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Hvorfor fandt de dog ikke
bare hende noget før?
Årh, hvor betyder det bare meget, når ens lærer er god
og kan sit kram. Det har taget noget tid at finde den rette, men hold da op, hvor har det bare gjort en forskel.
De kunne have sparet en del besvær, hvis de bare
havde brugt Lærerjob.dk fra starten. Her finder de
nemlig alle de uddannede og bedst kvalificerede lærere.
Og så er der rigtig mange dygtige lærere, der
holder øje med jobbene på Lærerjob.dk, selvom de slet

ikke troede, at de skulle have nyt job. Det gør antallet
af potentielle kandidater meget større end du måske
regner med.
Jeg håber de kigger på Lærerjob.dk næste gang vi
skal have ny lærer - så vi undgår dyre lærepenge.

Leder

Drop polarisering
– og hjælp lærerne
For at hjælpe lærerne vil SF nu
bede Undervisningsministeriet
om at fremstille materiale, som
kan bruges til at undervise i
ytringsfrihed og Muhammedtegningerne. De skulle hellere
støtte lærerne i at arbejde med
integration.

Hanne Birgitte Jørgensen
ansv. chefredaktør

Hvorfor Socialistisk Folkeparti (SF) har brug for at signalere til
sine vælgere, at man går i kamp mod de muslimer, som oplever
Muhammed-tegningerne som en hån mod deres religion, kan
være svært at forstå. Det er symbolpolitik, for enhver lærer og
elev kan finde tegningerne på internettet.
Ytringsfrihed betyder, at borgerne har ret til at ytre sig, uden at
statsmagten kan censurere – ikke at man har pligt til at sige hvad
som helst.
Det er i SF's forslag frivilligt for lærerne, om de vil bruge
undervisningsmaterialet. Men at det overhovedet kan være en
politisk opgave at pålægge ministeriet at udarbejde specifikt materiale, er et bevis på de stadige forsøg på at tage lærere og elever
som gidsler. Debatten er blevet så polariseret, at man er imod
ytringsfrihed, hvis man vurderer, at man ikke vil undervise i lige
præcis Muhammed-tegningerne.
Hvad er resultatet? Der er nogle langskæggede fundamentalister, der udnytter konflikten til at mobilisere deres undertrykte
folk til kamp mod de vestlige demokratier. En ydre fjende er et
godt gammelt trick. Dem om det.
Men hvad er virkningen på alle andre muslimer? Langt de fleste
bliver nok bare triste over, at det åbenbart er så lystfyldt for nogle
danskere at finde på noget, som kan genere dem.
Man bliver så træt. Det svære er ikke at fremsætte paradeforslag. Den store opgave for folkeskolen er at få muslimske og andre
tosprogede elever til at blive en del af fællesskabet. Som i dette
blad, hvor en tosproget lærer fortæller om, hvordan hun viser eleverne, at de er noget værd, når de har en baggrund som tosprogede
med et ben i to kulturer: “Når et barn går fra at hade skolen til lige
pludselig at møde lærere og klassekammerater med smil, så har vi
som skole været med til at gøre en forskel”, siger hun.
Folkeskolen skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Heldigvis er det også det, som præger skolen til hverdag.
Den består af lærere, som bestræber sig på at bygge stærke og
holdbare broer, så alle føler sig inkluderet. Det burde politikerne
bakke op.

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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"Vi er faktisk flere i folkeskolen med en fællesnævner
med nogle af de elever,
som har det svært – og det
skal vi blive bedre til at
udnytte", siger Najla Adlouni
Dinesen. Hun underviser i
dansk som andetsprog og har
selv muslimsk baggrund.
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advarer forskere.

Gør temaer og fag levende
med film i undervisningen
Film er ikke kun til at slappe af med foran skærmen. Film er også læring.
Og nye perspektiver.

Når film bliver en del af undervisningen, åbner en ny verden af indtryk
sig op og en ny fortolkning af virkeligheden. Hvad enten det er en
filmatisering af en roman, et historisk tema eller sprog, I arbejder med.
Med film er flere sanser i spil. Og med Spillefilmsaftalen, kan du lade
eleverne tage flere sanser i brug. Uanset om de skal se en handling,
føle en stemning, smage på ord eller høre sproget flydende.

Kontakt os via copydan-avumedier.
dk/kontakt-os, hvis du gerne vil høre
mere om din skoles muligheder.

copydan-avumedier.dk/spillefilm

Dine muligheder med Spillefilmsaftalen
⁄ Med Spillefilmsaftalen og et CFU Film og tv-abonnement får du
adgang til at streame spillefilm fra mitCFU.
⁄ Du finder 600 spillefilm til undervisningen. Til forskellige fag og
klassetrin.
⁄ En stor del af filmene kan udover undervisning i klassen, også
streames af eleverne selv på deres devices. Enten som gruppearbejde eller hjemmearbejde.
⁄ Når du har adgang til mitCFU får du ikke kun adgang til at streame
film. Du får også adgang til pædagogiske vejledninger med tips
til din undervisning og hjælp til din forberedelse.

Scan QR koden og gå
på opdagelse i flere
muligheder med film
i undervisningen og
hent gratis materiale
med inspiration til fag
og temaer.

Redigeret af: mbt@folkeskolen.dk
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Mest læste:
Trods millioner til flere
lærere: Vejen vil skære
ti lærerjob

VIGTIGE
Partierne kappes om at indføre NYE TILTAG
i skolen. Det Konservative Folkeparti ønsker,
at elever i 7. klasse skal have lov til at være
en halv dag om ugen på en virksomhed eller
erhvervsskole, mens de i 8. og 9. klasse skal
kunne udskifte en hel ugentlig skoledag med
en arbejdsdag. Enhedslisten vil genindføre
individuel vejledning for alle elever i 8.-9.
klasse. Og SF ønsker, at staten skal udarbejde undervisningsmateriale om Muhammed-krisen, så lærerne selv kan bestemme,
om de vil bruge det i folkeskolen.

1

Ikke alle politiske forslag bliver der taget lige
godt imod. Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen hælder SF’s
forslag om MUHAMMED-TEGNINGER ned af
brættet.
"Jeg er enig med SF i, at vi ikke skal gøre
det til obligatorisk stof eller lovgive om,
hvilke materialer lærerne skal bruge i
undervisningen. Men jeg synes ikke, SF's
forslag løser noget. Det betyder jo, at når så
materialet er udarbejdet, så er det læreren
selv, der skal træffe beslutning om, hvorvidt
man vil anvende det eller ej. Og så bliver det
altså meget eksplicit, at nogle lærere vælger
at bruge det, og nogle vælger at lade være”,
siger Gordon Ørskov Madsen.

2

Det er ikke kun politiske skolenytænkninger,
der rammer mediernes spalter i disse uger.
På Christiansborg bliver der varmet op til
forhandlingerne om, hvilket TESTSYSTEM
der skal erstatte nationale test.
I forhandlingerne vil Det Konservative
Folkeparti sikre, at der sker særlige indsatser for de dygtigste elever. Et nyt testsystem
kan nemlig føre til mangel på nuancer om
de elever, der ligger uden for normalfordelingen, advarer partiets undervisningspolitiske
ordfører, Mai Mercado.

3

Mest debatterede:
Flertal ønsker statsligt
undervisningsmateriale i
Muhammed-tegningerne

Skoler udnytter ny
frihed
Skoler over hele landet dropper elevplaner og
gør skoledagene kortere ved at konvertere
understøttende undervisning til tolærerordninger.
Det virker, siger skoleleder på Hastrupskolen i
Køge Thomas Kielgast. ”Vi må sige, at vi aldrig
tidligere har klaret os så godt i nationale test og
folkeskolens afgangsprøver”.
Foto: Pressefoto

Kommune får kritik af
Datatilsynet
Da Helsingør Kommune uddelte Chromebooks til alle
skoleelever, vurderede man ikke risikoen for, at elevernes
persondata kunne falde i de forkerte hænder. Nu får
kommunen indtil 1. november til at bringe skolernes brug
af Googles hard- og software inden for rammerne af
persondataloven.
Foto: iStock/Savusia Konstantin
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LÆRERLIV
Foto: Privat

Andreas Ravn Skovse
Lærer på Ellehøjskolen i
Gellerup i Aarhus

Efter 12 år som lærer: "Jeg har
undervist to etnisk danske børn"
I det vestlige Aarhus underviser Andreas Ravn Skovse på Ellehøjskolen, hvor
næsten samtlige elever er tosprogede.
Han kan kun huske, at han har haft to
etnisk danske elever i sin tid som lærer. Eleverne har typisk arabisk, kurdisk
eller somalisk baggrund.
"Jeg bilder mig jo ind, at jeg har et
normskred i, hvad man kan forvente

af elever. For det er jo ikke kun det, at
de er tosprogede", siger Andreas Ravn
Skovse: "Det er jo også det, at det er
sjældent, at det ligefrem er middelklassefamilier, jeg arbejder med. Det
betyder, at jeg aldrig har stået i en
klasse med børn fra middelklassehjem
og med de kulturelle referencer, der
ligger i det".

Foto: Pernille Aisinger

5.-klasserne på Lundtofte Skole i Lyngby får i år deres håndværk
og design-timer på Frilandsmuseet i Brede. Skolen skal bygges
om, og i stedet for at sidde og lave “hobbyarbejde“ i et
klasselokale giver et samarbejde med museets skoletjeneste
eleverne mulighed for at opleve gamle håndværk på egen krop.
Folkeskolen
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Nej tak til
flidskarakterer
Hverken lærere, elever eller forældre ser
nogen ide i, at eleverne fremover også skal
have karakterer for deres arbejdsindsats,
som undervisningsministeren foreslår.
I alle fag, hvor elever i forvejen får en standpunktskarakter,
bør de også have en karakter for deres flid.
Sådan lyder et forslag fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet) ifølge
Jyllands-Posten. Hun vil forsøge at få opbakning fra Folketinget til et forsøg, der skal rulles ud blandt tusinder af
elever i 8. og 9. klasse spredt rundt i hele landet.
Danmarks Lærerforening (DLF) mener, at forslaget er på
afveje. Ifølge Lærerforeningen vil flidskarakterer bidrage
"negativt til en præstationskultur, som i forvejen er et
stort problem for mange elever".
"Vi skal hellere tage ansvar for at skabe rammer, der
sikrer god og motiverende undervisning. Det gør lærerne
allerede med god feedback til eleverne", siger formand for
DLF’s undervisningsudvalg Regitze Flannov.
Eleverne selv ser også kritisk på forslaget. Formand
for Danske Skoleelever Mille Borgen Mikkelsen mener, at
eleverne allerede får nok karakterer, og at de i stedet har
brug for konstruktiv og systematisk feedback.
Formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg er enig.
"Vi vil også gerne have, at skolen anerkender, når ele-

Historiker:
Flidskarakterer blev
afskaffet i 1975
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Formand for Danske Skoleelever Mille Borgen Mikkelsen vil have
feedback frem for flidskarakterer. "For det er da noget, som giver
mening for os elever".
Foto: Danske Skoleelever

verne gør sig umage, uanset niveauet. Men det bør ske
gennem styrket pædagogisk praksis med faglig og personlig feedback", siger han.
Hos regeringens støtteparti Socialistisk Folkeparti undrer undervisningsordfører Jacob Mark sig.
"Hvor pokker kom det fra? Hvem ønskede det? Lærerne
er imod. Eleverne er imod. Ingen har foreslået det", lyder
det fra politikeren på Facebook.
bje@folkeskolen.dk

"Der har været flere år med flidskarakterer i den danske folkeskole end år uden",
sagde undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil i DR's "Deadline", da
hun blev interviewet om sit forslag med
forsøg med karakterer for arbejdsindsats.
Og det er korrekt, men gamle dages
flidskarakterer så noget anderledes ud
end det, ministeren lægger op til, og
karaktererne talte med i den samlede bedømmelse af eleven, fortæller arkivar og
seniorforsker hos Rigsarkivet Christian
Larsen.
Han fortæller, at Danmark i 1814 fik en
ny folkeskolelov, som lagde grundlaget
for skolen helt frem til 1937. ”I den lov
var der en paragraf om de børn, som ud-

mærkede sig ved god opførsel og flid. De
skulle nemlig 'af skolelæreren ved passende midler opmuntres'", siger Christian
Larsen. ”Eleverne blev dengang eksamineret hvert halve år, og ved de lejligheder
blev der givet karakterer i fagene og også
i flid og opførsel”.
Det var opgøret med ”den sorte skole” i
1960'erne, som gjorde, at flidskaraktererne blev sendt på pension med skoleloven
i 1975. ”Den ideelle elev var ikke længere
nødvendigvis den mest flittige, og enhver
lov er jo præget af den tidsånd, der hersker på det tidspunkt, hvor den indføres”,
siger Christian Larsen.
sgr@folkeskolen.dk

Viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen i forbindelse med aftale om
øremærket barsel til fædre.
Skoleleder på Mølleskolen i Ry Kristian Toft, da lederen af skolens madordning fik tildelt prisen som
Årets madsjæl 2021.
Formand for undervisningsudvalget i DLF Regitze Flannov savner en lærer i det nye formandskab for
Rådet for Børns Læring.

"Det er ikke en hemmelighed, at
vi gerne vil have fædre til at
tage flere uger med deres børn".

“Lad os kæmpe for
at få skolemad på
finansloven”.
“Det

kan undre, at man
ikke sætter en lærer
ind i formandskabet”.

NATURFAG I SPIL
Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve
24. november 2021, Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro
Faglige oplæg og workshopper om alle fællesfaglige fokusområder

viacfu.dk/naturfagispil

10240 - peha - 04.21

Jo Røislien: Fra flad fakta til levende læring
Morten DD: Naturoplevelser og vild natur i undervisningen
Prøverne i naturfag - Bæredygtig madkultur - Bæredygtig energiforsyning med isolering
Grundvandet en dyrebar ressource - Strålings indvirkning på levende organismer
KloakLab for sanserne og forstanden - Engineering og Teknologiens betydning for
menneskets levevilkår

Få viden til at vælge
VIA Center for
Undervisningsmidler
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ORD Maria Becher Trier
ILLUSTRATION Charlotte Ager

Skolelederne om magtanvendelse:

LÆG ALT PÅ BORDET

Magtanvendelse skal italesættes i skolen, for situationerne opstår, og
lærerne bør vide, hvad de kan gøre, siger skoleledernes formand, Claus
Hjortdal. Men det sker, at lærere går over deres beføjelser, mener han.

Lærere skal gribe fysisk ind i situationer, hvis
det er eneste mulighed for at forhindre en elev
i at øve vold mod sig selv, mod andre eller
mod ting. Ifølge bekendtgørelse om fremme
af god orden i folkeskolen må lærere anvende
magt “i fornødent omfang”.
Formand for Skolelederforeningen Claus
Hjortdal plejer at sige, at man skal holde sig
inden for lovens grænser. “Men det er en
flydende størrelse, for det vil være et skønsspørgsmål. Men der er et proportionalitetsprincip, der betyder, at det, læreren eller skolelederen gør, skal stå mål med det, eleven gør”.
Netop på grund af manglen på en facitliste
for, hvornår lærere skal gribe ind eller ej, er
det vigtigt, at skoleledere rundtom i landet får
talt om brugen af magt i skolen, mener Claus
Hjortdal
“Man skal turde italesætte det, og man
skal italesætte det meget ordentligt. Man kan
komme i en situation, hvor der ikke er andre
muligheder. Jeg har prøvet at sidde med en
lærer og evaluere en situation og sammen med
læreren kunnet konstatere, at der var steder,
hvor det var muligt at trappe konflikten ned,
så man ikke var endt i magtanvendelse”, siger
han og tilføjer:
“Det handler meget om at give eleverne mulighed for at slippe ud af situationen, men der
er også situationer, hvor det er så voldsomt, at

10
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Må lærere
bruge magt?
Læsevejledere
skriver bøger til
den første læsning

SIDE 12

09 | 09 | 2021

NR15

FYRING KAN BLIVE EN KONSEKVENS
Danmarks Lærerforening (DLF) oplever, at lærere i stigende omfang bliver politianmeldt for

SIDE 38

FORÆLDRE VIL FOREBYGGE
Socialpædagoger, der arbejder med anbragte
børn, har større beføjelser til at anvende magt,
end lærere har. En socialpædagog må eksempelvis gerne fysisk guide et barn ud af et rum,
hvor det sker omsorgsfuldt og trygt. Det må
en lærer ikke. Formand for Skole og Forældre
Rasmus Edelberg mener ikke umiddelbart, at
lærere bør have samme beføjelser – eller en
form for retningslinjer for, hvornår læreren
kan tage fat i et barn.
“Sådanne situationer er svære at regelstyre.
I skolen er udgangspunktet, at der ikke er behov for magtanvendelse. Det er ikke voldelige
unge eller kriminelle, så det burde ikke være
nødvendigt at regelregulere”, siger han og
medgiver, at man kan diskutere, om reglerne
er klare nok, som de er i dag. Men han mener,
man skal passe på med at symptombehandle i
stedet for at forebygge hændelser.
“Der er også vold mod lærere. Det kan være
svært at se, hvem der startede. Det handler om
at forebygge, at der ikke er for mange elever i
klassen. At der ikke er for mange elever med
særlige behov med udadreagerende adfærd.
At der er specialpædagogiske kompetencer i
klassen, når der er behov for det. Presser man
klasserummet for meget, så bliver det her et
symptom. Der er børn, der reagerer på miljøer, de ikke kan være i. Derfor er det vigtigste
at få fat i de bagvedliggende faktorer. Vi skal
have gjort skolen til et rarere sted at være”.

at have lagt hånd på en elev. Alligevel arbejder
man ikke for, at lærere får flere magtbeføjelser.
“Jeg vil ikke trække automatkortet og sige,
at lærerne bare skal have flere magtbeføjelser.
Jeg har aldrig mødt en lærer, der ønsker at
bruge magt, for der er så meget på spil i undervisningen – hele relationsarbejdet”, lyder
budskabet fra formand for arbejdsmiljø- og
organisationsudvalget i DLF Thomas Andreasen. Men han ville ønske, at der var en større
forståelse fra skoleledere og kommuner for,
at læreren passer sit arbejde, når han eller hun
griber ind i en voldsom situation.
“Jeg har desværre den oplevelse i en række
sager, at vores medlemmer bliver dømt af
arbejdsgiverne – ikke af politiet og domstolene”, siger han.
Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, mener, at der findes sager, hvor lærere går over
deres beføjelser.
“Man kan ikke være i folkeskolen, hvis man
ikke kan tøjle sit temperament. I så fald giver
det ikke mening at give en advarsel. Der er
situationer, der er særlige, og som gør, at vi
blive nødt til at gribe til ansættelsesretslige
konsekvenser”, siger han.
Thomas Andreasen mener, at skoleledere
nogle gange lægger mere vægt på forældrenes
forklaring end på lærerens. Det håber Claus
Hjortdal ikke sker.
“Jeg håber ikke, man gør det for at tilfredsstille forældre, men der kan komme meget
pres på. Det kan være svært at redde situationen over for lærerne. Forældre kan køre på
med negative kommentarer og Facebook-opslag i en sådan grad, at det bliver svært for
læreren at fortsætte. Det er urimeligt, for det
er gadens parlament. Men man kan komme i
situationen, hvor man bliver nødt til at finde
ud af andre løsninger”.
Formand for Skole og Forældre Rasmus
Edelberg opfordrer forældre til at tage snakken om episoder og undgå at skriftliggøre det.
Ofte har forældre kun barnets version. Forældreorganisationen opfordrer derfor til, at man
ringer til Forældrerådgivningen, hvis ens barn
kommer hjem og fortæller om magtanvendelse i skolen.
“Det er voldsomt at høre om, at ens barn
er blevet taget hårdt fat i, og barnet ikke fortæller, hvordan det er sket. Det er naturligt,
at man som forælder reagerer og vil have det
afklaret. Det er vigtigt at få talt om det. Og
det er vigtigt at få talt med lederen”.

Usikker bedømmelse
Vidt forskellige karakterer
for den samme afgangsprøve
i dansk bekymrer eksperter.

man bliver nødt til at holde eleven fast, indtil
der ikke sker skade på andre. Det kan være
hensigtsmæssigt at lære, hvordan man gør det,
så ingen kommer til skade”.
Han mener, at der som konsekvens af et politisk ønske om inklusion er sket en stigning i
magtanvendelse i folkeskolen.
“På specialskoler accepterer man en højere
grad af magtanvendelse. Inklusion betyder, at
vi har fået flere børn ind i folkeskolen, som kan
have en udadreagerende adfærd. Vi bliver nødt
til at snakke om, hvordan vi håndterer det”, siger han og opfordrer til, at skoleledere kontakter specialskoler for at få deres erfaringer med,
når man italesætter magtanvendelse på skolen.
Hans råd til lærere, der kommer i en situation, hvor de har brugt magtanvendelse, er klar.
“Vær ærlig. Gå til skolelederen med det
samme. Læg alt på bordet”.

MAGT I FORNØDENT
OMFANG
Fagbladet Folkeskolen bragte i
sidste nummer artikler om
magtanvendelse. Det har ført til
en del debat på folkeskolen.dk.
“Som lærer risikerer man at komme
i situationer, hvor det er
nødvendigt at anvende magt. Det
skal vi kunne acceptere og
håndtere. Hvis ikke vi kan det, må
skolerne og læreruddannelsen
oppe sig og træne os og (efter)
uddanne os lærere. Men for nogle
er det ikke noget, der sker en
gang imellem, men mere eller
mindre hver dag”.
Morten Korsbakke Sørensen,
udskolingslærer, Silkeborg
“Jeg savner klare retningslinjer
for – på landsplan – hvad vi kan
og ikke kan hive op af hatten som
nødbremse og arbejdsredskab i de
situationer, hvor vi har brug for
her og nu-løsninger og ikke
månedlange processer”.
Sigrid Elise Aagaard,
udskolingslærer, Ringsted

mbt@folkeskolen.dk
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Børnehaveklassen

I alt 15 elever i børnehaveklasse og 1. klasse bliver undervist i udeskole på
Trane Skole og Børneby ved Varde. Men skolen vil så gerne have flere. Lærere
og pædagoger har fået uddannelse i, hvordan de sætter krop, logik og sanser
i spil udenfor, og indskolingen er certificeret som udeskole. Håbet er, at det
kan tiltrække flere elever.

ORD Maria Becher Trier
FOTO Michael Drost-Hansen

UDELIV
SKAL
SKAFFE
ELEVER
12

Halmdyr, buketter, bynke – og rønnebærkranse. Alt er
planlagt, da de mindste elever i gummistøvler træder ind
i det våde græs i udeskolen. Målene for dagens værkstedsundervisning er skrevet på tavlen med kridt. Foruden
de faglige mål om at kunne samarbejde, bruge forskellige
materialer og fortælle om, hvorfor naturen er vigtig, er
målet også, at elevernes produktioner skal pynte kirken
op til høstgudstjeneste.
To væddere ser nysgerrigt på eleverne, og hanen i
hønsegården galer. Børnehaveklasseleder Pia Jessen ejer
den ene vædder, og den anden tilhører to frivillige fra
organisationen 4H, som passer udeskolen og deltager i
undervisningen hver tirsdag.
Her til morgen starter skoledagen med indvielse af den
nye skurvogn, hvor eleverne fremover kan finde tørvejr,
hvis regnen kommer. På Trane Skole og Børneby i Horne
ved Varde er der lige under 100 elever. De skal helst være
flere. Håbet er, at udeskolen kan tiltrække flere elever de
kommende år.
mbt@folkeskolen.dk

Børnehaveklassen

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet om
børnehaveklassen på folkeskolen.dk/
børnehaveklassen

“I må kun smage på bær, når voksne siger, de
ikke er giftige. Hvad smager de af?” siger
børnehaveklasseleder Pia Jessen og putter selv
et rødt rønnebær i munden.

“Må vi klippe vores mus?” spørger en pige, der
møjsommeligt har spændt halm sammen med
ståltråd, så det med god vilje kan ligne en meget
stor markmus.

14

Jette og Marinus Poulsen har haft en gruppe
elever ude for at plukke høstbuketter til kirken.
De to frivillige introducerer eleverne til,
hvordan man kan kende forskel på kornsorterne.

Gulgrønne græskar markerer løberuten. Der er tre
hold: hvidløg, guldløg og rødløg. Hvert hold får
et løg og en ske og skal så i stafet løbe fra
græskar til græskar uden at tabe løgene.

Noah har tabt en tand. Den skal pakkes ind, og
hele klassen skal synge mælketandsangen – den
med blod i. “Jeg skal nok sige til mor, at tanden
er i en pose i madkassen, så hun ikke smider den
ud”, siger pædagog Vivi Strømgård.

Da dagen nærmer sig sin afslutning, kommer
logbøgerne. Børnehaveklassen skal tegne fra
dagen og eleverne i 1. klasse skrive, hvad
de har lavet i dag. Flere sætter sig i græsset
foran tavlen for at skrive bogstaverne af.
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Anbefalinger

Mette Mellerup er lærer på Sølystskolen i
Silkeborg og faglig rådgiver for naturfag
på folkeskolen.dk
Foto: Lars Just

Fortalt til Helle Lauritsen/hl@folkeskolen.dk

Materialer Udstoppede
dyr kan noget

De kan virkelig noget, de udstoppede dyr. Og det
gælder både i natur/teknologi og for de ældre
elever i udskolingen. Dyrene giver eleverne
ahaoplevelser.
Vi har lige talt om dyr, der flytter til byen. Her
har vi set på ræven og undersøgt, hvorfor den er
flyttet til byen. Eleverne kan se dens tænder,
dens buskede hale og se, at den har jagtsyn. De
kommer til at lære dyret bedre at kende. Så ser vi
også YouTube-video om de 99 arter, så de ser
også dyrenes adfærd på film.

Hvis man for eksempel tager en stork, en svane
og en musvit frem, så kan de tydeligt se, at de
fugle kan noget forskelligt, og eleverne kan
ræsonnere sig frem til evolutionen.
Vi arrangerer nogle gange udstillinger på
skolen, så hvis udskolingen arbejder med
evolution, tager vi måske et par af de udstoppede
dyr frem og har dem med i udstillingen. De små
elever stopper op og taler om dem.

Podcast Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning i øret

Jeg vil gerne anbefale en podcast i et nyt
materiale fra Danmarks Evalueringsinstitut,
Eva. Det er ikke for at være selvfed. Jeg har selv
været med til at udarbejde materialet, men jeg
synes også, at det kan noget. Det er en
ph.d.-studerende og en praktiker, der fortæller,
hvad der kan gå godt, og hvad der kan gå galt i
undervisningen. Det handler om, hvordan man
kommer i gang med undersøgelsesbaseret
naturfagsundervisning, om lærerens rolle, og
hvordan man får alle elever med.

Podcast er rigtig hot blandt lærere lige nu.
Men undervisningsmaterialet indeholder også
andet. Der er et slideshow, man kan bruge til
mødet i sit fagteam, og et vidensnotat (se link).
Podcast er bare en lækker og lettilgængelig
måde at få ny viden på. Du kan lige proppe den
i ørerne og høre den på vej til arbejdet, når det
nu kniber så meget, som det gør, med tid til
forberedelse.

Når vi tager ud af huset, styrker vi elevernes
glæde ved naturfag, og vi oplever noget trivsel og
sammenhold. At komme på ekskursion kan
noget helt specielt. Vi har fagdag om onsdagen,
så der er vi ofte af sted. Og der skal være god tid.
Vi har lige haft 9. klasse på Aqua Akvarium &
Dyrepark i Silkeborg, og halvdelen af tiden
tilbragte eleverne på vandlegepladsen. Der er
så meget fysik dér. Vi havde forberedt nogle
opgaver, hvor vi skulle finde nogle svar. Noget,
de skal bruge til deres eksamen. Eleverne tog
billeder, løste opgaver, grinte og legede.

Vi har også været i Sindbjerg-Stoubjerg og
set på landskabet. Det er to toppe beklædt
med lyng. Vi havde noget kortlære, og vi så på
selve landskabet, talte om, hvorfor hugormen
holder til der. Men vi har også bingoplader med
dyr og planter med, og så spiller vi. Vi har
absolut et fagligt formål. Alene det at have en
voksen med ud i naturen betyder meget for
eleverne. En, der kan svare på de naturfaglige
spørgsmål, og det kan naturfagslæreren.

Ud af huset Besøg på
Aqua og i hedelandskab
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eva.dk/grundskole/
viden-om-ubnu-grundskolen

visitaqua.dk

Blogs
Af Janus Neumann, lærer og faglig rådgiver for
historie og samfundsfag på folkeskolen.dk
Foto: Lars Just

Desværre. Du er
ikke parat
De forskudte UPV’er nærmer sig for årets 9.-klasser. Vi bør endnu en gang
overveje, hvad der ligger i det i forvejen lidet tilgængelige ord
”uddannelsesparathedsvurdering”.
Debatten er allerede i gang. I alle afkroge i og
uden for folkeskolen diskuteres det, hvordan
vi bedst muligt forbereder vores elever til
den konkurrencekultur, de allerede er en del
af, når de rammer 8. klasse, og karakterer og
uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV)
indfinder sig.
I folkeskolen modtager eleverne ikke mindre end fire uddannelsesparathedsvurderinger.
To i 8. og to i 9. Uddannelsesparathedsvurderingen rummer sit eget største benspænd, og
derfor bør den revurderes.
Jeg er stor fortaler for, at vi guider vores elever i retning af ungdomsuddannelser allerede
i 8. klasse. Det er forventeligt og tilrådeligt,
at eleverne gør sig overvejelser om deres
uddannelsesvej efter folkeskolen. Ved at rette
et uforpligtende fokus på fremtiden allerede
midtvejs i 8. klasse har vi god tid til grundig
vejledning, og vi kan forberede eleverne på,
hvad der eventuelt skal til, for at de kan gå den
vej, de drømmer om. Vi kan guide elever, der
enten er i tvivl, eller som muligvis skal anvises
nogle andre muligheder end eksempelvis en
gymnasial uddannelse. Det er ikke alle, der

“Uddannelsesparathedsvurderingen
rummer sit
eget største
benspænd, og
derfor bør den
revurderes”.
nødvendigvis skal i gymnasiet. Mange elever
overraskes desuden, når de opdager, hvor mange uddannelsesveje vi har i Danmark.
Men de er ikke i tvivl. De ved, at det forventes af dem, at de skal have en uddannelse,
og det er her, at betegnelses “uddannelsesparathedsvurdering” efter min mening er en
fejltagelse.

Før i tiden kunne man blive erklæret ikke
egnet, måske egnet eller egnet til gymnasiet.
Det gik man væk fra for herefter at indføre en
parathedsvurdering. Jeg er bange for, at man
skal ud i et nærmere etymologisk studie af,
hvordan “parat” i den sammenhæng adskiller
sig fra “egnet”. Uanset hvordan vi vender og
drejer det, så er jeg stødt på adskillige elever,
for hvem en negativ parathedsvurdering har
været en veritabel spand kold vand i hovedet.
Det er fint, at man ihærdigt forsøger at forklare en 14-årig, at han skam har både resten
af 8. og hele 9. klasse til at ændre vurderingen. For eleven er det et slag og en meget
konkret manifestering af, at man i hvert fald
for nuværende ikke er parat til uddannelse.
Vi taler i mange sammenhænge om dalende
motivation hos udskolingselever, og her er et
meget markant sted at starte, hvis vi vil øge
motivationen hos eleverne.
I stedet for at parathedsvurdere, så lad os
fortsætte med at vejlede eleverne til rette
studievalg i tæt samarbejde med uddannelsesvejledere og ikke mindst forældrene.
(Forkortet af redaktionen)
Folkeskolen
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Dansk som andetsprog

Gør tosprogethed til noget positivt, og drop målet om højst 30 procent ikkevestlige elever i skolen. Sådan lyder det fra lærer Najla Adlouni Dinesen. Hun
bruger sine egne erfaringer som tosproget og muslim til at give børn, der er
i klemme mellem to kulturer og sprog, tilliden til skolen tilbage.
ORD Maria Becher Trier
FOTO Jonas Pryner Andersen

”JEG VED,
HVAD DET
VIL SIGE
AT FØLE SIG
FORKERT”
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Dansk som andetsprog

For tyve år siden var Najla Adlouni Dinesen
en af de elever, hun i dag gør alt for at hjælpe.
“Jeg ved, hvad det vil sige at føle sig
forkert, og hvilken kamp det kan være at
komme til at føle sig som ligeværdig borger i
samfundet. Havde jeg ikke selv siddet i skolen
og følt mig forkert, så havde jeg ikke haft den
samme viden i mit arbejde, som jeg har nu”,
siger hun.
Hun er barn af palæstinensiske forældre,
som flygtede fra Libanon til Danmark, før hun
blev født. Hun gik i dansk folkeskole til 4.
klasse i Roskilde.
“Dengang ville jeg bare ønske, at jeg var
ligesom de andre. Hvor ville det bare være
meget nemmere, hvis mine forældre talte flydende dansk, hvis jeg lignede de andre, og mit
navn ikke altid blev udtalt forkert”.
Resten af skoletiden gik Najla Adlouni Dinesen på muslimsk friskole.
Efter et kort ophold på jurastudiet begyndte
hun i 2012 på læreruddannelsen i Vordingborg. Kort efter fik hun job på Kobberbakkeskolen, afdeling Sct. Jørgen, i Næstved.
Her har hun på skemaet fire timer om ugen,
hvor hun arbejder særligt med elever, som har
dansk som andetsprog.
“Mine tosprogstimer bliver brugt på to
måder. Dels noget, hvor jeg arbejder med
dansk som andetsprog, ordforråd og tekstforståelse. Det kan for eksempel være tekster,
der er skrevet på både modersmålet og dansk.
Dels bliver jeg brugt til at gå i dialog med
hjemmet, hvis det er svært for klasselæreren
at samarbejde på grund af en sproglig og kulturel barriere”, fortæller hun.
BYGGER BRO MELLEM
SPROG OG KULTURER

Najla Adlouni Dinesen er ikke i tvivl om,
hvornår hendes lærerhjerte banker hurtigst.
“Jeg vil selvfølgelig gerne opnå faglig og
ikke mindst personlig og social udvikling hos
alle elever. Når jeg oplever, at et barn går fra
at have fuldkommen mistillid til skolen til
pludselig at blive motiveret og blomstre op,
er det det største skulderklap, man som lærer
kan få. Når et barn går fra at hade skolen til
lige pludselig at møde lærere og klassekammerater med smil, så har vi som skole været
med til at gøre en forskel”, siger hun og
tilføjer:
“Skolen må ikke være et sted, som de opfatter som en straf i sig selv at være i. Jeg bræn-
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OM NAJLA ADLOUNI
DINESEN
Najla Adlouni Dinesen er 29 år,
fuldtidsansat som lærer på Kobberbakkeskolen, afdeling Sct. Jørgen,
i Næstved og ansat som familiekonsulent i virksomheden Memox,
muslim med palæstinensisk baggrund, mor til tre børn og nygift.
Hun afsluttede læreruddannelsen i 2016 med et 12-tal for sin
afsluttende bacheloropgave, der
handler om nogle af de udfordringer, der kan opleves med muslimske drenge på muslimske friskoler
i mødet med lærere, der ikke har
samme kulturelle baggrund.

der for at hjælpe dem, der har det sværest.
Der, hvor resurserne i familierne ikke er til at
hjælpe barnet bedst muligt, og vi kan give et
ekstra skub, så de tror på sig selv og får motivation og glæden tilbage. Det er det vigtigste
arbejde i folkeskolen. Uanset om man er tyrker, svensker, dansker eller araber”.
Netop derfor har hun valgt at tage et ekstraarbejde, hvor hun arbejder deltid som familiekonsulent i virksomheden Memox, hvor
kommuner booker en konsulent til at hjælpe
med arbejdet med tosprogede familier.
“Det kan også være sager, hvor det er en
tvangsfjernelse af et barn. Vi er nogle gange
kommunens sidste chance. Jeg er der for
barnet, men hjælper også familien og gør
brug af netop det, jeg kan med min kulturelle
baggrund og min lærerfaglighed. Det kan også
motivere både børn og forældre til at se modersmålet og kulturen som en ekstra resurse,
for jeg havde jo ikke fået jobbet, hvis jeg ikke
var tosproget”.
HÅNDHOLDT INDSATS
I STEDET FOR OPDELING

Najla Adlouni Dinesen er ikke i tvivl om, at
det er en håndholdt indsats, der skal til for at
hjælpe. Ikke to elever er ens. Derfor giver hun
heller ikke meget for regeringens mål om, at

Najla Adlouni Dinesen har tidligere arbejdet
som lærervikar på en muslimsk friskole. I dag
er hun ansat på en folkeskole i Næstved.

ingen skole må rumme mere end 30 procent
ikkevestlige elever og efterkommere.
“Det er meget mere nuanceret end det, der
kan rummes i et mål med 30 procent. Der er
dem, der taler flydende dansk, og så er der
flygtningebørn, der lige er kommet til landet.
30 procent er et unuanceret mål. Man kan

ikke dele det op efter herkomst. Man må kigge på det individuelle barn”, siger hun.
Hun husker tydeligt, da hun selv gik i folkeskolen og blev taget ud af klassen til ekstra
dansk, fordi hun talte to sprog.
“Alle vi tosprogede blev hevet ud af timerne for at have ekstra dansk. Det syntes jeg var

mærkeligt, for jeg klarede mig jo godt, og jeg
er dansk”, siger hun og understreger, at hun
ikke er modstander af politiske retningslinjer
for fordelingen af tosprogede i skolerne.
“Jeg har intet imod, at man vælger at sætte
nogle retningslinjer for at undgå, at man
ikke ender med en hel klasse med tunge
Folkeskolen
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Dansk som andetsprog

”Det er spændende,
når der er lærere,
som repræsenterer
andre kulturer”.

tosprogede. Det, som jeg gerne vil udfordre
politikerne på, er, at tosprogede kan være lige
så forskellige som etnisk danske elever. Der
findes elever, der nærmest hverken kan dansk
eller deres modersmål. Og så er der elever,
som snakker flydende dansk, og familierne
er gode til at samarbejde med skolen. Jeg er
tosproget, men jeg er bedre til dansk, end jeg
er til arabisk”, siger hun.
Najla Adlouni Dinesen mener, at politikernes opdeling i os og dem puster til elevernes
egen fornemmelse af, at en flersproglig og
flerkulturel baggrund betyder, at de fra start er
bagud på point i det danske skolesystem.
FJERN SPROGSKAM, OG SE
STYRKEN I FLERE SPROG

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet
om dansk som andetsprog
på folkeskolen.dk/dsa

Hendes egen skoletid var en tid, hvor hun
gemte det arabiske væk. Hun følte, hun skulle
arbejde hårdere og præstere bedre for at være
på niveau med de danske elever. I dag føler
hun, at nogle af eleverne kan spejle sig i hende, fordi hun har et ben i hver lejr.
“Det er spændende, når der er lærere, som
repræsenterer andre kulturer. Jeg er født i Danmark, men mine forældre er ikke. Jeg er opvokset i et arabisktalende hjem. Det bliver en
motivationsfaktor for eleverne at se, at det at
være to- eller flersproget faktisk er en styrke”.
Netop derfor er det vigtigt at gøre eleverne
nysgerrige på sproget, når de er i skolen.
“Selvfølgelig skal man ikke gå rundt i en
vennegruppe og snakke arabisk, hvis nogle i

gruppen ikke kan arabisk, for så kan det virke
ekskluderende. Men det er en god ide at hilse
på arabisk på gangen. Det er med til at styrke
relationen gennem en indforståethed. Det
åbner for en positiv nysgerrighed – også fra
klassekammeraterne, der i sjov gerne vil lære
at sige det samme. Så tør barnet godt sige det
på arabisk, og det fjerner en forkerthedsfølelse. Pludselig bliver sproget en spændende og
positiv ting”.
Gennem sin særlige funktion er Najla Adlouni Dinesen med til at fjerne noget af den
sprogskam, som kan fylde både i klasseværelset og på lederens kontor, når forældre og
elever er til møder.
“Man kan tydeligt se, at der er nogle, der
kan blive helt generte, når de ikke helt forstår
et ord eller ikke bliver forstået. Jeg oplever, at
når jeg sidder med til møder med et tosproget
barn og forældre, og jeg oplever den generthed, så kan jeg slå over i arabisk, hvilket for
forældrene kan skabe en lettelse – det giver
følelsen af en mere ligeværdig dialog. Det
giver et smil. For så er der ikke længere et
tabu forbundet med at tale arabisk. I stedet
kommer dialogen i fokus, de fælles løsninger
og ikke forskellene. Vi vil jo i bund og grund
det samme for vores børn – uanset baggrund”.
HJÆLPER FORÆLDRE MED
AT SAMARBEJDE MED SKOLEN

Som lærer med flere sprog i skoletasken kan
Najla Adlouni Dinesen også bidrage til foræl-

DET KAN VÆRE SVÆRT AT UNDERVISE, HVIS MAN ER UTRYG
Statistikker og undersøgelser taler sit tydelige sprog. Alt for mange lærere og
pædagoger er bange for, og udsatte for trusler og vold.
Samtidig er et højt, men ukendt antal børn og unge udsat for magtanvendelser.
Usikkerhed på hvad loven giver mulighed for, hvordan udfører man praktisk en
skånsom magtanvendelse uden relationen går tabt?

Magt & Omsorg tilbyder et kort og
kompetent kursus i Skånsom
magtanvendelse.
Underviseren har 20 års erfaring som
uddannet pædagog og systemisk leder.

Gør som over 1000 af dine kollegaer: Bliv klædt på, til et ansvarligt kompetance
niveau sammen med dine kollegaer. For børnenes og de voksnes skyld.

Kontakt for yderligere info:
Magt & Omsorg
v/ Niels Bräuner
tlf. 27260626
niels@magtogomsorg.dk
magtogomsorg.dk

Læs reportagen
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i Folkeskolen nr.
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dresamarbejdet på en mere lærerfaglig måde
end en tolk hyret udefra, mener hun.
“Det er ikke nok, at der er en tolk ved de
tungere sager, hvor der skal en intensiv indsats til. Jeg kan gå i dialog på en mere flydende måde, fordi jeg har kulturen og den faglige
del fra lærerverdenen med mig. Herunder
kendskabet til, hvad der for eksempel rører sig
i klasseværelset – og ikke mindst relationen
til barnet”.
“Tosprogede forældre kan opleve at blive
holdt udenfor, uden at det bevidst er det, som
sker fra skolens side. Når jeg er med, så bliver
de inddraget i processerne for at hjælpe deres
eget barn. Det vil de jo rigtig gerne, men det
er svært med tolk. Det er meget lettere, når
det er en fra skolen, der kan følge barnet og
kender skolens hverdag”.
Najla Adlouni Dinesen er glad for sine
fire skemalagte timer som lærer i dansk som
andetsprog, men hun føler, hun skal kæmpe
for dem hvert år, og hun kunne egentlig godt
tænke sig flere timer.
“Jeg føler mig privilegeret. Jeg arbejder
med tosprogede elever. Det er noget af det,
jeg brænder for. Jeg har en fællesnævner med
de elever og forældre, og det gør en forskel.
Vi er faktisk flere i folkeskolerne med en
fællesnævner med nogle af de elever, der har
det svært - og det skal vi blive bedre til at
udnytte”.
mbt@folkeskolen.dk

Najla Adlouni Dinesen begyndte egentlig på jurastudiet, men fandt hurtigt ud af, at hun hellere
ville være lærer.
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Sådan kan
du hjælpe

elever med
sprogskam
24

ORD

Maria Becher Trier

ILLUSTRATION

María Luque

Sprogskam vil være genkendeligt for mange lærere. Det er den
tosprogede elev, som putter sig, slår øjnene ned og forsøger at slippe
for at læse højt. Lærere kan hjælpe elever med at strække sproget.

Dansk, arabisk, grønlandsk og urdu. Elever i danske skoler
taler mange sprog og har stor appetit på flere sprog. Nogle
bruger mest dansk, andre taler to eller flere sprog, men alle
lærer mere sprog, hvis lærerne nærer sprogappetitten og
giver eleverne plads til at eksperimentere og fejle.
Sådan lyder det i en ny bog “Med flere sprog i klassen” i serien “Pædagogisk rækkevidde”, som lektor på
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse og ph.d.
Helle Pia Laursen og docent, ph.d. og forskningsleder på
Forskningscenter for pædagogik og ledelse ved læreruddannelsen i Aarhus på Via University College Line Møller
Daugaard står bag. Begge har været med i projektet Tegn
på sprog, hvor forskere gennem ti år har fulgt flersprogede
elever gennem et helt skoleliv. Den nye bog trækker på
erfaringerne fra projektet.
Hvad er sprogskam?
“Det, vi grundlæggende så hos alle børn, var en sproglig
appetit. En stor interesse for sprog. Så der er masser
at gribe fat i. Appetitten næres, når sprog ikke ses som
kedelig grammatikundervisning, men vises som en del
af vores hverdag og identitet. Jo flere sprog og jo flere
elementer fra sprog, jo mere spændende bliver det. Men
selv de steder, hvor det lykkes, opstår der sprogskam”,
siger Line Møller Daugaard og tilføjer: “Sprogskam
er en negativ følelse, der opstår, hvis for eksempel en
tosproget elev bliver usikker på, om hans eller hendes
danske sprog lever op til de forventninger, som han eller
hun forestiller sig, at omgivelserne har”.
“Sprogskam er en kropslig ting. Den er sjældent verbaliseret. Man hører ingen sige: Jeg skammer mig, men
man ser de indadvendte blikke, man kan se på eleverne,
at de vil være et andet sted. Vi lagde for alvor mærke til
det, fordi vi havde optaget eleverne på video. Optagelserne fik os til at spærre øjnene op og faktisk selv føle
os utilpasse, da vi så, hvor utilpasse nogle elever blev.
Det kan godt være svært at opdage for læreren i en klasse med 25 elever”, siger Helle Pia Laursen.
“Sprogskam vil være genkendeligt for mange lærere.
Men det kan godt drukne i alle de ting, som læreren el-

lers skal holde øje med. Det er subtile ting. Det er øjne,
der slår ned, små fnis, elever, der prøver at komme væk,
elever, der sidder uroligt på stolen, elever, som forsøger
at aflede opmærksomheden ved at forstyrre”, siger Line
Møller Daugaard.
Hvorfor er det vigtigt at fange sprogskam?
“Da vi først fik øje på det, begyndte vi at følge de børn
tættere. Vi kunne se, at de kunne gemme sig bag de andre.
Nogle vendte det indad, men nogle vendte det udad og
lavede ballade. Bag balladen kan der ligge et udtryk for
skam. Skam er i den grad motivationshæmmende. Det betyder, at mange ikke vil udfordre sig selv sprogligt. Man
holder sig til kendte formuleringer, og så risikerer den
sproglige udvikling at gå i stå”, siger Helle Pia Laursen.
“Sprogskam er ødelæggende for det enkelte barns
selvværd, men det er også kontraproduktivt for at blive
bedre til det danske sprog, man kaster sig ikke ud i at
eksperimentere og prøve. Man strækker ikke sproget,
som vi kalder det”.
Hvad kan lærerne gøre?
“Det er vigtigt at se sproglige afvigelser som et naturligt
led i sprogtilegnelsen. Afvigelser handler jo også om,
at man har forestillinger om, hvordan sproget er, og så
prøver det af. Den fejlfrie tekst er ikke nødvendigvis
den gode tekst set i sproglig kontekst. Det er klart, at
lærernes opgave handler om at komme videre og støtte
barnet i sprogtilegnelse. Men så får man som lærer nogle overraskelser en gang imellem. Man bliver udfordret
på noget, man troede alle ved”, siger Helle Pia Laursen.
“Så er der begrebet om at strække sproget. En journalist beskrev det som fra sprogskræk til sprogstræk.
Lærerne kan lægge op til, at børnene leger med sproget
og fastholder en sproglig nysgerrighed”, siger Helle Pia
Laursen.
“Det er vigtigt at gøre det legitimt at eksperimentere
med sproget. Det gælder mundtligt og skriftligt, og det
gælder i alle fag”, siger Line Møller Daugaard.
Folkeskolen
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Hvordan kan man som lærer hjælpe eleverne
med at strække sproget?
“Når vi snakker om almenundervisningen, så
handler det om at skabe rammer for, at eleverne
kan bruge fagsproget – både i dansk og i fagtimerne”, siger Line Møller Daugaard og giver et
konkret eksempel:
“Vi arbejdede med ejendomsbeskrivelser i den
klasse, jeg var tilknyttet, og vi snakkede om at
skrue op og ned for sproget. Man bruger vendinger som et lille stenkast eller håndværkstilbud og
snakker om, hvordan det at skrue op for sproget
har betydning for, om man får solgt det her hus
eller ej”.
“Eleverne beskrev blandt andet, at man ikke
tager billeder der, hvor der er hul i væggen. Man
maksimerer de gode ting. Vi fik blandt andet en
velduftende svømmehal med chokoladebrune
udspringsskamler. Det viser, at sprog har en rolle
i verden, og det betyder noget, hvordan man bruger det”, siger Line Møller Daugaard.
“Det gælder om at give eleverne mulighed for
at importere sproglige elementer, som gør dem
nysgerrige på at finde sproglige elementer andre
steder. De skal ikke plagiere, men se, hvordan
andre har brugt sproget til samme type opgaver”,
siger Helle Pia Laursen og fortæller:
“Vi havde for eksempel et forløb, hvor nogle

skulle arbejde med anmeldelser. De skulle selv
lave billeder, og så skulle de selv skrive en anmeldelse. Der var hængt anmeldelser op, og så kunne
de se, om der var nogle gode ord, de kunne låne
her og der”.
Helle Pia Laursen understreger, at det gælder om
at skabe et rum, hvor der er fokus på udvikling.
“Vi havde en aktivitet, hvor eleverne havde
skrevet en tekst. Da vi snakkede med dem bagefter om teksten, så var det ikke bare et færdigt
produkt, men også et led i en proces. De blev
spurgt om, hvad de godt kunne lide ved deres
tekst. Om der var noget, de kunne tænke sig at
gøre anderledes”.
Og så understreger de to forskere, at det er vigtigt at lave aktiviteter for alle i klassen:
“Vores projekt har fundet sted inden for almenundervisning. Det er klart, at sidder man
med dansk som andetsprog, kan man gøre nogle
andre ting. Man kan lettere gå ind og se på, hvor
vanskelighederne er, og lave mere systematiske
sprogaktiviteter med børnene. Når det er en del
af klasseundervisningen, så er det svært at gøre
noget, der kun rammer en lille gruppe af børnene.
Det er tænkt til den almene del af undervisningen, fordi alle får noget ud af det”, siger Helle
Pia Laursen.

GRATIS BOG
"Med flere sprog i klassen"
er skrevet af Line Møller
Daugaard og Helle Pia
Laursen. Bogen er en del af
Aarhus Universitetsforlags
serie "Pædagogisk rækkevidde",
som er støttet af Danmarks
Lærerforening. Medlemmer
af DLF kan hente bogen som
e-bog og/eller lydbog via
dlf.org – Min side.
DLF's medlemmer kan også
købe den indbundne bog til
specialpris på forlagets
hjemmeside.

mbt@folkeskolen.dk

FORSKERDATA.DK

BRUG FORSKERNES DATA
I DIN UNDERVISNING
Ny gratis portal gør matematik og
naturfag levende og aktuelt

MED STØTTE FRA
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Fra fagene
Redigeret af: msc@folkeskolen.dk

Foto: Thomas Arnbo

Billedkunstens dag breder sig
til nabolande
Billedkunstlærere i Norden skal gøre faget mere synligt.

folkeskolen.dk/
billedkunst

DANSK "Vi forærer denne bog
til børnene for at stimulere
lysten til at læse bøger af
papir. Børn bruger elektroniske medier dagen lang, men
de skal også blive fortrolige
med fysiske bøger og den
fordybelse og ro, det giver at
læse stille og roligt fra venstre
mod højre i en spændende
bog".
Sådan siger Lone Haagerup,
formand for Boghandlerforeningen. Anledningen er Verdens Bogdag, hvor 30.000
eksemplarer af børnebogen
”Geminiforbandelsen” bliver
delt gratis ud til børn mellem
ni og tolv år fra den 25. september til den 2. oktober. Flere
lærere har allerede indgået
aftaler med deres lokale boghandel om at komme på besøg
med klasser og hente en bog.

IDRÆT Skolernes Motionsdag
er blevet kaldt for verdens
største motionsevent for børn.
Nu skal titlen gøres officiel, og
rekorden sættes den 15. oktober – fredagen inden skolernes
efterårsferie. Det kræver medvirken fra alle landets skoler,
som Dansk Skoleidræt nu
beder om helt lavpraktisk at
registrere deres afholdelse af
dagen gennem for eksempel
fotos, videoer og deltagerantal.
"Skolernes Motionsdag har
en fast plads i kalenderen på
næsten alle landets skoler.
Det er skoleidrættens grundlovsdag, hvor eleverne bliver
sendt på efterårsferie med en
dag fyldt med bevægelse og
sjove aktiviteter", siger generalsekretær i Dansk Skoleidræt Bjørn Friis Neerfeldt i
en pressemeddelelse.

Foto: Dansk Skoleidræt

det er et projekt, der egner sig
til, at mange med interesse for
billedkunst for børn og unge
kan deltage, og hvor vi i Danmark har mange gode erfaringer, vi kan dele med vores
nordiske naboer”, siger Lykke
Andersen, landsformand for
den faglige forening Danmarks
Billedkunstlærere.
"Vi vil gerne opfordre alle,
som læser med, til at henvende sig til os, hvis de har nogle
forbindelser til relevante folk
eller institutioner i de andre
nordiske lande", siger hun.
Håber er at kunne holde
Billedkunstens dag i Norden
allerede næste år.

Motionsdag går efter
verdensrekord

Foto: Ivan Pantic/iStock

BILLEDKUNST Onsdag i uge 11
har i årevis været Billedkunstens dag, hvor børn og unge i
børnehaver, folkeskoler, friskoler og billedskoler rykker deres
kunst ud i det offentlige rum
for at gøre faget synligt gennem udstillinger på skolen, på
biblioteker og i storcentre,
eller ved at elever står ved
skolens hovedindgang og maler billeder eller arrangerer et
optog gennem byens gågade.
Hvert år har gennemsnitligt
13.000 børn og 140 institutioner over hele landet deltaget.
Den ide er så god, at den bør
spredes ud til hele Norden,
mener den faglige forening
Danmarks Billedkunstlærere.
"Billedkunstens dag er oplagt at samarbejde om, fordi

Boghandlere deler
bøger ud til klasser

folkeskolen.dk/
dansk

folkeskolen.dk/
idræt

Foto: skynesher/iStock

Hjælp til den klassiske musik
MUSIK Danmarks Underholdningsorkester har netop lanceret en ny B&U-læringsportal,
der giver lærerne en hjælpende
hånd til at få introduceret klassisk musik for elever i 0.-8.
klasse. Og nogle af de første
lærerkommentarer til læringsplatformen lyder: "Fedt med et
nyt take på klassisk musik".
"Det er supergodt indhold –
eleverne er på!"
Portalen blev afprøvet på 20
skoler under coronanedluknin-

gen, og DR oplyser, at der blev
taget rigtig godt imod den. Også
på musiklærernes fælles Facebook-side er siden blevet anbefalet til musikundervisningen. På platformen kan man
finde gratis digitale musiktimer
om klassisk musik med undervisningsvideoer målrettet de
forskellige klassetrin.

folkeskolen.dk/
musik
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Grib bolden
AF DORTE LANGE,

næstformand
i DLF
Illustration:
Hayley Wells

Hvilken skole drømmer du om som lærer?
Hvordan skulle undervisningen foregå, og
hvordan ville skolehverdagen være, hvis du
og dine kollegaer kunne indrette den, helt
som I ønsker det?
Lærere og ledere i Holbæk og Esbjerg
kommuner har fået mulighed for at realisere
i hvert fald nogle af deres drømme. Midt i
coronanedlukning, genåbning og nedlukning
igen fik lærere og ledere i de to kommuner
spillet denne bold i hænderne: Hvordan vil I
indrette skoledagen? – der er ingen lovgivningsmæssige bånd, der binder jer de næste
tre år.
På trods af den i forvejen udfordrede situation har lærere og ledere grebet bolden og er
gået i gang.
I DLF følger vi med stor interesse de to
kommuners skoler, og de to kredse samlede
tillidsrepræsentanter og skoleledere til fælles
temadage i begyndelsen af september for at
udveksle erfaringer.
Jeg var glad for at have mulighed for at
deltage, og jeg var særligt interesseret i at
følge med i, hvorvidt tillidsrepræsentanter og
skoleledere oplevede, at lærerne kan bevare
engagementet i forsøgene. Vi ved nemlig fra
for eksempel OECD, som undersøger skolevæsener i hele verden, at det engagement,
som følger med, når lærere får mulighed for
at være med i beslutninger om skolens udvik-
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ling, i sig selv betyder, at undervisningen bliver bedre, og at eleverne får et større udbytte.
I løbet af temadagene blev det klart, at opstarten havde betydet et vist engagement, fordi
lærerne var blevet inviteret til at finde på, hvad
friheden skulle bruges til. Det kan imidlertid
være en udfordring at bevare engagementet i
det daglige arbejde. Mange af de forsøg, der er
blevet sat i gang, handler om at forkorte skoledagen og bruge resursen til at være to lærere
i klassen. Det giver rigtig god mening, for lærerne ved, at eleverne er alt for trætte sidst på
dagen, og samtidig ved de, at de enkelte elever
kan få mere opmærksomhed med to lærere i
nogle af timerne. At ændre strukturen er imidlertid ikke nok til at bevare engagementet.
Det blev klart for mange, at der skal være
plads til fortsat drøftelse blandt kollegaerne
om, hvilken undervisning de gerne vil udføre.
Det er indholdet i dagligdagen, der er vigtigt
at drøfte. Strukturen skal blot understøtte den.
Uanset om man er lærer i en kommune, der
er med i et frihedsforsøg eller ej, er det vigtigt
at holde drømmene i live om det bedst mulige
lærerarbejde. På alle skoler skal strukturen og
prioriteringen af resurser understøtte indholdet
i den undervisning, lærerne drømmer om at
kunne udføre, og lærerne er de bedste til at
formulere netop det. Så grib bolden – på alle
skoler.

“Det er vigtigt at
holde drømmene
i live om det bedst
mulige lærerarbejde”.

Lærernes indflydelse
– og A20
”Men faktum er, at stort set alle beslutninger kan tages uden lærerne. A20 sikrer lærernes ret til at udtale sig og blive
'hørt', men når sømmene skal slås i, er
lærerne sat helt udenfor. Alle tvister afgøres af ledelsen, hvis beslutninger ikke kan
ankes eller appelleres”.
NIELS CHR. SAUER, FOLKESKOLELÆRER
EMERITUS

”Fine intentioner. Men så længe der ikke
er luft til kerneopgaven og alt, hvad den
medfører, bliver der ikke overskud til det
store overblik over planlægning, prioriteringer og skolens pædagogiske retning.
Derfor kommer A20 aldrig til at fungere,
medmindre der fra forvaltningens og
ledelsens side er forståelse for og resurser til at skabe luft for den enkelte lærer,
desværre …”.
METTE KØLBÆK, LÆRER I FÆRD
MED AT SADLE OM

”Enig med Mette i, at et af problemerne
er lærernes manglende overblik og overskud! Men uanset A20, som jeg, vil mange
vide, ikke ser det store lys i, så er der altid
noget at vinde ved, at medlemmerne af
en fagforening formår og insisterer på at
bruge fællesskabet”.
MALENE A. HANSEN, LÆRER

Uddrag af kommentarer til blog: “Der er
brug for alle læreres deltagelse i det
faglige fællesskab” af Katrine Fylking,
lærer og bestyrelsesmedlem i Københavns
Lærerforening.

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

Kommunalvalgets
vigtigste tema
AF HENRIK JØRGENSEN, lærer og tillidsrepræsentant

Så skal vi til det igen. Kommunalvalg til november. Debatten om skolerne begynder. Vi
stiller kandidaterne de samme spørgsmål som
for fire år siden, ott år siden og så videre. Vil
I give os mere tid til forberedelse? Hvorfor er
rengøringen på skolen så dårlig? Hvad vil I
gøre for elever med særlige behov?
Men hvad med at vi spurgte byrådskandidaterne om noget helt andet.
Spørgsmål 1: “Hvad synes du om de
friskoleforsøg, som kører i Holbæk og
Esbjerg?” Forventet svar: “Jo, det lyder da
spændende”.
Spørgsmål 2: “Er det noget, du vil arbejde
for også kommer til at ske i vores kommune?” Forventet svar: “Hmm, tja, nu må
vi lige afvente og se erfaringerne fra de to
kommuner”.
Spørgsmål 3: “Hvis det viser sig, at de
opnår gode resultater i Holbæk og Esbjerg,
vil du og dit parti så arbejde for lignende
friskoleordninger i vores kommune?” Forventet svar: “Ja, så er det helt klart noget, vi
vil se på”.
Spørgsmål 4: “Synes du generelt, at kommunerne er gode til at drive et skolevæsen?”
Forventet svar: “Vi kunne helt sikkert gøre
det bedre”.
Det bedste, der kan ske for folkeskolen,
er, at den bliver helt adskilt fra kommunerne. Det er nu, vi har chancen for at løfte den
debat, og vi kan bruge friskoleforsøgene i
Holbæk og Esbjerg som løftestang. Facts er,

at kommunerne er virkelig dårlige til at drive
skole. Hvorfor gør de det så? Det er vel i
bund og grund mest af historiske årsager, og
så er det vel også den kommunale institution, som giver kommunerne mest legitimitet.
Der er absolut intet fagligt eller sagligt
argument for, at kommunerne skal styre og
forvalte folkeskolen. Tværtimod.
Når nu staten overfører penge til folkeskolen, så skal de penge først forbi kommunerne
og KL. Når de har aflønnet embedsværket,
politikerne, udvalgsformændene, forvaltningerne og så videre, så kommer de penge, der
er tilbage, ud i skolerne.
Tænk, hvis alle penge gik direkte fra staten til skolerne. Så ville der være overskud
til netop bedre forberedelse og elever med
særlige behov. Som bonus får vi også nogle
ledelser, som er mere tilgængelige, fordi de
slipper for at rende til alle mulige åndløse
møder på rådhuset. Møder, som i virkeligheden bare er til for at holde kunstigt liv i den
kommunale administration.
Jeg kan vitterlig ikke komme i tanke
om ét eneste rationelt argument for, hvorfor kommunerne skal drive folkeskolen.
Til gengæld kan jeg skrive en bog om,
hvorfor skole og kommune bør skilles ad.
Hjælp mig gerne med at finde det ene argument. Jeg håber, I vil konfrontere jeres
politikere med denne vinkel på debatten om
folkeskolen.
(Forkortet af redaktionen)

EVA OG SVEND AAGE
LORENTZENS FOND
Eva og Svend Aage Lorentzens
Fond uddeler i marts legater
á kr. 10.000,- til uddannelse til
børn af lærere, der er eller har
været medlem af Danmarks
Lærerforening.
Ansøgningsfrist:
1. november 2021
Motiveret ansøgning, der skal
vedlægges nødvendig
dokumentation for at komme
i betragtning, stiles til:
Advokat Rita S. Simonsen på
mail rs@kielberg.com
Betingelserne fremgår på
www.odenselaererforening.dk

Studietur til Tyskland
tog, bus eller fly

Køb hos BENNS og få:
56 års erfaring • Lave priser • 24 timers vagttlf.
Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Berlin | Bus | 3 dg/2 nt. ............
Berlin | Tog | 4 dg/3 nt. ............
Berlin | Fly | 4 dg/3 nt. ............
Hamborg | Tog | 4 dg/3 nt. .....
Hamborg | Bus | 3 dg/2 nt. .....
München | Tog | 5 dg/4 nt. .....
München | Bus | 6 dg/3 nt. .....
München | Fly | 5 dg/4 nt. .....

695
1.125
1.040
935
825
1.948
1.663
2.545

Prisen er en FRA-pris i kr./person inkl. transport i fly på økonomiklasse,
overnatning på hotel/hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad.
Mere info - se www.benns.dk/studietur.

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk
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Caroline Schrøder

FOTO

Thomas Arnbo

På Lolland er Danmarks første internationale folkeskole åbnet. Her bliver
elever fra både Holland, Indien, Frankrig og Fejø undervist på både dansk og
engelsk. Det stiller nogle helt nye krav til undervisningen, fortæller lærerne.
30

En fare ved internationale skoler er, at de bliver en lukket boble for udenlandske familier. Det vil skolen på Lolland gerne være med til at forhindre,
og derfor går skolens elever i skolefritidsordning og ungdomsklub sammen med eleverne fra den lokale folkeskole, fortæller skoleleder Dominic Maher.
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I Maribo på Lolland ligger Danmarks første
internationale folkeskole. Skolen hedder
Lolland International School og åbnede dette
skoleår med 55 elever fra både danske og
udenlandske hjem.
Skolen er blandt andet blevet oprettet for at
tiltrække udenlandsk arbejdskraft til kommunens virksomheder og det kommende arbejde
med Femern-forbindelsen. Derfor optager
skolen ikke elever på samme måde som de
lokale folkeskoler.
“En af de ting, der er anderledes hos os, er,
at vi kan prioritere, hvilke elever vi vil optage. Først og fremmest optager vi elever fra
udenlandske familier, der for nylig er flyttet
til Danmark. Dernæst optager vi elever med
dansk statsborgerskab. Det kan være almindelige danske elever eller elever med en mor
eller far, der kommer fra et andet land”, siger
skolens leder, Dominic Maher.
“Min familie tilhører for eksempel den
sidste gruppe. Jeg har permanent opholdstilladelse i Danmark, men er fra Australien, mens
min kone er dansk. Vi taler to sprog derhjemme, og det gør det attraktivt for familier som
vores at vælge en international folkeskole”.
Lige nu er der omkring lige mange elever
fra danske familier og elever fra familier, der
lige er flyttet til Danmark eller har permanent
opholdstilladelse på Lolland International
School.

På skolen bliver eleverne halvdelen af tiden
undervist på dansk, mens den anden halvdel
foregår på engelsk. De fag, der undervises i
på dansk, følger Fælles Mål, mens der i de engelsksprogede fag undervises efter den såkaldte Cambridge-læseplan, der er internationalt
anerkendt og giver eleverne mulighed for at
fortsætte deres uddannelse i udlandet.
I MATEMATIK
TALER VI ENGELSK

Lolland International School har overtaget
Maribo VUC’s gamle bygninger, der ligger
side om side med Maribo Skole og Maribo
Gymnasium. På første sal i et af de nymalede
klasselokaler er lærer Anne Marsh i gang med
matematikundervisningen sammen med 7.-8.
klasse. På skolen er eleverne nemlig fordelt i
samlæste klasser.
“It’s a lovely solution, but it’s unfortunately
wrong”, siger Anne Marsh til en elev, der lige
har forklaret, hvorfor den sidste terning skal
vise to i det lateral thinking puzzle, som klassen er ved at løse på smartboardet.
“Må jeg sige det på dansk?” spørger en
anden elev, men Anne Marsh fortæller hende
venligt, at i matematik foregår undervisningen
på engelsk. “Min arbejdsdag er nogenlunde
den samme rent praktisk. Jeg møder ind og
har undervisning, derefter forberedelse, og så

Eleverne med udenlandsk baggrund spiller et memoryspil, hvor de har klippet dagligvarer ud fra
reklamer, og så har de skrevet ordet på dansk på et matchende kort.
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FAG PÅ DANSK
OG ENGELSK
På Lolland International School
undervises eleverne halvdelen af
tiden på dansk og den anden på
engelsk. Fagene på dansk bliver
undervist efter Fælles Mål, mens der
i de engelsksprogede fag undervises
efter den såkaldte Cambridgelæseplan, der er internationalt
anerkendt og giver eleverne
mulighed for at fortsætte deres
uddannelse i udlandet. Når eleverne
afslutter 9. klasse, tager de dog kun
folkeskolens afgangsprøver.
Lærerne underviser på dansk i
dansk, idræt, musik, religion,
billedkunst, håndværk og design,
svømning og madkundskab. Derudover
modtager eleverne også
tyskundervisning.
I fagene engelsk, matematik,
science og global perspectives
foregår undervisningen på engelsk.
Science dækker over kemi, fysik og
biologi, mens global perspectives er
et tværfagligt fag, der dækker
historie, samfundsfag og geografi.
Eleverne har gennem alle skoleår
lige mange lektioner i dansk og
engelsk. Skolen sørger for flere
engelsklektioner gennem den
understøttende undervisning.

Anja Sapion underviser i både dansk, religion, billedkunst og Cambridge-faget global perspectives på flere forskellige klassetrin.

tager jeg hjem. Men måden, jeg underviser på, er tænkt anderledes,
fordi sproget skal i fokus. Når man underviser på dansk, kan man
hurtigere få eleverne i gang med undersøgende matematik, hvor vi
snakker sammen og stiller spørgsmål. Når undervisningen er på engelsk, er vi nødt til at starte fra bunden med begreberne”, siger hun.
ANDET END RUGBRØD
I MADPAKKEN

Fordi undervisningen foregår på engelsk, undervises der efter Cambridge-læseplanen. Men Anne Marsh indrømmer, at hun også bruger
elementer fra Fælles Mål. Det gør hun, blandt andet fordi eleverne
i sidste ende skal til folkeskolens afgangsprøve – også i de fag, der
undervises i på engelsk.
“Cambridge-læseplanen oplever jeg som en lille smule mere
kompleks, fordi den har mere præcise mål til, hvad eleverne skal
kunne. Der kan jeg godt lide, at Fælles Mål mere er en guideline til
en måde at lære matematik på. Det giver mig mere frihed i undervisningen”, siger hun.

LOLLAND
INTERNATIONAL
SCHOOL
Lolland International School
har 55 elever, fem lærere og
2 pædagoger ansat. Omkring
halvdelen af eleverne
kommer fra danske familier,
mens resten kommer fra
udenlandske familier, der er
flyttet til Danmark eller har
permanent opholdstilladelse.
Mange af de udenlandske
familier arbejder for Vestas
i Nakskov. Skolen regner
dog med, at der også vil
komme mange familier, der

skal arbejde på Femerntunnelen mellem Rødby og
Puttgarden, når
rekrutteringen til projektet
topper om to til tre år.
Lolland International
School er en almindelig
folkeskole. Det betyder, at
lærerne arbejder under de
samme vilkår som resten af
lærerne i Lolland Kommune.
Der er heller ikke
brugerbetaling på Lolland
International School.
Skolen prioriterer først og
fremmest elever fra
udenlandske familier, der for
nylig er flyttet til Danmark.
Alle familier skal også til en
samtale, inden de bliver
optaget på skolen.
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Lige nu har Lolland
International School elever
fra 0. til 8. klasse, der
kommer fra hele verden.
Eleverne her er for eksempel
fra Indien, Tyskland,
Filippinerne og Danmark.

Athorra Aher flyttede fra Indien til Danmark i starten af august, fordi
hans far fik job i Nakskov. Han er glad for, at der også bliver talt engelsk
i undervisningen. “Ellers ville det være meget svært at gå i skole og lære
dansk”, siger han.

Eleverne på Lolland International School har ikke faste klasselokaler. I
stedet skifter de klasse efter, hvilken lektion de har. “På den måde lærer
vi eleverne, hvilke rum der bliver talt dansk i, og i hvilke rum de skal
tale engelsk”, fortæller lærer Anja Sapion.
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"Der er en pionerånd.
Alt er nyt".
Anja Sapion, lærer

Før arbejdede Anne Marsh på Herfølge Skole tæt på Køge.
Men da hun hørte om en ny, international folkeskole i Maribo,
var hun ikke i tvivl om, at der ville hun gerne arbejde. Derfor
rykkede Anne Marsh og hendes forlovede for nylig teltpælene
op og flyttede til Søllested, der ligger 20 kilometer fra Maribo.
“Jeg føler virkelig, at det her er en fantastisk mulighed. Både
for eleverne, der kan styrke deres engelsk og møde andre, der
har noget andet end rugbrød i madpakken, og for mig selv på
et personligt plan. Jeg nyder også, at jeg kan møde andre, der
ligesom mig selv har prøvet at flytte til Danmark. Dem stødte
jeg ikke så tit på i mit tidligere arbejde”, siger hun.
STYR PÅ DET
SVÆRE R OG Ø

Længere nede ad gangen har 5.-6. klasse dansk. Lærer Anja
Sapion går rundt og lader eleverne skiftevis læse højt af romanen “Månen er en højttaler”. De fleste sidder med fingeren
i bogen og følger med i teksten, men der er også elever, som
sidder og farvelægger en matematikopgave fra forrige time.
Da klassen er færdig med kapitlet, sætter Anja Sapion en
opgave i gang: Eleverne skal skrive en indkøbsliste og digte en
historie om den person, som indkøbslisten tilhører. En elev har
ikke forstået opgaven, så derfor forklarer Anja Sapion den på
engelsk. Da de fleste elever er i gang med skriveopgaven, går
Anja Sapion hen til eleverne med matematikopgaverne.
“Do you remember the name of the color?” spørger hun en
af eleverne. Han tænker længe, inden han svarer “grøn”.
“Yes! And you remembered the difficult r and ø”.
Anja Sapion underviser i dansk på tre niveauer: Der er
eleverne fra danske hjem, som er gode til dansk og går på
skolen for at blive dygtige til engelsk. Der er eleverne, hvor
der tales to sprog derhjemme, fordi deres mor eller far kommer
fra udlandet.
“Disse elever kan sagtens tale dansk, men der skal arbejdes
på ordforråd og skriftsprog”, forklarer hun.
Og så er der den sidste gruppe elever, der lige er flyttet til
Danmark med deres familier og derfor ikke kan tale dansk
endnu.
“De fleste kan lidt engelsk, som jeg kan bruge som støttesprog.
Men det er selvfølgelig meningen, at vi i danskundervisningen taler dansk. Det er en stor udfordring af have sådan en klasse, fordi
jeg skal differentiere på en måde, som jeg ikke har skullet før”,
siger Anja Sapion.

Valg af delegerede fra
Lærerstuderendes Landskreds til
Danmarks Lærerforenings kongres
for perioden
1. februar 2022 - 31. januar 2023
Der udskrives herved valg af 10 kongresdelegerede fra Lærerstuderendes Landskreds til
Danmarks Lærerforenings kongres for perioden fra den 1. februar 2022 til den 31. januar
2023, jævnfør § 10A i Danmarks Lærerforenings vedtægter.
Valg af 10 kongresdelegerede samt suppleanter for disse foretages på Lærerstuderendes
Landskreds’ årsmøde, der indledes fredag den
6. november 2021.
Valgbare er alle almindelige medlemmer af
Lærerstuderendes Landskreds, der på valgtidspunktet er godkendt som sådan over for kredsen. Stemmeberettigede er de delegerede til
årsmødet samt medlemmerne af bestyrelsen i
Lærerstuderendes Landskreds.
Kandidatforslag kan fremsættes både forud for
årsmødet og på selve mødet. Frist for kandidatur er 6. november 2021 kl. 12.00.
De gyldige kandidatforslag med eventuel
skriftlig motivering, der er indkommet forud
for årsmødet, udsendes sammen med den
endelige dagsorden.
Kandidatforslag der ønskes udsendt forud for
årsmødet, skal sendes til Lærerstuderendes
Landskreds på mail llmail@dlf.org - og skal
være Lærerstuderendes Landskreds i hænde
senest 15. oktober kl. 16.00.

Gordon Ørskov Madsen
formand
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På lærerværelset tales der også engelsk, da flere af lærerne ikke taler dansk
– endnu. Skolens science-teacher, Conor, er for eksempel fra Irland.

“Man kan mærke, at eleverne hurtigere bliver trætte i undervisningen. Men det tror jeg er helt naturligt, når
man skal vænne sig til at skifte mellem dansk og engelsk flere gange om dagen”, siger Anja Sapion.
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Sammen med de internationale elever har
hun aftalt, at det indtil efterårsferien er i
orden at bruge engelsk som støtte i dansktimerne, men alle skal lære noget nyt dansk
hver dag.
ELEVER SKAL FALDE
TIL I LOKALMILJØET

Anja Sapion, der tidligere har arbejdet på
både folkeskoler og privatskoler, var heller
ikke i tvivl om, at den nye, internationale
folkeskole ville være en spændende arbejdsplads. Den fornemmelse har indtil videre vist
sig at holde stik, fortæller hun:
“Der er en pionerånd. Alt er nyt. Man er
ikke mødt op til en personalegruppe med
gamle vaner og hierarkier, fordi vi alle sammen er nye. På samme måde kender eleverne
heller ikke hinanden på forhånd. Og det giver
en meget positiv og tryg atmosfære, at alle
ved, at vi er nye, prøver os frem og lærer af
vores fejl”, siger hun.
Og der er andre forskelle – og fordele – i

forhold til at arbejde på en almindelig folkeskole, fortæller hun:
“Her er eksempelvis meget færre elever,
hvilket betyder, at jeg kan bruge mere af min
forberedelse på at planlægge undervisning
frem for at bruge tiden på andre opgaver”.
Faktisk føles det lidt som at være på en lille
privatskole, synes Anja Sapion:
“Jeg tror, det skyldes antallet af elever og
størrelsen på klasserne. Og at man kan mærke, at vi er et aktivt tilvalg for forældrene. Det
er man nødvendigvis ikke som en almindelig
folkeskole”.
Men selv om det er en international skole, så
føles den meget lokal, fortæller dansklæreren.
“Vi er meget bevidste om, at vi er på Lolland, og at vi har den her internationale gruppe elever, som vi skal sørge for bliver en del
af lokalsamfundet. Derfor tager vi dem med
ud i lokalmiljøet i skoletiden og hjælper dem
med at finde lokale fritidsaktiviteter”, siger
Anja Sapion.
folkeskolen@folkeskolen.dk

DET SIGER LOVEN
Lolland International School er den
første folkeskole i Danmark, der gør
brug af loven for kommunale
internationale grundskoler (Kig-loven)
fra 2015.
Kig-loven giver kommunerne
mulighed for at oprette internationale
grundskoler, der skal gøre det mere
attraktivt for udenlandsk arbejdskraft
at flytte til kommunen.
Kommunale grundskoler prioriterer i
første omgang børn af udlændinge, der
har midlertidigt arbejde i Danmark.
Hvis der er ledige pladser, kan der
også optages danske børn eller børn
med udenlandske forældre, der har
fået opholdstilladelse i Danmark.
De internationale grundskolers
undervisning skal stå på mål med,
hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen, og faget dansk skal
undervises på dansk. Derudover kan de
kommunale internationale grundskoler
vælge, om de vil undervise på engelsk,
tysk eller fransk.

Vind 10.000 kr.
til din klasse!

Kreativ Konkurrence 2021

Lad dine elever udfolde sig
kreativt under temaet ’Voldtægt og
samtykke i kæresteforhold’.
Deltag nu på brydtavsheden.dk/kk21
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O R D Maria Becher Trier

“Jeg elsker min
arbejdsplads”
Halvdelen af folkeskolelærerne svarer i en ny undersøgelse,
at de har været ansat i samme job i mere end ti år. 14
procent har været i samme job i mere end 25 år.
Se her, hvad der får lærere til at søge nyt job
– eller blive.

“Jeg elsker min arbejdsplads. Vi har en efter min
mening fantastisk ledelse, der skaber forandring
og nytænkning. Der er mange spændende udviklingsprojekter i gang. Jeg elsker mine kolleger og
min klasse”.
Sådan lyder det fra en lærer i en ny undersøgelse (se boks), hvor A&B Analyse har hentet
svar fra 373 folkeskolelærere fra Folkeskolens
lærerpanel og 155 lærere, som er medlemmer af
Frie Skolers Lærerforening. Fælles for både friskolelærerne og folkeskolelærerne er, at det store
flertal er meget glade for lærerjobbet.
“Vi er som en stor familie. Børnene er fantastiske, ledelsen er helt i top, og kollegerne, både
lærere og pædagoger, er supersøde og hjælpsomme. Omgivelserne er også fantastiske, smuk skole
med masser af kærlighed. Vi har en kantine, der
laver det lækreste mad, og køkkenpersonalet er
så søde. Selv vores pedeller og rengøring er de
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dejligste mennesker. Alle er på lige fod på vores
skole, og alle støtter op om fællesskabet”, skriver
en lærer.
Tallene viser, at 73 procent af folkeskolelærerne
og 72 procent af friskolelærerne er enten meget
tilfredse eller tilfredse med deres job. Det svarer
faktisk meget godt til jobtilfredsheden på jobmarkedet i øvrigt. En undersøgelse fra Epinion fra
2019 viser, at 76 procent af danskerne generelt er
tilfredse eller meget tilfredse med deres job.
12 procent af folkeskolelærerne er utilfredse
eller meget utilfredse med deres job. Det er en
anelse mere end det generelle billede, hvor kun
otte procent er utilfredse eller meget utilfredse.
Jobtilfredsheden ses også i, at mange lærere
bliver i det samme job i årevis. Over halvdelen
af folkeskolelærerne har haft samme job i mere
end ti år, mens 14 procent har været i samme job i
mere end 25 år.

Ledelsen får lærere til at søge væk

Hver tredje vil gerne skifte job

Hvad er den primære årsag til, at du overvejer at
skifte job?

Overvejer du at skifte job inden for de kommende et-to år?

2 % 1 %

2 %

29,7 %

3 %

Ja

4 %

30,6 %
30,3 %

4 %

45,8 %

11 %
49 %

Nej

49,6 %
48,5 %

13 %

24,5 %
Måske

Folkeskolen

21,2 %

Alle

20 %

Ledelsen

Videreuddannet

Arbejdsforhold

Kollegialt samarbejde

Nye udfordringer

Ansat i vikariat

Arbejdsmiljø

Distance

Ønske om lederstilling

Eleverne

Frie skoler

19,8 %

Lærere er loyale over for deres skoleform
Hvis du skulle søge nyt job, hvor ville du så søge hen?

OM UNDERSØGELSEN
Fagbladet Folkeskolen har i et samarbejde
med Frie Skoler gennemført en markedsundersøgelse af lærernes jobmobilitet og
jobtilfredshed. Undersøgelsen er udført
af analyseinstituttet A&B Analyse i juni/
juli 2021.
Indsamling er foretaget via internettet
som selvudfyldt spørgeskema, hvor i alt
2.411 personer fra Folkeskolens lærerpanel
og Frie Skolers medlemsdatabase blev
inviteret til at deltage. I alt 528 personer
har svaret på undersøgelsen.
Data er vægtet på køn, alder og geografi, således at stikprøvens sammensætning
matematisk matcher den fordeling, man
finder i den danske befolkning.

27,7 %
Efterskole

14,5 %
18,4 %
64,5 %

Fri grundskole

22,8 %
35 %
29,7 %

Folkeskole

59,8 %
50,9 %
52,3 %

Andet job
Kilde: Folkeskolens Kandidatanalyse udført af A&B Analyse, 2021.

52,5 %
52,5 %

Frie skoler
Folkeskolen
Alle

En del lærere er dog på udkig efter forandring i arbejdslivet. Undersøgelsen viser, at 30
procent af folkeskolelærerne overvejer at skifte
job inden for de næste et til to år. 25 procent
siger måske, mens knap halvdelen end ikke
overvejer at skifte jobbet ud med et andet.
PROBLEMER MED LEDELSEN
FØRER TIL JOBSKIFTE

Når man ser på årsagerne til, at lærerne ønsker at skifte job, boner ledelsen ud som den
største årsag. 49 procent af dem, som overvejer at skifte job, angiver ledelsen på skolen
som årsag. 20 procent angiver arbejdsforhold,
mens nye udfordringer er et ønske for 13 procent. Og så går fem procent af lærerne med
drømmen om en lederstilling.
I kommentarerne til undersøgelsen er det
tydeligt, at nogle lærere ikke har det godt
på arbejdet. De allerfleste skriver om dårlig
ledelse som årsag til, at de overvejer at skifte
job. Enkelte har allerede sagt op, da de svarer:
“Elendig diktatorisk ledelsesform. New
Public Management. Samfundet forandres.
Det gør den offentlige lederstil også. Før var

der tre med kasketter på. Nu er der ni til samme arbejde. Kontrol, samtaler med ledelsen
og tyranni, så alle kan vise, at deres funktion
er vigtig. Har i øvrigt fået nyt job uden for
folkeskoleregi og har sendt min opsigelse”,
skriver en.
“Jeg blev tilbudt en stilling på min gamle
arbejdsplads og kunne mærke, at jeg savnede
den. Jeg har kun været ansat her i fire måneder, men jeg var nødt til at sige ja til den
anden stilling. Jeg oplever nogle ledelsesproblemer, hvilket indbefatter for mange og
irrelevante møder samt for meget tilstedeværelse”, skriver en anden.
Flere beskriver også hårde arbejdsvilkår i
lærerjobbet.
“Arbejdsbyrden, store klasser. Har haft 28
børn i de klasser, jeg har haft i de sidste seks
år. Jeg løfter mange fag, som jeg ikke har
linjefag i, og der er ikke udsigter til, at jeg kan
blive uddannet i et linjefag mere. Jeg er for
fleksibel, og det slider at blive udnyttet. Der er
meget lidt tid til forberedelse, og corona har
ikke gjort det bedre med så meget håndvask,
at jeg ikke når det, som jeg har planlagt. Et
hårdt fag desværre”, skriver en.

"Jeg er for
fleksibel, og det
slider at blive
udnyttet".

Der er mobning
på alle skoler.
Hvordan ser det
ud hos jer?
Nyt skoletrivselsprogram, som tager udgangspunkt i netop jeres skole
Det er ønsketænkning at forestille sig en skole, som er helt fritaget for mobning.
Men I kan få en tydelig plan for, hvordan I i fællesskab fremmer elevernes trivsel
og forebygger og håndterer mobning. Skolestyrken er en helhedsorienteret indsats,
der giver jer konkrete og eﬀektive værktøjer. Sammen tager vi udgangspunkt i
netop jeres skole. Læs mere på skolestyrken.dk
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“Jeg er på en skole, der hele tiden er i udvikling, jeg har stor medindflydelse og høj grad
af selvbestemmelse. Jeg føler mig værdsat af
børn, forældre, kolleger og af ledelsen. Min
arbejdsplads er fyldt med engagerede, innovative og sjove kolleger”, lyder det fra en lærer.
Ligesom ledelsen kan give grund til at
overveje et jobskifte, så er ledelsen også i 18
procent af svarene primær årsag til, at læreren
ikke ønsker at skifte job.
“Jeg har gode kolleger og en god leder.
Arbejder på en skole med cirka 200 elever
– et trygt og godt sted for ansatte, elever og
forældre. Der er ikke så langt fra tanke til
handling”, lyder en kommentar.
Der er meget lille forskel på svarene fra
lærere på friskoler og folkeskoler. Dog er
tendensen, at langt de fleste lærere på friskoler
(64,5 procent) ville søge et job på en anden
friskole, hvis de i den nærmeste fremtid skulle
blive jobsøgende. Ligeledes ville de fleste
lærere på folkeskoler (59,8 procent) søge job
på en folkeskole.

“Har efterhånden svært ved at se mig selv i
lærergerningen, og på min nuværende skole er
der gang i så mange profilprojekter, at arbejdet simpelthen forhindrer os i at nå vores arbejde. Med andre ord har vi så mange møder
og så meget fælles forberedelse, at tiden til at
lave noget nærværende og ordentlig undervisning, skabe gode og meningsfulde relationer
med børnene og lave godt forældresamarbejde
snart er en saga blot”, skriver en anden.
GODE ARBEJDSVILKÅR
GIVER JOBTILFREDSHED

Spørger man dem, som ikke har overvejet at
skifte job, om, hvad der får dem til at blive på
jobbet, nævner knap halvdelen deres arbejdsforhold/vilkår.
“Jeg er på deltid og i startprocessen af et lille
firma ved siden af. Derudover har jeg en drøm
om et lille studie ved siden af mit job, hvilket
jeg ikke vil kunne leve af i stedet for lærerjobbet. Jeg er også rigtig glad for min arbejdsplads og mine dejlige kolleger”, skriver en.
Lige efter kommer netop gode kolleger,
som godt hver tredje angiver som årsag.

"Jeg er rigtig glad
for min arbejdsplads og mine
dejlige kolleger".

mbt@folkeskolen.dk
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OUT er et undervisningsmateriale
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Anmeldelser

Læreres forventninger til
eleverne er altafgørende
for deres succes
Selvopfyldende profetier er en realitet. Vigtig
udgivelse minder os om forskningsmæssig
dokumentation for en hverdagserfaring.
Kollektiv mestring
Sådan påvirker lærernes overbevisninger elevernes læring
PÆDAGOGIK
Jenni Donohoo
179 sider
250 kroner
Forlaget Klim

BOG

BODIL CHRISTENSEN

Illustratoren og forfatteren Dorte
Karrebæk fortæller i sin erindringsbog
“I tilfælde af krig” om sin skolegang,
hvor hun på ingen måde brillerede
fagligt: “Læreren sagde, da hun fik
karakterbogen overrakt: 'Lise, du er
intelligent, men doven. Du kan kun få
ug-minus i gennemsnit. Næste gang
vil jeg se et rent ug fra dig … Men så
har vi Dorte her. Hun har fået et Godt
Kryds, og det er flot. For det er, hvad
hun maksimalt har evner til'”.
Så er det ligesom på plads. Lærernes
forventninger var lige til Godt Kryds
med den Ørstedske skala. Oftest er det
således, at vi alle lever op til Rosenthaleffekten (eller Pygmalion-effekten,
som den også benævnes). Rosenthal-
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effekten er det fænomen, at en persons
forventninger til en andens præstationer
har en tendens til at blive opfyldt.
I skolen (og i al undervisning) kan
og må man gøre sit bedste for, at
Rosenthal-effekten bliver brugt positivt. Der er forskningsmæssigt belæg
for at sige, at det netop er “kollektiv
mestring”, der har den største effektstørrelse, når man måler faktorer, der
har indflydelse på elevens læring. Her
er lektier, skoleledelse og matematiske
programmer nederst på listen.
Peter Andersen (oversætteren af bogen) skriver således i sit forord: “Når
man lærer af hinanden, løfter i flok og
sammen tror på, at man kan klare en
hvilken som helst udfordring uanset
elevernes baggrund, så har man opnået
kollektiv mestring”.

Forfatteren til “Kollektiv mestring”
er den canadiske skoleforsker Jenni
Donohoo, der har arbejdet for Ontario
Ministry of Education, hvor hun har
arbejdet for at støtte unges læsefærdigheder. Hun har en ph.d. i uddannelsesvidenskab, men det fremgår af de
mange cases i bogen, at hun også har
en lang praksisbaggrund.
Bogens intention fremgår tydeligst
af bagsideteksten, hvor der står: “Hvis
lærere og pædagogers virkelighed bliver filtreret gennem troen på, at de kan
gøre meget lidt for at påvirke elever og
studerendes præstationer, så er sandsynligheden for, at denne tro vil manifestere sig i deres praksis, meget stor”.
De mange rutinerede undervisere
i skolen vil nok tænke: “Ja, hvor
indlysende. Hvis vi som skole har en

selvforståelse af, at vi har gode elever, der arbejder så godt, de kan, og det gør vi i et fælles
projekt, så kan det kun gå godt”. Sådan er det.
Derfor er det en vigtig udgivelse, hvor der
bliver mindet om forskningsmæssig dokumentation for denne indlysende hverdagserfaring.
Den forskning gøres der rede for i bogen, men
der er såvel en teoretisk som en praktisk del,
således at man kan bruge bogen i lokal (kommunal) skoleudvikling.
Der er seks forudsætninger, der muliggør
kollektiv mestring: udvidet lærerindflydelse,

enighed om, hvad det/de fælles mål er, lærernes indbyrdes viden om hinandens arbejde, et
samhørigt personale, lydhør ledelse og effektive interventionssystemer.
Sidst i bogen er der tredive siders bilag med
mere konkrete og handlingsanvisende strategier for at arbejde med kollektiv mestring. Der
er også et indeks, så man kan slå op på det,
man måtte have særlig interesse i.
Det er en god bog, der fortjener at blive
læst. Men bogen fortjener især at blive brugt
i praksis.

Skoletur
til Berlin
Billig og indholdsrig skoletur?
Vælg Berlin som rejsemål!

Slip følelsen af skam
og utilstrækkelighed

Fra kr.

960,- pr. person

med bus, 3 dage/2 nætter

Ring på 98 12 70 22

HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

Lærere yder omsorg, og de mennesker, vi
omgås, vil, uanset hvad vi gør, reagere på
kvaliteten af den omsorg, som de modtager.
Men selv om vi agerer som professionelle
omsorgsgivere, skal vi være opmærksomme
på balancen og bæredygtigheden i omsorgsaspektet af vores arbejde, fordi det kan have
stor betydning for vores trivsel. Det gælder både i arbejdet og privat, fordi vores personlige tilknytnings- og omsorgsmønstre ikke
kan undgå at komme i spil i de relationer, vi
møder i vores daglige arbejde.
Vores personlige tilknytnings- og omsorgsmønstre er en vigtig del af vores
menneskelighed. Vi lærer at mentalisere ved
at blive mentaliseret og adækvat spejlet af
omsorgspersoner. Så hvis vores primære omsorgspersoner ikke har spejlet os, eller hvis
de har spejlet os skævt, får vi sværere ved at
mentalisere os selv.
Alt det er vigtige forudsætninger for at
kunne være en professionel omsorgsperson,
mener forfatteren. Vi skal lære at forstå, at
der er mange gode grunde til at anerkende og
at acceptere og rumme det personlige aspekt
i vores professionelle omsorgsarbejde. Det,
at vi alle har oplevet at blive spejlet forkert i
større eller mindre grad, gør os ikke dårligere
til at yde omsorg. Men vi skal arbejde med,
at vi ikke imødegår egne fejl og mangler med
skam og fordømmelse.

www.eurotourist.dk • info@eurotourist.dk

Skolerejser
med tryghed

Tilknytning og
omsorgsarbejde
Personlige rødder og
faglig praksis

Der er flere spørgsmål end svar når det
gælder rejser til udlandet. Vores erfarne
rejserådgivere har svarene på de allerfleste.
Lad os hjælpe med jeres næste rejse.

TRIVSEL
Sarah Daniel
224 sider
299 kroner
Arboreta

Lad os planlægge rejsen
Ring til vores erfarne
rejserådgivere

BOG

70 22 88 70

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1877858

Se aller skolerejser på
www.alfatravel.dk

Bogen tilbyder ikke noget “quickfix”, og der
er i grunden ikke noget af dens indhold, som
for alvor er nyt, men det er vigtigt, at vi bliver
husket på, at vi alle har vore blinde pletter i
forhold til andre mennesker.

alfatravel.dk

Folkeskolen
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Kvik-nr. 82631442
Svendborg Kommune, 5700 Svendborg

Drømmer du om
at gøre en forskel?
ob
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or
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Vi søger en daglig leder af Byhaveskolen i Svendborg Kommune

Drømmer du om at gøre en forskel – daglig
leder søges til Byhaveskolen i Svendborg
• Ansøgningsfristen er den 03. okt. 2021

JYLLAND
Kvik-nr. 82664615
Sølystskolen, 8600 Silkeborg

Skoleleder til Sølystskolen, Silkeborg
(genopslag)

-

Brænder du for specialområdet, og har du børn med
særlige behov på sinde, så er her en stilling til dig.
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Kvik-nr. 82610572
Landsbyordningen Stjær, 8464 Galten

Skoleleder og kontraktholder til
Landsbyordningen Stjær

n
de

Vi søger en leder til vores skole for børn med
generelle indlæringsvanskeligheder, der
evner at opbygge tillid og opnå følgeskab. Du skal sammen med resten af
ledelsesteamet være med til at
skabe gode rammer for medarbejdertrivsel og fortsat
faglig udvikling, så
kerneopgaven løses
bedst mulig.

• Ansøgningsfristen er den 10. okt. 2021

1
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Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg
Tlf. 6223 3000
www.svendborg.dk

• Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2021

Kvik-nr. 82611033
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, 8660 Skanderborg

Skoleleder og kontraktholder til
Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

Følg os på
facebook

• Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2021

Kvik-nr. 82591897

Jobannoncer

Riberhus Privatskole, 6760 Ribe

Dansklærer med naturfaglige kompetencer

fra

• Ansøgningsfristen er den 23. sep. 2021

Kvik-nr. 82592739
Ådalsskolen, 6580 Vamdrup

Lærer søges til Ådalsskolen

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret.
så kommer du direkte til annoncen.
De farvede blokke henviser til tre kategorier.
Naviger til den region, der er relevant for dig,
og find dit næste drømmejob.

• Ansøgningsfristen er den 23. sep. 2021

SJÆLLAND & ØER
Kvik-nr. 82548658
Sigrid Undset Skolen, 4400 Kalundborg

Afdelingsleder til Sigrid Undset Skolen
• Ansøgningsfristen er den 26. sep. 2021

LEDERSTILLINGER

LÆRERSTILLINGER

ØVRIGE JOB

Kvik-nr. 82572918
Dyhrs Skole, 4200 Slagelse

Dyhrs Skole søger en pædagogisk
afdelingsleder
• Ansøgningsfristen er den 29. sep. 2021

FYN & ØER
Kvik-nr. 82597618
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Kvik-nr. 82604714
Odense Kommune, 5000 Odense

Region Hovedstaden, Geelsgårdskolen, 2830 Virum

Skoleleder til Sct. Hans Skole – en attraktiv
skole i Odense C

Geelsgårdskolen søger afdelingsleder

• Ansøgningsfristen er den 03. okt. 2021

• Ansøgningsfristen er den 02. okt. 2021

Lærerjob.dk
Kvik-nr. 82624868

Kvik-nr. 82614827
Lyngholmskolen, 3520 Farum

Marie Mørks Skole, 3400 Hillerød

Afdelingsleder for inkluderende fællesskaber
på Lyngholmskolen

Marie Mørks Skole søger barselsvikar

• Ansøgningsfristen er den 23. sep. 2021

• Ansøgningsfristen er den 23. sep. 2021

Kvik-nr. 82625908

Kvik-nr. 82610448
Køge Kommune, 4600 Køge

Nørre Fælled Skole, 2100 København Ø

Faglig og pædagogisk afdelingsleder
til Asgård Skole

Dygtig musiklærer til fastansættelse i
fuldtidsstilling på Nørre Fælled Skole

• Ansøgningsfristen er den 29. sep. 2021

• Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2021

Kvik-nr. 82630705

Kvik-nr. 82619742
Københavns Kommune, 2450 København SV

Egedal Kommune, Distriktsskolen Ølstykke, 3650 Ølstykke

Strategisk og ledelsesfagligt stærk skoleleder
søges til Strandparkskolen 1. december 2021

Vi søger 2 lærere. En naturvidenskabelig lærer
og en kreativ humanistisk lærer

• Ansøgningsfristen er den 02. okt. 2021

• Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2021

Kvik-nr. 82642909

Kvik-nr. 82625037
Halsnæs Kommune, 3300 Frederiksværk

Allerød Kommune, 3450 Allerød

Leder med ansvar for folkeskolerne og
forebyggende indsatser

Lillevang Skole søger tysklærer til udskolingen

• Ansøgningsfristen er den 26. sep. 2021

• Ansøgningsfristen er den 27. sep. 2021

Kvik-nr. 82652850

Kvik-nr. 82631318
Skolen ved Nordens Plads, 2000 Frederiksberg

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Er du vores nye pædagogiske leder?

Har du lyst til at være en del af et stærkt
kollegialt fællesskab og en ambitiøs kultur?

• Ansøgningsfristen er den 04. okt. 2021

• Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2021

Kvik-nr. 82509258

Kvik-nr. 82643013
Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Busses Skole, 2820 Gentofte

Tre dansk- og klasselærere til
Engelsborgskolen

Dansk- og klasselærer til Busses Skole

• Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2021

• Ansøgningsfristen er den 10. okt. 2021

Kvik-nr. 82592743

Kvik-nr. 82642910
Niels Steensens Gymnasium, 2100 København Ø

Busses Skole, 2820 Gentofte

Lærere søges til Niels Steensens Gymnasiums
grundskole (6.-10. kl.)

Matematiklærer og vejleder til Busses Skole

• Ansøgningsfristen er den 30. sep. 2021

• Ansøgningsfristen er den 11. okt. 2021

Kvik-nr. 82604225

Kvik-nr. 82652666
Køge Kommune, 4600 Køge

Lindegårdsskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Lærere til udskoling

Håndværk/design – er det dig?
Lindegårdsskolen i Lyngby-Taarbæk Kommune

• Ansøgningsfristen er den 02. okt. 2021

• Ansøgningsfristen er den 26. sep. 2021

Kvik-nr. 82609489

Kvik-nr. 82652668
Hørsholm Skole, 2970 Hørsholm

Lindegårdsskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Lærer søges til Hørsholm Skole

Dansklærer i udskolingen – er det dig?

• Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2021

• Ansøgningsfristen er den 26. sep. 2021

Folkeskolen
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Lærerjob.dk
Kvik-nr. 82652075

Kvik-nr. 82626057
Sankt Annæ Skole, 2300 København S

Halsnæs Kommune, 3390 Hundested

Sankt Annæ Skole søger en lærer med linjefag i
matematik, idræt og naturfag pr. 1. november

Lærer til specialskole med dagbehandling i
Hundested

• Ansøgningsfristen er den 23. sep. 2021

• Ansøgningsfristen er den 23. sep. 2021
Kvik-nr. 82652849

Kvik-nr. 82657562
Johannesskolen, 2000 Frederiksberg

Hornbæk Skole, 3100 Hornbæk

Johannesskolen på Frederiksberg har et ledigt
vikariat i fransk i 7.-8. klasse

Lærer til resursecenter

• Ansøgningsfristen er den 14. okt. 2021

• Ansøgningsfristen er den 06. okt. 2021
Kvik-nr. 82651968

Kvik-nr. 82658364
Den Lille Skole i København, 2700 Brønshøj

Engineer the future, 1780 København V

Barselsvikar i vores fantastiske 3. klasse

Uddannelseskonsulent med særlige
kompetencer inden for STEM-undervisning

• Ansøgningsfristen er den 10. okt. 2021

• Ansøgningsfristen er den 23. sep. 2021
Kvik-nr. 82652754

Kvik-nr. 82658853
Halsnæs Kommune, 3310 Ølsted

Melby Skole, 3370 Melby

Ølsted Skole søger engageret franskunderviser
til barselsvikariat

Melby Skole søger erfaren lærer med gode
relationskompetencer til vores indskoling

• Ansøgningsfristen er den 04. okt. 2021

• Ansøgningsfristen er den 27. sep. 2021

Kvik-nr. 82592213
Allerød Kommune, 3450 Allerød

Lillevang Skole søger lærer eller pædagog
• Ansøgningsfristen er den 30. sep. 2021
Kvik-nr. 82664579
Europaskolen, 1799 København V

Europaskolen søger 1-2 lærere inden for
sciencefag (integrated science) og billedkunst
• Ansøgningsfristen er den 29. sep. 2021
Kvik-nr. 82610838
Københavns Kommune, 2200 København N

Læsevejleder til Blågård Skole – genopslag
• Ansøgningsfristen er den 26. sep. 2021
Kvik-nr. 82603993
Argo, 4000 Roskilde

Læringskonsulent – Børnenes Argo
• Ansøgningsfristen er den 26. sep. 2021
Kvik-nr. 82624869
Ungeenheden Helsingør, 3000 Helsingør

UU-vejleder til Ungeenheden Helsingør – med
primære funktioner i grundskolen
• Ansøgningsfristen er den 26. sep. 2021
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret
og læs hele annoncen

Lærerjob.dk

Klik din annonce ind, når det passer dig.
Folkeskolen.dk er åben hele døgnet.

Sommerhus udlejes på
Mols

Sommerhus med havudsigt i Lohals, Langeland

Priser fra 410 kroner inklusive moms –
betal med kort. Se priser på folkeskolen.dk

Sommerhus på Mols v. Dejret
Klit, 300 m fra havet. 6 pers. 98
m2. Mail: Bovana@city.dk

Huset er fra 2005 på 112 kvm i to
etager og med 4 soveværelser.
150 m til stranden. 300 m til havn
og skov.

Telefon: 22 33 86 79
www.bovana5.webnode.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.

Telefon: 29 61 51 61

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

Telefon: 20 78 14 16
www.casavila.dk

Kom nemt til ugens nyheder
Du får et hurtigt overblik over de
vigtigste nyheder på skoleområdet med
Folkeskolens redaktionelle nyhedsbrev.
Hver uge udvælger vi aktuelle historier
fra folkeskolen.dk og sender til dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevene på
				 /nyhedsbrev
Folkeskolen
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Blokade af skolerne
Sputnik, Basen, Isbryderen,
Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

INFO TIL
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail.
TELEFON:
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446
FORRETNINGSANNONCER:
annoncer@media-partners.dk
STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:
stillinger@media-partners.dk

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

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

DEADLINES FOR ANNONCER 2021
Nummer:

Udgivelse:

Deadline
forretningsannonce

Deadline stillingsrubrikannonce

Blad nr. 17

7. oktober

21. september

28. september

Blad nr. 18

21. oktober

5. oktober

12. oktober

Blad nr. 19

4. november

19. oktober

26. oktober

Næste nummer af

udkommer torsdag den 7. oktober

Rubrikannoncer
Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland

www.6401.dk
48

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

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

SIDE 18

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

Lærerstuderendes
Landskreds

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen 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.

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

WWW.LPPENSION.DK

Servicelinjen er åben
mandag-torsdag fra klokken
9.00 til 15.30,
fredag fra klokken
9.00 til 14.30.

Kompagnistræde 32 · 1208 København K · Tlf: 7010 0018

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.

Formand
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet efter aftale

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

Anne-Christine Pihl
chefsekretær
acp@folkeskolen.dk

Forsidefoto:
Jonas Pryner Andersen

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.

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

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen
ansvarshavende chefredaktør
hjo@folkeskolen.dk

Danmarks første
internationale
folkeskole er åbnet

SIDE 30

23 | 09 | 2021

NR16

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Følg Folkeskolen
facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk
@folkeskolendk

Hun finder sig
ikke i sprogskam

SIDE 38

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

Jobtilfredshed?
Lærere er meget loyale
over for deres arbejdsplads,
viser ny undersøgelse.

DANMARKS
LÆRERFORENING

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

www.laka.dk

Fagbladet Folkeskolen og
folkeskolen.dk udgives af
udgiverselskabet Fagbladet
Folkeskolen ApS, som ejes af
Stibo Complete og Danmarks
Lærerforening.

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.

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

Karen Ravn
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mediet redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier.
Chefredaktøren har ansvar for
alt indhold.

Mette Schmidt
bladredaktør
msc@folkeskolen.dk

Cvr-nummer: 36968559

Pernille Aisinger
pai@folkeskolen.dk (orlov)

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

Sebastian Bjerril
bje@folkeskolen.dk

138. årgang, ISSN 0015-5837

Helle Lauritsen
hl@folkeskolen.dk

Grafisk produktion
Boy & Son ApS

Erik Bjørn Møller
ebm@folkeskolen.dk

Kontrolleret oplag 2020:
73.598
(Danske Mediers Oplagskontrol)

Andreas Brøns Riise
abr@folkeskolen.dk

Læsertal 2020:
151.000
(Index Danmark/Gallup)
Abonnement
Se folkeskolen.dk/abonnement

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

Peter Leegaard
ansvarlig for forretningsudvikling
ple@folkeskolen.dk

Udebliver dit blad
Klik på ”Klag over bladleveringen”
nederst på folkeskolen.dk.
Levering
Ved adresseændring send en
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00
Henvendelser til redaktionen
E-mail
folkeskolen@folkeskolen.dk
Telefon
33 69 63 00

Maria Becher Trier
mbt@folkeskolen.dk
Anmeldelser
Stine Grynberg Andersen
redaktør af anmeldelser
sga@folkeskolen.dk
Faglige netværk
Jennifer Jensen (orlov)
community udvikler
jje@folkeskolen.dk
Debat
Caroline Schrøder
community manager
debat@folkeskolen.dk
Lærerprofession.dk
De bedste professionsbachelorog diplomprojekter fra læreruddannelsen og skoleområdet.
I samarbejde med Danske
Professionshøjskoler.
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Kompagnistræde 34, 3. sal,
1208 København K

Åbningstider
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»Klappen gik
Praksisfaglighed?
simpelthen op«
Her er endelig de konkrete eksempler, alle efterspørger.
Praksisfaglighed i biologi
Motivér dine videbegærlige elever til at
løsrive sig fra bøger og skærm og i stedet
opleve og sanse den fantastiske naturs frodige
plante- og dyreliv ved at lade dem kigge ud
ad klasselokalets vinduer.
Praksisfaglighed i matematik
Lær at lægge et budget. Lær at afstemme
regnskab. Lær at omlægge et lån, så du bliver
usympatisk rig uden at løfte en fucking finger.
Praksisfaglighed i geografi
Sæt eleverne til at fremstille et af de der
awesome stykker rav med en flue indeni.
Praksisfaglighed i idræt
Af sted med klassen på tur til Qatar. De er så
søde til at støtte al mulig sport dernede.

Praksisfaglighed i madkundskab
Hey, det er da faktisk en super ide med
praksisfaglighed i madkundskab! Måske kunne
man lade ungerne – altså, nu pingponger vi
bare – lave noget mad?
Praksisfaglighed i historie
Kun fantasien sætter grænser, når du udstyrer
eleverne med spritmarkere og opfordrer
dem til at tegne videre på kalkmalerierne i
den lokale kirke.
Praksisfaglighed i samfundsfag
Vær en lortelærer. Klæd eleverne på til et
voksenliv med en lortechef. Vi skal have
aflivet myten om, at det at gå i skole skal
være lystbetonet.

U s ko l e t e r F o l k e s k o l e n s b a g s i d e m e d s a t i r e , s o m i k k e u m i d d e l b a r t g å r m e g e t o p
i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre alligevel
føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl

DLF ejer
Lån & Spar

på din
studiekonto

Gæt, hvor du får mest bank som studerende?
Netop. Som medlem af DLF ejer du også en bid af os. Derfor giver
vi dig 3% i rente på Danmarks bedste studiekonto. Samtidig får du
fagrelevant rådgivning, fordi vi kender dig og dine medstuderendes
lønforhold og jobudsigter bedre end de fleste.
Lægger du vægt på bæredygtige produkter og ansvarlighed,
kan du altid få en status i vores årlige bæredygtighedsrapport.
Og så kan du i øvrigt beholde fordelene ved studiekontoen
i 3 år efter endt uddannelse.
Se alle dine fordele på studiekonto.dk
Book et møde på studiekonto@lsb.dk eller 3378 1930.

Vælg en studiekonto hos
Lån & Spar og få det hele med:
3% i rente på de første 20.000 kr.
Kassekredit på op til 50.000 kr. med
kun 5% i rente
Visa/Dankort og Mastercard med
samme pinkode
StudieOpsparing med 0,05% i rente
Gebyrfri hverdag, når du hæver
eller veksler
Søg nemt og hurtigt via mobilen
Download app’en Zapp og søg om
en studiekonto.

Det med småt
For at få Danmarks bedste studiekonto skal du samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar og være
medlem af DLF. Du får 3% i rente på de første 20.000 kr. – derefter 0%. Du skal betale negative
renter, hvis dit samlede indlån overstiger 100.000 kroner. Du får studiekontoen på baggrund af en
almindelig kreditvurdering.
Du kan have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse. Hvis du bruger hele din kassekredit
på 50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i omkostninger efter tre måneder. Stiftelsesomkostninger 0 kr.,
debitorrente (var.) 5,09%, ÅOP 5,09%. Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er gældende
indtil videre og uden faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende pr. 9. maj 2019.
Ring 3378 1930 – eller gå på lsb.dk/dlf og se mere.

Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

De vilde

og de milde
I Odense Skolefoto stiller vi skarpt på karaktertræk i årets portrætter.
Derfor tør eleven lege med og vise sin særegne karakter frem på
bedste vis.
Som de eneste i Danmark bruger vi greenscreen-teknologien
centralt i vores fotografiske opstilling, så personligheden får plads.
Når vi løbende opdaterer det farveregister, der skal danne
baggrund for årets skoleportrætter, slår vi ørerne ud og lytter til
trendeksperternes råd og indsigt - så kan vi nemlig altid tilbyde
et udvalg af baggrunde, der er tidssvarende.

Slut med sedler, der aldrig når hjem fra skole
Alle forældre kender situationen med krøllede sedler i bunden af tasken
- eller som aldrig når hjem fra skolen. Det har vi heldigvis en nem løsning på.
I Odense Skolefoto finder tilmeldingen til årets skolefotografering også
sted digitalt via Aula - ganske enkelt i få, nemme trin. Vi sørger for at
give besked i indbakken, når der nyt om billeder eller bestilling.

Vi syr aftalen efter jeres mål
Skoler er forskellige, så vores tilbud
kommer i flere størrelser.
Kontakt os på 64 89 13 45 eller
info@odenseskolefoto.dk
Så finder vi den løsning,
der passer jer.
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