettende, giver et løbende overblik over
klassens og elevernes fremskridt, sikrer fokus på faglige mål,
giver mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler
og elevplaner. Fås til 1.-8. klasse.
indeholder opgaverne fra elevhæftet samt
ca. 600 supplerende opgaver til hvert klassetrin.

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

Bestil gratis
prøveperiode på
stav-online.dk
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Lærer Mia
Thulstrup om
at tage sig tid til
elevrelationerne.

Bundne opgaver
for ny minister
Har det egentlig en betydning, hvem der bliver
undervisningsminister? Er skolepolitikken ikke
så forligsbelagt, at en ny minister ikke kan rokke med
ørerne, uanset hvilken side af Folketinget vedkommende stammer fra?
Nej, faktisk har Liberal Alliances Merete Riisager
haft stor indflydelse på folkeskolen, selv om hun blev
minister for en reform, hun var modstander af. For
en minister kan sætte en retning, skrive en vejledning
og starte forsøg, som kan præge folkeskolen og få et
fastlåst politisk flertal til at give indrømmelser. Se bare
debatten om målstyring kontra dannelse.
Men uanset hvem der sætter sig i stolen, skal vedkommende håndtere i hvert fald to udfordringer, hvis
folkeskolen stadig skal være for folket og ikke kun for
dem, der ikke har råd til andet: udsultningen af folkeskolen og lærerflugt/lærernes arbejdstid.
To af de mest relevante bud på en ny minister finder kommentatorerne i rød blok (se artikel side 6).
Ane Halsboe-Jørgensen (Socialdemokratiet) er der
nok mange, som ikke lige kan huske hvem er. Hun udgav sidste år en bog sammen med Pernille RosenkrantzTheil, hvori de argumenterer for, at økonomiske beregninger for sociale indsatser bør indregne afkastet af for
eksempel at helbrede alkoholikere – så de selv og deres
børn får et bedre liv og koster samfundet færre penge.

Lærer Jorge Mose
Fernandez om
undervisning, der ind
imellem ryger helt
af sporet.

Fængselsbetjent
Kim Vestergaard
Winther om at give
elever gode råd.

Mange humanister er ikke glade for bogen, fordi
den gør menneskeproblemer op i penge. Bogen er ikke
desto mindre et opgør med en tankegang, der placerer sociale indsatser og forebyggelse entydigt under
udgifter.

Man kan godt dagdrømme over et
scenarie med en undervisningsminister, som over for Finansministeriet
argumenterer for, at skolen ikke kun
er en udgift, men også en investering
for samfundet.

Foto: Ida Wang

Et andet bud er KL’s formand for børne- og undervisningsudvalget, socialdemokraten Thomas Gyldal
Petersen. Han er og har været dybt involveret i at forsøge at finde en ny start for samarbejdet mellem DLF
og KL omkring lærernes arbejdstid og i nedsættelsen
af den såkaldte lærerkommission, som skal fremlægge
anbefalinger til efteråret.
En eventuel ny socialdemokratisk regering vil være
interesseret i at få en minister, som kan få løst spørgsmålet om lærernes arbejdstid.
Selv om regeringen ikke forhandler lærernes arbejdstid, vil det være den nye regering, der sætter
retningen for Moderniseringsstyrelsen, som forhandler
på statens vegne og trækker i trådene bag de kommunale overenskomstforhandlinger. Som mange kan
huske, var det Mette Frederiksen, der var beskæftigelsesminister i 2013 og lagde navn til indgrebet – herunder de regnestykker, som sløjfede velerhvervede
rettigheder uden kompensation.
Og så er der jo hele listen af skoleinterne udfordringer med test og skoledagens længde. Kedsomhed
bliver ikke et problem i hjørneværelset ved Frederiksholms Kanal.
Hanne Birgitte Jørgensen,
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Få to
ekstra
fribilletter
Book værkstedet
senest 28. juni

Gør dine
elever til
energi
agenter
Hverv din 5. eller 6. klasse som
energiagenter i skoleværkstedet
Energiagent for en dag. Værkstedet
er gratis, når entréen er betalt.
Se mere og book på experimentarium.dk/
energi-agent-for-en-dag

Få tilskud til transporten

Få på op til 5.000 kr. i transporttilskud.
Søg senest 14. juni 2019. Det er legende let.
Se hvordan på experimentarium.dk/
transporttilskud
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Thomas, Mette,
Karen eller Ane

Hvem bliver ny
undervisningsminister?
Se, hvem de politiske
kommentatorer peger på.

»Jeg slog
ham ikke«

Helle Jørgensen fik valget mellem bortvisning
og frivillig opsigelse, da en elev anklagede hende
for at slå. Retssagen frifandt hende.
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THOMAS GYLDAL
PETERSEN
Socialdemokratiet
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Skal KL’s
Thomas Gyldal
være folkeskolens
nye minister?

Født 1975, søn af en pædagog og en maskinarbejder.
Uddannet cand.scient.pol. og
arbejdede i den socialdemokratiske folketingsgruppe og som
konsulent i Dansk Byggeri og
Dansk Metal, inden han i 2011
blev borgmester i Herlev, hvor
han havde siddet i kommunalbestyrelsen siden 1997. Han
har siddet i KL’s bestyrelse
siden 2017 og været formand
for KL’s børne- og undervisningsudvalg siden marts 2018.
Thomas Gyldal Petersen har
været en markant stemme i
skoledebatten de seneste år.
For eksempel i forbindelse med
lukning af små skoler, kompetenceløft og skoleforsøg, hvor
han har udtrykt sig kritisk over
for den førte politik på Christiansborg.

Hvem skal overtage posten som undervisningsminister? Kommentatorerne tror på en kvinde
– måske Ane Halsboe Jørgensen. Eller formanden for KL’s børne- og undervisningsudvalg.
TEKST PERNILLE AISINGER

U

anset hvem der vinder valget, får
Danmark en ny undervisningsminister. Merete Riisager fra Liberal
Alliance genopstiller ikke. Ser man
på den lange bane, har langt de fleste undervisningsministre – ligesom på alle andre
ministerposter – været mænd. Men ser man
på de seneste 50 år, har ni ud af 14 været
kvinder.
Folkeskolen har spurgt tre politiske spåkoner og -mænd, Hans Engell, Lars Trier
Mogensen og Amalie Lyhne, hvem de tror
på som kommende undervisningsminister.
Og der er stor tiltro til, at valget falder på en
kvinde – særligt hvis det bliver en socialdemokratisk regering med Mette Frederiksen som
statsminister.
»Politisk skal Mette Frederiksen bruge et
rimeligt stærkt hold af kvinder. Hun kan ikke
som kvindelig socialdemokratisk statsminister
møde op med tre fjerdedele mænd. Antallet
af rigtige ministerkandidater er begrænset.

6/
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Men hun skal bruge seks-syv, som er kvinder«, siger Hans Engell.

Flest bud på Ane Halsboe-Jørgensen
De tre politiske iagttagere har forskellige
bud og forskellige favoritter. Den eneste, de
alle tre peger på, er 35-årige Ane HalsboeJørgensen, som i dag er næstformand for
den socialdemokratiske folketingsgruppe og
børneordfører på Christiansborg. Lars Trier
Mogensen har hende som første bud:
»Hun har gennem længere tid beskæftiget sig grundigt og kompetent med erhvervsuddannelserne, og hun vil efter min
vurdering være det suverænt stærkeste
kort, som Mette Frederiksen kan spille på
undervisningsministerposten. Ane HalsboeJørgensen er en af de kvikkeste kvinder i Socialdemokratiet og vil måske kunne komme
til at vække mindelser om Ritt Bjerregaard i
Undervisningsministeriet. Bare uden skandalesager«, siger han.

Amalie Lyhnes første bud er socialdemokraten Pernille Rosenkrantz-Theil.
»Hun er jo i dag formand for undervisningsudvalget. Men måske skal hun bruges
som beskæftigelsesminister eller socialminister?« funderer Amalie Lyhne, der også peger
på, at Socialdemokratiet kunne finde en minister uden for folketingsgruppen:
»Det kunne for eksempel være Thomas
Gyldal, som er borgmester i Herlev og har
været stærk i den offentlige debat. Men der
har været meget ballade internt på området
under Merete Riisager, så måske man vil prioritere at få én, som kender Christiansborg og
historikken rigtig godt. Mit bedste bud er en
af de to førstnævnte«.
Thomas Gyldal Petersen, der også er formand for KL’s børne- og undervisningsudvalg,
er Hans Engells favorit:
»Han er en særdeles erfaren kommunalpolitiker og en af Mette Frederiksens nærmeste. Han kender Christiansborg og sidder i

METTE ABILDGAARD

Det Konservative Folkeparti
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Født i 1988, datter af en lastbilchauffør og en social- og sundhedshjælper.
Uddannet cand.soc. i 2013 og arbejdede som kommunikationsmedarbejder
på Betty Nansen Teatret, indtil hun blev valgt ind i Folketinget i 2015. Gruppeformand 2016, gruppesekretær 2017 og politisk ordfører 2018. Har fem
ordførerskaber, men har ikke siddet på folkeskole- eller børneområdet. Hun har
dog fra sin post som ligestillingsordfører beskæftiget sig med folkeskoleområdet, for eksempel i forbindelse med fædres ret til at få mails fra skoleintra.
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ANE HALSBOE-JØRGENSEN
Socialdemokratiet

Fo t o : F o l k

Født 1983 i Brovst, datter af en gymnasielærer og en socialrådgiver. Uddannet cand.scient.pol. og arbejdede som blandt andet lærervikar og konsulent i LO, før hun i 2011 kom i Folketinget. Har siden 2016
været formand for udenrigsudvalget, har siddet i en række udvalg og er i dag også børneordfører. Udgav
i 2018 bogen »Det betaler sig at investere i mennesker« med Pernille Rosenkrantz-Theil. »Her og nu er
det måske en besparelse at skære i støtten til et udsat barn. Men lige rundt om hjørnet risikerer vi, at det
barn falder igennem og ender på en uheldig vej i livet«, sagde hun til folkeskolen.dk ved bogens udgivelse.
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KAREN ELLEMANN
Venstre

Født 1969, datter af en politiker og en sekretær. Uddannet lærer og arbejdede blandt
andet som lærer fire år, inden hun kom i
Folketinget i 2007. Har været minister for
fiskeri, ligestilling, nordisk samarbejde, social- og indenrigsminister og miljøminister.
Har været folkeskoleordfører og medlem af
børne- og undervisningsudvalget fra 2011
til 2014. Gruppeformand for Venstres folketingsgruppe.
Talte som skoleordfører for høj faglighed. »Når vi har et af de dyreste skolesystemer, kan man med rette forvente, at det
faglige niveau også er i top. Derfor er det
selvfølgelig ikke godt nok, at vi ikke får mere
ud af alle de resurser, der bliver investeret i
folkeskolen«, sagde hun til folkeskolen.dk.

KL’s bestyrelse, og så kender han til alle de
udfordringer, der ligger i forhold til lærernes
arbejdstid og arbejdet med kommissionen.
Han sidder centralt i Socialdemokratiet og er
en borgmester med gode resultater. Jeg ser
ham som favorit til posten – og under alle
omstændigheder som kommende minister«.
Hans Engells to andre bud er de socialdemokratiske folketingsmedlemmer Mattias
Tesfaye, som han dog mere tror på som integrationsminister, og Kaare Dybvad.
Dybvad tror Lars Trier Mogensen også på,
ikke mindst på grund af hans debatbog om
de lærdes tyranni.
»Heri udfolder han en ny, socialdemokratisk fortælling for uddannelsespolitikken
i det 21. århundrede, og han er nok det tætteste, Socialdemokratiet i dag kommer på en
ideologtype, altså en slags rød Bertel Haarder«, siger han.
Lars Trier Mogensens tredje bud er den
tidligere børne- og ungeborgmester i Køben-

havn Anne Vang Rasmussen (Socialdemokratiet).
»Hun var et lysende politisk talent, ja,
hun fremstod næsten som en yngre udgave
af Mette Frederiksen, inden hun forsvandt
ind i forvaltningen. Men Anne Vang kommer kun i spil, hvis Ane Halsboe-Jørgensen
og Kaare Dybvad får tilbudt andre ministerposter. For med Mette Frederiksens kampagne om at være »børnenes statsminister«
bliver undervisningsministerposten én af
de allervigtigste i en ny regering, og derfor
vil valget mest sandsynligt falde på én fra
inderkredsen«, pointerer Lars Trier Mogensen.
Mette Frederiksen har meldt ud, at hun
går efter en socialdemokratisk regering, men
skulle det ende anderledes, mener Amalie
Lyhne også, at Socialistisk Folkepartis Jacob
Mark kan komme i spil.
»Han er meget ung, men han har til gengæld vist stort talent, og så er han vellidt
FOLKESKOLEN / 10 / 2019 /
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UNDERVISNINGSMINISTRE
DE SENESTE
50 ÅR
Merete Riisager (LA),
28. november 2016

overalt på Borgen. Han har erfaring som undervisningsordfører«, siger hun.

Ellen Trane Nørby (V),
28. juni 2015

Svært at pege på gode blå kandidater

Christine Antorini (S),
3. oktober 2011
Troels Lund Poulsen (V),
8. marts 2011

Hvis blå blok vinder valget, tror Amalie Lyhne
hverken på Dansk Folkeparti eller Liberal Alliance i regering.
»Så bliver det enten en ren V-regering eller
måske nok en VK-regering. Karen Ellemann
fra Venstre har ministererfaring, og hun får
sjældent fjender – det kan der være brug for i

Tina Nedergaard (V),
23. februar 2010
Bertel Haarder (V),
18. februar 2005
Ulla Tørnæs (V),
27. november 2001
Margrethe Vestager (B),
23. marts 1998
Ole Vig Jensen (B),
25. januar 1993
Bertel Haarder (V),
10. september 1982
Dorte Bennedsen (S),
5. januar 1979
Knud Heinesen (S),
22. december 1978
Ritt Bjerregaard (S),
13. februar 1975
Tove Nielsen (V),
19. december 1973
Ritt Bjerregaard (S),
27. september 1973
Knud Heinesen (S),
11. oktober 1971
Helge Larsen (B),
2. februar 1968

8/
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erfaring. Men Mette Abildgaard er stadig
bedste bud fra Det Konservative Folkeparti
og Karen Ellemann fra Venstre«, siger Amalie
Lyhne.
Hans Engell mener, at det er nærmest
umuligt at sige, hvem det kan blive, hvis blå
blok vinder valget, også fordi man ikke ved,
hvilken regering det i så fald vil blive:
»Det vil være en post, som både Det Konservative Folkeparti og særligt Venstre gerne
vil have. Men der er ikke nogen helt oplagte,
for selv om folkeskolen og undervisning har
fyldt og fylder rigtig meget, er der ikke ret
mange, der har slået sig rigtigt op på det
politisk. Og uanset hvor vigtigt området er,
så er det også en meget krævende og til tider
en meget utaknemmelig post. Det er meget
svært at tjene medaljer«.

Vigtigt for lærerne at få en kendt

Næst efter at have
en stærk person
fra sin egen side er
det bedste at have
en stærk person fra
den anden side.
Hans Engell,
politisk kommentator

ministeriet nu. Hvis det skal være en konservativ, kunne det være Mette Abildgaard. Flere
konservative ministre er på vippen til overhovedet at blive valgt, men Mette Abildgaard
i Nordsjælland er ret sikker på genvalg. Det
Konservative Folkeparti har ikke mange talenter i folketingsgruppen, men Mette Abild
gaard er ét af dem«.
Alternativt kan det blive en af de to nye
profiler i Københavns Storkreds, som kæmper
om pladsen for Det Konservative Folkeparti,
Marie Høgh og Nikolaj Bøgh.
»I forhold til den nuværende folketingsgruppe vil de begge udgøre et markant løft,
og skulle Det Konservative Folkeparti komme
i regering, kunne de derfor også være ministerpotentiale på trods af deres manglende

Hans Engell tror ikke, at folkeskolen kommer
til at fylde meget i valgkampen. Dels fordi
undervisningsminister Merete Riisager ikke
genopstiller, dels fordi andre emner – klima,
udlændingepolitik, nedslidning og ulighed –
kommer til at fylde meget.
»Til gengæld kommer skolen til at fylde
meget på den anden side af et valg. Der er
man nødt til at tage hul på de svære diskussioner, som man har lovet hinanden ved overenskomstforhandlingerne – hele organiseringen af lærernes arbejdstid, som lige nu ligger
i udvalgsarbejdet, vil give politiske diskussioner, når kommissionen er færdig«.
Og det får ham så til lige at nævne Thomas
Gyldal igen som egnet undervisningsministerkandidat.
»Der vil ligge en kæmpe opgave i forhold
til DLF og arbejdstiden og også på en række
andre uddannelsesområder, når vi kommer
ind i en ny valgperiode. Så det skal være en
robust type, og Thomas Gyldal er godt testet«,
siger Hans Engell.
Og han vil ikke være belastet af at have siddet på KL’s side af bordet i forhandlingerne?
»Nej, hvis du er professionel politiker,
handler det ikke om, hvilken side du kommer fra, så vil du varetage alles interesser. Jeg
kunne forestille mig, at det for DLF og andre
organisationer vil være en fordel at få én ind,
der kan stoffet. Næst efter at have en stærk
person fra sin egen side er det bedste at have
en stærk person fra den anden side, én, der
er dygtig og tør noget, én, der ved, hvad det
handler om«.
pai@folkeskolen.dk

Vi bruger løbet til at samle hele skolen om en fælles sag. Eleverne har selv taget initiativ til løbet,
og ansvaret for arrangementet ligger hos elevrådet. Det giver stor involvering og et stærkere
fællesskab mellem eleverne – helt i tråd med FN’s verdensmål om aktivt medborgerskab.
Klavs Norup Lauridsen, skoleleder på Langeskov Skole

”Motion, fællesskab og en god sag”

Meld din skole til
Team Rynkeby Skoleløbet 2020
Tag et sugerør i munden og træk vejret igennem det. Prøv så at løbe lidt. Er det svært? Ja!
305 danske skoler satte lungerne på skoleskemaet, da de fredagen før påskeferien
deltog i Team Rynkeby Skoleløbet til fordel for Børnelungefonden.
Løbet gav ikke bare røde kinder, sved på panden og en større
forståelse for, hvordan hverdagen er for de godt 100.000 børn,
som lever med nedsat lungefunktion – elevernes indsats
resulterede også i en donation på ikke mindre end 6,2 mio. kr.
til Børnelungefonden. Pengene skal nu bruges til at finansiere
livsvigtig forskning i kritiske lungesygdomme blandt børn.
Hvis din skole skal være en del af Team Rynkeby Skoleløbet i
2020, så tilmeld dig GRATIS på

team-rynkeby.dk/tilmeldskole
(senest 18. februar 2020).

Team Rynkeby Skoleløbet 2020 afvikles fredag før påskeferien – fredag den 3. april 2020.
Team Rynkeby Fonden er en almennyttig fond, der støtter børn med kritiske sygdomme.
Alle indsamlede midler fra Team Rynkeby Skoleløbet går ubeskåret til Børnelungefonden.

PSYKISK ARBEJDS MILJØ

Lærer frifundet
for vold:
» Han går stadig på
skolen, men jeg
har ikke et job«
Helle Jørgensen havde været lærer i 16 år på en skole, da
hun blev politianmeldt for at slå en elev. I dag er hun frifundet.
Lærernes fagforening melder om flere sager, hvor elever
anklager lærere for at slå.

TEKST MARIA BECHER TRIER · FOTO PETER HELLES

M

ads kan ikke sidde stille. Han
snakker. Højlydt. Sidekammeraten
snakker med, men stemmen er
mere dæmpet. Helle Jørgensen
er ved at gennemgå et spørgeskema med
eleverne i historie. Hun holder fingeren op
for munden og tysser på Mads. Flere gange
beder hun ham om at tie stille. Flere elever
markerer med fingre i vejret, men når de får
ordet, er det svært at høre, hvad de siger.
Mads snakker, og han har opmærksomheden
vendt mod sidemanden. Helle Jørgensen
bevæger sig hen mod Mads. I en pludselig
bevægelse lægger hun armen omkring hans
skulder. Mads bliver forskrækket.
Klokken er 13.40. Det er tirsdag den 18.
september 2018.
»Kan du så følge med. Hvor mange gange
har jeg bedt dig om at lade være med at
snakke?« spørger Helle Jørgensen roligt. »Det
ved jeg ikke«, siger Mads. »Er det én gang, to
gange, tre gange, fire gange, fem gange eller
seks gange?« spørger hun. En elev siger ja til,
at det er seks gange, mens flere andre siger, at
det er mindst syv gange. Helle Jørgensen fortsætter timen, og Mads følger undervisningen.
Efter timen går eleverne stille og roligt ud
af klassen. Helle Jørgensen bliver og hjælper
to dukse med at rydde op. Imens går Mads
ind i naboklassen og råber: »Helle har slået
10 /
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mig«. Han trækker sin T-shirt over hovedet,
så læreren og eleverne i naboklassen kan se,
at han har et mærke mellem skuldrene. På
gangen møder Helle Jørgensen Mads, læreren
og elever fra naboklassen. »Du er en psykopat,
du har slået mig. Jeg har fået et rødt mærke«,
råber han. Helle Jørgensen tænker: Hvad er
det for en historie, som han vil fortælle derhjemme? Hun fortæller Mads, at hun er nødt
til at ringe til hans far.

PAS PÅ BERØRINGER
Lærere skal passe på, når de berører elever. I
1929 udsendte Undervisningsministeriet en
cirkulærebeskrivelse, hvor det blev anbefalet
lærere, at alle berøringer af børn – »venlige som
uvenlige« – der ikke er absolut nødvendige, bør
undgås. Grunden til cirkulæret var, at ministeriet fik flere sager, hvor læreres berøringer førte
til misforståelser. Cirkulæret gjaldt indtil 1987.
I dag er det bekendtgørelse om fremme af god
orden i folkeskolen, som danner rammerne om,
hvad en lærer må og ikke må. I paragraf 10 står
der, at en lærer ikke må anvende mere magt
end nødvendigt. Der er kun tre situationer, hvor
læreren må bruge magt. Det gælder, hvis eleven
øver vold mod sig selv, hvis eleven øver vold mod
andre, eller hvis eleven ødelægger eller beskadiger ting.
Men ligesom i Helle Jørgensens tilfælde er
der mange gråzoner. Derfor råder Børns Vilkår til,
at skoler har klare retningslinjer for, hvad lærere
skal gøre, hvis de bliver anklaget.

»Hvis man har brugt magt, er det vigtigt at få
talt med barnet om det. Det er voldsomt for børn
at blive taget fat i, og det kan opleves anderledes
for barnet end for de voksne. Læreren må aldrig
overhøre, at et barn siger, at en lærer sparkede
eller slog. Man skal tage fat i det med det samme og italesætte, at det er alvorligt. Både for
barnets skyld og for den voksnes«, siger seniorkonsulent i Børns Vilkår Bente Boserup og tilføjer, at det skal være fast procedure, at forældre
også orienteres, når der har været en episode.
DLF har ikke opgjort, hvor mange af de sager, foreningen yder bistand til, der handler om
anklager mod lærere om overgreb. Konsulent i
Danmarks Lærerforening Henry Holm arbejder
med afskedigelsessager og har hjulpet Helle
Jørgensen. Han vurderer, at hans afdeling i hvert
fald har 150 sager om året, hvor lærere kritiseres
for ulovlig magtanvendelse.
»Der er ingen tvivl om, at antallet af ansættelsesretlige sager, som følge af at lærere har
brugt magt i skolen, er stigende. Det samme
gælder politianmeldelser af lærere«, siger Henry
Holm.
Han peger på en øget klassekvotient, at lærerne har flere undervisningstimer og mindre tid
til at samarbejde og forberede sig, og at kommunerne har strammet visiteringen til specialklasser og støtteordninger som årsager til, at DLF
ser flere sager i dag end tidligere.
»Muligheden for at inkludere de elever, der
har øget behov for lærerkontakt, er forringet.
Lærernes arbejdsvilkår er forringet, og det pres-

Situationen var
helt uvirkelig.
Helle Jørgensen
skulle bortvises
for noget, hun
ikke havde gjort.
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Helle Jørgensen
har stadig kontakt
til elever og kolleger på sin gamle
skole.

ser både elever og lærere i konfliktsituationer.
Alt det her betyder, at mange af de her sager
begynder som arbejdsmiljøproblematikker. Selv
når lærere italesætter behov for støtte, eller de
føler sig presset, så bliver de mødt med et krav
om, at de må klare problemerne bedst muligt«,
siger Henry Holm

KRISEPSYKOLOG
Efter optrinnet på skolens gang ringer Helle
Jørgensen til Mads’ far. Han tager ikke telefonen. Hun indtaler en besked på telefonsvareren, pakker sine ting sammen og går ud til
sin cykel. Da hun er halvvejs hjemme, ringer
Mads’ far tilbage. Helle står af cyklen, tager
telefonen og fortæller, at Mads nok vil komme
hjem og fortælle, at hun har slået ham. Hun
forklarer, hvad der er sket, og nægter at have
slået Mads. Faren siger, at han vil undersøge
sagen nærmere.
Helle Jørgensen har en underlig fornemmelse i maven, da hun kommer hjem. Hun
kan mærke, at det her kan blive problematisk.
Hun ved, at Mads’ tidligere klasselærer har
haft problemer med samarbejdet med forældrene. Hun får fat i afdelingslederen på skolen
og forklarer ham situationen. De aftaler, at hun
skal komme tilbage på skolen. Da hun sidder
på cyklen, tænker hun: Hvad kan det her ende
med? Hun er vant til at få ros fra kolleger, forældre og elever, og hun har aldrig før oplevet,
at nogen har anklaget hende for at slå.
Klokken 15.30 er Helle Jørgensen tilbage
12 /
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på skolen. Faren har i mellemtiden ringet til
afdelingslederen og anklaget Helle Jørgensen
for at slå. Hun møder tillidsrepræsentanten
og afdelingslederen på kontoret. Hun fortæller, hvad der er sket. Følelsen af at blive
beskyldt for noget, som hun bare ved, at hun
ikke har gjort, overmander hende.
»Jeg har ikke slået Mads«, siger hun flere
gange. Hun begynder at græde. Afdelingslederen kan se, at hun er rystet, og foreslår, at
Helle Jørgensen bliver hjemme næste dag.
Hun nikker ja tak, da afdelingslederen tilbyder hende at snakke med en krisepsykolog.
Samme aften klokken 20.28 bliver Mads
undersøgt på skadestuen. Her finder lægen
»ingen synlige skader på ryggen«. På højre
skulder ses et lille rødt mærke. Det er uklart,
om mærket stammer fra hændelsen.

KOMMUNEN
Helle Jørgensen bor og arbejder i en nordsjællandsk kommune. Personalechef i kommunen
Kim Nissen udtaler sig ikke om konkrete sager,
men han fortæller, at der i kommunen er anklager mod lærere en til to gange om året. Kommunen har ikke retningslinjer for, hvordan man
håndterer anmeldelser om vold. Anklager om
vold behandles som alle andre tjenstlige sager.
»Vi er meget forsigtige i starten. Vi vurderer
altid, hvilken type sag det er. Hvis vi får oplysninger om noget, der kan være strafbart, er vi meget
opmærksomme på, at vores handlinger ikke ødelægger beviser. Vi tjenestefritager altid medar-

bejderen. Man kan sige, at det er et disciplinært
skridt. Men det er for at beskytte både børn og
den ansatte«, siger Kim Nissen.
Han fortæller også, at der er forskel på anklager om vold og anklager om pædofili.
»Hvis det drejer sig om vold, og forældrene
ikke ønsker at politianmelde, gør vi det oftest
heller ikke. Men hvis det drejer sig om beskyldninger om pædofili, så politianmelder vi altid, for
at sagen kan blive undersøgt«.
Ved en anklage bliver den ansatte altid indkaldt til en tjenstlig samtale og tilbudt at have
en bisidder med, som ofte er en tillidsrepræsentant eller en repræsentant fra DLF, fortæller Kim
Nissen.
»Nogle gange skrider vi til afskedigelse eller
bortvisning, selv om sagen ikke ender med en
dom. For eksempel hvis der i forbindelse med
sagen er sket overtrædelse af ansættelsesretlige
forhold. Hvis der ikke er sket overtrædelse af ansættelsesretlige forhold, eller der er faldet dom,
vender læreren tilbage til skolen«, siger Kim Nissen. Men det kan være svært at vende tilbage til
skolen:
»Jeg har desværre også erfaringer med, at
sager bliver malet voldsomt op af børn og voksne, selv om der ikke har været tjenstlige forseelser. Og selv om vi som arbejdsgiver har haft tillid
til den pågældende lærer, så har kolleger og forældre set skævt til vedkommende. Det er nogle
meget ulykkelige sager«, siger Kim Nissen og
understreger endnu en gang, at han ikke udtaler
sig om konkrete sager.

5 gode råd
BORTVISNING
Torsdag morgen ringer afdelingslederen til
Helle Jørgensen og fortæller, at forældrene til
drengen har politianmeldt hende. De aftaler,
at hun kommer op på skolen klokken 10.
Helle Jørgensen underskriver et referat af den
samtale, de havde tirsdag på skolen. Bagefter
tager hun hjem.
Klokken 15 bliver hun ringet op af afdelingslederen og bedt om at komme til møde
på skolen klokken 17. Først da hun og tillidsmanden er på kontoret, får de at vide, at
det drejer sig om en tjenstlig samtale. Helle
Jørgensen bliver helt paf, da de siger, at det
drejer sig om en bortvisning. Hun synes,
situationen er helt uvirkelig. Hun bliver anklaget for noget, hun ikke har gjort, og så skal
hun straffes.
Helle Jørgensen får et papir i hånden,
hvorpå sagen er beskrevet, og hvor der står,
at det på baggrund af sagen er ledelsens opfattelse, at »du groft har misligholdt dit ansættelsesforhold«. Kommunen vil indlede en
bortvisningssag. Helle Jørgensen føler, at hendes livsgrundlag bliver trukket væk. Hvordan
skal hun få arbejde inden for sit fag? Hvem vil
have en lærer, der er bortvist? Hun fastholder, at hun ikke har gjort noget, der kan give
anledning til en bortvisning. Helle Jørgensen
får at vide, at hun ikke må kontakte hverken
lærere eller elever, og at hun vil modtage
mere i sin e-Boks.
Tillidsmanden tager kontakt til kredsen,
som henter hjælp i DLF. Dagen efter får DLFkonsulent Henry Holm sagen. Han forstår
ikke, hvorfor kommunen i denne situation
ikke afventer afgørelsen af sagen. Henry Holm
forhandler med kommunen. Efter forhandlingerne får Helle Jørgensen valget mellem
en øjeblikkelig bortvisning eller en frivillig
opsigelse med fire måneders løn. Hun vælger
det sidste.

RETSSAGEN
28. februar 2019. Fem måneder efter at Mads
har anklaget hende for at slå, sidder Helle
Jørgensen ved et bord midt i retten i Hillerød.
Hun er den anklagede. Ved et bord til venstre
sidder anklageren. Ved et bord til højre
sidder hendes forsvarer. Foran hende er et
bord med tre dommere. På tilhørerrækkerne
er hendes eksmand og hendes storebror.
Hendes tanker kredser hele tiden om, at hvis
hun bliver dømt for det her, så er der begået
et justitsmord. Hun fortæller i retten, at hun
er positivt indstillet på samfundstjeneste, hvis
hun bliver dømt.

➊K
 end skolens retningslinjer om magtanvendelse.
➋H
 av klare teamaftaler om handlinger i
forhold til enkelte elever, der udfordrer.
➌H
 vis du er i tvivl om en hændelse – søg
straks sparring hos tillidsrepræsentant
eller kollega.
➍S
 kriv notat om hændelsen med fokus på
før, under og efter. Pas på med at skrive
noget, som er selvinkriminerende. Lad
arbejdsmiljørepræsentanten eller tillidsrepræsentanten læse det igennem, før det
sendes til ledelsen.
➎G
 enopret tilliden. Tænk igennem, hvad
du selv kunne have gjort anderledes i
situationen, før du taler med din leder.
Kilde: DLF

På det tidspunkt har Helle Jørgensen fået
job på en anden skole. Men hun har ikke fortalt skolen om sagen, for advokaten og DLF
har rådet hende til at lade være, fordi hun ikke
er dømt for noget. I retssalen bliver der afspillet videoafhøringer af tre af de elever, som var
til stede i klassen, da episoden fandt sted. Den
ene af videoafhøringerne er af en elev, hvis
mor har henvendt sig på skolen og sagt, at
eleven siger, at Helle Jørgensen ikke har slået.
Men ingen af eleverne siger helt det samme.
Da dommeren siger: »Anklagede frikendes«, er hun lige ved at afbryde og råbe »yes«.
Men hun holder det lavt, og hun bliver så
glad, da hun hører dommerne uddybe, at
hun har handlet fuldt fornuftigt, inden for
hvad der var pædagogisk forsvarligt. Alle tre
dommere er enige om frifindelsen.
»Jeg har hele tiden vidst, at jeg var uskyldig«, siger Helle Jørgensen i dag, hvor hun
sidder i sit hus få hundrede meter fra den
skole, hvor hun underviste i 16 år uden klagesager. Samme skole, som ville bortvise hende,
da klagen kom. »Jeg har ikke mødt en eneste,
der har betvivlet min historie. Så det er ikke
et problem at bo i den samme by. Mine kolleger hilser på mig, og elever kommer forbi.
Mine gamle elever er dybt fornærmede. Jeg
har mødt stor opbakning, og mange af mine
kolleger kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke bliver ansat igen«, siger Helle Jørgensen.
I dag er Helle Jørgensen på ny jobsøgende
– uden at det har nogen direkte forbindelse
med sagen. Hun er fyldt af en følelse af uretfærdighed.

»Han går stadig på skolen, men jeg har
ikke et job. Der er intet sket for ham, og det
har haft enorme konsekvenser for mig. Jeg er
ikke blevet tilbudt at vende tilbage til skolen,
ikke engang en undskyldning har jeg fået. Jeg
er rystet over, hvor dårligt stillet man er i sin
ansættelse som lærer. Jeg håber, at min historie medvirker til, at der er lærere, der ikke
bliver behandlet ligesom jeg«.
mbt@folkeskolen.dk

Artiklen er blevet til ved hjælp af gennemgang
af referater af møder mellem Helle Jørgensen og
skolen samt retsdokumenter. Derudover har vi
interviewet en kollega, den lokale lærerkredsformand, personalechef i kommunen Kim Nissen,
konsulent i DLF Henry Holm og lærer Helle
Jørgensen. Folkeskolen har via kommunen kontaktet elevens familie, men de har ikke ønsket at
medvirke i artiklen. Elevens navn er ændret for
at beskytte barnets identitet.

Skræddersyede, billige
studieture

til under kr. 1.700,-

Berlin | Bus
Hamborg | Bus
Amsterdam | Bus
Prag | Bus
Dublin | Fly*
Budapest | Fly
Bruxelles | Fly
Warszawa | Bus
Barcelona | Fly
London | Fly
Cesky Raj | Bus

| 3 dg/2 nt..
| 3 dg/2 nt..
| 6 dg/3 nt..
| 6 dg/3 nt..
| 5 dg/4 nt..
| 5 dg/4 nt..
| 5 dg/4 nt..
| 6 dg/3 nt..
| 5 dg/4 nt..
| 5 dg/4 nt..
| 6 dg/3 nt..

665
795
1.115
1.295
1.400
1.498
1.499
1.575
1.598
1.695
1.695

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

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk
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Gode
læseoplevelser
starter på
læsløs.dk

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

Skriveskud

Skriveklar

SkriveSituationer

danskdirekte.gyldendal.dk

skriftligfremstilling5-6.gyldendal.dk

læsløs.dk er et nyt frilæsningssite med 370 letlæsningsbøger til eleverne i
0.-6. klasse. Hver bog har tilknyttet opgaver, som er særligt tilrettelagte, så de
understøtter elevernes læseforståelse. Websitet indeholder desuden kreative
værksteder. I værkstederne arbejder eleverne kreativt, skriftligt, mundtligt og
visuelt med de bøger, de har læst. Elevernes arbejde på læsløs.dk understøttes
af modellerende eksempler, instruktionsvideoer m.m.
Prøv det nye frilæsningssite gratis i 30 dage på læsløs.dk

K LI P F R A NETTET

16. maj 2019 | kl. 13.28

Foto: Folketinget

SF vil hente penge
fra byprivatskolerne
til bedre inklusion
Lærerne skal på efteruddannelse, og så
skal folkeskoler have ekstra penge, hvis de
opretter en specialafdeling. Sådan lyder
nogle af punkterne i et inklusionsudspil fra
Socialistisk Folkeparti. Pengene vil partiet
blandt andet hente via en ny tilskudsmodel
til de frie grundskoler.
Ambitionen om, at flere skal inkluderes i
folkeskolen, har ikke haft den tilsigtede virkning, og mange steder har inklusion udviklet
sig til en kommunal spareøvelse. Sådan lyder
det fra Socialistisk Folkeparti, som nu lancerer et inklusionsudspil, der skal hjælpe sko-

lerne til at løfte inklusionsindsatsen. I alt vil
partiet tilføre folkeskolen én milliard kroner.
Pengene til de mange elementer vil Socialistisk Folkeparti hente fra flere fronter, lyder
det fra Jacob Mark.
Partiet er blandt andet klar til at sænke
koblingsprocenten, der bestemmer størrelsen
af statsstøtten til fri- og privatskolerne. Men
hvor Socialdemokratiet ønsker at sænke koblingsprocenten fra de nuværende 76 til 71,
foreslår Socialistisk Folkeparti at udvikle en
helt ny model for tilskuddet til de frie grundskoler.

Foto: Thomas Arnbo
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bje@folkeskolen.dk

15. maj 2019 | kl. 13.04

Anders Bondo stiller op til endnu
en periode som lærerformand
Anders Bondo Christensen – Lærerforeningens længst siddende formand – melder
sig nu klar til endnu en periode, når der er
valg på DLF’s kongres til oktober. Han har
dog gjort det klart, at han kun kan levere
det nødvendige engagement, hvis det bliver
med næstformand Dorte Lange.
»Jeg har fået mange opfordringer til
at stille op igen. Det betyder meget, at jeg

16 /

»Overordnet vil vi tage noget af den økonomi ud, der ligger i den seneste finanslov, så
det vil sige, at koblingsprocenten skal nogle
procenter ned. Og så ønsker vi at ændre koblingsprocenten til et socioøkonomisk tilskud.
Vi mener, at skoler, der tager et socialt ansvar, skal have mest, og de, der ikke gør, skal
have mindre. Vi er nemlig ikke bekymrede for
privatskolerne inde i byerne. Men vi er bekymrede for friskolernes økonomi. Dem vil vi
gerne sikre, og det får vi taget hånd om med
den model«, siger Jacob Mark.

synes, at vi har en meget velfungerende
hovedstyrelse, og at jeg har opbakning hele
vejen rundt. Allervigtigst at jeg har en kone,
som endnu en gang har sagt, at hun bakker
op om det her«, siger Anders Bondo.
Morten Refskov, formand for Ballerup
Lærerforening, har tidligere meddelt, at
han stiller op til posten som næstformand i
kampvalg mod Dorte Lange.

FIK DU
LÆST:

Foto: Steen Brogaard

21. maj 2019 | kl. 08.13

Magnus Heunicke: Vi skal have
en femårsplan for frisk luft

9. maj 2019 | kl. 15.38

20. maj 2019 | kl. 09.03

22. maj 2019 | kl. 13.40

22. maj 2019 | kl. 06.19

Gribskov vil gøre de
nationale test frivillige

Aabenraa: 200 timer,
lærerne selv kan placere

Roskildes lærere får en
arbejdstidsaftale

Efter omtalen af problemerne
med de nationale test har
Gribskovs politikere bedt forvaltningen søge om, at testene
kan blive frivillige for kommunens skoler. »Vi udfordrer
de gældende regler og sætter
skolerne fri til at vælge de evalueringsmetoder, som skaber
et reelt billede af elevernes
læring. De nationale test giver ikke mulighed for at følge
den enkelte elevs læring, og
dermed er det ikke et optimalt
redskab for lærerne«, skriver
formand for børne-, idræt- og
familieudvalget Sisse Krøll
Willemoes.

Lærerne i Aalborg Kommune har
fået en arbejdstidsaftale, der indebærer et gennemsnit på 750
timers (25 lektioner a 45 minutter) fagfaglige undervisningstimer per lærer per år. Som led i
aftalen får hver lærer 200 timer,
som de selv definerer, hvornår
og hvordan de vil bruge. Aftalen
sikrer også, at skolelederen udarbejder en opgaveoversigt for hver
enkelt lærer. »Jeg håber, at lærerne med denne aftale vil opleve
mere fleksibilitet i hverdagen,
som kan sætte endnu mere fokus på det professionelle lærerliv«, siger formand for den lokale
lærerkreds Mads Lund.

Det har jævnligt været på byrådets dagsorden i Roskilde, og
der har også været taget en del
tilløb, men først i dag har borgmester i Roskilde Joy Mogensen
(Socialdemokratiet) og formand
for Roskilde Lærerforening Tina
Svarre Hasselager skrevet under
på en lokal arbejdstidsaftale til
erstatning af lov 409. »Et maksimalt undervisningstimetal på
780 timer +/- 30 timer, således
at der kan være den nødvendige
fleksibilitet i forhold til organisering og sammenhæng i undervisningsopgaverne samt eventuelle
økonomiske udfordringer«, står
der i aftalen.

20 aktive folkeskolelærere stiller op til
Folketinget

FAGLIGE DAGE

Når stemmerne tælles op efter
valget den 5. juni, sidder i alt
59 læreruddannede kandidater og venter i særlig spænding på det endelige resultat.
20 af dem er til daglig folkeskolelærere. Dertil kommer tre
lærerstuderende og fem folkeskoleledere.
Af de partier, der har svaret, er kun Liberal Alliance
uden en eneste lærer på stemmesedlen. Mens partierne
Nye Borgerlige, Stram Kurs og
Klaus Riskær Pedersen ikke
har svaret på, om de har læreruddannede kandidater.

FAGLIGHED OG FORNØJELSE I TIVOLI ER BLEVET DIGITALT
7.-10. KLASSE FRA D. 12. AUGUST – 20. SEPTEMBER

NYHED!
NU OGSÅ
SOM APP

“Der er rigtig mange af de forsøg, eleverne laver herinde,
man kan bruge direkte i undervisningen.”
Lærer, Ådalens Skole om Faglige Dage

Skærp dine elevers appetit på naturfag med observationer,
undersøgelser og eksperimenter i Tivolis mange forlystelser.

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

TILMELD DIN KLASSE OG LÆS MERE PÅ TIVOLI.DK/DA/SKOLER/FAGLIGE+DAGE
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MEDLEMSKONFERENCER
Professionel dømmekraft

Inklusion - Køn - Den professionelle stemme
Kan vi udvikle handlerummet, hvori den professionelle dømmekraft udøves? Kan og skal
der tages højde for børnenes køn i undervisningen?
Kan vi udfordre påstande om, at skolen er for
piger, eller at drengene er problemet?
Hvorfor er den fagprofessionelle stemme
under pres, og kan det fagprofessionelle
sprog styrke sin position?

Det er gratis at deltage, og foreningen dækker
dine rejseudgifter efter gældende regler.
Få mere at vide hos din tillidsrepræsentant og
på www.dlf.org, hvor du kan tilmelde dig og se
hele programmet.

Det er nogle af de spørgsmål vi går i dybden
med på efterårets medlemskonferencer.

2 konference á 2 dage (lørdag – søndag) og
1 konference af 3 dage (fredag – søndag)

Nyd en weekend på et af foreningens dejlige
konferencecentre sammen med kolleger fra
din arbejdsplads og resten af landet. Bliv
inspireret, diskuter, reflekter og tag det
bedste med hjem.

Ansøgningsfristen er den 19. jun. 2019.

DANMARKS
LÆRERFORENING
dlf.org

26. – 27. okt. 2019, Sinatur Hotel GL.Avernæs
01. – 03. nov. 2019, Sinatur Hotel Skarrildhu
23. – 24. nov. 2019, Sinatur Hotel Gl. Avernæs

K LI P F R A NETTET

15. maj 2019 | kl. 05.52

Modelfoto: Peter Helles Eriksen

Nye tal: Chikane, trusler
og vold mod lærere er
ikke noget særsyn

Mere end halvdelen af lærerne er ifølge en ny undersøgelse blevet kaldt nedværdigende ting som
kælling, luder og idiot. Den gode nyhed er, at få lærere oplever at blive udstillet på sociale medier.
Vold og trusler er ikke en sjældenhed i
folkeskolen. Det slår en ny rapport fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning
og Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø endnu en gang fast.
Her svarer over halvdelen af de adspurgte folkeskolelærere, at de har oplevet
at blive kaldt nedværdigende ting som for
eksempel kælling, luder og idiot. Mindst
en gang månedligt oplever 15 procent, at
de decideret er blevet råbt ad eller skældt
ud på en truende facon, mens knap otte
procent er blevet truet med en genstand.
I forhold til vold svarer 20 procent, at

de sjældent bliver slået, men at det dog
sker, mens ni procent svarer, at det sker
månedligt eller oftere. 7,4 procent af underviserne er blevet skubbet til mindst
en gang månedligt, og også knap syv
procent af lærerne har været udsat for
at blive sparket mindst en gang månedligt. 20 procent oplever at blive sparket
sjældnere.
I Danmarks Lærerforening ser formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget Thomas Andreasen med stor
alvor på de nye tal for chikane, vold og
trusler mod lærere.

»Det er dybt bekymrende, at vi nu igen
får slået fast, at niveauet for vold og trusler er meget højt i folkeskolen«, siger Thomas Andreasen og peger på, at det også er
bekymrende, at antallet af hændelser ikke
er faldet trods den store opmærksomhed,
der har været på at mindske vold og trusler
igennem de seneste år.
Den gode nyhed er, at meget få undervisere oplever at blive udstillet på
sociale medier. Forskerne havde ellers en
hypotese om det modsatte, inden de gik
i gang.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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»I skal tage
nogle
bedre valg
end mig«
En tidligere indsat og en fængselsbetjent
besøger skoler for at fortælle eleverne, hvor
vigtigt det er at træffe nogle gode valg i livet.
Og hvordan det er i fængselsverdenen
med misbrug og hårdt hierarki.
TEKST HELLE LAURITSEN · FOTO KLAUS HOLSTING
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O
Eleverne i udskolingen lytter opmærksomt til de voldsomme historier fra
Kunos liv.

pskriften er alt for klassisk: vold i
hjemmet, forældre, der forsvandt på
værtshus og lod to små drenge passe et
spædbarn. Dårlig skolegang, smidt ud
af flere skoler, og så fulgte et misbrug
af stoffer, anabolske steroider og vold.
Meget kort fortalt var det Kunos liv.
Kuno har siddet i fængsel i mange år. I dag fortæller
han udskolingseleverne på Nordstjerneskolen i Helsinge
om at være indsat, tage stoffer og ødelægge sit liv. Han er
sammen med Kim Vestergaard Winther, der er fængselsbetjent. Det er B-siden, der står som arrangør af dagen
med foredraget »Bag om bøllen«. De to lægger op til, at
eleverne spørger – og de må spørge Kuno og Kim om alt.
Kuno røg i fængsel første gang som 18-årig. Siden kom
flere domme til.
»Sidste gang fik jeg ti år og nogle måneder. Det var en
opslidende retssag. Der var 45 vidner, og halvdelen af dem
græd, fordi de havde haft besøg af mig. Det var sgu ikke
sjovt at høre på«, fortæller Kuno lavmælt eleverne, der er
samlet i idrætssalen.
Han fortæller, hvordan han har siddet i arresten og
tænkt på sin søn. Tænkt på præcis alt det, han havde forestillet sig ikke skulle ske. Han ville jo netop gerne være en
bedre far end den, han selv havde oplevet som barn.
Eleverne lytter. Det gør indtryk, når Kuno beretter om

alle de forkerte valg, han har taget i livet, og opfordrer
eleverne til at tænke sig om. Han beder dem om at træffe
nogle gode valg og få et godt liv.

Blandt de seje drenge
I skolen var Kuno klassens klovn. »Jeg sad mest uden for
døren eller uden for skolelederens dør«.
Som ung opdagede han, at han var god til at bokse, og
det blev til både jysk og dansk mesterskab. Han var blandt
de seje drenge.
»Dengang jeg dyrkede al den sport, gik det egentlig
godt i skolen. Jeg holdt også op med at ryge, og jeg fik
både 9. og 10. klasses afgangsprøve«.
»Da jeg skulle ud af skolen, skulle jeg jo finde ud af,
hvad jeg ville være. Jeg kunne godt lide at bruge mine
hænder og være kreativ. Jeg tænkte også på at blive politibetjent ...«, siger Kuno med en lille hmmm-lyd.
»Det blev jeg så ikke«.
Han kom i tømrerlære, og første gang han kom i fængsel, var det for vold. Han var også oppe at toppes med sin
mester. Da Kuno fik sin dom, sagde mester: »Nu afsoner
du de seks måneder – og så kan du jo altid kigge forbi bagefter«. Men det gjorde Kuno aldrig.
Han fortæller, hvordan han drak for meget, og en dag
han var meget fuld, tog han amfetamin. Han var hundesyg
bagefter, men næste weekend tog han mere. I fængslet
begyndte han at tage anabolske steroider.
»Ved I, hvad det er? Man tager dem for at få store
arme, og fordi man tror, man er en helvedes karl«.
»Har dine tatoveringer en historie?« vil en elev vide.
Tatoveringerne op over halsen har han som regel fået
lavet, når han var på stoffer. Kuno fortæller, at han ville
ønske, at han ikke havde dem. Især når han er til skolehjem-samtale på sin søns skole. De giver et ret forkert
signal, understreger han stille.

Vendepunktet
Eleverne hører om Kunos nedture, når han ender i en
møgbeskidt sofa hos én, tager stoffer, ikke får noget at
spise og slet ikke bliver vasket eller får børstet tænder i
lang tid. Om selvdestruktive tanker.
De hører også om barndommen med vold. Hvordan
han og hans søskende må se på, at hans mor bliver slået
til blods og får slået tænder ud. At der faktisk ikke er
nogen, der reagerer, selv om flere efter hans mening må
have vidst, hvor slemt det stod til i hjemmet.
Kuno har været i de fleste jyske fængsler. »Jeg kender
altid nogle i fængslerne. Enten har jeg solgt stoffer til dem,
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Kuno røg i fængsel første gang som 18-årig. Som 37-årig er han nu i gang med at skabe sig en tilværelse uden for fængslet blandt andet ved at besøge skoler som led i SSP-arbejde.

eller også har jeg tævet dem«. Kuno fortæller, at langt de
fleste indsatte er på stoffer af en eller anden slags.
Sidste gang han blev anholdt, skete det ved, at en flok
betjente og en låsesmed låste sig ind, hvor han lå i en kæmperus. Han havde tømt en våbenklub og fik en hård dom.
Men det var så også i fængslet, at vendepunktet kom.
Han kom i et misbrugsprogram, i fædregruppe og i noget
terapi med selvudvikling.
»Først var det en underlig oplevelse. Pludselig sad
der indsatte og fortalte om al den kriminalitet, de havde
begået. Det fortæller man ellers ikke til politiet. De talte
også om, hvordan de følte det. Det var jeg slet ikke vant
til. Sådan nogle bløde ord taler man normalt ikke om i et
fængsel«, siger Kuno.
Han går rundt foran eleverne og taler stille jysk i mikrofonen. Indimellem spørger han en elev om noget, og
ellers er det bare ham, der taler.
Om at han har fået kontakt til sin familie igen. Om at
han nu ved, at han har overskredet mange grænser i sit
liv. Om nu at skulle bo selv på en pension med fodlænke
i nogle måneder. Om at være sammen med sin søn. Men
også om at søge pension, fordi han har fået PTSD og angst
efter et hårdt liv og efter at have været syg af kræft for et
par år siden.

Bag om
B-siden

»Heldigvis overlevede jeg«, smiler Kuno til forsamlingen, der klapper og går til frikvarter.

B-siden er en sammenslutning af personer, som
til daglig har deres gang
i miljøer, hvor folk
mistrives.

»Husk jeres drømme. Verden er din, du skal tage den,
men der kan være noget hårdt arbejde undervejs. Sig til,
hvis der er noget, du har svært ved. Samfundet vil gerne
hjælpe dig«, lyder det fra fængselsbetjent Kim Vestergaard
Winther.
Kuno og Kim er på vej rundt i udskolingsklasserne. De
skal være på skolen i to dage, besøge hele udskolingen, og
om aftenen er forældrene inviteret.
Afdelingsleder Anders Vestergård fortæller, at skolen
altid har fokus på det med at træffe de rigtige valg og at
have modet til at sige fra. Da de fik materiale fra B-siden,
så de muligheden for arrangementet. Der er ingen aktuel
problematik om kriminalitet eller stoffer på skolen, men
skolen skal være med til at fortælle om virkeligheden.
Og her hos 7.-klasserne kommer en del af virkeligheden
ind til eleverne. Den er lige foran eleverne, der sidder
samlet og lytter til fængselsbetjentens oplysninger om, at
der går 6.500 indsatte igennem fængselssystemet om året.
Og at de alle har haft drømme om noget andet.
»Jeg har altid følt mig forkert alle vegne. Jeg har mang-

Verden er din

B-siden taler blandt andet
om, hvad det vil sige at
være kriminel i Danmark
og komme i fængsel. Om
rockerbander, mobning
og misbrug.
De kriminalpræventive
foredrag er for 7.-klasser
og opefter.
Kilde: b-siden.com
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»Jeg håber, I tager
nogle gode valg.
Og husk at spørge
om hjælp, hvis der
er noget, I ikke lige
kan finde ud af«.
KIM VESTERGAARD WINTHER
Fængselsbetjent

let selvværd, men jeg tror, at det kun er noget, der er sket
i mit hoved«, siger Kuno.
I dag bruger han motion til at komme i godt humør
og til at møde almindelige mennesker. Det kan godt være
svært efter så mange år i fængsel.

Prisen for ti gram heroin
»Jeg synes, det var modigt af Kuno at gøre noget ved det«,
siger en elev. En anden spørger, om han stadig har stero
ider i kroppen.
»Nej, ikke mere, men min kropsstørrelse er grundlagt
dengang«, forklarer han.
De taler om, hvad empati er. At nogle kriminelle ikke
har empati. Kim Vestergaard Winther spørger, om de tror,
man kan vænne sig til at se sin mor få bank. Om de tror,
det kan blive hverdag. Nej, for hvis man reagerer sådan, så
har man mistet sin empati.
Kim Vestergaard Winther deler små plasticposer rundt
blandt eleverne og understreger, at de ikke må åbne dem.
Eleverne ser noget forskræmte ud over de små poser med
hvidt pulver og brunt pulver – indtil nogle prøver at lugte
til poserne.
»Det er flormelis, tror jeg«.
»Hæ, og det her er bouillon«, lyder kommentarerne.
Også cayennepeber og vaskepulver deles rundt i små
poser.
»Denne lille pose ville koste mig otte måneder i fængsel, hvis det var heroin. Og jeg har en ren straffeattest«,
forklarer fængselsbetjenten.
24 /
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Narkomisbrug
blandt unge
I 2017 har politiet registreret
markante stigninger i beslaglæggelse af stof – især hash
og ecstasy (MDMA) – sammenlignet med tidligere år.
Hvert år ser man nye psykoaktive stoffer på markedet.
Unge eksperimenterer især
med stoffer i 16-19-årsalderen. Fra 2011 til 2015 ses et
lille fald blandt unge i brug
af hash. 20 procent under
25 år har et aktuelt brug af
hash. Seks procent under
25 år har et aktuelt brug af
andre stoffer.
Der er store lokale forskelle
i narkomisbruget – for eksempel ses mest hvid heroin
til injektion i Odense, mens
man i Aalborg ser mest brun
heroin til rygning.
Kilde: Narkosituationen i
Danmark 2018

»Jeg ville miste mit arbejde, vi ville blive nødt til at
sælge vores nye hus, og min kone ville stå alene med tre
børn. Sådan en pose kan ændre utroligt meget. Hvad
tror I, det ville koste Kuno?« spørger Kim Vestergaard
Winther.
Det ville udløse resten af hans straf, og han ville ryge
tilbage i fængsel.
Fængselsbetjenten spørger lærerne, hvad det ville
betyde for en 13-14-årig elev at blive taget med heroin på
sig. En underretning, involvering af forældre, SSP og de
sociale myndigheder, lyder svaret.
Kim Vestergaard Winther fortæller, at hjernen er vores største fedtdepot. Her ophobes narkotika og alkohol.
»Man kan mærke det på misbrugere. Deres hjerner
har taget skade. Jeg er mentor for en ung pige, der har
taget hårde stoffer i flere år og er totalt hærget i dag.
Hun har taget skade, og det er så trist«.

Slås om jeres penge
Kim Vestergaard Winther taler med eleverne om, at
det kan være en form for forsvar at veje 150 kilo, være
smurt ind i tatoveringer og være udfarende over for
andre. »For eksempel lever bandemedlemmer af, at vi
frygter dem«, siger han.
»De taler om broderskab. Ha! Det handler om penge.
Hvad tror I, de slås om? Magt, penge og territorier til
stofmarkedet. Ved I, hvad de slås om? Alle jer, der sidder her og tænker, at det aldrig bliver jer. De er ude
efter jeres penge. De er ude efter at påvirke jer«.

Ungdomskriminaliteten falder

90%
Mere end

af danske unge mellem 12 og
25 år har ikke begået kriminalitet inden for det seneste år.

Børne- og ungdomskriminalitet er mere
end halveret fra
2006 til 2015, hvis
man ser på den
kriminalitet, som
politiet har
registreret.

Unge, der er udsat for at komme i kriminalstatistikken,
har ofte forældre, der har en dom, eller som har et alkoholmisbrug. Hvis for eksempel et 11-årigt barn i højrisikogruppen oplever at være glad for sit liv, giver det en beskyttelse
mod at havne i kriminalitet.
Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

En lærer fortæller om en tidligere elev på en anden skole. Han var rigtig dygtig i skolen, kom fra en velfungerende
familie og syntes nok, at han vejede fem kilo for meget. Det
gik ud over hans selvværd. Han begyndte i et fitnesscenter
og kom ind i et fællesskab dér. Begyndte at tage anabolske
steroider og kom med i rockermiljøet. Tog en slapper efter
9. klasse og kom aldrig i gang med en ungdomsuddannelse.
Nu sidder han med en dom på 13 år for drabsforsøg.

»Jeg kender ham godt«, kommer det stille fra Kuno.
Kim Vestergaard Winther slutter dagen af med at sige,
at han ikke skal bestemme over elevernes liv, men at han
håber, de tager nogle gode valg.
»Jeg ønsker for jer, at I får det gode liv. I skal jage det
gode liv derude«, siger han.
hl@folkeskolen.dk

VERDEN OMKRING OS
Hent undervisningsmaterialer til folkeskolen på Udenrigsministeriets
undervisningsportal www.u-web.dk
Find ﬁlm, billeder, interaktive websider og digitale materialer, der sætter
fagligt fokus på muligheder og udfordringer i udviklings- og vækstlande.
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DEBAT
Sæt kryds ved
folkeskolen
DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN
FORMAND FOR DLF’s
ARBEJDSMILJØ–
OG ORGANISATIONSUDVALG

Valgdatoen 5. juni nærmer sig, og vi skal
beslutte, hvor vi sætter vores kryds. Både
sammensætningen af det nye folketing,
regeringsgrundlaget og valgløfter kan komme
til at få afgørende betydning for folkeskolens
fremtid.
Fra debatter og undersøgelser ved vi, at
medlemmerne af Danmarks Lærerforening
dækker store dele af det politiske spektrum.
Vi ved ligeledes, trods de forskellige partipolitiske tilhørsforhold, at der er meget stor enighed om, hvordan lærerjobbet og folkeskolens
opgave skal udføres, så der kan leveres
undervisning af høj kvalitet. På samme måde
ved vi også, hvilke udfordringer og problemer
hovedparten af skolerne og lærerne oplever.
Langt hovedparten af problemstillingerne
kan samles under overskriften »Folkeskolens
dårlige økonomi«.
Folkeskolen skrev i forrige nummer, at
der siden 2008 over hele landet er nedlagt
tusindvis af lærerstillinger. Nærmere bestemt
har 92 ud af 98 kommuner tilsammen nedlagt
cirka 8.500 lærerstillinger, hvad der svarer til
16 procent af stillingerne. I samme periode
er skoledagen forlænget med 36 procent, og
folkeskolen skal løse inklusionsopgaven.
Det ser dog ud til, at der både før og her
under valgkampen breder sig en begyndende
forståelse blandt flere politiske partier om, at
der er en ubalance mellem de opgaver, politikerne har bestemt, at folkeskolen skal løse, og
så den økonomi, folkeskolen har til rådighed.
Valgkampen fortsætter helt frem til selve
valgdagen, så herfra skal lyde en opfordring
til at spørge politikerne, hvad de vil gøre for at
rette op på folkeskolens dårlige økonomi. Brug
for eksempel de sociale medier, benyt lejligheden, hvis du deltager i valgmøder, eller møder
en folketingskandidat ved togstationen.
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Uanset hvordan det kommende folketing
sammensættes, og hvem der bliver ministre,
vil vi i Danmarks Lærerforening fortsætte
vores arbejde med at få rettet op på folkeskolens økonomi.
Folkeskolens økonomi skal genoprettes.
Sæt kryds ved folkeskolen 5. juni.

Replik: DPU har
styrket forskningen
i skolefagene
›C
 laus Holm
Institutleder, DPU, Aarhus
Universitet

Det ser dog ud
til, at der både
før og her under
valgkampen breder sig en begyndende forståelse
blandt flere politiske partier
om, at der er en
ubalance mellem de opgaver,
politikerne har
bestemt, at folkeskolen skal løse,
og så den økonomi, folkeskolen
har til rådighed.

(...) I mit stille sind ville jeg da gerne
videreuddanne flere lærere – det ville
vi kunne gøre godt, og man skulle
være en slemt defensiv leder, hvis
ikke man var klar til at udvide forretningen.
Men realiteten er, at opgaven med
at efteruddanne lærere for godt 20 år
siden blev flyttet væk fra Danmarks
Institut for Pædagogik og Uddannelse
(DPU) i forbindelse med oprettelsen.
Opgaven blev i stedet placeret på centrene for videregående uddannelse,
der som bekendt i dag hedder professionshøjskolerne. Det er kendt stof.
Målet var og er, at professionshøjskolerne skal efteruddanne lærere til
diplomniveau inden for fagene, mens
DPU skal videreuddanne lærere til
kandidatniveau inden for et begrænset antal fagdidaktiske uddannelser.
Det er den måde, vi er organiseret
på, og frem for at begræde det synes
jeg, det mest frugtbare fremtidsperspektiv er, at vi – professionshøjskolerne og DPU – fokuserer på at gøre
samarbejdet endnu tættere.
Læs hele debatindlægget på
folkeskolen.dk/659804

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

Mød DLF på
Folkemødet
2019

Jeg er ikke illoyal,
jeg er bare ung

FOLKESKOLEN PÅ
DAGSORDENEN

›H
 elene Nissen Breddam
Lærer
I april 2013 var jeg på højskole. Jeg var
20 år og skulle lige klemme det sidste
ud af mine sabbatår, inden jeg skulle
starte på læreruddannelsen. Mens mine
nuværende kolleger var lockoutet,
demonstrerede og kæmpede for deres
vilkår, planlagde jeg festivaler, drak øl
og fotograferede.
I april 2019 er jeg ansat på en skole
i København. Jeg er 26 år, og jeg er
godt i gang med mit andet år som lærer. Mine kolleger taler om og mindes
lockouten; hvordan de demonstrerede, fik mundkurv på, at alt omkring
folkeskolen ændrede sig med to trylleslag: folkeskolereformen og lov 409.
Jeg sidder på lærerværelset, lytter til
deres historier, jeg siger ikke meget.
De sidste halvandet år har jeg
nemlig oplevet, hvordan mine holdninger og argumenter ofte bliver mødt
med den afvisende og nedladende
bemærkning: »Du kender jo heller
ikke til tiden før 2013«. Hvis jeg har
en positiv tilgang til en opgave eller et
nyt it-system, så bliver min arbejdsiver
og mit gåpåmod fejet til side med en
kommentar om, at jeg jo heller ikke
har stået model til massevis af nye
projekter, fikse idéer og mistillid fra
politikere og befolkning.

Min stemme bliver gjort ugyldig,
fordi jeg mangler en erfaring, jeg ikke
kunne have gjort mig, ligegyldigt hvor
meget jeg havde skyndt mig gennem
uddannelsessystemet. Jeg er ikke illoyal, fordi jeg ikke stod skulder ved
skulder i 2013, jeg er bare ung. Jeg er
ikke ukollegial, fordi jeg synes, det
nye it-system har potentiale. Jeg har
bare brug for at gøre mig mine egne
erfaringer.
Kære kollega. Jeg er ked af, at jeg
ikke har taget de samme kampe som
dig. At jeg ikke har de samme sår og
ar på min lærerfaglighed og professionelle stolthed. De kommer nok en dag.
Men indtil da vil jeg blive ved med
at have min mening, min arbejdsiver
og mit gåpåmod. Og hvis det en dag
slipper op, så håber jeg, at der står
en ny, ung kollega ved min side, som
kan ruske lidt op i mig. Så håber jeg,
at jeg også husker at lytte lidt en gang
imellem.

Torsdag til lørdag inviterer
vi forskere, praktikere og
politikere til at diskutere
folkeskolen på vores to
scener i Allinge.
Kom forbi til en af vores
mere end 15 debatter og
deltag i samtalen!

MEDLEMSFEST
LØRDAG KL. 17.30
Vi afslutter folkemødet
lørdag den 15. juni kl.
17.30, hvor vi sammen
med KLF og BLF inviterer
alle medlemmer til pølser,
fadøl og livemusik.

VEL MØDT I HUSET I
HAVNEGADE 21!
#fremtidenstarterifolkeskolen

INDSTIL DE BEDSTE BACHELOROG DIPLOMPROJEKTER
Lærerprofession.dk offentliggør hvert år udvalgte professionsbachelorprojekter og
pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet, så studerende og undervisere kan
hente inspiration til, hvordan gode projekter ser ud.
De bedste projekter præmieres ved en prisfest i november – men det er nu, du som
eksaminator eller censor skal indstille gode projekter, som kan inspirere og være med
til at udvikle lærerprofessionen og skolen.
Indstil projekter senest 20. august. Indstillingsskemaet finder du på:

lærerprofession.dk

SPOT

V E D C A R O L I N E S C H R Ø D E R / C S C @ F O L K E S KO L E N . D K
Illustratio

produceret en lille film med tre råd til, hvordan
man holder den gode tone online. Filmen er en
del af »Digital Genial«, der er gratis materiale,
som skal hjælpe med at styrke dialogen om
børns digitale liv på forældremøder landet over.

Foto: Costin Radu

DANS, SKAB
OG LÆS
MED DET
KONGELIGE
TEATER

fo.dk

Om ganske få måneder skal både lærere, pædagoger og forældre starte med at bruge Aula,
og med over to millioner daglige brugere bliver
det en af Danmarks største offentlige it-løsninger. Derfor har Aula sammen med Red Barnet

n: aulain

Tre råd til en god tone på Aula

Se videoen her: aulainfo.dk/foraeldreogelever/red-barnet-tre-gode-raad-til-en-god-tonepaa-aula

Folketingsvalg og valgtest for unge
Skal dine elever blive endnu klogere
på folketingsvalget og de partier,
der stiller op? Altingets nystartede
ungemedie, Spektrum, har udviklet
en partitest til valget, der er særligt
målrettet unge.
Testen består af 12 spørgsmål

om politik og samfund. Der er desuden udarbejdet en infotekst til hvert
spørgsmål samt argumenter for og
imod, og når eleverne har gennemført
testen, bliver de vist videre til både
partiernes egne sider og Spektrums
omtale af hvert parti.

Besøg Spektrum på: spektrum.altinget.dk
Illustration: Getty Images/Spektrum

Sammen med forlaget Alinea har Det Kongelige Teater udviklet
et tværfagligt forløb til 4. og 5. klasse om balletten »Napoli«. Eleverne kan blandt andet arbejde med »Napoli« som eventyr i dansk,
skabe den blå grotte i billedkunst og danse den italienske folkedans tarantellen i idræt. Forløbet er gratis og indeholder blandt
andet instruktionsvideoer med eleverne fra Den Kongelige Balletskole. »Napoli« er det første forløb i Alinea og Det Kongelige Teaters samarbejde: Mesterværker fra Det Kongelige Teater. I foråret
2020 lanceres det næste forløb om operaen »La Bohème«.
Find undervisningsforløbet »Napoli« her:
alinea.dk/det-kongelige-teater

Nyt skoleår forude!
 Bøger
 E-bøger
 Spillefilm
 Tv-udsendelser
 Digitalt udstyr
 Konkrete materialer

Lån læremidler på mitcfu.dk
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Alle har ret til

pissedårlig under
– bare ikke hele tiden

»Uden fejl er der ingen læring«, lyder det fra Alexander von Oettingen
i en ny bog om pissedårlig undervisning. »Befriende« og »helt sikkert
vigtigt at tale om«, siger lærer og skoleleder.
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Det er vigtigt, at
der er plads til at
fejle og ikke mindst
til at tale om fejlene. Det er lærer
Jorge Mose Fernandez, skoleleder
Michael Sørensen
og prorektor Alexander von Oettingen enige om.

A

TEKST PERNILLE AISINGER · FOTO LARS HORN

visning

lexander von Oettingens første år
som lærer gik ad helvede til. Hans
undervisning var pissedårlig. Havde
han ikke haft en leder, der kunne se,
at han havde andre kvaliteter, så var
han næppe endt som prorektor og anerkendt uddannelsesforsker.
Folkeskolelærer Jorge Mose Fernandez erkender også
blankt, at hans undervisning indimellem ryger af sporet –
og nogle gange er det faktisk de timer, han har forberedt
til mindste detalje. Og så siger skoleleder Michael Sørensen uden tøven, at man lige så godt kunne have talt om
pissedårlig ledelse, for det sker bestemt også.
»Pissedårlig undervisning« er den lettere provokerende
titel på en ny bog af Alexander von Oettingen, der til
daglig er prorektor på professionshøjskolen UC Syd. Den
handler om alle de mange årsager til, at børn nogle gange
får pissedårlig undervisning i skolen. Men den handler
også om, hvor vigtigt det er, at vi ser på det dårlige i stedet for konstant at jagte det fremragende og tro, at vi kan
skabe den perfekte skole med perfekte lærere og ledere og
få perfekt underviste børn, som alle har gjort deres bedste
og er blevet verdensmestre.
»I pædagogikken findes det ’fremragende’ ikke. Det
bedste, sublime eller fremragende er ikke pædagogisk interessante begreber. Det anderledes, skæve, forunderlige,
uventede, betagende, paradoksale og angstprovokerende
er langt tættere på pædagogikkens virkelighed. Alt det
fortæller os nemlig, at her er noget på vej, der er ved at
finde sin form; noget eksperimentelt, som er større, end vi
regner med, fordi det gør indtryk og sætter aftryk«, fortæller bogen.

Lort skal ikke præsenteres som lagkage
Folkeskolen har sat en lærer og en skoleleder samt bogens
forfatter stævne for at diskutere begrebet pissedårlig undervisning og finde ud af, om det vil være givtigt at arbejde
med i skolen, forvaltningen og blandt forskere og politikere.
»Det er afsindigt fedt, at man for en gangs
skyld taler om det, der er svært«, lyder lærer
FOLKESKOLEN / 10 / 2019 /
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»Det afgørende
er, at vi også
reflekterer over
det, der ikke
fungerer«.

»Det er svært at
forudsige, hvad
der virker«.

Michael Sørensen
Skoleleder

Jorge Mose Fernandez
Lærer

»Der er noget at
hente i at snakke
om det, der gør
ondt«.
Alexander von Oettingen
Forfatter

Jorge Mose Fernandez’ umiddelbare reaktion – næsten
før han har sat sig.
»Vi lærere er indlejret i en skolekultur, hvor man ikke
skal være kritisk, fordi det er illoyalt og destruktivt. Så er
det utroligt befriende med en stemme udefra, der siger
det modsatte. Ikke for at være destruktiv, men fordi det
er nødvendigt med en erkendelse af, at alt ikke kan være
perfekt hele tiden. Det er længe siden, jeg har slubret en
bog i mig på den måde«.
Skoleleder på Gl. Hasseris Skole i Aalborg Michael
Sørensen fortæller, at han først blev provokeret af titlen,
fordi han mener, at de narrativer, vi bruger, påvirker det,
vi gør.
»Jeg er egentlig ikke så vild med termen. For mig at se
findes der ikke pissedårlig undervisning. Der findes god og
meget god undervisning, og så er der indimellem bare noget, der slet ikke fungerer, men det gør det ikke pissedårligt. På min skole ser jeg så meget pissegod undervisning
hver eneste dag, og det skal vi sige højt. Det afgørende er,
at vi også reflekterer over det, der ikke fungerer«.
Jorge Mose Fernandez, der arbejder på Højvangskolen
i Svenstrup J, mener, at det er vigtigt at erkende, at noget
faktisk er pissedårligt.
»Hvis vi hele tiden sætter en ramme, hvor en lort skal
32 /
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præsenteres som lagkage, så er det svært. Hvis noget er
åbenlyst til grin eller fejlbehæftet – for eksempel de nationale test – hvorfor så tvinge børn igennem? Men det er så
også vigtigt, at man som lærer ikke bare sidder og råber
på medinddragelse, og når man så får den, så har man
ikke tid. Man skal kunne sige, at noget er skidt, men man
skal sige det på en ordentlig måde«.
Her bliver de to hurtigt enige. For Michael Sørensen
mener også, at det er meget vigtigt at kunne sætte ord på
det, der ikke fungerer.
»Der skal være plads til at eksperimentere og dermed
også plads til at begå fejl, for det gør vi alle sammen, ellers
var vi maskiner. Men man skal også erkende dem og lære
af dem. Som leder kan man blive snæversynet, for eksempel hvis man ser på resultaterne af nationale test, og tænker, at der må være noget galt, når 4.b ikke præsterer. Er
det nu læreren, den er gal med? Men virkeligheden er, at
undervisningen er så kompleks, at det handler om elever,
kontekst, lokaler, forældre, samspillet af det hele«.
»Men hvorfor har du skrevet bogen, Alexander? Hvor
vil du gerne hen med den?« spørger Michael Sørensen.
»Det her er ikke en teoribog. Jeg vil gerne udfordre
lærerværelset, forvaltningen og kommunen til at overveje, hvor meget af det, de er med til, som faktisk skaber

pissedårlig undervisning. Hvor mange af de systemer, de
indfører, eller de kulturer, man opdyrke på lærerværelset,
har faktisk en negativ konsekvens?« svarer Alexander von
Oettingen.

Det mislykkede er et tabu
Begrebet »pissedårlig undervisning« opstod op til Folkemødet på Bornholm sidste år. Alexander von Oettingen og
en gruppe andre var i gang med at forberede professionhøjskolen UC Syds bidrag. De havde fået besked på, at det
skulle handle om fremragende undervisning.
»Men det gad vi sgu ikke«, fortæller Alexander von
Oettingen, for det ville bare blive en samling kedelige eksempler, som ingen kunne være uenige i. »Hvorfor kalder
vi det ikke bare pissedårlig undervisning?« prøvede de.
Men det brød ledelsen sig ikke om, så de fik det svar, at de
kunne lave noget om »Dreamteam – det gode lærerteam«.
»Hold nu kæft, der er et spring, tænkte jeg. Og så gik
det op for mig, hvor svært vi har ved at tale om det, der
mislykkes. Uanset om det er min egen undervisning, presset hjemme, uopdragne elever eller systemer, der tvinger
os til noget, vi ikke er stolte af«.
Begrebet fik en del opmærksomhed på Folkemødet,
hvor lærernes formand fortalte om, hvordan han har
klappet rytmer i to år for at få tiden til at gå i musikundervisning, som han ikke havde faglige forudsætninger for.
Og undervisningsministeren nævnte læringsmålstyrings-

arbejdet som et klassisk eksempel på, hvordan man kan
hælde et par milliarder kroner i et sort hul og genere de
offentligt ansatte på én gang.
Det fik Alexander von Oettingen til at skrive bogen. For
som han siger, findes der ikke bøger, der beskæftiger sig
med det, der ikke går godt.
»Det er jo forståeligt nok, for pædagogikken beskæftiger sig med det gode, vi vil gøre. Men det paradoksale er,
at jo mere vi enøjet fokuserer på at nå det fremragende,
jo længere kommer vi fra det. Uden blik for det skæve og
paradoksale er der ingen forståelse for det pædagogiske«.
Han beskriver i bogen, hvordan en række forskere og
tænkere har arbejdet med begreber som for eksempel
den urene pædagogik og vigtigheden af risikomomentet.
I 70’erne talte man om den negative pædagogik i stedet
for urealistiske reformpædagogiske fantasier, og endnu
længere tilbage talte man om negativ opdragelse, negation
som nødvendighed for at sætte gang i tænkning – ingen
dannelse uden negationer. Han går helt tilbage til Sokrates’
ide om en daimon – en indre stemme – der aldrig fortæller,
hvad man skal gøre, men advarer, når man er i gang med
noget forkert.
»Pissedårlig undervisning har den samme advarende,
negative funktion som Sokrates’ indre stemme. Den fortæller ikke, hvad god undervisning er, men den advarer os
mod at ende i det forkerte og opfordrer os til at søge det
bedre. Lærere og ledere har en indre fornemmelse af, om

Hvad kan du bruge NCFF til?

NCFF-KONFERENCE
OM BROBYGNING
Vi kommer hele vejen rundt om, hvad brobygning er, både
ift. individet, institutioner og indhold. Hør oplæg, og deltag
i workshops med folk, der arbejder med fremmedsprog.
19.09.19 i Middelfart kl 9.30-16
Læs mere og tilmeld dig på www.ncff.dk
Det Nationale Center for Fremmedsprog, NCFF, arbejder for at få flere
elever og studerende til at vælge sprog og generelt løfte sprogområdet
på tværs af hele uddannelsessystemet

FremMedSprog

• Tag pulsen på, hvad der rører sig
i de danske fremmedsprogsmiljøer
og få inspiration
• Følg med i, hvad der sker på
fremmedsprogsområdet i
Danmark og i dit lokalområde
• Få økonomisk og faglig støtte til
projekter og aktiviteter
Kontakt os med:
• Projektideer
• Forslag til samarbejde, udvikling,
videreuddannelse og
arrangementer
• Igangværende eller gennemførte
lovende projekter
• Kommende arrangementer af
interesse for sprogfolk, som vi kan
hjælpe med at formidle
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det, de gør, måske ender med noget dårligt frem for noget
gavnligt. En fornemmelse for den pissedårlige undervisning kan bruges til at finde bedre løsninger og nye veje«,
forklarer Alexander von Oettingen.

Se videoen

Svært at definere god undervisning
Jorge Mose Fernandez ankommer til interviewet efter et
par morgentimers danskundervisning i 9. klasse. Han har
lige oplevet på egen krop, hvor kompleks og uforudsigelig
undervisning er. Han blev dagen før svært provokeret af
en debat mellem forhenværende minister Mimi Jakobsen
og folketingskandidat Rasmus Paludan og valgte derfor at
skippe det, han ellers havde forberedt. I stedet skrev han
hele deres samtale op på tavlen for at diskutere retorik
med eleverne.
»Vi arbejdede med, hvor det er holdning, hvor det er
argumentation, og hvor filmen knækker. Var det god undervisning? Det havde ikke et gennemtænkt formål, og det
var ikke detailplanlagt. Men ungerne talte videre om det,
da jeg smuttede, så noget havde det ramt«, smiler han.
»Andre gange har jeg planlagt alt og tror, at det bliver
megafedt, og så falder det hele til jorden, fordi der er sket
noget i frikvarteret inden. Det er svært at forudsige, hvad
der virker. Derfor kan jeg godt se ideen i at undersøge,
hvorfor det indimellem ikke virker«.
I bogen peger Alexander von Oettingen på, at årsagerne til den dårlige undervisning skal findes på alle
niveauer, og man kommer ingen vegne med bare at sende
skylden videre opad i systemet. Michael Sørensen mener,
at der kan hentes meget i at opbygge en kultur, hvor det
er i orden at fejle – og der betyder ledelsen ufatteligt meget.
»Man kunne lige så godt have talt om pissedårlig ledelse. Man skal som ledelse åbne op for, at man kan sige,
hvad man gør forkert. Det er hele grundlaget. Men jeg
mener også, at en del at problemet er de narrativer, der er
omkring skolen. Der ligger et pres ovenfra, udefra, nedefra og indefra, som man som leder og lærer er sat under.
Hvis det bliver for stort, så er det rigtig svært for den enkelte at erkende, at man begår fejl«.
Både Michael Sørensen og Jorge Mose Fernandez oplever, at folkeskolen er på vej i en positiv retning på det
område.
»Jeg tænker, at det handler om at lære at acceptere, at
det at fejle er en naturlig del af processen. Bare det, at vi
nu igen kan tale om undervisning og ikke læring, som jeg
var ved at kaste op over, er for mig et fremskridt. Det har
været så rart, at der er nogle andre end os lærere, der har
italesat problemerne med et entydigt fokus på læring«,
siger Jorge Mose Fernandez.

Smid supermandskappen
»Pissedårlig undervisning« kommer ikke med bud på,
hvad god undervisning så er, eller efterlader læseren med
en værktøjskasse. Det er meget bevidst.
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Alexander von Oettingen, prorektor og dr.pæd.,
forklarer, hvad pissedårlig undervisning er, og hvorfor vi skal tale om det, på folkeskolen.dk/659842

»Bogen siger bare: Affind dig med det. Men den siger
måske alligevel, at der er noget at hente i at snakke om
det, der gør ondt«, siger Alexander von Oettingen.
Alligevel sidder Jose Mose Fernandez med en positiv
stemning efter læsningen:
»Måske er det i virkeligheden en stor erkendelse. I
forhold til at lærerne har skullet køre LP eller Pals eller
læringsstile eller læringsmålstyring, og hvis det ikke kørte,
så var det altid, fordi vi ikke gjorde det helt rigtigt. Måske
skal vi bare erkende, at der ikke findes en best practice,
som dækker alle elever«.
»Alexander, da din undervisning gik ad helvede til i
starten, hvad var det så, der gjorde, at du kunne komme
videre? Det er jo det, vi skal have fat i – erkendelsen af,
hvad der ikke fungerer«, spørger Michael Sørensen.
Alexander von Oettingen griner og fortæller, at han
havde en god skoleleder, der kunne se det, og en erfaren
kollega, som tog ham under vingen.
»Og så var der jo også noget, jeg var god til. De pegede
også på der, hvor jeg kunne shine lidt«.
»Måske er vejen i virkeligheden gode kolleger og ledelse, hvor vi tager os af hinanden og taler om det, der
ikke fungerer, i stedet for at være efter hinanden og skjule
det«, siger Michael Sørensen. Og pludselig sidder de tre og
bliver enige om, at en stor del af det handler om at drage
omsorg for hinanden og tale om det, der gør ondt.
»Det ville da være enormt befriende, hvis lærere, skoleledere, pædagoger og de ansatte i skoleforvaltningen
kunne smide den kunstige supermandskappe, og vi alle
sammen kunne erkende, når vi gør det pissedårligt«, konkluderer Jorge Mose Fernandez.
pai@folkeskolen.dk

Læs også
Pissedårlig undervisning
»Bogens styrke er, at den ikke kun formulerer en politisk kritik og ikke forsøger
at sælge et uddannelsespolitisk glansbillede, men at den på én gang fokuserer på
pædagogikkens paradokser og på vilkårene for undervisning og uddannelse«.
Uddrag fra anmeldelse af Alexander von Oettingens bog »Pissedårlig undervisning«. Bogen udkommer på Hans Reitzels forlag 5. juni, hvor den også bliver
anmeldt på folkeskolen.dk

TEKCASE

GRATIS UNDERVISNINGSFORLØB

MED VIRKSOMHEDSBESØG
7. - 10. KLASSETRIN, FÆLLESFAGLIGE FOKUSOMRÅDER, ÅBEN SKOLE,
FÆLLES MÅL, NATURFAG, MATEMATIK, SKOLEÅRET 19/20

BOOK ET BESØG I DAG
PÅ WWW.TEKTANKEN.DK,
BESØG VIRKSOMHEDEN I SKOLEÅRET 19/20

TEKTANKEN SAMARBEJDER MED TRE BRANCHEORGANISATIONER

SAMMEN INVITERER VI LÆRERE OG ELEVER INDENFOR

LÆRERSTUDERENDE
F O L K E S KO L E N . D K / L Æ R E R S T U D E R E N D E

Fra lærerstuderende til lærer
folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I FÆLLESSKABET FOR LÆRERSTUDERENDE
Det nye faglige netværk for lærerstuderende på folkeskolen.dk er for alle med
interesse i læreruddannelsen. I netværket
får du som lærerstuderende ny faglig viden
om din uddannelse, ligesom du har mulighed for at blogge, kommentere og udveklse
erfaringer med andre i netværket.
Vil du have nyheder fra netværket, så tilmeld dig nyhedsbrevet på folkeskolen.dk/
lærerstuderende.
Folkeskolen.dk/lærerstuderende

Reformen
set indefra
For fem år siden studerede Mia
Thulstrup og Kasper Holm Yde
på læreruddannelsen i Aalborg.
De tilhører generationen af lærere,
der aldrig har prøvet andet end at
arbejde under reformen
– på godt og ondt.
T E K S T T O B I A S L A U R T I Z ECTN IVE

INTERA
IEW
POINT-OF-V
EXPERIENCE

Fra Magasinet Univers, et magasin fra
University College Nordjylland, forår 2014.

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

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

BROTHERSACROSSBORDERS.COM
rødekors.dk
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2014 Mia Larsen, lærerstuderende på 3. år

»Det er godt, at vi skal være flere timer på skolen. Når der er mere tid, giver
det os bedre mulighed for at få nogle gode relationer til alle elever. Og så er
det rigtig positivt og vigtigt, at vi skal nytænke undervisningen i stedet for
bare at undervise på den samme måde i 45 minutter et par dage om ugen.
Jeg ser virkelig frem til, at jeg bliver lærer – det bliver godt«.

2019

»Min forberedelse
går også til
elevers trivsel«
Reformens krav om, at lærerne skal lægge
deres forberedelsestid på skolen, gør, at Mia
Thulstrup altid er til rådighed for elever, der
har brug for hjælp. Og det er godt, synes
hun.
»Der er enormt stor værdi i, at jeg er
tilgængelig for mine elever, når jeg er på arbejde. Selvfølgelig er undervisning kerneopgaven, men hvis undervisningen skal fungere,
er jeg nødt til også at arbejde på mine relationer til eleverne«, siger Mia Thulstrup, der er
lærer på Sortebakkeskolen i Nørager.
Man er nemlig menneske først og derefter
lærer i Mia Thulstrups skoleverden:
»Vores største opgave er at danne de
unge mennesker til at kunne klare sig, når
de kommer ud i samfundet. Det kræver, at
man tør være menneske over for dem. Det
er læren og lange samtaler om, hvordan man
har empati over for andre, hjælper andre og
forstår, hvorfor de har det godt eller skidt.
Den slags lærer eleverne ved, at jeg tager mig

Privatfoto

tid til dem uden for klasselokalet. Ved at de
bliver mødt og set, inden og efter de bliver
undervist«.
Det er også derfor, at Mia Thulstrup prioriterer at bruge forberedelsestid på at gå ture
og have lange samtaler med elever, der har
brug for det.
»Jeg ved, at en af mine allerstørste styrker
som lærer er min relationskompetence. Hvis
jeg ikke er på skolen til at udnytte den, vil der
gå noget tabt i udviklingen af eleverne. Jeg
kan bruge nok så meget tid på forberedelse,
det hjælper ikke, hvis en eller flere elever
ikke trives og derfor ikke er modtagelige«,
siger hun.
Sidste år var en elev, der ellers leverede
godt i skolen, og som var vant til at få gode
karakterer, blevet skoletræt.
»Hun var dygtig. Men det viste hun ikke
længere. Da hendes karakterer dalede, var
hun overbevist om, at det var, fordi jeg ikke
kunne lide hende. Det var selvfølgelig ikke

tilfældet, det handlede om, at hun skulle
oppe sig, at jeg vidste, hun kunne præstere
mere. Fordi vi efter lidt tid skabte en god
relation og talte om problemet over flere
gange, tog hun sig sammen og blev en af
mine bedste elever. Men det tog lang tid at
få åbnet op og talt om, hvad der lå bag, at
hun ikke længere var aktiv, og sådan er det
tit«, fortæller Mia Thulstrup.
Men når Mia Thulstrups dør ind til forberedelseslokalet altid er åben for elever,
der vil snakke, er det ikke altid lige let at
lave den bedste forberedelse.
»Jeg er ikke sikker på, at den problemstilling kan løses. Det er urealistisk at lave et
perfekt system. Fordi mennesker og børns
behov er så forskellige. En skole kan ikke
passe ind i en boks, vi må være fleksible og
møde virkeligheden, når den præsenterer
sig«, siger Mia Thulstrup.
tla@folkeskolen.dk
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2014 Kasper Holm Yde, lærerstuderende på 4. år

»Jeg ser mange positive ting i folkeskolereformen. Det er rigtig godt, at
både elever og lærere skal være flere timer sammen på skolen. Det er vigtigt, at reformen ikke bliver en spareøvelse, men hvis resurserne følger
med, mener jeg, at vi godt kan bruge de ekstra timer på skolen fornuftigt.
Overordnet er intentionerne i reformen de helt rigtige«.

2019

»Jeg er ikke
længere fan
af reformen«
Det er ikke mange år siden, at Kasper Holm
Yde var stor tilhænger af skolereformen.
Men efter fire år som færdiguddannet lærer
er det selvsamme reform, der sætter en
stopper for at blive den lærer, han altid har
drømt om.
»Jeg syntes, at det var godt, at lærerne
skulle tilbringe mere tid på skolen. Men
jeg må erkende, at jeg er lodret uenig med
mit studerende-jeg. De praktikker, vi havde
under læreruddannelsen, gav en anden
oplevelse af, hvor meget tid man reelt har.
Dengang fik jeg indtryk af, at jeg havde mulighed for og tid til at hjælpe eleverne både
socialt og fagligt. Det er desværre ikke virkeligheden«, siger Kasper Holm Yde.
Et af de problemer, som Kasper Holm
Yde er stødt ind i som ny lærer, er det høje
antal undervisningstimer. Han underviser
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26,3 timer om ugen på Vodskov Skole i
Vodskov.
»Når undervisningstimetallet er for højt,
går det ud over kvaliteten af forberedelsen.
Vi får heller ikke så god sparring på lærerværelset, fordi vi ikke er der samtidig. Vi
underviser på kryds og tværs af hinanden«.
Han vil derfor gerne ned på 20 timer:
»Det ville give mig mulighed for bedre
forberedelse, organisering og evaluering
af undervisningsforløb. Alt for tit ender jeg
med at være afhængig af forskellige undervisningsportaler som Dansk Gyldendal og
Cleo undervisning. Jeg vil forberede min
egen undervisning, der passer bedre til den
konkrete klasse, jeg står over for«, siger han.
Ifølge Kasper Holm Yde er reformen endt
som en spareøvelse, hvor lærerne har betalt
for dårligere forhold.

»Politikerne har øget vores undervisningstimer og skåret i vores forberedelse.
Når elever undervises mere, men der ikke
følger penge med, så er det lærerne, der
ender med at betale. Vi skal have mere for
det samme. Så kan du ikke få den samme
eller højere kvalitet«, siger han.
»Jeg elsker lærerjobbet. Men jeg er træt
af ikke at levere det, jeg kan levere. Jeg husker følelsen af, når de hurtige og dygtige
elever sagde: Nu er vi færdige, hvad skal vi
nu? Det var simpelthen frustrerende ikke at
kende svaret. Jeg havde ikke tid til at forberede mig på den slags. Derfor håber jeg, at
lærerne får mere tid til forberedelse, så vi
igen kan udfordre og uddanne alle elever«,
siger Kasper Holm Yde.
tla@folkeskolen.dk

folkeskolen.dk/fag
folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I
FÆLLESSKABET FOR

LÆRERSTUDERENDE
På det nye netværk deler lærerstuderende
faglig viden, tips og holdninger. Der er også den
nyeste forskning, anmeldelser og artikler om
læreruddannelse og studieliv.
Tilmeld dig netværket og få en mail med nyt.

folkeskolen.dk/lærerstuderende
Tip os:
Sebastian Bjerril, ansvarlig for det
faglige netværk Lærerstuderende
bje@folkeskolen.dk
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ANMELDELSER
En helt
almindelig
mønsterbryder …
Det gode budskab er, at børn af udsatte forældre
i betydeligt ringere grad, end vi forestiller os, arver
forældres fattigdom og sociale problemer.

TRIVSEL

Ulighed, fattigdom og
sociale problemer
• Morten Ejrnæs
• 225,50 kroner
• 92 sider
• Serie: Det ved vi om
•D
 afolo
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○ ANMELDT AF: GITTE BRUN

Jeg husker tydeligt et forældremøde på vores
udmærkede lokale folkeskole, det var vist i 1.
klasse, og de velmenende lærere opfordrede os
forældre til at danne legegrupper – for børnene,
forstås. Det blev foreslået, at man tog børnene
med hjem tidligt en eftermiddag – og at gruppen blev og spiste aftensmad. Tillige blev det
tilføjet, at det da også var en god ide lige at invitere forældrene ind til et glas vin eller en kop
kaffe, når de hentede deres børn. Jeg tror, flere
af os sad med sved på panden ved tanken om
det scenarie på en flad tirsdag – men det, der
står allerstærkest i min erindring, er, at en modig
mor tog ordet og fortalte, at rådighedsbeløbet
hjemme hos dem var lige så småt som boligen,
og at der ganske enkelt hverken var råd eller
plads til den slags komsammen. Det gav et øjebliks stilhed og eftertanke både i den pæne middelklasseforældregruppe og blandt lærerne og er
bare et eksempel på, hvordan fattigdom og ulighed trækker tråde langt ind i børnenes skoleliv.
Morten Ejrnæs’ bog er en del af Dafolos serie
»Det ved vi om«, der har det sympatiske formål
at belyse skolens udfordringer med valide forskningsresultater og et praksisrettet sigte. I denne
udgave er det ulighed, fattigdom og sociale pro-

blemer, der står for skud, og selv om vi har hørt
om disse emner et utal af gange, er det stadig et
område, der er meget mytebehæftet og præget
af enkeltfaktorforklaringer.
Det kræver matematik i hvert fald på udskolingsniveau at være med, når Ejrnæs gennemgår
statistikkerne, men konklusionerne er lette at
læse, lette at forstå – og svære at acceptere.

Ejrnæs’ udgivelse fortæller
en stump af en nutidshistorie,
vi må og skal bekymre
os om.

Bogens første del er præget af Ejrnæs’ teoretiske og forskningsmæssige tilgang, og der
redegøres grundigt for, hvad teori og evidens
kan bidrage med, når vi taler om at finde udtryk
og årsagsforklaringer på, hvorfor børn ikke trives
eller lærer noget i skolen. Teori efterlader dog,

Kort og væsentlig bog om
grundlæggende begreber
Læseren opfordres til fordybelse og refleksion over
et af didaktikkens grundlæggende begrebspar.
FORMÅLSPARAGRAFFEN

Mål og formål
•S
 tig Broström
• 148 kroner
• 114 sider
• Samfundslitteratur
Illustration: iStock
○ ANMELDT AF: GUNNAR GREEN

ifølge Ejrnæs, også nogle »videnshuller«, som
det er de professionelles opgave at forsøge
at fylde ud med viden om det helt konkrete
barn og den helt konkrete familie, så der kan
anlægges et nuanceret helhedssyn på det
enkelte barn og dets omstændigheder.
En pointe, vi som praktikere må hæfte os
ved, er prekariseringen, hvor kortere ansættelseskontrakter betyder, at familier i højere grad
end tidligere kan gå fra at være velstillede til
fattige – eller omvendt.
Tabellen om »afsavnsindikatorer« er ganske hjerteskærende og må ifølge Ejrnæs få
nogle praktiske konsekvenser for, hvordan
man som pædagog eller lærer formindsker
risikoen for, at en elev stigmatiseres på grund
af fattigdom: 41,6 procent af de fattigste
voksne har således ikke været til tandlæge
på grund af økonomi, mens 27 procent har
gået i tøj, der var slidt op. De forældre møder
antagelig ikke altid glade op til forældremøder
og sociale arrangementer. En tredjedel af de
fattigste familier har ikke holdt en uges ferie
væk fra hjemmet – hvilket sikkert ikke gør
opgaven »Fortæl om din sommerferie« videre
attraktiv. Og så videre. Og så videre.

»Læreren skal ikke servicere eleverne, hun skal
inspirere dem til selv at gøre en indsats for at
lære. Derfor skal læringsmålene være elevernes egne og ikke en service fra læreren«. Dette
kloge udsagn er rundet af Per Fibæk Laursen og
findes som citat i denne gode og grundige bog
om, hvorfor og hvordan lærere skal arbejde med
at fortolke og formulere mål og formål for deres
praksis i skolen.
Per Fibæk Laursens formulering er klog og
vigtig, fordi den peger på den dybe mening i at
arbejde med mål, nemlig at pædagogiske og didaktiske mål tjener et dobbelt formål: De er retningsgivende for læreren, der underviser, og de er
retningsgivende for eleven, der lærer! Ejerskabet
er dobbelt – naturligvis. Men værd at huske. Mål
bliver ikke til mål, blot fordi læreren skriver dem
på tavlen, når lektionen starter. Netop derfor
skelner Stig Broström mellem undervisningsmål,
handlingsmål og læringsmål. Det er ikke en detalje, netop nu hvor mål og målstyring diskuteres
højlydt. Der må skelnes mellem typer af mål, og
også mellem hvem der sætter målene.
Broström formulerer det således: »Handlingsmål anvendes, når børnene selv har formuleret de mål, der leder deres handlinger i under-

visnings- og læringsmiljøet. Denne betegnelse
synes vi ikke at anvende i dansk pædagogik.
Faktisk mangler et begreb for børneformulerede
mål«. Hvis der var en konkurrence om årets vigtigste udsagn inden for lærerprofessionen, burde
ovenstående indstilles som vinder.
Dette er den sjette bog i serien »Professionernes begreber«, der nu er en veletableret serie
om grundlæggende faglige begreber for professionerne og altså også for lærere og pædagoger.
Den bærende ide for serien er, at forskere med
stor viden og ekspertise beskriver et udvalgt
område på »100 sider«. Det er altså små, korte
bøger. I denne bog er det forestillingerne om at
arbejde med mål og formål, der arbejdes med, og
det gøres grundigt og godt.
Bogen er opbygget med tre temaer: didaktik, formål og mål. Indledningskapitlet hedder »Didaktiske perspektiver«. Her definerer
Broström begrebet didaktik og skitserer de tre
grundlæggende tilgange, der normalt inddrages,
når begrebet diskuteres, den angelsaksiske curriculumtradition, den tyske dannelsestradition
og en tredje position, der omtales som den postmoderne og poststrukturalistiske tilgang. Den
sidste position er ikke særlig kendt blandt lærere.
Det, der er særligt her, er, at udgangspunktet for
den didaktiske analyse tages i elevernes aktuelle
liv – i deres situation – og at forestillinger om
læringsresultater ikke lægges fast, men holdes
åbne og formuleres i samarbejde med eleverne.
Det er en spændende tilgang.
Det fine ved Broströms gennemgang er, at
han ikke afskriver nogen af de tre tilgange, men
tværtimod finder det frugtbart at udlede den
rationelle kerne og derefter udarbejder en ny didaktisk model. Det er en fin tankegang, som følges op med en gennemgang af, hvad didaktiske
modeller er – og hvad de kan.
Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/
657714
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KORTE MEDDELELSER
PERSONALIA
Nye ansigter på
Folkeskolen
Privatfoto

politik, og jeg har været
privilegeret at få begge
sider og alle nuancer
med hjemmefra. Dem
insisterer jeg på at formidle gennem mit journalistiske arbejde«, siger
Andreas Brøns Riise.
Privatfoto

Andreas Brøns Riise er
ansat som journalist på
Folkeskolen fra 1. juni.
Andreas Brøns Riise er
dog allerede et kendt
ansigt på redaktionen,
da han siden 2012 har
arbejdet som freelancer
for Folkeskolen med
ansvar for blandt andet
it-netværket. Andreas
Brøns Riise er uddannet
cand.comm. i journali-

stik og historie fra Roskilde Universitet i 2012
og har ud over at skrive
for Folkeskolen været
selvstændig freelancer
med egen virksomhed,
hvor han primært har
beskæftiget sig med
uddannelsesområdet og
byggebranchen samt
undervist i og produceret podcast. Han fortsætter som tovholder
på it-netværket og skal
derudover også skrive
for historie- og samfundsfagsnetværket
og beskæftige sig med
pædagogik og didaktik.
»Jeg er søn af en mørkerød specialskolelærer
og en mørkeblå økonom.
Jeg kan ikke huske en
dag i min opvækst, hvor
der ikke blev diskuteret
skole, pædagogik eller

1. juni begynder Erik
Bjørn Møller også som
journalist på Folkeskolen. Siden 2017 har han
været rådgiver i EuropaParlamentet

for Dansk Folkepartis
Morten Messerschmidt.
I to år var han uddannelsesredaktør på Altinget.
Erik Bjørn Møller har
også været presse- og
kommunikationschef i
blandt andet børne- og
ungdomsforvaltningen i
Københavns Kommune,
og i en periode var han
pressechef for Socialdemokratiet. Fra han
fik eksamensbeviset fra
Danmarks Journalisthøjskole i 1991 og frem
til 2003, havde han
forskellige journalistiske
roller som blandt andet
undersøgende journalist, politisk journalist
og politisk redaktør på
Christiansborg, på Berlingske Tidende og Jyllands-Posten. Nu er han
klar til at dykke ned

i folkeskolestoffet.
»Fagbladet Folkeskolen
er et anerkendt fagblad,
og jeg glæder mig til at
kombinere min indsigt
i uddannelses- og skoleområdet med mine
erfaringer som politisk
journalist på Christiansborg på et så vigtigt
område som folkeskolen. Mit netværk blandt
politikere er stort, og
jeg håber, at jeg blandt
andet vil kunne bidrage
med væsentlige politiske nyhedshistorier,
der vil interessere både
lærerne og alle andre,
der interesserer sig for
folkeskolen«, siger Erik
Bjørn Møller.

VÆR MED I
FÆLLESSKABET

LÆRERSENIOR
På det nye netværk deler
pensionerede lærere refleksioner,
viden og holdninger. Der er også
artikler om tilværelsen som lærer
i den tredje alder.
Tilmeld dig og få en mail
med nyt.

folkeskolen.dk/lærersenior
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Tip os:
TIP OS:
Dorthe Kirkgaard Nielsen, ansvarlig for det faglige netværk Lærersenior
laerersenior@folkeskolen.dk

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2019
Nummer 11: Fredag den 31. maj 2019 kl. 12
Nummer 12: Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 12
Nummer 13: Tirsdag den 6. august 2019 kl. 12

LEDERSTILLINGER
Genopslag

Skoleleder til Fredensborg Skole
Visionær skoleleder med fokus på udvikling af
kerneopgaven

Vil du stå i spidsen for: 950 elever, 150 medarbejdere,
tre matrikler, to SFOér, et 10. klassestilbud, et budget
på 70 mio. kr. årligt og en meget aktiv forældregruppe?
Så søg stillingen som skoleleder på Fredensborg Skole.
Du kan læse mere om Fredensborg Kommune på
www.fredensborg.dk, hvor du også kan se en uddybende
job- og personprofil. Vil du vide mere, kan du ringe til
centerchef Marianne Ingeholm Larsen på tlf. 2551 8957
eller chefkonsulent i Genitor Vibeke Rosenbeck på tlf.
3148 4740.
Du kan søge stillingen via Fredensborg Kommunes
hjemmeside www.fredensborg.dk.
Ansøgningsfristen er 6. juni 2019.

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk

LÆRERSTILLINGER
Foto: Colourbox

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

Har du overvejet at prøve noget nyt?
Solvangskolen i Farum sørger pr. 1. aug. en dansk-, engelsk og billedkunstlærer til en særlig stilling for de særlige udvalgte på 5. årg. – måske dig! I
skoleåret 2019-20 har vi valgt at prioritere midler til at være 4 dansklærere
tilknyttet 5. årgangs tre klasser. Du har nu en unik chance for at blive den
sidste, men VIGTIGE brik vi mangler.
Herudover vil du skulle varetage engelsk- og billedkunsttimerne på årgangen
og være kontaktlærer for en gruppe elever på 5. årg. Ydermere vil du blive
en del af skolens trivselsteam og ressourcecenter – ”Solsikken”.
Vigtigt er det også, at du året efter, sammen med det øvrige team, kan
se dig selv som lærer på 1. årg.
Ansøgningsfristen er 10. juni.
Se hele stillingsopslaget på www.furesoe.dk/job
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Lærer til 7. - 9. klasse

Frederiksberg Privatskole søger en uddannet lærer til fast
ansættelse senest pr. 1. august 2019. Du skal kunne påtage dig
undervisning i naturfag (delehold) og matematik.
Frederiksberg Privatskole er en overbygningsskole med 220
glade og motiverede elever i 7.-9. klasse. Vi er en boglig skole
og ligger i dag i Rødovre. Eleverne er et bredt udsnit af unge
fra især Vestegnens kommuner. Fælles for eleverne er, at de og
deres forældre selv har valgt skolen og dens værdigrundlag, og
derfor forventes at vise ansvar for deres valg.
Skolen har lange ventelister – og modtager både fagligt stærke
og svagere elever, som alle med lige ret skal modtage en god
undervisning.
Vi søger en lærer, der tror på, at trivsel og læring er to sider af
samme sag.
Vi har et dygtigt og hjælpsomt lærerkollegium, der glæder sig til
at tage imod en ny kollega – gerne med humoristisk sans.
Skolen lægger vægt på:
• at der drages omhu for elevernes faglige udvikling og trivsel
• at der undervises stabilt og målrettet
• at der mellem elever og lærere er en god omgangstone og
gensidig respekt
• at skolen og undervisningen løbende udvikles i samarbejde
mellem lærere og ledelse
• at der er gode resurser til undervisningsmidler og sociale
aktiviteter – også blandt lærerne
• Evt. lønudligning fra nuværende lærerjob
Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Oplysninger om skolen kan fås ved henvendelse til skoleleder
Pia Fribo på 3031 7036 eller viceinspektør Ole Nielsen på 4221 7448.
Du kan også besøge skolens hjemmeside på:
www.frb-privatskole.dk
Ansøgning med relevante bilag bedes sendt pr. mail til
skoleleder Pia Fribo på pf@frb-privatskole.dk.
Vi holder løbende ansættelsessamtaler.
Frederiksberg Privatskole
Højnæsvej 59 / 2610 Rødovre / 36 72 44 80

Foto: Colourbox
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Særlig lærer til særlig opgave
Solvangskolen i farum søger pr. 1. august dig, som har pædagogisk,
didaktisk og relationel tæft og har et særligt blik (og hjerte) for de
elever, som har brug for en betydningsbærende voksen tæt på, så de
sikres deltagelsesmulighed, oplever at lykkes og være en vigtig del af
fællesskabet.
Ledetråd 1
Du er læreruddannet og brænder, for de elever der af og til har brug for
et pusterum, en ny start, en særligt tilrettelagt undervisning, en tæt
voksenkontakt og en hånd i ryggen eller en skulder at læne sig op af, når
skolelivet indimellem slår knuder, hvis JA gå til ledetråd 2.
Du finder ledetråd, 2, 3 og 4 ved at klikke dig videre til
jobopslaget via www.furesoe.dk/job
– vi håber du består – held og lykke!

Qeqqata Kommunia søger lærere
Vil du være en del af en folkeskole i udvikling?

Lærere på særlige åremålsansættelser til Atuarfik Kilaaseeraq i
Maniitsoq. Gennem de seneste år har folkeskolen i Qeqqata Kommunia været i en rivende udvikling. Denne udvikling vil fortsætte
de kommende år frem og vi søger lærere, der ønsker at gøre en
forskel og biddrage til denne udvikling. Hvis du vil være en del af
denne udvikling, så søg en af de ledige stillinger på Atuarfik
Kilaaseeraq i Maniitsoq.
Lærere søges til Atuarfik Kilaaseeraq
Skoleinspektør Elna Heilmann kan kontaktes på telefon:
(+299) 813122 eller e-mail: elna@kilaas.gl
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende aftale om
ansættelse på særlige åremålsvilkår (se www.imak.gl), herunder
ret til frirejse og bohaveflytning. Ansættelsesperioden fastsættes som minimum til 3 år med mulighed for forlængelse med 1 år
adgangen.
Tiltrædelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale.
Ansøgningskema kan hentes ved at klikke ind på:
http://www.maniitsumi-atuarfiit.gl. Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest
sendes senest den 7. juni 2019 til:
Qeqqata Kommunia
Personalekontoret / Postbox 1014 / 3911 Sisimiut
E-mail: job@qeqqata.gl
Se mere på www.qeqqata.gl eller find hele annoncen på lærerjob.dk
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JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

FRISKOLEN PÅ RØSNÆS

FRISKOLELÆRER SØGES PR. 1. AUGUST
Friskolen på Røsnæs søger en engageret og faglig
dygtig lærer til vores overbygning.
Friskolen ligger i fantastiske naturskønne
omgivelser som bruges aktivt. Vi har en meget
engageret friskolebestyrelse, støtteforening
samt frivillige i lokalsamfundet, som i høj grad
bidrager til et solidt fundament for en friskole i
rivende udvikling.
Ansøgningsfrist d. 16. juni.

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

Lærerstillinger

Øvrige job

Kvik-nr. 73147540

Distriktsskole Ølstykke, afd. Maglehøjskolen, 3650 Ølstykke

Afdelingsleder til Maglehøjskolen
§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2019

Kvik-nr. 73241761

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem finansministeriet og LC.

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Se stillingsopslaget på:
www.friskolenpaaroesnaes.dk samt på
www.laererjob.dk

§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2019

Viceskoleleder til Vibeholmskolen

Kvik-nr. 73357310

Distriktsskole Stenløse, afd. Lærkeskolen, 3660 Stenløse

Afdelingsleder til mellemtrinnet
§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2019

Kvik-nr. 73355879

Funder-Kragelund Skole, 8600 Silkeborg

Lærere søges til Ellemarkskolen
Har du høje ambitioner, faglig begejstring og fokus
på den gode arbejdsplads? Og vil du være en del af
holdet med dygtige og professionelle lærere?
Så har Ellemarkskolen måske jobbet til dig!
De søger lige nu lærere i følgende fag:
- Matematik og naturfag (N/T og fysik/kemi)
- Tysk mellemtrin
- Dansk udskoling
Ellemarkskolen er en 2-3 sporet skole fra 1968 med
470 elever samt 60 dygtige og engagerede ansatte.
Skolen har et godt kollegialt miljø, hvor den fælles
bestræbelse går ud på at medskabe dygtige børn.
Læs mere og ansøg her:
https://www.koege.dk/kommunen/
Job-hos-os-2.aspx?hr=show-job%2F44066

Genopslag – skoleleder
§ Ansøgningsfristen er den 09. jun. 2019

Kvik-nr. 73394547

Lemvig Kommune, 7620 Lemvig

Direktør for Familie og Kultur
§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2019

Kvik-nr. 73394549

Struer Kommune, 7600 Struer

Skoleleder til Parkskolen i Struer Kommune
§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2019

Kvik-nr. 73435063

Fredensborg Skole, 3480 Fredensborg

Genopslag – skoleleder til Fredensborg Skole
§ Ansøgningsfristen er den 06. jun. 2019
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Kvik-nr. 73434959

Højdevangens Skole, 2300 København S

Den jydske Haandværkerskole, 8370 Hadsten

Visionær souschef til Højdevangens Skole

Fysik-/matematikunderviser til elafdelingen

§ Ansøgningsfristen er den 06. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 07. jun. 2019

Kvik-nr. 73436526

Kvik-nr. 73241207

Sportsefterskolen Sjælsølund, 2970 Hørsholm

Kildegård Privatskole, 2900 Hellerup

Lærer til efterskole

Er du vild med dine fag?

§ Ansøgningsfristen er den 16. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 09. jun. 2019

Kvik-nr. 73438167

Kvik-nr. 73258777

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Novo Nordisk Fonden, LIFE, 2900 Hellerup

Ambitiøs dansklærer til overbygningen pr. 1/8

Læringskonsulenter med fokus på naturfagene

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2019

Kvik-nr. 73436560

Kvik-nr. 73259961

Sankt Petri Skole Grundskole, 1451 København K

Novo Nordisk Fonden, LIFE, 2900 Hellerup

Lærer med linjefag i dansk og fransk

Læringskonsulent til geografi og geovidenskab

§ Ansøgningsfristen er den 12. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 01. jun. 2019

Kvik-nr. 72749545

Kvik-nr. 73398082

Greve Privatskole, 2670 Greve

Øbro fri Skole, 2100 København Ø

Greve Privatskole søger dygtig lærer

Lærer med linjefag i dansk og billedkunst

§ Ansøgningsfristen er den 10. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2019

Kvik-nr. 72927716

Kvik-nr. 73402495

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Skolen ved Sundet, 2300 København S

Dygtige og engagerede lærere

Fire lærere til Skolen ved Sundet

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 05. jun. 2019

Kvik-nr. 73043453

Kvik-nr. 73394543

Frederiksberg Privatskole, 2610 Rødovre

Arresø Skole, afdeling Magleblik, 3300 Frederiksværk

Lærer til 7.-9. klasse

Lærere til Magleblik Skole

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2019

Kvik-nr. 73147664

Kvik-nr. 73394435

Vor Frue Skole, 4700 Næstved

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Lærer til matematik og natur/teknik

2 lærere til Vibeholmskolen

§ Ansøgningsfristen er den 04. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 04. jun. 2019

Kvik-nr. 73173968
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Kvik-nr. 73240985

Kvik-nr. 73402494

Grydemoseskolen, 3060 Espergærde

Vejlebroskolen, 2635 Ishøj

Team V søger en lærer 1/8-19

Vejlebroskolen søger 3 faste lærere

§ Ansøgningsfristen er den 06. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2019
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Kvik-nr. 73402496

Kvik-nr. 73456687

Qeqqata Kommunia, 3911 Sisimiut

Humlebæk Skole, 3050 Humlebæk

Vil du være en del af en folkeskole i udvikling?

Dansklærer til Humlebæk Skole

§ Ansøgningsfristen er den 07. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 10. jun. 2019

Kvik-nr. 73434498

Kvik-nr. 73457331

Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 2880 Bagsværd

Søndermarkskolen, 2000 Frederiksberg

Lærer til Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Lærer med erfaring inden for specialområdet

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2019

§ Ansøgningsfristen er den 04. jun. 2019

Kvik-nr. 73434900

Kvik-nr. 73486610

Den Lille Skole, 2800 Lyngby

CSV København, 2700 Brønshøj

Lærer til Den lille Skole

Underviser på fuld tid til specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 16. jun. 2019

Kvik-nr. 73434988

Kvik-nr. 73436527

Region Sjælland, Bakkegården, 4180 Sorø

Ølsted Skole, 3310 Ølsted

Lærer til unge på sikret døgninstitution

Børnehaveklasseleder til Ølsted Skole

§ Ansøgningsfristen er den 06. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2019

Kvik-nr. 73434957

Kvik-nr. 73117097

Syddansk Erhvervsskole, 5000 Odense C

Undervisningsministeriet, 1220 København K

Undervisere til 10.-klassecentret i Grindsted

Dygtige konsulenter søges til ny talentenhed

§ Ansøgningsfristen er den 09. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2019

Kvik-nr. 73116455

Kvik-nr. 73436591

Region Hovedstaden, Geelsgårdskolen, 2830 Virum

Undervisningsministeriet, 1220 København K

Lærere til skoleåret 19/20

Fagligt stærk læringskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 06. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 02. jun. 2019

Kvik-nr. 73242090

Kvik-nr. 73436112

Instituttet for Blinde og Svagsynede, 2900 Hellerup

UU Slagelse, 4200 Slagelse

Teknologiglad lærer til IBOS

Uddannelsesvejleder til UU Slagelse

§ Ansøgningsfristen er den 11. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 03. jun. 2019

Kvik-nr. 73326242

Kvik-nr. 73438012

Solvangskolen, 3520 Farum

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Særlig lærer pr. 1. august 2019

Konsulent til DLF’s afskedsteam

§ Ansøgningsfristen er den 10. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 06. jun. 2019

Kvik-nr. 73456686

Kvik-nr. 73327426

Højelse Skole, 4623 Lille Skensved

Hillerød Kommune, 3400 Hillerød

Tysklærer søges til Højelse Skole

Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning

§ Ansøgningsfristen er den 12. jun. 2019

§ Ansøgningsfristen er den 10. jun. 2019
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BAZAR
Klik din annonce ind, når det passer dig – folkeskolen.dk
er åben hele døgnet. Priser fra 410 kroner inklusive
moms – betal med kort. Se priser på folkeskolen.dk

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

Flensborg Fjord
sommerhus, 4-6
personer

Gåafstand til børnevenlig strand, gode vandre/
cykelstier langs fjorden.
Kano og veste. 3000/uge
incl. forbrug.

Egtved tæt på Legoland/
Vejle og Kolding

Fur - Limfjordens perle

Telefon: 28373893

Telefon: 40461637

Skønt byhus i Hundested

Havnsø Strand 100
m. til vandet

Stor dejlig lys lejlighed
med have, 2 soveværelser,
stor stue og dejligt køkken. 3000 kr pr uge.

Sommerhus ved nordkyst,
5 min fra strand. Stue/
køkken + 3 soverum. Ugenert have, sydvendt terrasse. 2700 kr + el.

Telefon: 24849297

Oplev FUR - den
smukke Ø i Limfjorden

300 m fra strand er 2
sommerhuse til leje fra
2195 kr/uge.
Se www.sommerferie.
nu/3634 og www.sommerferie.nu/3635.

Plads til 6 pers. Dejlig
gammel have.Tæt ved
havn og strand. Udlejes i uge 28. 3500kr.
tlf. 47986420 /
28489933
Telefon: +4547986420 /
4528489933

Bjælkesommerhus ved
børnevenlig sandstrand.
Plads til 4 pers i 2 soveværelser. En uge i skoleferien 4.300kr.
Telefon: 20 66 20 52
www.schultze.dk/sommerhus

Telefon: 51491524

Sommerferie i stor
lejlighed på Østerbro

Skøn byhuslignende to
etagers lejlighed på indre
Østerbro i juli måned.
5000,- pr uge. DBH
Mona & Emil
Telefon: 20253575

Læsø ( ca. 2 km fra
Vesterø) skoleferien.

Dejligt lille Kalmarhus fra
1980, 56 kvm m. brændeovn. Huset ligger på
stor naturgrund, udlejes
billigt.

Telefon: 23717738 / 98232138

RUBRIKANNONCER

eurotourist.dk

Sommerferie i
København

Hyggeligt rækkehus i
Gentofte udlejes i ugerne
27-28-29-30. Pris
4500 kr. pr. uge. Gratis
parkering.
Telefon: 22920185
ferieikøbenhavn.dk

Sommerferie i Aarhus

Rart hus i hyggelig, solrig
have 5 km fra Aarhus C.
Tæt på skov, indkøb og
bus. 3 km til fin badestrand. Røgfrit.
Telefon: 86 211821
ellenmejer@webspeed.dk

SKOLEREJSE TIL

KRAKOW
Inkl. studieprogram!

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

Telefon: 20781416
www.casavila.dk

i det nordlige Kroatien.
110 m2 hus og terrasse
på toppen af 270 m højt
bjerg. Fantastisk udsigt
ud over dalen.
Telefon: 40347722
www.houseforsalemotovun.
trinesick.dk

Lejrskole / skolerejser til Sønderjylland
Besøg Universe, Sønderborg Slot og Historie
Center Dybbølbanke og måske en tur til Flensborg
i Tyskland.
1 overnatning med varm aftensmad, morgenmad
og selvsmurt madpakke fra 265 kr. pr. pers. pr. døgn.
Udskriv lejrskole katalog her:
www.lejrskolesønderborg.dk

FRA KUN 2.598,-*
(Prisen gælder ved minimum 20 personer)

Billige studieture/grupperejser

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

Louise Fog

Tommy Iversen

Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445

www.StudieXpressen.dk

Vi udlejer vores skønne,
gamle byhus i Sydspanien. 275-550€/uge. Se
www.casavila.d

Vi sælger vores
renoverede stenhus

Danhostel Sønderborg Vollerup

*Prisen inkluderer flyrejse, indchecket bagage, 4 overnatninger,
morgenmad, udflugt til Auschwitz m. bus/guide, entré/guide til
Schindlers Fabrik samt Folkloreaften. Ring til os på 8020 8870.

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

Stort, charmerende
byhus i andalusisk
bjergby

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

4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk

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

DANMARKS
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

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

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Lærerstuderendes
Landskreds

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

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

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.

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 36:

TO LÆRERSTUDERENDE: SÅDAN GIK DET DEM

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

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

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

24/05/2019 13.11

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

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

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

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

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

Mette Schmidt, bladredaktør,
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06
Journalister
Pernille Aisinger,
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,
bje@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,
hl@folkeskolen.dk
Tobias Lauritzen,
tla@folkeskolen.dk
Caroline Schrøder,
csc@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,
mbt@folkeskolen.dk
Layout og grafisk produktion
OTW A/S
Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen,
redaktør af anmeldelser,
sga@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 04
Kontrolleret oplag
2017: 77.028 (Danske Mediers
Oplagskontrol)
Læsertallet for 2. halvår 2018 er
152.000. Index Danmark/Gallup.
folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig
for faglige netværk,
jje@folkeskolen.dk
Faglige netværk: billedkunst,
danskundervisning, engelsk,
ernæring og sundhed, historie
og samfundsfag, håndværk og
design, idræt, it i undervisningen,
matematik, musik, naturfag,
religion, tysk og fransk,
specialpædagogik
Lærerprofession.dk
i samarbejde med Danske Professionshøjskoler
facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk
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Løssalgspris: 55 kroner.

152.000 LÆSERE
ANNONCERING
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446
Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
		
Forretnings- StillingsUdgivelser		annoncer
annoncer
Folkeskolen nr. 11		 22. maj
31. maj
Folkeskolen nr. 12		 11. juni
18. juni
Folkeskolen nr. 13		 30. juli
6. august
Folkeskolen nr. 14		 13. august
20. august

Udkommer
13. juni
27. juni
15. august
29. august

FOLKESKOLEN / 10 / 2019 /

49

USKOLET
VED MORTEN RIEMANN

Uskolets sidsteøjebliksguide til folketingsvalget

Er du stadig i tvivl om, hvem du ikke vil stemme på den 5. juni? Her kommer et hurtigt overblik over,
hvad de enkelte partier mener om verdens vigtigste emne:

A

Socialdemokratiet. Folkeskolelærerne skal
måles og kontrolleres i hoved og røv, alle skal
være på skolen hver dag i laaaang tid, og til sidst
skal de lockoutes! Aj, det’ gas. Hvad? For tidligt?

B

Radikale Venstre. Flere udflugter i franske
elbiler med skolens kunstforening til selvbevidste Politiken Plus-arrangementer på hvidkalkede
højskoler om urban gardening i EU.

C

Det Konservative Folkeparti. Øgede resurser til skolepatruljerne på Frederiksberg. Noget
med familien.

D

Nye Borgerlige. Det er os eller dem. Men
kald det da bare differentieret undervisning. Flere
negere i Halfdan Rasmussen-rim.

E

Partiet Klaus Riskær Pedersen. Nyt fag
på skoleskemaet: mandatsvig. CyberCity til at
overtage driften af de nationale test. Folkeskolen
skal skifte navn til Klaus Riskær Pedersen.

F

Socialistisk Folkeparti. Har aldrig helt forstået, hvorfor det skulle være så morsomt: The
ice IS sgu da for helvede melting at the poles?!

I

Liberal Alliance. Flere penge til privatskoler:
Lær, hvordan du bliver så rig, at du ikke behøver at
betale skat. Merete Riisager tilbage til virkeligheden.

K

KristenDemokraterne. Ingen seksualundervisning før ægteskabet. Flere vikarer for partiformænd.

O

Dansk Folkeparti. Burka, burka, burka!
Grænsebomme! Burka? … Grænsebomme?
Øv. Det plejede at virke. Men vi har stadig Alex
Ahrendtsen. Ham har vi stadig.

P

Stram Kurs. Flere tændstikker på skolebiblioteket.

V

Venstre. Også på uddannelsesområdet er
Lars Løkke meget opsat på at samarbejde med
– jamen, alle. Måske lige bortset fra næstformand Kristian Jensen.

Ø

Enhedslisten. Vi støtter op om Mette
Frederiksen, som står til at blive statsminister.
Med en stemme på os er du dermed tættere på
stadig ikke at få indflydelse.

Å

Alternativet. Dem, der har bedre meningsmålinger, er bare nogle skide privilegieblinde røvhuller, som ikke forstår sig på en ordentlig
fest med akrobater, der jonglerer.

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

Book billetter på mitcfu.dk/msib
Find undervisningsmateriale på filmcentralen.dk
Stream film fra tidligere sæsoner på mitcfu.dk og filmcentralen.dk

Still fra Ternet Ninja / Instr. Anders Matthesen & Thorbjørn Christoffersen

’med skolen i biografen’
køb billetter fra 3. juni

Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

Årets bog:

Ta’ med på opdagelse i

BANGLADESH

Kenneth
Bøgh
Andersen

Rismarker og rickshaws, slumbyer og sarier, flodbåde og farver. Og masser af
mennesker overalt. Kom tæt på børnelivet i det myldrende flodland – med høj
faglighed, gode DR-film og masser af spændende opgaver.
I lærer børnene i den hektiske mega-by Dhaka at kende. Også i de fattige slum-områder, hvor I får et unikt
indblik i børnenes hverdag – både på godt og ondt. I møder børnene i de små fabrikker, i skolen, ved den store
bogstavsfest og i den travle bazar. Ude i landets frodige delta møder I tigrene, børnene langs floden, de små
fiskerbyer ved havet – og meget andet. Materialet er engagerende og nemt at bruge.
TIL 1.-5. KLASSE I DANSK, N/T, BILLEDKUNST OG TVÆRFAGLIGT
Årets bog: ”Trækfuglene” af Kenneth Bøgh Andersen. Om
den modige Farjana fra Dhakas slum, der bryder grænserne
og redder sin søster. Plus faktastof og 3 små gysere.

Bevægelse med mange sjove lege og spil fra Bangladesh.

Årets film: Mange nye film fra DR Ultra og Danida.

Gode web-værktøjer: Skab flotte fotohistorier og en sej,
interaktiv lågekalender til fx forældrene, fyldt med viden.

Kreativitet: Syng årets sang, og lav rickshaw-kunst, Dhakapapirblomster og flotte bangla-bogstaver til juletræet.
Masser af opgaver: Eleverne læser, undersøger,
eksperimenterer og formidler.

BESTIL NU! – lav pris indtil 1. juli

Komplet
klassesæt

249,-

30 store elevbøger 2 lærervejledninger
Omfattende web-materiale

u-landskalender.dk
Lærerne siger: ”Fremragende og vedkommende materiale”
• ”Nemt at gå til” • ”Det er bare et SUPERB materiale, som
jeg anbefaler til ALLE!” • ”Superflot og fængende”.

Lærer-web med materialer klar til brug og nemme
opgaveark med målpar og tegn på læring.

Vind gratis skolebesøg med ”PlanBørneFonden”.
Årets projekt: PlanBørnefonden skaber skolegang til
slummens børn – især pigerne.

