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Forsigtig glæde og  
et stort men

Det var forskeren Ane Qvortrup, som har fulgt elever og for-
ældre under nedlukningen. Hun konkluderede, at de mindste 
har mest behov for at komme tilbage i skole. Det er der åben-
bart blevet lyttet til, og det er mange lærere og elever glade for. 

Vi glæder os lige så meget som børnene, siger en lærer til 
Folkeskolen. Man må håbe, at de får lov til at blive hængende. 

Forskeren fortalte også, at der er en meget stor tilfredshed 
med lærernes indsats. Det bør lærerne klappe sig selv på 
skuldrene over.

Mange forældre har nu også prøvet det på egen krop. Alle 
ved, at forældrenes erfaring med at holde en børnefødselsdag 
for en flok lopper i 4. klasse som regel fører til større respekt 
for lærergerningen. På samme måde har hjemmeskolen ved 
spisebordet nok fået flere forældre til at se med fornyet respekt 
på lærerne.

Så der er noget at glæde sig over.
Men der er godt nok også et par store men’er. Det giver 

ingen mening, at den nødbekendtgørelse, som gælder frem til 
sommerferien, nogle steder åbenbart kan tolkes, som at lærer-
ne skal undervise alle deres klasser i den normale fagrække – 
hvor blev “nøden” lige af?

Og så er der Børne- og Undervisningsministeriets retnings-
linjer, som skolerne skal følge for de elever, som nu er fysisk 
på skolen. Det er svært at forstå, at det har taget mange dage at 
skrive dem, for de er et ekko af de generelle anbefalinger om 
afspritning, håndvask og afstand – i det omfang det kan lade 
sig gøre. For eksempel kan man afspritte dørhåndtag en gang 
om dagen. Papirkurven skal også tømmes, når den er fuld. 

Afstandskrav må fraviges, hvis de ikke kan overholdes. 
Og antallet af forskellige lærere per klasse fremgår i denne 
sætning: “Skolen planlægger i videst muligt omfang, så de 
enkelte elever ikke undervises af flere forskellige lærere eller 
pædagoger, end det er nødvendigt”. 

Virkelig? Det gør man forhåbentlig i forvejen.  
Lad os glæde os over, at de små er tilbage i skolen. Og må 

den sunde fornuft træde ind, hvor de ministerielle retningslinjer 
fejler. Det er der brug for. 

Det myldrer rundt med 
synspunkter, krav og 
anbefalinger om corona.   
Midt i det hele druknede 
en undersøgelse i sidste 
uge i strømmen af nyheder 
– men noget tyder på, at 
der alligevel er lyttet til den.
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at tale om en 
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Lærer Christine Kjær Krogh er 
tilbage i skole. Hun glæder sig til 

igen at kunne give eleverne en 
tryg skoledag i klassen – væk fra 

fjernundervisningen derhjemme.
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 VIGTIGE

Mest læste:
Genåbning mandag: 
Lærerne skal coronatestes 
regelmæssigt

Mest debatterede:
Frihed i genåbning, men: 
"Nationale test har aldrig 
været mere nødvendige"

Skolerne er GENÅBNET for 
0.-4. klasse. Det sker med krav om 
obligatoriske mundbind til gæster 
og et tæt testprogram, så lærere og 
andre ansatte kviktestes for corona 
regelmæssigt på skolerne.
Ved andre genåbninger af skolerne 
har der hersket forvirring om, hvorvidt det 
var folkeskoleloven eller den 
noget mindre snærende 
nødundervisningsbekendtgørelse, der 
gælder. Denne gang var børne- og 
undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet) 
hurtig til at understrege, at der er tale om 
nødundervisning frem til sommerferien.

Nødundervisning frem til sommerferien 
har været et ønske fra blandt andre 
Skolelederforeningen. Foreningen har også 
sat spørgsmålstegn ved det fornuftige i at 
gennemføre forårets NATIONALE TEST. 
Her er ministeren dog mindre lydhør. De 
har faktisk aldrig været vigtigere, mener 
hun: ”Vi er nødt til at vide, hvor vi skal 
sætte ind, når vi skal rette op på det 
læringstab, eleverne måtte have oplevet”, 
lød det fra ministeren, da hun genåbnede 
skolerne. Til professor Jeppe Bundsgaards 
store ærgrelse.

"Hvilke mennesker pålægger børn at 
tage en test, der måler forkert og er helt 
irrelevant, netop som de er kommet i skole 
igen", spørger han på Twitter. "Børnene har 
ikke brug for mere pres, tvivl og angst. De 
har brug for socialt liv, nærvær, 
meningsfulde faglige aktiviteter. De har 
brug for at gå i skole!"

Skolerne er åbne igen for de mindste elever, 
men også de ældre har mulighed for at 
møde op til FYSISK NØDUNDERVISNING, 
hvis de har behov for det. Det har de sådan 
set haft hele tiden, men ifølge tal fra KL er 
det blot fire procent, der gør brug af det.

Det er alt, alt for få, mener både Pernille 
Rosenkrantz-Theil og Socialistisk Folke-
partis undervisningsordfører, Jacob Mark, 
som begge er bekymrede for sårbare børns 
trivsel i en hverdag med fjernundervisning.

msc@folkeskolen.dk
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Arbejdstidsaftale  
i Esbjerg
Næste skoleår bliver Esbjerg sammen med 
Holbæk Kommune løsnet fra en række 
statslige bånd i regeringens frihedsforsøg, og 
nu har kommunens lærere også fået en 
arbejdstidsaftale. ”Aftalen sætter fokus på 
lærernes faglighed og dømmekraft, som 
bliver afgørende i den frie folkeskole", siger 
Maja Gundermann Østergaard, formand for 
Esbjerg Lærerforening.
Foto: Privatfoto

Skolelederne  
dumper Aula
Aula er et stort, tungt og utidssvarende system, der 
tapper resurser og tid. Sådan lyder vurderingen fra 
Skolelederforeningen, efter at en rundspørge blandt 
skolelederne viser, at blot syv procent mener, at 
kommunikationsplatformen fungerer godt.

Redigeret af: abr@folkeskolen.dk
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Skoleleder Marco Damgaard på Tingbjerg Skole holder fast 
i sprogstimulering af 22 børnehaveklasseelever, der møder 

fysisk op hver dag. Han håber, at ministeriet vil lade det 
være op til skolerne at vurdere, om eleverne kan starte i 1. 

klasse, selv om de ikke er sprogparate.
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Formand for Børnehaveklasseforeningen 
Pia Jessen stiller op til suppleringsvalget 
i Lærerforeningens hovedstyrelse, fordi 
hun mener, børnehaveklasselederne bør 
være repræsenteret. Hun understreger, 
at hun vil varetage alle medlemmers in-
teresser, men at børnehaveklasselederne 
som eneste medlemsgruppe – eller frak-

tion, som det kaldes – mangler repræ-
sentation i hovedstyrelsen: ”Jeg synes, 
det er rimeligt med den struktur, vi har i  
DLF, at alle fraktioner er repræsenteret", 
siger Pia Jessen.

Lærerforeningens medlemmer  
skal til marts stemme om, hvem  
der skal have en LEDIG PLADS i 
DLF’s hovedstyrelse.

LÆRERLIV

Pia Jessen    
                                                                               
Formand for  
Børnehaveklasseforeningen

Se øvrige kandidater på 
folkeskolen.dk/hovedstyrelsesvalg
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“Vi ved ikke, hvor lang den skal være, og vi ved ikke, hvilke 

linjefag man vil kunne tage”, siger formand for Danske 

Professionshøjskoler Stefan Hermann. Foto: Carsten Lundager
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Ny lærer-
uddannelse 
deler vandene

nelse skal have et større fokus på dannelse. Men det bør 
den ordinære læreruddannelse også have: 

”Partierne bag det her forslag vil have mere dannelse. 
Men det er altså de samme partier, der har lagt så meget 
styring ned over læreruddannelsen, at det har gjort det 
svært at få alle de ting med, vi ønsker”, siger hun.

Hans Krab Koed, der netop har takket af som formand for 
censorformandskabet på læreruddannelsen efter ti år på 
posten, støtter forslaget.

”Jeg tror, at det vil styrke læreruddannelserne generelt, 
hvis vi fik en ny læreruddannelse, der tænker anderledes. 
En ny læreruddannelse i Herning kan på en eller anden 
måde bløde lidt op på, at vores læreruddannelser er blevet 
meget ens, og det vil bryde med homogeniseringen og 
monopoliseringen”, siger han.

Der tegner sig et flertal uden om regeringen for at oprette 
en ny læreruddannelse, der skal finansieres af skattekroner, 
men være fri for mange af de bindinger, professionshøjsko-
lerne er underlagt. Formand for Danske Professionshøjsko-
ler Stefan Hermann så gerne, at man gav friheden til de 
eksisterende læreruddannelser.

”Det er ret dramatisk, hvis Folketinget helt på tværs af 
kvalitets-, institutions- og uddannelseslovgivning etablerer 
en uddannelse, hvis grundlag består af mennesker, der, så 
vidt vi ved, ikke har erfaring med læreruddannelsen, og som 
i øvrigt karikerer den nuværende læreruddannelse”, siger 
han og tilføjer:

”Vi taler om etableringen af en kompetencegivende 
videregående uddannelse på et helt andet grundlag, end vi 
normalt ser i Danmark. Det er altså en kæmpe beslutning”.

Det er tidligere næstformand for Venstre Kristian Jensen, 
der står i spidsen for flertallet af partier, der vil tvinge 
regeringen til at give mulighed for oprettelsen af en 
læreruddannelse uden for professionshøjskolesystemet. 

Kristian Jensen har kritiseret den nuværende læreruddan-
nelse for at have for lidt holdning til, hvordan man bør være 
lærer, og for at have meget fokus på formelle krav. Men den 
kritik er skudt helt ved siden af ifølge Stefan Hermann.

”Det er en fejlagtig og urimelig nedgøring af læreruddan-
nelsen, når Kristian Jensen og andre antyder, at de menne-
sker, der uddannes fra læreruddannelsen, mangler dannel-
se og personlighed i deres gerning. Det er så sandelig ikke 
mit indtryk. Der er både debatlyst, morgensang og Grundt-
vig-koldske traditioner og alt muligt andet”, siger han.

MERE DANNELSE 
Formand for Danmarks Lærerforenings undervisningsudvalg 
Regitze Flannov har især bemærket, at en fri læreruddan-

Den 28. januar førstebehandlede 
Folketinget et lovforslag om at oprette 
en fri, men statsfinansieret lærer-
uddannelse i Herning. Udsigten til en 
ny konkurrent bekymrer formanden for 
professionshøjskolerne, mens den 
afgående censorformand er begejstret.
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TJEN PENGE  
TIL KLASSEN
STØT ANBRAGTE BØRN OG UNGE 

Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri 2021
 
SÆLG ONLINE ELLER FYSISK I PERIODEN 27.2 - 6.6.
LÆS MERE OG TILMELD JER: BHD.DK/LOTTERI

EARLY BIRD
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 “Alvoren har lidt 
svært ved at sive ind 
hos min generation”.

“Læ
rerne er en d

el af 
frontp

ersonalet. D
et er 

d
er ikke nok, d

er har 
fået ø

jnene op
 for”.

“Det har haltet hele 
vejen igennem”.

 “Vi har taget paraderne 
ned og er villige til at 
drøfte det hele – også 
vores egen rolle”.
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“Vi glæder os 
til at komme 
tilbage”

To lærere ser frem til 
genåbning for de yngste 
elever og fortæller, at 
eleverne virkelig savner 
fællesskabet og nærværet 
– og det gør lærerne også. 
Det bliver også godt at se 
kollegerne igen, selv om 
det bliver med afstand.

Vidunderligt! Fantastisk! Børnene har arme-
ne over hovedet, og det har jeg også, lyder 
det fra et par indskolingslærere lige efter 
nyheden i sidste uge om, at elever fra 0.-4. 
klasse nu kan komme tilbage i skole efter 
coronanedlukningen.

“Jeg glæder mig til at komme tilbage på 
skolen. Jeg glæder mig lige så meget som 
børnene”, lyder det fra Tine Reinholdtsen, 
der er indskolingslærer på Magleblik Skole 
i Frederiksværk.

Det er nærværet, alle savner.
“Børnene savner hinanden og at gå i sko-

le. Og de savner mig”, griner hun.
Tine Reinholdtsen fortæller, at første dag 

tilbage på skolen skal gå med at lege. Ele-
verne skal holde fastelavn om fredagen, så 
de skal klippe, klistre, have fastelavnstema 
og pynte tønden.

“Vi skal sidde så lidt som muligt, for 
vi har siddet rigeligt. Fokus skal være på 
trivslen og på fællesskabet, for det er jo det, 
vi har savnet. Man kan kun lære noget, hvis 

man trives, så trivslen er det vigtigste. Og 
så kan man jo lære på mange måder. Sådan 
nogle elever i indskolingen er jo dejlige, 
fordi de vil lære. De elsker det simpelt hen, 
så det bliver slet ikke noget problem”, siger 
Tine Reinholdtsen, der underviser 1. klasse. 

GLÆDER SIG TIL 
FRIKVARTERET

Helt samme toner lyder fra Tre Ege Skolen 
i Kværndrup på Sydfyn.

“Det er fantastisk – intet mindre”, siger 
Christine Kjær Krogh, der normalt under-
viser i 1.-6. klasse, men her i genåbningen 
skal hun have sin 2. klasse. 

“Jeg tror, eleverne glæder sig mest til 
at komme tilbage til frikvarteret. Til det 
fysiske nærvær. Frikvartererne har været 
frygtelige i hjemmeundervisningen. Så var 
lillebror eller storebror ikke sjove længere. 
Vi har opfordret børnene til at bevæge sig, 
gå udenfor, men det er ikke sjovt, når der 

ORD Helle Lauritsen   
FOTO Arkivfoto                
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ikke er nogen at lege med. De savner simpelt 
hen at hænge ud med hinanden”, siger hun.

Første skoledag i genåbningen bliver ikke 
helt normal i Kværndrup. Eleverne skal have 
sjove opgaver, og de skal være sammen i 
grupper – også med nogle af de klassekamme-
rater, der ikke er yndlingsvennerne. Og så skal 
de snakke.

“Mange vil have brug for at fortælle, hvor-
dan de har haft det, og lige hilse ordentligt 
på hinanden. Vi har plads på skolen, så vi vil 
skifte område en gang om ugen for også at 
få variation i udearealerne. Der er skov til et 
område, legeplads, grønt område, sandkasse 
og gynger”, siger Christine Kjær Krogh.

De to lærere er ikke bekymrede for at be-
gynde undervisningen på skolen, selv om der 
stadig er en pandemi. De stoler på, at myndig-
hederne åbner for de yngste elever, fordi det 
er sikkert nok. Tine Reinholdtsen roser foræl-
dre og elever for at være blevet supergode til 
at holde afstand og vaske hænder.

“Eleverne ved godt, at de ikke må låne ting 

af hinanden, eller hvis de gør det, så skal tin-
gen sprittes af”, siger hun.

På Tre Ege Skolen har Christine Kjær 
Krogh og klassen oplevet i efteråret at blive 
sendt hjem en uge, fordi en af hendes kolleger 
blev testet positiv for covid-19. Og det kan jo 
ske igen, som hun siger. 

FEM-SEKS TIMER 
ONLINE DAGLIGT

Tine Reinholdtsen fra Magleblik Skole har un-
dervist online hver dag fra klokken 8 til 13 un-
der nedlukningen. Det vil sige, at hun har åbnet 
computeren klokken 7.40, sådan at de elever, 
der ville, kunne tale med hinanden indtil klok-
ken 8. Hun har heller ikke slukket computeren 
på slaget 13, for der var som regel nogle, der 
gerne lige ville snakke lidt med hende.

“Jeg er helt rørt over, hvor gode de små 
elever har været online. De har respekteret ta-
lerækken og husket at række hånden op. Men 
det er meget forskelligt, hvilke udfordringer 

Christine Kjær Krogh behøver ikke at undervise hjemmefra længere. Hun er tilbage på skolen for at undervise sin 2. klasse. “Det bliver så dejligt at 
være sammen igen. Også for os voksne. Selv om vi ikke må være tæt på hinanden, kan vi da stå udenfor og råbe til hinanden hen over fodboldbanen”.

VELKOMMEN TILBAGE

• Brug tid på at tale sammen i 
klassen. Hvordan har eleverne 
oplevet coronakrisen?

• Lad eleverne tegne eller skrive om 
deres oplevelser under 
nedlukningen. 

• Klassens fællesskab skal 
genetableres. Relationerne er det 
vigtigste.

• Spørg nysgerrigt og lyt. Brug selv 
et neutralt og ikke for 
følelsesladet sprog.

• Hold øje med, om nogle elever 
viser tegn på mistrivsel, trækker 
sig, er triste.

• Husk at få talt med alle 
kollegerne om, hvordan I selv har 
haft det.  
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de har haft. Nogle har haft forældre hjemme, 
andre har klaret sig alene, eller der har været 
bedsteforældre, der ikke lige kunne komme på 
Aula, så det har da været svært”.

Nogle elever har kunnet finde ud af at logge 
af og løse opgaver og så logge på igen, mens 
andre har været logget på hele tiden, så alle 
fra klassen har kunnet høre, hvad der foregik 
hjemme hos de forskellige. Nogle har kunnet 
få hjælp af deres forældre, mens andre har 
fået hjælp af deres lærer – men det har alle jo 
så også kunnet høre.

“Indimellem har de været kede af det, har 
haft tekniske problemer, og så har vi måttet 
gå via Facetime eller skrive sms eller tale i 
mobil”, siger Tine Reinholdtsen og fortæller, 
at forældrene især har rost lærernes store tål-
modighed.

“Men det er jo hverdagen. Jeg tror, det har 
været sundt for forældrene at opleve undervis-
ningen og elevernes niveauforskelle. Især har 
engelsk været en udfordring. Der er elever, 
der bare taler engelsk, og så er der nogle, der 
slet ikke kan noget. Jeg har ingen mulighed 
for at ramme fem niveauer online, så jeg har 
måttet bede forældrene om at hjælpe”, siger 
Tine Reinholdtsen.

Christine Kjær Krogh underviser i dansk, 
engelsk og musik. Onlineundervisningen har 
også i hendes klasse kørt i fem-seks lektioner 
dagligt, og sådan bliver længden også i gen-
åbningen.

“Det sociale har været den største udfordring 
i onlineundervisningen. Det er meget forskel-
ligt, hvordan resurserne er i hjemmene. Vi har 
også haft nogle stykker i nødundervisning”.

I onlineundervisningen har hun prøvet at 
sende eleverne rundt i hjemmet og lede efter 
noget, der begynder eller slutter med et be-
stemt bogstav. De har lavet yogaøvelser, og 
i musik har hun brugt de forløb, som Dansk 
Sang Digital har udviklet, og Aarhus Jazz Or-
chestra med film.

“Det svære har været, at vi har måttet drop-
pe gruppearbejde, fordi deres computeregen-
skaber ikke har været gode nok til det”, siger 
Christine Kjær Krogh. 

STRUKTUR ER VIGTIGT

Da nedlukningen var en realitet i slutningen af 
december, pakkede lærerne på Magleblik Sko-
le poser med bøger, opgaver, terninger og lim-
stifter, som børnene kunne hente på skolen.

“Jeg har lært at lave YouTube-videoer. Især 
til de tosprogede elever har det været vigtigt 
at kunne tegne og forklare opgaven på en lille 
video. Jeg har prøvet at variere undervisnin-
gen, og så har jeg bedt forældrene om ikke at 
hjælpe for meget. Det er ikke dem, der skal 
løse opgaverne. Så må det hellere være mig, 
der hjælper barnet”, siger Tine Reinholdtsen.

Hun har holdt fast i, at dagene har haft en 
nogenlunde ensartet struktur. Eleverne har 
skullet logge på computeren på hele klok-
keslæt, fordi de ellers har problemer med at 
forstå det rigtige klokkeslæt, hvis de ikke har 
kunnet få hjælp.

“Jeg har understreget over for forældrene, 
at der er tale om nødundervisning. Børnene 
må ikke blive presset. Nogle af børnene har 
haft hovedpine, og så har forældrene ringet og 
sagt, at de tog en fridag, men at de nok skulle 
løse opgaverne. Og det har været vigtigt for 
mig at sige, at jeg ved, at alle gør det, så godt 
som de kan”, siger Tine Reinholdtsen.

hl@folkeskolen.dk

Indskolingslærer Tine Reinholdtsen er tilbage i 
sin klasse på Magleblik Skole i Frederiksværk. 
Arkivfoto: Sara Galbiati
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Det er kommunerne selv, der står for at foretage kviktest af 

lærere ude på skolerne. Derfor er kommunerne nu i gang med at få 

oplært personale til at kunne pode, aflæse svar og indberette 

testsvar. Foto: iStock / filadendron
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Kviktest skal sikre 
genåbning 

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (Socialdemokra-
tiet) er tilbuddet om kviktest et vigtigt værktøj til at få 
brudt potentielle smittekæder hurtigt, og ”derfor er det 
afgørende, at personalet på landets skoler gør brug af 
tilbuddet om kviktest, så vi sikrer, at genåbningen foregår 
så forsvarligt som muligt”. 

Det vil være kommunerne selv, der står for at foretage 
kviktestene, og de er nu i gang med at få oplært perso-
nale til at kunne pode. Det fik i sidste uge usikkerheden 
om, hvem der skal foretage test, til at vokse – om nogle 
kommuner vil lade lærere teste hinanden. Men det afviser 
Lærerforeningen.

”Lærere skal undervise. De skal hverken coronateste 
eller stå for coronarengøringen”, siger formand for DLF’s 
organisations- og arbejdsmiljøudvalg Thomas Andreasen.

Så skete det endelig. De yngste elever fra 0.-4. klasse 
er tilbage i skole sammen med deres lærere. Sammen 
med beskeden om genåbningen understregede sund-
hedsminister Magnus Heunicke (Socialdemokratiet) dog, 
at der kun er tale om ”en meget lille, meget kontrolleret 
nålestiksoperation”, mens resten af samfundet stadig skal 
holde ”sig i skindet”. 

Statens Serum Institut regner med, at det daglige 
smittetal i slutningen af marts vil stige til det dobbelte 
på grund af genåbningen af fysisk undervisning for de 
mindste. Men elever og lærere kan trygt møde op til un-
dervisningen, understreges det: ”Det er en vigtig opgave, 
I tager, og I kan trygt gå på arbejde”, lyder det beroligende 
fra direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Ud over nye retningslinjer fra Børne- og Undervisnings-
ministeret har Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, 
regionerne og kommunerne sat gang i en model for test 
af lærere, pædagoger, skoleledere og andre faggrupper i 
skolen. Lærere, der afholder fysisk undervisning, vil frem-
over blive tilbudt to ugentlige kviktest på skolen i arbejds-
tiden, oplyser KL. Tilbuddet er dog frivilligt. 

• Intet krav om afstand mellem elever 
fra samme klasse, men eleverne skal 
forblive klasseopdelt hele dagen, også i 
frikvartererne.

• Lærerne bør holde mindst to meters af-
stand til elever, ”så vidt som pædagogiske 
og læringsmæssige hensyn tillader det”.

• Lærerne bør holde to meters afstand til 
hinanden, og møder bør være virtuelle.

• Sang og råb skal undgås – og ved 
idrætsaktiviteter med fysisk kontakt bør 
der være øget opmærksomhed på hygi-
ejne og på at forebygge kontaktsmitte.

• Kolonier, lejrskoler og studieture over 
flere dage bør aflyses. 

• Skolen skal ”i videst muligt omfang” 
sørge for, at eleverne ikke undervises af 
flere lærere end nødvendigt. Lærerne 
skal desuden have opmærksomhed på 
håndhygiejnen, når de skifter klasse.

• Forældrene bør aflevere og hente deres 
børn udenfor.

• Skolerne bør indføre rutiner for hyppig 
udluftning af undervisningslokaler, for 
eksempel fem minutters gennemtræk 
mellem hver lektion.

• Der skal tages særligt hensyn til per-
sonale, der kan være i øget risiko for 
alvorligt forløb med covid-19.

Retningslinjer 
for 

genåbning

Smitten vil brede sig, når de yngste elever 
og lærere nu er tilbage i skole. Men det er 
en kalkuleret smittespredning, som 
myndighederne blandt andet vil holde nede 
med kviktest af lærerne.
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FØLES DET 
HER RART? ORD Sara Marie Dynesen

FOTO Lars Just

For elever med særlige behov er seksualundervisning ofte nøglen til bedre 
trivsel og et godt kendskab til egne grænser. På specialskolen Djurslandsskolen 
arbejder lærere og seksualvejleder tæt sammen om at ruste eleverne til at 
klare seksuallivets glæder og udfordringer – blandt andet ved at arbejde  
med at sanse, hvad man kan lide eller ikke lide. 

Da Katja Abrahamsen begyndte som lærer 
i udskolingen på specialskolen Djurslands-
skolen, var hun noget overrasket over kolle-
gernes første reaktion på, at to elever en dag 
var forsvundet. “Vi skal lige sikre os, at de 
ikke ligger og har sex et eller andet sted”, lød 
meldingen. 

“Jeg tænkte: ’Hvorfor skal vi det?’ Det 
overraskede mig rigtig meget, at arbejdet med 
denne type af elever var så filterløst, når det 
kom til seksualitet. Men mange af eleverne 
er meget behovsstyrede, og når lysten melder 
sig, så er det altså her og nu”, fortæller Katja 
Abrahamsen.

Djurslandsskolen har valgt at imødekom-

me emnet med både en seksualpolitik og en 
medarbejder, der er uddannet seksualvejleder. 
Seksualundervisning er en fast del af skemaet 
fra 0. til 10. klasse både som en del af den 
pædagogisk understøttende undervisning 
og løbende i hverdagsundervisningen, hvis 
spørgsmål eller problematikker skulle opstå. 

Ifølge Katja Abrahamsen er skolens tilgang 
til seksualundervisning med til at styrke 
elevernes trivsel i hverdagen. Eleverne er 
udviklingshæmmede med forskellige typer af 
diagnoser, men fælles for dem alle er, at de 
kommer i puberteten som alle andre unge. 

“Det er de samme hormonelle systemer, der 
går i gang, så de får de samme behov og drif-

ter, som alle andre unge gør. Men de skal bru-
ge mere hjælp til at finde ud af, hvordan man 
navigerer i det, for deres kognitive funktions-
niveau stemmer ikke overens med kroppens. 
Og i langt de fleste tilfælde får de ikke viden 
om seksualitet andre steder end hos os”. 

ELEVERNE SKAL LÆRE 
AT SIGE NEJ

Når elever i specialtilbud har særligt brug 
for seksualundervisning, er det ikke kun af 
hensyn til deres egen personlige udvikling og 
egne behov. Børn med udviklingshæmning og 
diagnoser som autisme eller ADHD er en del 
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af en trist statistik, der viser, at de er i højere 
risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb 
end børn i en normal skoleklasse. Det seneste 
skrækeksempel er fra december 2020, hvor en 
buschauffør fra Roskilde blev idømt otte års 
fængsel for at have forgrebet sig på to handi-
cappede børn i sin specialtransport. 

Men børnene er også i fare for at begå 
overgreb mod hinanden, fordi de kan have 
svært ved at behovsudsætte og aflæse andres 
signaler. Det fortæller Kim Steimle Rasmus-
sen, der er uddannelsesleder og underviser på 
seksualvejlederuddannelsen. Han har flere års 
erfaring med at implementere seksualpolitik-
ker på specialskoler.

“Der kan opstå problemer med elever i 
denne målgruppe, fordi de kan have svært ved 
impulskontrol. Når de kommer i puberteten og 
oplever seksuelle lyster, er der en risiko for, 
at nogle gramser løs på andre uden at kunne 
overskue konsekvenserne af det. Så de skal 
lære, hvordan man aflæser andre, og så skal 
de lære at kunne sige fra”.

Kim Steimle Rasmussen peger på, at netop 

det at sige fra kan være rigtig svært for elever 
med kognitive udfordringer. Mange har fra 
en tidlig alder oplevet indlæggelser og læge-
behandlinger, der overskred deres grænser, 
og har ofte skullet acceptere indgreb, som de 
ikke havde lyst til.

“Derfor kan det godt være svært at finde 
ud af, i hvilke situationer man godt må sige 
nej. For man kan ikke sige nej til at komme 
til tandlægen eller til at tage en masse piller, 
og så kan det være vanskeligt at overskue, 
at hvis ens stedfar rører ved en om natten, så 
må man godt sige nej”, forklarer Kim Steimle 
Rasmussen. 

SEKSUALVEJLEDEREN 
ER GULD VÆRD

På Djurslandsskolen er det socialpædagog 
og seksualvejleder Lene Nielsen, der tager 
sig af den understøttende undervisning, hvor 
seksualundervisning indgår. Hun underviser 
eleverne i alt fra familieforhold og kroppens 
anatomi til onani og homoseksualitet. Når hun 
skal lære eleverne at passe bedst muligt på 
sig selv, taler hun med dem om grænser og 
følelser.

“Lige nu arbejder vi med et forløb, der hed-
der følelser. Hvordan kan vi aflæse hinandens 
ansigter, og hvordan bruger vi vores følelser? 
Vi taler meget konkret med eleverne om, 
hvordan man mærker, at man kan lide noget, 
eller mærker lyst og ulyst, og i hvilke situatio-
ner man skal sige fra”, siger hun.

Men selv om seksualundervisning er et fast 
punkt i Lene Nielsens undervisning, betragter 
hun og Katja Abrahamsen faget som flydende 
mellem skolens fag, lærere og pædagoger.  

“I min klasse snakker vi rigtig meget om 
grænser, for det er hele tiden noget, de har 
brug for at arbejde med og lære om. Vi taler 
også med eleverne om, hvornår berøring er i 
orden, og hvornår det ikke er. Det er derfor, 
vi ikke har det på skemaet på samme måde 
som Lene, fordi det dukker op på alle mulige 
tidspunkter”, siger Katja Abrahamsen. 

Som læreruddannet er det en stor tryghed, 
at skolen har en seksualvejleder ansat som 
en fast del af personalegruppen. I hverda-
gen er der mange holdninger til eleverne og 
håndteringen af deres seksualitet, og her kan 
Lene Nielsen byde ind med løsninger i svære 
situationer, for eksempel når man oplever 
grænseoverskridende adfærd fra en elev eller 
har mistanke om seksuelle overgreb. 

Specialpædagogik

Seksualvejleder Lene Nielsen i gang med at fortælle eleverne om, hvordan kroppens sanser kan bruges 
til at registrere lyst og ulyst. Et led i at kunne mærke sine egne grænser – og respektere andres.

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet på 
folkeskolen.dk/specialpædagogik
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Særlige pædagogiske redskaber og målrettede 
materialer – eller noget så simpelt som 
duftende shampoo – understøtter 
seksualundervisningen på Djurslandsskolen.

Eleverne reagerer med både grin og gys på de 
meget konkrete øvelser i seksualundervisningen.
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Eleverne på specialskolen kan have svært ved at sætte ord på, hvad de føler. Derfor bruger de slikkepinde med smileys til at markere, om berøringen er 
noget, de siger ja tak, nej tak eller ved ikke til.  

“Lene har en solid faglig ballast, så hun 
tager tit de lidt svære samtaler. Det er ikke, 
fordi jeg ikke kan tale med eleverne om 
ting, der vedrører seksualitet, men hvis jeg 
er i tvivl om noget, kan jeg gå til Lene og 
få et råd til, hvordan jeg kan tackle det. Det 
er guld værd, at vi har den mulighed”, siger 
Katja Abrahamsen. 

SKOLER BØR HAVE 
EN SEKSUALPOLITIK 

I modsætning til mange andre specialskoler 
har Djurslandsskolen allerede en seksualpoli-
tik, der indeholder en beskrivelse af, hvordan 
skolen arbejder med elevernes seksualitet, 
en beredskabsplan i tilfælde af overgreb og 
forslag til undervisningsmaterialer. Den træn-

ger dog til en opdatering i en brugervenlig 
retning, fortæller Lene Nielsen, der står for at 
videreudvikle skolens seksualpolitik.

“Jeg synes, at den skal være en central del 
af vores arbejde med seksualundervisning, og 
jeg har talt med vores leder om, at man kan 
udarbejde en pjece, som forældrene får, når 
barnet bliver skrevet op. Forældrene skal være 
opmærksomme på, hvad det er, vi arbejder 
med, og de skal vide, at selv om deres barn er 
udviklingshæmmet, så kommer det her til at 
betyde noget, for udviklingsalder og levealder 
kører ikke parløb”, siger hun. 

Kim Steimle Rasmussen er enig i, at en 
seksualpolitik er med til at udstikke en retning 
for, hvordan den enkelte skole arbejder med 
seksualitet. Her har man muligheden for at 
gøre det klart, hvordan man lever op til folke-
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TRE GODE RÅD 
TIL SEKSUAL-
UNDERVISNING

1. Differentiering                      
Lav en vurdering af, hvor de 
enkelte elever er i deres udvikling 
og erfaring, og opdel klassen. Det 
er sjældent, at alle elever i en 
klasse er lige langt, og samtidig 
kan der være stor forskel på, 
hvordan eleverne opfatter under-
visningen. Lærere på specialskoler 
kan med fordel opdele elever med 
ADHD i én gruppe og elever med 
udviklingshæmning i en anden, 
hvis deres kognitive niveau og 
erfaringer ligger langt fra hinan-
den. Som lærer på normalområdet 
skal man være opmærksom på, at 
inkluderede elever med autisme 
kan have svært ved at forstå 
overførte betydninger. Mange vil 
for eksempel ikke opfatte, at ”røre 
ved sig selv” handler om onani. 
Her kan eneundervisning være en 
mulighed.

2. Få besøg af en seksualvejleder  
Mangler I inspiration til undervis-
ningen, eller er I i tvivl om, hvad 
eleverne skal vide hvornår, er det 
muligt at hyre en seksualvejleder. 
Uddannede seksualvejledere holder 
oplæg om alt fra dating på nettet 
til seksuelt overførte sygdomme og 
familiedannelse. De kan også give 
råd og vejledning i, hvordan man 
laver god seksualundervisning i 
hverdagen. Kontakt Seksualvejle-
derforeningen for at høre nærmere.

3. Lav en seksualpolitik              
Med en seksualpolitik sender 
skolen et klart signal til medar-
bejdere og forældre om, at man er 
bevidst om folkeskolelovens 
faglige mål om seksualundervis-
ning, og hvad man vil gøre for at 
leve op til dem. Samtidig giver en 
seksualpolitik mulighed for at 
skabe løsninger på de spørgsmål 
og dilemmaer, der kan opstå i 
forbindelse med seksualitet: Må 
eleverne være kærester? Hvornår 
reagerer man på grænseoverskri-
dende adfærd og hvordan? Hvilke 
tiltag gør vi for at forhindre 
overgreb?

skolelovens faglige mål, og for at give nogle 
retningslinjer for, hvordan man håndterer pro-
blematisk adfærd.

“Gennem en seksualpolitik kan skolen tage 
stilling til emnet og sige: ’Det skal vi bare, og 
det prioriterer vi’. Det er skolelederens ansvar 
at beslutte, hvor seksualundervisningen ligger 
henne. Men det er et obligatorisk fag, også på 
specialskolerne”.  

I sit arbejde med at implementere seksu-
alpolitikker på specialskoler oplevede Kim 
Steimle Rasmussen ofte, at skolerne ikke 
havde de faglige mål for øje. Samtidig møder 
han tit lærere, der bliver overraskede over, at 
de faglige mål overhovedet findes.

“Jeg har oplevet lærere, der er ved at falde 
ned af stolen, når jeg fortæller dem, at elever, 
der går ud af 3. klasse, skal vide, hvordan re-
produktion fungerer. Men særligt for special-
elever er seksualundervisning vigtig, for de 
har ofte ikke mulighed for at få den viden 
andre steder”, siger han.

ILDE RUSTET FRA 
LÆRERUDDANNELSEN

Når Katja Abrahamsen taler med sine elever 
om krop og køn, har hun lært at være direkte 
og at kalde en spade for en spade. Metaforer 
og overførte betydninger går hen over hove-
det på eleverne, der har brug for, at man er 
tydelig.  

“Mange lærere bliver måske lidt berørings-
angste og danser om den varme grød ved at 
kalde tingene noget andet. Men man er nødt 
til at have sig selv meget med i det og være 
meget konkret. Man taler ikke om sig selv på 
et personligt plan, men man er nødt til at in-
vestere lidt mere, fordi man ikke kan tale ud 
fra nogle teorier til den her målgruppe”.

Selv følte Katja Abrahamsen ikke, at hun 
som nyuddannet var godt nok rustet fra 
læreruddannelsen til at tage samtaler om 
seksualitet med eleverne, så hun er med på, 
at læringskurven godt kan være uventet stejl. 
Men det er vigtigt for elevernes skyld, under-
streger hun: 

“Når vores elever først er fyldt 18 år og 
måske er flyttet på bosted, er der ikke samme 
mulighed for at lære dem om seksualitet. Det 
er i skolen, at vi har chancen for at give dem 
den ballast, de skal have med for at få et godt 
og meningsfuldt seksualliv som voksne”.

folkeskolen@folkeskolen.dk

”Det er i skolen, at vi har chancen for at give 
eleverne den ballast, de skal have med for at få 
et godt og meningsfuldt seksualliv som voksne”, 
siger lærer Katja Abrahamsen og seksualvejleder 
Lene Nielsen (til højre).
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    Lærere              vil ikke          tvinges 

Flertallet af lærere vil ikke vise deres elever 
Muhammedtegningerne i undervisningen. Det er der 
mange grunde til, men frygten for at blive et mål for 

terrorister er ikke den mest udbredte, viser en 
undersøgelse blandt Folkeskolens læsere.
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De 12 satiriske tegninger af 
profeten Muhammed blev 
bragt i Jyllands-Posten i 
2005 i forbindelse med en 
artikel om ytringsfrihed og 
islam. Tegningerne var 
ifølge avisen en reaktion på 
selvcensur blandt danske 
tegnere. Avisens tegninger 
affødte en stribe protester 
fra personer, der så dem som 
blasfemiske. Den mest om-
diskuterede tegning viste 
Muhammed med en tændt 
bombe i sin turban. 

I Frankrig har det satiriske 
magasin Charlie Hebdo flere 
gange bragt tegninger af 
profeten Muhammed, hvilket 
har ført til flere terroran-
greb mod bladet. Sidste år 
blev en fransk gymnasielæ-
rer, Samuel Paty, myrdet for 
at have vist sine elever 
tegninger fra magasinet.
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Samtidig er samfundsfagslærerne en af 
de faggrupper, som i størst grad har angivet 
frygten for terrorister som en af deres grunde 
til ikke at vise tegningerne. Ti procent, dob-
belt så mange som gennemsnittet i undersø-
gelsen, frygter at blive et terrormål. 

Lærere tager hensyn 
til elevers følelser

Den centrale overvejelse for Line Hansen er, 
hvad der skal komme ud af hendes under-
visning i samfundsfag. Skal det ende med 
en god samtale, eller skal eleverne sidde og 
skændes med hinanden?

“Rent relationsmæssigt er det jo samtalen, 

jeg vil have”, siger hun og understreger, at 
hun ikke oplever, at det skader kvaliteten af 
hendes undervisning, at eleverne ikke nød-
vendigvis har set de tegninger, de taler om. 
Og skulle det blive vedtaget ved lov, at alle 
lærere skal vise tegningerne, ville hun prote-
stere og måske ty til civil ulydighed.

“Enten ville jeg bare lade være med at 
vise tegningerne, eller også ville jeg gøre 
noget fjollet som at tage eleverne med ned i 
kælderen, slukke lyset, tage tegningerne frem 
og så pakke dem væk igen, inden lyset bliver 
tændt”, siger hun. 

“Det er imod så mange andre danske værdi-
er at gøre det obligatorisk at vise tegningerne. 
Vi skal uddanne børnene til demokrati, og det 
gør man ikke ved at tvinge dem”.

“Vi skal ikke være kanonføde for terrorister”.
“Vi har ytringsfrihed, men vi skal tage hen-

syn, så det ikke bare bliver provokation”.
“Der er ingen grund til at reproducere an-

dres tåbeligheder”.
I kølvandet på mordet på den franske 

gymnasielærer Samuel Paty sidste år foreslog 
partiet Nye Borgerlige at vedtage ved lov, at 
alle danske lærere skal vise deres elever de 
danske Muhammedtegninger, når der bliver 
undervist om ytringsfrihed i historie- eller 
samfundsfagstimerne.

Men som citaterne ovenfor viser, siger den 
danske lærerstand klart nej til forslaget. Det 
viser en spørgeskemaundersøgelse i Folkesko-
lens lærerpanel, som 449 lærere har besvaret. 
86,3 procent siger nej til, at det skal gøres 
obligatorisk at vise de omstridte tegninger i 
folkeskolen. Kun seks procent siger ja. Mens 
7,8 procent er i tvivl.

En af de lærere, som er lodret imod for-
slaget, er Line Hansen, som underviser i 
samfundsfag og dansk på Lindehøjskolen i 
Herlev.

“Hvis jeg viste Muhammedtegningerne til 
mine elever, ville de rejse nogle barrikader, 
som jeg først skulle overvinde, før vi kunne 
tale sammen”, siger hun. “Jeg kunne risikere 
at skubbe nogle elever ud i en yderliggående 
position, som ikke er gavnlig for en demokra-
tisk debat”.

At Line Hansen ikke vil vise tegningerne i 
samfundsfag, betyder på ingen måde, at hun 
ikke taler om ytringsfrihed med sine elever, 
herunder også Muhammedtegningerne og de 
problemstillinger, der er forbundet med dem.

“Vi taler selvfølgelig om ret og pligt”, siger 
hun. “Vi taler om, at man har retten til at ytre 
sig, men også pligten til at opføre sig ordent-
ligt og ikke sætte tingene så meget på spidsen, 
at andre føler, de er nødt til at reagere meget 
voldsomt. Vi taler om den danske tradition for 
at karikere, for eksempel i cirkusrevyer, og 
vi taler om, at der er kulturelle forskelle, som 
man skal forstå og respektere”.

I spørgeskemaundersøgelsen er der dog en 
overrepræsentation af samfundsfagslærere, 
som har valgt at vise tegningerne. Mens 15 
procent af alle lærere har vist tegningerne i 
undervisningen, gælder det for 41,2 procent af 
samfundsfagslærerne. Tilsvarende skiller sam-
fundsfagslærerne sig ud på spørgsmålet om, 
hvorfor de viste tegningerne. Her svarer lidt 
over en tredjedel, at de blandt andet gjorde det 
for at forsvare ytringsfriheden. Det svar er nede 
på en fjerdedel for alle lærere i undersøgelsen.

Nej til lovindgreb 
Nye Borgerlige mener, at der skal 
lovgives om, at lærerne skal vise de 
danske Muhammedtegninger i 
folkeskolens undervisning. Er du enig?

Tegningerne bliver ikke vist
Har du vist dine elever de danske 
Muhammedtegninger i forbindelse med 
din undervisning?
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Nej 
84,5 %

Ja
15,5 %

Nej 
86,3 %

Ja
6 %

Ved ikke 
7,8 %
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Undersøgelsen i Folkeskolens lærerpanel 
viser, at langt de fleste lærere mener som Line 
Hansen, at det vil skade både den konkrete 
undervisning og relationen mellem lærer og 
elever at vise Muhammedtegningerne. Blandt 
de lærere, som ikke har vist tegningerne, 
svarer 21,8 procent, at de har undladt det for 
ikke at krænke elevers følelser, og 6,4 procent 
har undladt af frygt for, at nogle elever ville 
reagere på en måde, som ville ødelægge un-
dervisningen. Cirka lige så mange af lærerne 
svarer, at de har undladt at vise tegningerne af 
frygt for elevernes forældres reaktioner. 

Eleverne kan selv 
finde tegningerne

Det er en gennemgående tendens i under-
søgelsen, at lærerne mener, at det er fuldt 

ud muligt at undervise i både grundlov, 
ytringsfrihed og Muhammedkrise uden at vise 
tegningerne. 

Flere af respondenterne i undersøgelsen pe-
ger på, at de elever, der ønsker at se Muham-
medtegningerne, selv kan finde dem på inter-
nettet, og at de i øvrigt tager hensyn til deres 
konkrete elevgruppe på mange andre måder, 
når de planlægger deres undervisning. 

11,7 procent af de adspurgte svarer således 
“ja” til at kunne nævne eksempler på at have 
fravalgt undervisningsmateriale, fordi de 
vurderede, at det kunne krænke eleverne eller 
deres forældre. Af de uddybende kommentarer 
fremgår det, at flere har skullet tage hensyn til 
for eksempel Jehovas Vidner blandt eleverne, 
en har fravalgt kunst med nøgenhed, en anden 
sange med grimt sprog, flere har taget hensyn 
til elever, som for eksempel har mistet foræl-
dre, når de valgte litteratur, og flere nævner, at 

Nødvendigt eller unødvendigt i undervisningen

Hvorfor har du ikke vist dine elever Muhammedtegningerne?

Hvorfor har du vist dine elever Muhammedtegningerne?

Lærerne overvejer nøje, om det er nødvendigt at vise 

eleverne Muhammedtegningerne. 

Eleverne efterspurgte det

Jeg mente, at det var nødvendigt

Jeg gjorde det for at forsvare ytringsfriheden

Andet

Kolleger/skolen opfordrede til det

Forældrene opfordrede til det

25 %

73,3 %

23,3 %

11,7 %

0 %

0 %

Det har aldrig været relevant

Ikke ønsket at krænke elevers følelser

Frygtet for reaktioner fra elever eller forældre

Frygtet at blive mål for terrorister

Nogle elever ville reagere/ødelægge undervisningen

Kunne godt undervise uden at vise

Andet

84,4 %

21,8 %

8,6 %

5,8 %

6,4 %

8,9 %

15,3 %

man i seksualundervisningen nok snakker om 
porno, men ikke viser eleverne porno.

Muslimer i klassen 
gør ingen forskel

Det ser ikke ud, som om lærernes indstilling 
til at vise Muhammedtegningerne i nævne-
værdig grad er påvirket af, om de har mus-
limske elever i klassen eller ej. Der er kun fire 
procentpoints forskel, forstået på den måde at 
15,4 procent af de lærere, der har muslimske 
elever i klassen, har vist tegningerne til dem 
mod 19,2 procent af de lærere, som ikke un-
derviser muslimske elever. 

Der er heller ikke stor forskel på, hvordan 
lærere med eller uden muslimske elever har 
det med, at der skal lovgives om, at tegninger-
ne skal vises. Her er forskellen mindre end to 
procentpoint.

Folkeskolen har vist Nye Borgerliges ud-
dannelsesordfører, Mette Thiesen, nogle af 
undersøgelsens resultater. Det ændrer ikke 
hendes holdning, at et stort flertal af lærerne 
er imod partiets forslag om at gøre det ob-
ligatorisk at vise tegningerne, når der bliver 
undervist i ytringsfrihed i folkeskolen.

“Jeg kan se, at et stort flertal af de ad-
spurgte i undersøgelsen mener, at vi ikke skal 
detaillovgive omkring lærernes undervisning. 
Det kan jeg tilslutte mig”, siger Mette Thiesen 
og fortsætter: 

“Muhammedtegningerne er bare desværre 
en helt ekstraordinær situation. Vi har ople-
vet undervisere, som har fået trusler, hvis de 
har sagt, at de vil bruge de her tegninger i 
undervisningen. Det stiller os i en helt anden 
situation. Lærere skal ikke undervise med fare 
for liv og førlighed. Derfor skal vi vedtage 
bredt, at vi er fælles om at vise de her tegnin-
ger, så ingen står med risikoen alene. Det er et 
politisk ansvar at tage den beslutning på vegne 
af lærerne, så ingen kan klandre den enkelte 
lærer eller skole for at vise dem”.

sga@folkeskolen.dk

Undersøgelsen er foretaget via internettet. 
1.442 personer i Folkeskolens lærerpanel blev 
inviteret, og 386 svarede, hvilket giver en 
svarprocent på 26,8. Data er indsamlet fra 10. 
til 18. december 2020.

Kilde: Folkeskolens lærerpanel.



Fra fagene

MUSIK Formand for Musiklærer-
foreningen Karen Johansen 
råder til, at man aflyser de 
praktisk-musiske prøver i 
2020/21. Hun peger på, at selve 
prøvebekendtgørelsen til faget er 
kommet sent, at alle kurser i 
2020, som skulle opkvalificere 
musiklærerne til det nye valgfag, 
er blevet aflyst, og at musiklæ-
rerne på grund af coronakrisen 
har fået en ekstra stor og 

urimelig udfordring i forhold til 
at skulle føre elever til prøve for 
første gang. Foreningen anbefa-
ler i stedet, at skolerne afholder 
en prøveeksamen. ”Vi kunne 
godt tænke os, at nogle prøvede 
at afholde eksamen, så vi kan 
lære mere om det”, fortæller 
Karen Johansen.

IDRÆT Lærere landet over 
kæmper en kamp for at få 
folkeskolereformens krav om 45 
minutters bevægelse om dagen 
i skolen til at fungere i praksis. 
Derfor løfter Dansk Skoleidræt 
nu sløret for et nyt initiativ, der 
– støttet af TrygFonden – skal 
medføre en klar styrkelse af 
skolernes indsatser for at sikre 
elevernes daglige bevægelse i 
undervisningen. 

Det sker med oprettelsen af 
et nyt Praksiscenter for Idræt 
og Bevægelse i Skolen, hvis 
opgave blandt andet bliver at 
samle alle faggrupper og 
sektorer om arbejdet med at 
styrke implementeringen af 
bevægelse i skoledagen.

Initiativet kommer efter 
gentagne meldinger om, at 
indsatsen på mange skoler har 
tabt pusten, fordi den i for høj 

grad er afhængig af enkelte 
ildsjæles engagement. Hertil 
kommer, at skoleledere og 
kommunale forvaltninger i 
mange tilfælde forsømmer at 
fastholde et ledelsesmæssigt 
fokus på udfordringen.

Der mangler overordnet 
koordinering, struktur og 
rammer, hvis bevægelsesind-
satsen skal implementeres 
fuldt og for alvor blive langtids-
holdbar i skolen, lyder det fra 
Dansk Skoleidræt. Opgaven 
skal derfor have topprioritet 
blandt skolens faglige organi-
sationer, i kommunerne og 
blandt de aktører, der kan byde 
ind med hjælp til skolerne, 
opfordrer foreningen.

Turbo på bevægelse i nyt center
Nyt samarbejde om bevægelse i skolen.

folkeskolen.dk/
idræt

folkeskolen.dk/musik

BILLEDKUNST ”Børnekultur i 
Danmark 1945-2020” er netop 
udgivet og indeholder et afsnit 
om billedkunstfaget. ”Folke-
skolen er vores største 
kulturformidler”, siger Kirsten 
Møller, der er forfatter til 
afsnittet. ”Derfor må billed-
kunst aldrig blive et fyldfag, 
hvor børnene blot fremstiller 
noget ’kunstagtigt’ uden 
grundig undervisning”. 

Kirsten Møller har undervist i 
billedkunst, siden faget hed 
formning, og hun mener 
generelt, at faget er inde i en 
positiv udvikling i den danske 
folkeskole. Men hun har et stort 
ønske til forbedring fremover: 

”Jeg så gerne en bedre og 
mere respekteret uddannelse 
af lærerne samt god mulighed 
for efteruddannelse for de 
lærere, der underviser i faget”.

Billedkunst skal 
aldrig være et 
fyldfag

folkeskolen.dk/
billedkunst

folkeskolen.dk/
engelsk

Afhold prøveeksamener 

Lærerstuderende 
skal udbrede fler-
sprogsdidaktik

ENGELSK Projektet Tvær- 
sproglighed i læreruddannelsen 
vil over de næste to år udvikle 
et katalog, der kan bidrage med 
konkret inspiration til fler-
sprogsdidaktik både på lærer-
uddannelsen og i grundskolen. 
Det fortæller projektleder fra 
Syddansk Universitet lektor 
Laila Kjærbæk. 

”Vi ønsker at styrke sprog-
undervisningen i grundskolen 
ved at skabe et større fokus på 
alle sprog, og at alle sprog kan 
inddrages på samme tid i en 
tværsproglig undervisning. 
Forskning i både sprogtileg-
nelse og flersprogethed viser, 
at undervisningen bliver både 
bedre og mere effektiv, når 
man arbejder tværsprogligt 
frem for udelukkende at 
fokusere på det ene sprog, der 
undervises i”, siger hun.
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Det skulle man tro var gældende praksis, men 
desværre har besparelserne på vejlednings-
området siden vedtagelsen af EUD-reformen 
i 2013 medført, at kun elever, der er vurderet 
ikkeuddannelsesparate, har denne rettighed.

En god individuel vejledning er præget af 
et godt samarbejde mellem skolen og vejled-
ningen samt stort kendskab til eleverne og 
deres individuelle muligheder og udfordringer. 
Den er præget af stor viden og indsigt i lokale 
og regionale uddannelsesmuligheder, brug af 
mange vejledningsfaglige aktiviteter, viden 
om den enkelte unge og er uafhængig af insti-
tutions- og sektorinteresser.

De seneste ændringer af vejledningsloven 
har budt på store udfordringer i forbindelse 
med nedlæggelsen af de tværkommunale 
UU-centre (Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning) og oprettelsen af nye kommunale unge-
enheder. Det har øget forskellene fra kommu-
ne til kommune, så der er i dag store forskelle 
på, hvordan vejledningen er organiseret i de 
enkelte kommuner.

Samtidig er der stigende optagelseskrav og 
øget konkurrence mellem de forskellige ung-
domsuddannelser. Alt sammen forhold, der 
er med til at presse ungdommen i forbindelse 
med overgang fra grundskolen og videre i 
uddannelsessystemet. 

Det er udfordringer, som coronakrisen kun 
har øget. De unge har fået nødundervisning, 
herunder digital undervisning og vejledning – 
og mange tilbud er helt eller delvis aflyst.

Der er med andre ord mere brug for vejled-
ning end nogensinde. Regeringen og partierne 
i Folketinget har foreslået at styrke eVej-
ledningen. Det er langtfra tilstrækkeligt, for 
de mangler det lokale kendskab. Derfor har 
Danmarks Lærerforening tidligere sendt disse 
forslag med flere til undervisningsministeren 
og de politiske partier:
• Giv alle unge med behov for individuel 

vejledning adgang til dette hos en UU-vej-
leder.

• Tilbagefør de 240 millioner kroner, som 
er sparet på vejledning i forbindelse med 
EUD-reformen.

• Giv resurser til at styrke samarbejdet mel-
lem de kommunale vejledere, grundskolen 
og ungdomsuddannelserne. For eksempel 
til øgede aktiviteter inden for de mulighe-
der, som er sundhedsmæssigt forsvarlige.

• Udskyd den koordinerede tilmelding til 
ungdomsuddannelserne, så der bliver mere 
tid til god individuel vejledning.

“Der er i dag 
store forskelle 
på, hvordan 
vejledningen 
er organiseret 
i de enkelte 
kommuner”. 

Alle elever har ret til god 
individuel vejledning

DLF MENER
AF REGITZE FLANNOV
formand for 
undervisnings-
udvalget i DLF

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

Privat lærer-
uddannelse 
i Herning 
”Hvad med at løsne detailreguleringen og 
give det såkaldte dannelsestilskud til de 
allerede eksisterende læreruddannelser?”

DANIEL NOURI, folkeskolelærer 

”Jeg håber, politikerne vil sætte lærerud-
dannelsen fri i stedet for at oprette en fri/
privat læreruddannelse”.

ALEXANDER VON OETTINGEN, prorektor, 
UC Syd

”Jeg argumenterer ikke for en ’fri’ lærerud-
dannelse. Men der er tilsyneladende 
flertal for den i Folketinget. Så hvorfor 
ikke glæde sig over, at den sandsynligvis 
vil bevirke, at der tiltrækkes flere stude-
rende til læreruddannelserne alt i alt?”

PER FIBÆK, professor, Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse, DPU

Uddrag af kommentarer til artiklen: ”Stefan 
Hermann: Dramatisk, hvis Folketinget siger 
ja til fri læreruddannelse i Herning”

Debat
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Natur/teknologi er et 
forsømt fag 

Natur/teknologi er et fag, der introducerer 
bredt til det naturfaglige vidensområde og 
er alment dannende for 1.-6. klasse. Faget 
forsøger at skabe rammer for omverdens-
forståelse og lægger grunden til at arbejde 
med overbygningsfagene biologi, geografi 
og fysik/kemi. Det er det største natur-
faglige fag i folkeskolen med et anbefalet 
minimumstimetal på 360. 

Men 29 procent af lærerne underviser 
i det, uden at deres ledere vel at mærke 
kan registrere dem som uddannede eller 
betragte dem som kvalificerede i faget på 
andre måder. I 1.-3. klasse er det cirka 35 
procent af lærerne, der underviser uden 
undervisningsfaglig uddannelse i faget. 
Oven i dette er læreruddannelsen skåret 
ind til benet. Antallet af undervisningsti-
mer i faget på læreruddannelsen er i mit 
arbejdsliv 1995-2020 halveret. Vi gav 
350 undervisningstimer og vejledning 
til et linjefag på Holbæk Seminarium 
i 1995. I dag giver vi 195 undervis-
ningstimer til et undervisningsfag på 
Københavns Professionshøjskole. Jeg har 
haft hold, der starter med 33 studerende 

mod de cirka 15 studerende, jeg havde i 
Holbæk. 

Dagens børn og unge er opmærksom-
me på deres sundhed. De er bekymrede 
for klimaforandringerne og er optagede 
af resurse- og affaldsproblematikken. De 
er aktive digitale forbrugere. Derfor skal 
eleverne selv få lyst til at undersøge og 
udvikle viden om disse spørgsmål. De 
skal ikke kun deduktivt have forklaret 
sammenhængene i verden, de skal induk-
tivt være med til at undersøge dem. Un-
dervisningen skal være en træningsbane 
til at kunne bidrage konstruktivt, kritisk 
og til at se sig selv som en del af et større 
fællesskab. Sammen med geografi-, bio-
logi- og fysik/kemi-lærerne skal natur/
teknologi-lærerne arbejde med skolens 
røde tråd i naturfagsundervisningen. Det 
kræver uddannede lærere.

Når man nu planlægger en ny lærer-
uddannelse, kunne naturfag være obli-
gatorisk for alle. Naturfaglig dannelse er 
en del af den almene dannelse. Der skal 
ikke skabes kløft mellem fagene, men 
bygge bro. 

 TRINE HYLLESTED, ph.d., Københavns Professionshøjskole, forfatter til bogen 

“Natur/teknologididaktik”

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.

   

      

         Du er lærer.  
Du har holdninger  
til dit fag og skolen.  
Så vil Folkeskolen gerne  
høre din mening. Meld dig til 
Folkeskolens lærerpanel.

Lige nu søger vi nye medlemmer 
til Folkeskolens lærerpanel. To til 
tre gange om året udsender vi en 
kort undersøgelse på mail, hvor vi 
spørger til lærerpanelets mening 
om aktuelle skolepolitiske emner 
eller hverdagen som lærer i folke-
skolen.

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/lærerpanel

Sig din 
mening

Det sagde lærerpanelet:

har oplevet  
voldelige elever

Sig din 
mening

Det sagde lærerpanelet:

27 %
har oplevet  

voldelige elever

27 %

Det sagde lærerpanelet:

har oplevet  
voldelige elever
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”JEG SKAL 
SKABE 
ARBEJDSRO”

Luk øjnene og søg indad. Sådan drømmer Rasmus Tolstrup om, at møder på 
Glostrup Skole begynder – med at berolige nervesystemet hos ledere og 
lærere. Han er djøf ’er, ung og nyansat skoleleder på landets næststørste 
folkeskole. Nogle har skullet vænne sig til, at den øverste chef på skolen ikke 
har en lærerbaggrund, men hans drøm om at skabe arbejdsro for alle på 
skolen er blevet godt modtaget.  

ORD Maria Becher Trier 
FOTO Peter Helles Eriksen   

SKOLELEDER: 
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”JEG SKAL 
SKABE 
ARBEJDSRO” Rasmus Tolstrup er en af de få skoleledere i Danmark, der ikke har en lærerbaggrund. Derfor er han med ude i undervisningen på skolerne en dag om ugen.

“Er du en kendt skuespiller?”
En dreng er på vej i løb op ad trappen på 

Nordvangskolen i Glostrup, da han stopper 
op og stiller spørgsmålet. Skoleleder Rasmus 
Tolstrups ansigt åbner sig i et stort gavflab-
smil. “Nej. Jeg er Michaels leder”, siger han 
med henvisning til skolens afdelingsskoleleder 
Michael Ingelhardt. 

Det er fredag og lidt mere end tre måneder 
siden, at Rasmus Tolstrup for første gang 
satte sig i skolelederstolen på Glostrup Skole. 
Skolen har 2.200 elever, 320 ansatte, 17 mel-
lemledere og et budget på tæt ved 220 millio-
ner kroner. Det gør Glostrup Skole til landets 
næststørste. Skolen er opdelt i fire afdelinger 
på fem matrikler og har ansvar for både al-
men- og specialområdet. 34-årige Rasmus 
Tolstrup er leder for det hele. 

“Jeg søgte det her job, fordi der stod ‘Top-
leder til Glostrup Skole’ i jobannoncen. Jeg er 
med på, at vi prøver grænser af. Det var spæn-

dende, at det var en stilling, som var så tæt på 
praksis, men på en stor skole. En lederstilling 
på en tosporet skole havde jeg ikke været den 
rette til. Men her kan mine kompetencer kom-
me i spil”, siger han. 

Hvis man spørger Skolelederforeningen, 
vurderer den, at der kun er en håndfuld sko-
leledere i Danmark, der som Rasmus Tolstrup 
ikke har en lærerbaggrund. For ti år siden var 
der flere. Ansættelsen af en djøf’er i Glostrup 
har fået kritiske kommentarer med på vejen – 
også i debatspalterne på folkeskolen.dk. 

“Jeg var spændt på, hvordan det blev mod-
taget. Jeg troede, der ville være mere kritik 
af, at jeg ikke har en lærerbaggrund”, siger 
han og understreger, at en leder skal lære det 
fagområde, han står i spidsen for, at kende. 
Det kæmpede han for, da han var kontorchef i 
Børne- og Socialministeriet, i Skat, og da han 
var i Københavns Kommunes Børne- og Ung-
domsforvaltning.

Derfor er han en dag om ugen på besøg i 
undervisningen på skolerne. I dag skal han på 
besøg i børnehaveklassen på Nordvangskolen 
hos børnehaveklasseleder Belinda Wilsdahl. 
Hun hilser med et smil, mens eleverne i sko-
legården gør sig klar til at gå til håndvaskene. 
Eleverne ser undrende på Rasmus Tolstrup, da 
han stiller sig bagerst i køen.

“Det er ham, der bestemmer på skolerne”, 
forklarer Belinda Wilsdahl.

Hverken hun eller eleverne kender ret meget 
til Rasmus Tolstrup, men hun har fået at vide 
af sin nærmeste leder, at hun bare skal sætte 
ham i gang, når han kommer på besøg. 

RELATIONER FREM 
FOR PAPIRER

Rasmus Tolstrup har en kandidatuddannelse 
fra statskundskab og kastede sig ud i djøflivet 
med et ønske om at forbedre den offentlige 
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sektor. Men som årene gik, fandt han ud af, at 
han brændte mindst lige så meget for det rela-
tionelle og det at gøre noget for de mennesker, 
han omgiver sig med. Da tanken var tænkt, 
begyndte kontoret på Slotsholmen at klemme 
arbejdsgejsten ud af ham. 

“Hvis man ikke smiler og glæder sig til at 
komme på arbejde, så er det ikke fedt at gå på 
arbejde. Hvis jeg ikke kan stå på mål for den 
organisation, jeg leder, hvis jeg ikke trives, så 
skal jeg ikke være der”, siger han.

Derfor sagde han op, snørede vandrestøvler-
ne og gik 2.000 kilometer til et fransk kloster, 
hvor han mediterede i tre måneder. Da han kom 
hjem, havde han med egne ord fundet roen og 
nærværet og var klar til at finde et menings-
fuldt arbejde. Han etablerede hjemmesiden 
nærværendeleder.dk, hvor han lovede sig selv 
og hele omverdenen at efterleve tre dogmer i 
2020. 1: At sætte nærværet først. 2: Ikke at gå 
på kompromis med sine kollegers trivsel. 3: At 
gøre en forskel for almindelige mennesker. 

Et skridt på vejen tager han ved at deltage 
i morgenens stjernestund i børnehaveklassen. 
Her er meditationsmusik og stearinlys. I den 
bløde stemning føler Rasmus Tolstrup sig 
tydeligt tilpas. Da stilheden brydes, og børne-
haveklasseleder Belinda Wilsdahl beder ham 
deltage i trommende stopdans, kaster han med 
glæde sine lange lemmer rundt mellem de 
små begejstrede hoppende kroppe. Han smi-
ler overbærende, da børnehaveklasselederen 
bliver nødt til at sende ham ud, fordi han ikke 
stoppede, da sidste slag på trommen lød. 

“Jeg tror, det var dig, Rasmus”, siger hun. 
“Var det det? Jeg tror faktisk, jeg allerede har 
været død et par gange”, svarer han. 

RO SKAL GIVE BEDRE SKOLE

Rasmus Tolstrups målsætning for Glostrup 
Skole er, at den skal være en af landets bedste 

Efter ti år i den offentlige sektor sagde Rasmus Tolstrup i 2019 sin stilling som kontorchef i 
Børne- og Socialministeriet op og begav sig på en syv måneder lang pilgrimsfærd for at finde en ny 
vej i livet. Nu kæmper han for nærværet på Glostrup Skole. 

SAGT OM 
RASMUS TOLSTRUP

“Jeg var kritisk. Jeg ville helst have 
en leder med lærerbaggrund. Det er 
vigtigt, at man kender skoleverdenen 
indefra. Men jeg er blevet positivt 
overrasket. Han skal kunne lede 
ledere og arbejde med teamudvikling i 
ledelsen, og det er den vigtigste 
kompetence i den rolle, Rasmus har, 
og det er han rigtig dygtig til”. 

Heidi Wang, afdelingsleder på Glostrup 

Skole, Skovvangskolen 

“Han er, som han selv siger, kærligt 
vedholdende. Han arbejder opad. Han 
giver mig modspil. Det er rigtig godt 
og sundt”.

Jonas Wittendorff, chef for Center for 

Børn, Unge og Familier i Glostrup Kommune
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til at løfte eleverne fra det niveau, de er på nu. 
Men vejen derhen skal være langsom. 

“Jeg er enormt optaget af, at vi skal skynde 
os langsomt. Der er meget, der kan blive bed-
re. Der er rigtig mange, der er frustrerede, og 
mange, der er stressede. Vi kan gøre mange 
ting på andre måder, men gør vi det hurtigt, så 
stresser vi bare mere”, siger han. 

I sine tidligere job har han haft succes med, 
at møder begyndte med 30 sekunders fælles 
meditation med lukkede øjne. Det håber han 
også at kunne indføre på Glostrup Skole. 

“Vi gør det ikke endnu. At skulle derhen 
kræver rigtig meget tillid. Men jeg ved, det 
virker rigtig godt. Når lærerne kommer ud 
fra et klasseværelse og ind i et teammøde, er 
de fulde af den oplevelse, der har været. Ens 
nervesystem er påvirket, og så bliver det et 
dårligt møde. Hvis du sætter dig og lukker 
øjnene og trækker vejret, giver det dig roen”. 

Han erkender, at det kan føles akavet, og at 
ikke alle vil have lyst til at deltage. Og så skal 
de ikke være med. 

“Drømmen er at få arbejdsro. Jeg skal skabe 
arbejdsro, så vi kan have snuden i sporet i fire- 
fem år. Det første år skal vi blive klar på, hvad vi 
tror, der virker. Jeg kan bidrage til, hvordan vi 
skaber en rolig skole. Det er en kulturændring. 
Vi starter med lederne, og så er min drøm, at 
roen kan sprede sig ud i organisationen”.

EN ROLIG SKOLE BRUGER
PENGENE BEDRE

Og det handler ikke kun om, at han er et men-
neske, der holder af ro. Ro kan også give rum 
for, at Glostrup Skole kan rumme flere elever 
end i dag. Lykkes det, så frigiver det penge, 
der kan komme alle skolens elever til gode, 
siger Rasmus Tolstrup.

Eleverne ved ikke, hvem øverste skoleleder er, men lader gerne Rasmus Tolstrup deltage i klassens gøremål. 

SAGT OM 
RASMUS TOLSTRUP
”Jeg er blevet præsenteret for ham én 
gang. Jeg ved ikke, om han gør en 
forskel for mig. Men jeg har en 
fornemmelse af, at min nærmeste leder 
er blevet hurtigere til at tage 
beslutninger uden at skulle spørge 
andre”. 

Christina Laurberg Petersen, lærer på 

Glostrup Skole, Søndervangskolen

”Rasmus vil meget gerne have, at de 
lokale ledere sparrer mere med lærerne 
om praksis. På den måde taler Rasmus 
ind i noget, vi gerne ser mere af”. 

Thomas Bo Jensen, formand for Glostrup 

Lærerforening
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“Segregeringen er over de sidste fem år 
vokset på Glostrup Skole. Den udvikling skal 
vendes nu. Børn skal være en del af fællesska-
bet. Kernen er, hvordan vi hjælper de børn, 
der har svært ved at finde roen. Vi skal skabe 
skoler, der er godt for nervesystemet hos både 
lærere og elever”. 

Men hvordan kan man bevare roen, når 
kravene til skolen fra både stat og kommune 
konstant vokser? 

“Folkeskolen har så mange målsætninger, 
at det umuligt kan lade sig gøre at leve op til 
dem. Vi skal have kogt det ned til færre mål, 

som vi lever op til. Vi skal vise, hvordan de 
giver mening for elever, forældre, ledere og 
politikere. Vi skal selvfølgelig overholde lov-
givningen, men vi kan ikke arbejde lige hårdt 
for alle målsætninger, for gør vi det, så lykkes 
vi ikke med nogen af dem”.  

Rasmus Tolstrup mener, at toplederjobbet på 
en folkeskole minder om det i et ministerium. 
God ledelse er det samme mange steder. Det 
handler om at træffe gode beslutninger, som 
alle har været inddraget om. Det handler om 
at være tydelig. Det er Rasmus Tolstrup ikke i 
tvivl om, at han er. Alligevel er det sket, at han 

er gået hjem med ondt i maven på en måde, 
han ikke har oplevet i sine tidligere job. 

“Jeg er blevet overrasket over, hvor hurtigt 
alle niveauer i organisationen bliver emotio-
nelt påvirket. Hvor meget en enkelt elev eller 
forælder kan udfordre lærerne, så ledelsen bli-
ver udfordret, og så ender det lynhurtigt hos 
mig. Jeg er gået hjem med ondt i maven, for 
det er små liv, vi står med mellem hænderne”.

Da han er røget ud af stopdansen og forla-
der Belinda Wilsdahls børnehaveklasse, er han 
tydeligt imponeret. “Hun skal have en god 
besked på Aula”, siger han. 

Ros betyder meget for ham. Både at give 
og modtage. 

“Jeg blev stoppet af en lærer, som havde 
været en del af en sag, og som sagde: Jeg har 
fået en god skoleleder. Den anden lærer, der 
var med, stoppede mig også og roste. Det be-
tyder så meget for mig. Du kan aldrig rose for 
meget, hvis du mener din ros. Hvis du tænker 
noget godt om nogen, så sig det højt. Jo mere 
du har bygget den relation op, jo lettere bliver 
det også at tale om det, som er svært”.

Lige nu er det sværeste for Rasmus Tolstrup 
hans kalender. Den er simpelthen for booket. 
Hvis han kunne have givet sig selv et råd, da 
han tog de første skridt i skolegården på vej 
mod sit nye liv som skoleleder, var det at ska-
be pladser i kalenderen, som ikke er fyldt ud. 

“Skab mere tid til refleksion og fordybelse, 
ville jeg råde mig selv til. Jeg har en kalender, 
der er fuld af møder, fra jeg kommer, til jeg 
går. Det kan ikke blive ved, så kan jeg ikke 
lykkes med at få bevæget skolen. Min hjerne 
kan ikke arbejde med det”.

mbt@folkeskolen.dk

Rasmus Tolstrup danser beredvilligt med, da han bliver budt op til stopdans i børnehaveklassen.

Følg med og 
deltag i 
debatten på
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Glostrups nye skoleleder, Rasmus Tolstrup, har blandt andet ledelseserfaring fra Børne- og Social-
ministeriet, ligesom han har været ansat i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.

Stor opgave på 
turbulent skole
Lærere og ledere flygtede fra Glostrup Skole, da kommunen slog alle skoler 
sammen under én ledelse. Skolechef er ikke i tvivl om, at Rasmus Tolstrup er 
det bedste valg som ny øverste leder.  

ORD Maria Becher Trier 
FOTO Peter Helles Eriksen   

Da 60 lærere i skoleåret 2014/15 forlod Glo-
strup Skole, indrykkede de tilbageværende 
lærere en annonce i fagbladet Folkeskolen. 

“Tillykke med det nye job. Ønskes de 60 
lærere, der i dette skoleår valgte at forlade 
Glostrup Skole. Held og lykke fremover. Hil-
sen de tilbageværende kolleger”. 

Annoncen var kulminationen på en lang 
proces, der startede i 2012, da Glostrup Kom-
mune som den eneste i landet valgte at slå 
kommunens fem skoler sammen til en. Den-
gang var der 220 lærere på skolen – så på et 
skoleår valgte mere end en fjerdel af skolens 
lærere at finde et nyt job.

Jonas Wittendorff har været chef for skoler-
ne i Glostrup Kommune siden 2018. Så han 
var ikke skolernes øverste chef, da beslutnin-
gen om sammenlægningerne blev taget. 

“Målet var at styrke fagligheden ved at gøre 
det til én skole. Man havde mulighed for at 
foretage besparelser, men det gjorde man ikke. 
Man valgte at lade pengene blive i skolen. Vi 
følger løbende med i vores faglige resultater, 
og de er opadgående. Det er vi glade for. Men 
vi har ikke undersøgt, om vi eksempelvis er 
blevet stærkere på indskolingsdidaktik efter 
sammenlægningen”, siger han.

Da politikerne tog beslutningen om sam-
menlægningen, opstod der store protester, 
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hvor forældre, elever og lærere demonstrerede 
foran rådhuset. Da skolereformen skulle 
implementeres, var det lidt lettere i Glostrup 
end andre steder, da beslutningerne kun skulle 
gennem en enkelt forældrebestyrelse. 

LANDETS NÆSTSTØRSTE 
SKOLE

I dag har Glostrup Skole 2.200 elever, 320 an-
satte, 17 mellemledere og et budget på tæt ved 
220 millioner kroner. Det gør Glostrup Skole 
til landets næststørste. Skolen er opdelt i fire 
afdelinger på fem matrikler og har ansvar for 
både almen- og specialområdet.  

Over otte år har der været ansat fire forskel-
lige skoleledere på skolen – og i mellemperio-
der har en lokal leder været konstitueret skole-
leder. Også på de lokale afdelinger har der 
været stor lederudskiftning, men de sidste fire 
år har der været stabilitet i gruppen af ledere, 
og det gavner trivslen, fortæller kredsformand 
for Glostrup Lærerkreds Thomas Bo Jensen. 

“De fleste lærere føler, at de er lærere på 

den lokale matrikel. De færreste mærker, når 
den øverste skoleleder bliver skiftet ud. De 
snakker om det, men de oplever det ikke i 
praksis. Men når der bliver skiftet så meget, 
så kan det skabe lidt undren blandt lærerne og 
selvfølgelig også rejse nogle spørgsmål om 
konstruktionen”, siger han.

Kirsten Balle var den første skoleleder 
på Glostrup Skole. Hun blev i april 2014 
efter knap to år skolechef i Glostrup og er i 
dag institutchef for pædagoguddannelsen på 
Københavns Professionshøjskole. I juli 2014 
blev Henrik Reumert ansat. I oktober 2015 
fik han et skolechefjob i Halsnæs og er i dag 
skolechef i Faxe. I april 2016 tiltrådte Yasar 
Cakmak. Han fratrådte efter aftale i december 
2019. I august 2020 tiltrådte Rasmus Tolstrup. 

TALENTER SØGER 
VIDERE

Kommunens skolechef understreger, at en del 
af udskiftningen handler om, at skolelederne 
har søgt op ad karrierestigen.

“Det er ikke hensigtsmæssigt med mange 
skift på lederposter. Men på en eller anden 
måde skal vi finde en stolthed i, at vi er et 
sted, der udvikler talenter til noget mere. Det 
er bare ikke sikkert, det hjælper den enkelte 
lærer”, siger Jonas Wittendorff. 

Rasmus Tolstrup er den første skoleleder 
på Glostrup Skole, som ikke har en lærer-
baggrund. 

“Efter min overbevisning valgte vi den bed-
ste kandidat. Han har en anden baggrund end 
mange af de andre kandidater. Men hans per-
sonlighed, koordinationsevne og strategiske 
udsyn kommer de til at mærke på skolerne. 
Jeg tror allerede, at de oplever en anden ro til 
at løse deres opgaver”.

Formand for Glostrups lærere Thomas Bo 
Jensen fortæller, at han har et godt samarbejde 
med Rasmus Tolstrup. 

“Han har siddet i forvaltningen i Køben-
havn. Så selv om han er djøf’er, er skolen 
ikke fremmed for ham”. 

mbt@folkeskolen.dk

Tip os:

   VÆR MED I 
FÆLLESSKABET

På det nye netværk deler  
pensionerede lærere refleksioner, 
viden og holdninger. Der er også 
artikler om tilværelsen som lærer 
i den tredje alder. 

Tilmeld dig og få en mail  
med nyt.

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

LÆRER- 
   SENIOR

folkeskolen.dk/lærersenior
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Anbefalinger

En af pælene i naturfaget er menneskets 
udvikling, og da bruger jeg DR’s programmer 
om menneskets evolution med Rane 
Willerslev – ja, der er han igen. I fire små 
programmer fortæller han om evolutionen. 
Han er så vanvittig dygtig til at formidle med 
få hjælpemidler. For tiden ser eleverne dem 
selv. Jeg har bedt dem notere de vigtigste 
punkter, og så skal de lave et flowdiagram 
eller en tidslinje over menneskets udvikling. 
Programmerne varer lige under 20 minutter 
og kan dermed fastholde de store elever. 
Det er spot on med den længde. 

Et af vores fire eksamensområder i år er 
”katastrofer, natur- og menneskeskabte”. Jeg 
bliver inspireret til at komme med nogle nye 
forklaringer på en viden, jeg har i forvejen, 
fordi man ser og lytter til nogle forskere, som 
kan formidle på en ny måde og med nogle nye 
opmærksomhedspunkter.

Om jeg besøger en storkepark i Alsace eller 
går rundt på Moesgaard med min familie, så 
får jeg ideer, som jeg kan bruge i min under-
visning. Jeg har ofte mine klasser med til 
Aqua Akvarium og Dyrepark i Silkeborg. De 
har en vanvittig god skoletjeneste, hvor man 
kan booke forløb, formidlere og rigtig meget 
af det dyre udstyr. 

Min 9. klasse og jeg har haft en hel fagdag 
derude sammen med en naturvejleder, hvor vi 
undersøgte iltindhold, temperatur, nærings-
stoffer og sigtbarhed i de tre forskellige 
søtyper, vi har i Silkeborg. Resultaterne 
arbejder vi videre med i klassen, og det er en 
stor ahaoplevelse for eleverne at opdage, at 
en sø ikke bare er en sø. Mange elever bruger 
det til deres afgangsopgave og tager derud 
igen. Man kan undersøge alle slags biotoper i 
sit nærområde, for eksempel marker, vandløb, 
en park, en kirkegård eller et fortov.

Jeg er begyndt at lytte til podcast under 
denne pandemi. I modsætning til lydbøger, 
som keder mig så meget, har jeg fundet ud 
af, at podcasts er et helt andet univers: De 
er kortere, man kan vælge emner, der er 
flere stemmer inde over, og der er lydeffek-
ter. Det er en fuldstændig ny verden, og jeg 
er virkelig imponeret. 

Min første podcast hedder ”Fire patroner 
på lommen” med Rane Willerslev (direktør for 
Nationalmuseet, redaktionen). Den er helt 
fantastisk. Jeg var nærmest suget helt ind, 
hørte alle fem afsnit i streg og glemte alt om 
tid og sted. På et tidspunkt spørger min 
datter: ”Mor, skal vi ikke have mad i dag?” 

Podcasts er noget, jeg tager med mig, 
også når pandemien er ovre. De kan berige 
mig med viden på en ny og anderledes måde 
og bliver helt sikkert en del af min undervis-
ning fremover.

Podcast Udforskning  
i et fantastisk univers

Ud af huset Vi tager  
nærmiljøet med ind i klassen

Tv Dygtig formidling af 
menneskets udvikling

dr.dk/radio/p1/
fire-patroner-pa-lommen

visitaqua.dk dr.dk/drtv/serie/historien-
om-mennesket-_-med-rane-
willerslev_225294

Af Mette Mellerup, naturfagslærer på 
Sølystskolen i Silkeborg og faglig 
rådgiver for naturfagsnetværket på 
folkeskolen.dk/Foto: Lars Just Fortalt til Mona Samir Sørensen
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Hvordan bliver 
jeg hverdagsparat 

igen?

Under hjemsendelsen er armene røget ned langs siden eller hviler tungt på 
tastaturet. Evnen til at gribe hverdagens indkommende bolde er svækket efter 
flere uger med onlineundervisning.

“Jeg er klasselærer 
i to udskolings-

klasser og kommer 
ikke på arbejde lige 

med det samme”. 

Af Janus Neumann, lærer på Skovshoved 
Skole og faglig rådgiver for historie- og 
samfundsfagsnetværket på folkeskolen.dk

Normalt kan jeg godt gribe en bold. Ikke bare 
en konkret bold, men også en bold i overført 
betydning forstået som de udfordringer, der 
opstår på en helt almindelig arbejdsdag på 
skolen. Det kan være it, der ikke virker, eller 
en pludselig opstået konflikt mellem elever. 
På en god dag kan jeg sågar tage Aulas søge-
funktion med et smil.

I bund og grund handler det om, at mit 
arbejde på skolen er med til at give mig over-
skud. Jeg er på. Jeg møder mange mennesker. 
Jeg interagerer med mennesker. Det gør, at jeg 
er klar til at gribe de bolde, der nødvendigvis 
er i luften, når mange mennesker er sam-
let. Jeg har paraderne oppe i positiv forstand.

De parader har jeg ubevidst sænket under 
onlineundervisningen. De er blevet uskarpe. 
Visse dage kommer det ret tydeligt til udtryk. 
Så får de nærmeste omgivelser lige et verbalt 
svirp. Ofte er de uforskyldt. De stod bare ikke 
der, hvor jeg mente, de skulle stå. Det kunne 
de jo have regnet ud.

Jeg oplever, at der skal mindre og mindre 
til, og det kræver en omstilling af indstilling. 
Mit mindset, som det hedder på nudansk. 
Jeg er klasselærer i to udskolingsklasser og 
kommer ikke på arbejde lige med det samme. 
Det har jeg forståelse for. Hvis jeg imidlertid 
uforvarende accepterer, at jeg bliver stadig 
mere intolerant over for hverdagens små 

bump, så bliver jeg ulidelig at være sammen 
med, og jeg får svært ved at komme tilbage i 
vante gænger. 

Hvis dette indlæg i bemærkelsesværdig 
grad bærer præg af tankestrøm, så er det 
ikke helt tilfældigt. Den nuværende situation 
afstedkommer mange tanker, og jeg må se at 
få hænderne op igen. Der er fortsat bolde at 
gribe her og nu, og der vil være mange bolde, 
der skal gribes og begribes, når vi vender 
tilbage. Den næste væsentlige bold bliver 
den kommende udmelding om 9.-klassernes 
prøver. Uanset udmeldingens karakter, så skal 
den gribes, og vi skal forholde os til den. Det 
gør vi så.

Så hvad er pointen? Det er soleklart. Jeg vil 
ikke acceptere, at jeg bliver sart under hjem-
sendelsen. Jeg nægter at få en bold i hovedet, 
bare fordi jeg er blevet dårligere til at gribe. 
Jeg er sjældent hurtig nok til at dukke mig, så 
op med paraderne. Både for min egen og min 
omverdens skyld.

Blogs
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Kan dine forældre bare snage løs på 
din telefon? Og kan du egentlig 
klage, hvis du bliver uretfærdigt 
behandlet? Netop de spørgsmål 
rejser Børneportalens nye videoer, 
som skal forklare børn om deres 
rettigheder. For børn og unge kan 
FN’s Børnekonvention nemlig være 
både kompliceret og svær at overføre 
direkte til deres egen hverdag. Derfor 
lancerer Børnerådet nu de tre første 
explainer-videoer i en serie, som i 
øjenhøjde forklarer børns rettighe-
der. Videoerne kan bruges i under-
visningen og sætte gang i samtalen 
med dine elever om børnenes egne 
rettigheder.

Forstå dine 
rettigheder

Se videoerne: 
boerneportalen.dk/
fokus-paa

Danske Skoleelever og Danske Bank er gået 
sammen om at udvikle et undervisningsfor-
løb, der skal lære elever på mellemtrinnet 
om hverdagsøkonomi. For selv om emnet er 
stærkt efterspurgt blandt eleverne, er det 
kun hver femte elev i 4.-7. klasse, der 
beskæftiger sig med det i undervisningen. 
Fra formand for Danske Skoleelever Esther 
Vyff Balslev Petersen lyder budskabet: 

“Eleverne vil rigtig gerne tage ansvar for 
deres egen finansielle dannelse, og vi er 
klar på at lære om det i skolen”. Derfor har 
Danske Skoleelever og Danske Bank netop 
lanceret onlineforløbet Peng’ Pong, som er 
skræddersyet til hjemmeskolen. 

Find materialet: 
pengpong.dk 

Hverdagsøkonomi 
på skoleskemaet

Spot/ved Freja Grooss Jakobsen/fgj@folkeskolen.dk

Virtuel rundvisning på Frederiksborg Slot 

Gå på opdagelse: 
dnm.dk/virtuelle-udstillinger

Fjernundervisning er efterhånden blevet 
dagligdag for både lærerne og eleverne på 
landets skoler. Og nu er også underviserne, 
som normalt tager imod skoleklasser på Det 

Nationalhistoriske Museum, klar til at 
skærmdele og overtage undervisningen med 
særlige undervisningsforløb. Undervisnings-
forløbene er målrettet elever på mellemtrin-
net og i udskolingen og findes både i fagene 
historie, dansk, billedkunst og samfundsfag. 
Klasserne inviteres blandt andet indenfor i 
den virtuelle udgave af Frederiksborg Slot, 
hvor de kan udforske forskellige temaer om 
Danmarkshistorien. Og så er det hele 
ganske gratis.

Foto: Det Nationalhistoriske Museum
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Behaviorisme 
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Digitalisering af undervisningen er blevet big busi-
ness. Fra 2010 til 2020 er aktierne for de firmaer, 
der beskæftiger sig med digital undervisning, steget 
fra seks til 74 milliarder dollars.

Udviklingen går stærkest i de angelsaksiske lande, 
men også i Danmark er der grund til at være på 
vagt. Her er det på kort tid blevet nærmest umuligt 
at finde en kommune, der ikke har en større samar-
bejdsaftale med enten Google eller Microsoft.

Det mener ph.d.-stipendiat ved Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse Lucas Cone, der 
forsker i netop techgiganternes indflydelse på sko-
leområdet i Danmark. Han oplever, at folkeskoler i 
stigende grad bliver omtalt som Google-skoler, Mi-
crosoft-skoler, Facebook-skoler eller Apple-skoler – 
en udvikling, han er dybt betænkelig ved.  

Til årets læringsfestival skal han til en paneldebat 
sidde ansigt til ansigt med repræsentanter fra de 
amerikanske techgiganter. Eller det vil sige næsten 
ansigt til ansigt. Som så meget andet er årets festival 
nemlig rykket online.

Hvorfor er det et problem?

“Fordi techgiganternes brand bliver det defineren-
de træk for, hvilken type skole man går på. Det er 
ikke en udvikling, der blot er drevet af ’naturlig’ 
digitalisering, hvis man kan tale om en sådan. Der 
er rigtig mange penge at hente i uddannelse i dag. 
Det er vigtigt at have for øje, at det – ud over inte-
resse i, at børn lærer mere – også er en faktor, når 
techgiganterne rykker ind i klasseværelset”. 

Alle vil vel tjene penge på deres læremidler?

“Ja, men der er en tendens hos techgiganter mod 
monopolisering. Denne tendens ligger i naturlig 
forlængelse af virksomhedernes produkter, som 
tilbyder en ensartet og nem løsning til alle skolens 
digitale behov. Lokale nordiske virksomheder 
bli ver i stigende grad fravalgt, fordi de ikke kan 
levere det samme som de helt store spillere”, siger 
Lucas Cone.

“Samtidig er der en risiko for, at man gør sig 
afhængig af en enkelt virksomhed, fordi dens 
produkter benyttes i skolernes undervisning såvel 
som administration. Men hvad hvis virksomhe-
den går konkurs? Eller man i skolebestyrelsen 
finder ud af, at den bruger børns data på en etisk 
uforsvarlig måde? Har man råd til at fravælge 

virksomheden igen, når hele skolens digitale in-
frastruktur er bygget op omkring dens produkter? 
Det stiller skolerne i en sårbar position”.

“I den danske folkeskole har man en lang tra-
dition for, at kvalitet er forbundet med lærerens 
faglighed, og at læreren i sidste ende har både 
retten til og ansvaret for at foretage den rigtige 
vurdering”, pointerer Lucas Cone. Men i sine 
interview med lærere har han observeret, at 
mange af dem i længden føler sig afvæbnet af 
techplatformene, fordi de ikke oplever, at deres 
vurderinger står stærkt nok i sammenligning med 
databaserede konklusioner om en elev.

“På den ene side forventer forældre fortsat, at det 
er læreren, der styrer undervisningen. På den anden 
side presses mange lærere af de her væg til væg-sy-
stemer, fordi der pludselig er en masse information 
tilgængelig for forældrene, som de spørger ind til.

Jeg har i min forskning set, at det trivselsarbej-
de, der er en helt naturlig del af lærernes faglig-
hed, i stigende grad bliver erstattet af en app eller 
anden databaseret forklaring på, hvorfor eleven 
har det dårligt. Igen: Hvem har reelt fagligheden 
og ansvaret i skolen i dag?”

Hvor meget af det handler om bevidste øn-
sker fra techgiganterne, og hvor meget hand-
ler om, at kommuner, skoler og lærere ikke er 
klædt på til at tænke didaktik før teknologi?

“Det er en kombination af de to ting. Det er helt 
rigtigt, at man ikke skal lægge al skylden over 
på virksomhederne, der leverer en løsning på et 
eksisterende politisk behov. Men de er i høj grad 
med til at forstærke behovet for bestemte typer af 
løsninger, der pudsigt nok kan imødekommes ved 
at købe netop deres produkter”.

Techgiganterne er kommet ind i skolen på et 
tidspunkt, hvor der politisk er sat fokus på for 
eksempel læringsmål og dokumentation gennem 
kvantificerbare data. Men det er vigtigt at have for 
øje, at mange forvaltninger, skoleledere og lærere 
føler sig en smule overrumplede af udviklingen, 
påpeger Lucas Cone.

“Så nej, de er ikke klædt godt nok på. Men det 
skyldes jo også, at man har skabt en ramme, hvor 
der hverken er tid eller resurser til at sætte sig 
grundigt ind i platformenes betydning. Selv om 
digitalisering fylder mere og mere på læreruddan-
nelserne, er lærere i dag stadig først og fremmest 

F OTO
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Andreas Brøns Riise 



38

Lucas Cone så gerne, at der fra politisk hold 
blev gjort en mere aktiv indsats i forhold til 
at oversætte techdebatten til et sprog, som 
lærere, forældre og skoleledere forstår.

CORONA SENDER 
LÆRINGSFESTIVAL 
ONLINE

Sidste år blev de faste årlige arran-
gementer Danmarks Læringsfestival og 
Skolemessen aflyst på grund af coro-
napandemien. I år er Skolemessen og 
Danmarks Læringsfestival gået sammen 
om et fælles digitalt arrangement med 
fokus på faglig kvalitet, trivsel og 
erfaringerne med fjernundervisning.
Udstillingsdelen med oplæg fra pæda-
gogiske undervisningskonsulenter og 
præsentationer fra udstillerne af 
læremidler og læringsresurser er 
gratis at klikke sig ind på online, 
mens den faglige del af konferencen 
med oplæg fra danske og internationa-
le forskere samt den efterfølgende 
debat kræver billet.
Læringsfestival online 2021 finder 
sted den 1.-4. marts.

Læs mere på 
laeringsfestivalonline.dk

trænet i at fokusere på deres faglighed, di-
daktik og relationer. Det er derfor for nemt 
at sige, at lærerne blot skal klædes bedre på. 
De tendenser, vi ser nu, skal adresseres på 
et politisk niveau.

Problemet er, at ansvaret for at tage 
styring over udviklingen lander mellem to 
stole. Politikerne siger, at lærerne skal ud-
vikle en større kritisk bevidsthed og forvalte 
de digitale platforme lokalt. Men lærerne 
og lederne på de enkelte skoler har ikke de 
tilstrækkelige resurser til at gøre det”.

Ifølge lovgivningen skal skolebestyrel-
serne formelt set godkende læremid-
lerne. De skal vel også på banen?

“Når jeg taler med skolebestyrelser, påpeger 
de ofte, at der er rigtig meget, der falder 
i kategorien nødvendighedens politik. De 
siger, at man bruger Google eller Microsoft, 
for det gør de andre skoler i kommunen. 
Men i et politisk og demokratisk skole-
system skal sådanne beslutninger jo helst 
være funderet i pædagogik og værdier.

Men der mangler også forståelse for, hvad 
der er på spil. Mange forstår ganske enkelt 
ikke, hvad databehandleraftaler går ud på. 
Hvad er forskellen på kerne- og sekundær-
tjenester i Googles produktunivers, og hvad 
betyder det for elevernes møde med rekla-
mer? Hvad er konsekvenserne af at overdra-
ge store mængder data til én udbyder?”

Hvorfor er det ikke nok at sikre sig, at 
kommunen har en databehandleraftale?

“For det første ender det med at blive en 
sovepude. Man ender med at tænke, at hvis 
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der er en databehandleraftale, så er alt godt 
i brugen af de her platforme. Men området 
udvikler sig eksplosivt. Om fem år ser de 
digitale platforme helt anderledes ud. Der-
for er det også svært at opretholde kontrak-
ter. Det kræver ansatte, der har til opgave 
løbende at følge med i udviklingen på om-
rådet. Det er der ikke særlig mange steder. 
Derfor er det vigtigt, at kommunerne tager 
ansvar for at få tilknyttet kapaciteter, der 
følger med i, om de er opdaterede i forhold 
til dataindsamling”.

Techgiganterne har meget større indfly-
delse i andre skolesystemer, hvor meget 
forskning også stammer fra. Skal man 
ikke passe på at overføre konklusioner 
og kritik fra ét skolesystem til et andet?

“Det er en god pointe. At bruge kritikken 
fra for eksempel amerikansk forskning i 
techgiganterne kræver, at man oversætter og 
spørger sig selv, om det også er et problem 
her. Helt klart.

I USA har man for eksempel ikke tra-
dition for en politisk folkeskole, der er 
forankret i en forvaltning og en stærk sko-
lebestyrelse. Det er langt nemmere at lave 
top-down-implementeringer af platforme. 
Det er alt andet lige sværere at forandre 
skolen med et knips i Danmark. Vi har 
mange politiske institutioner, og vi har en 
stærk lærerforening.

Der, hvor vi kan lære noget af den ame-
rikanske forskning, er, når det kommer 
til at forstå, at de her platforme ikke bare 
kommer ind i skolen som neutrale løsnin-
ger, som man kan bruge, som man vil. De 
kommer med en særlig tilgang til læring 
indbygget i systemerne og algoritmerne, og 
det syn er ganske ofte meget behavioristisk. 
De har som udgangspunkt, at man gennem 
visuel stimulering af eleverne og automatisk 
personalisering af undervisningen kan opti-
mere det faglige udbytte.

Den amerikanske forskning er langt frem-
me i forhold til at påpege denne normativi-
tet, der ligger indlejret i platformene. Derfor 
kan man bruge forskningen til at spørge, 
om disse tilgange passer ind i den danske 
folkeskole, hvor vi har tradition for at vægte 
gruppearbejde, sociale kompetencer og al-
men dannelse højt.

Der er en vigtig pointe i, at den danske 
folkeskole er designet til, at udviklingen 

skal gå langsomt. Vi har en lang tradition 
for at involvere lokalsamfund, fagforenin-
ger, skolebestyrelser, forældre og sågar ele-
verne i at finde ud af, hvor vi gerne vil hen 
med vores skoler.  

Techgiganterne står omvendt for en hurtig 
og disruptionsorienteret tilgang til skolefor-
andring. Spørgsmålet om, hvad vi som et de-
mokratisk og forskelligartet samfund vil med 
skolen, trænges i baggrunden af spørgsmålet 
om, hvordan man kommer med på toget, så 
man ikke bliver hægtet af udviklingen”.

Eleverne skal efter skolen ud i en virke-
lighed, hvor techgiganterne fylder mere 
og mere. Skal skolen ikke forberede 
dem på det, ved at de også er i skolen?

“Et godt gammelt citat fra Løgstrup er, at 
samfundet har den skole, det fortjener. Det 
er naivt at tro, at der er et open source-para-
dis, hvor eleverne navigerer på tværs af alle 
mulige åbne, databaserede løsninger, når vi 
i resten af samfundet er så tæt forbundne 
med techgiganternes produkter.

Men det er også vigtigt at huske, at mar-
kedsføringsloven tydeligt slår fast, at børn 
og unge er særligt sårbare over for handels-
praksisser. Og at vi derfor skal sørge for at 
beskytte børn, som generelt set er lettere 
at påvirke og præge i forhold til at benytte 
bestemte brands.

Der findes et internet, hvor viden er 
tilgængelig, og hvor dine data ikke bliver 
brugt til at generere målrettede reklamer. 
Der findes også et internet, hvor man logger 
på sin Google-konto og former sit liv online 
gennem de søgeresultater og produkter, den 
foreslår.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det at 
søge på internettet i skolen aldrig må blive 
det samme som at google. Ligesom det at 
skrive på en computer ikke nødvendigvis 
betyder at bruge Word. Med andre ord er 
det voldsomt vigtigt at adskille brands og 
virksomheder fra praksis. 

Løsningen er ikke, at Google og Mi-
crosoft skal fuldstændig ud af skolen. Det 
vigtige er, at der er plads og muligheder på 
skolerne for at vise alternativerne. Når man 
ser på de monopollignende tendenser, der er 
i dag, må man bare konstatere, at de mulig-
heder er forsvindende få”.

abr@folkeskolen.dk

LÆREN AF 
CORONAKRISEN

Det seneste år har alle lærere skullet 
forholde sig til, hvad den digitale 
verden har at byde på rent pædago-
gisk. Både når det kommer til poten-
tialer og, vigtigere endnu, dens 
begrænsninger, mener ph.d.-stipendiat 
ved Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse Lucas Cone, der 
forsker i techgiganternes indflydelse 
på skolen. 

Han peger på tre punkter, skoleverde-
nen bør være opmærksom på, når vi er 
tilbage i den fysiske skole. Det 
første handler om det unikke ved den 
danske måde at holde skole på: 
“Rigtig mange lærere og skolefolk, 
der har været lidt for ukritiske 
techoptimister, har fået øjnene op 
for styrken i, at vi i Danmark har tra-
dition for at arbejde med læring som 
et socialt fænomen. Og at det er 
vigtigt at beskytte”.

For det andet har det skullet gå så 
hurtigt med at omstille sig til 
online undervisning, at der ikke har 
været tid til at tage de vigtige 
debatter, påpeger Lucas Cone. 

“Jeg savner især en debat om, hvad 
potentialet er for at udvikle under-
visningsteknologi, der passer til en 
dansk skolekontekst. Vi har faktisk 
masser af virksomheder, der arbejder 
benhårdt for at udvikle teknologi, der 
er bygget op omkring mere sociale og 
dannelsesorienterede pædagogiske 
tilgange”.

Endelig bør vi forholde os til, at de 
monopoliserende tendenser er blevet 
forstærket under coronakrisen, mener 
forskeren. 

“På globalt plan er Google Classroom 
og Microsoft Teams vokset med op 
mod 500-600 procent målt på antal 
brugere. Når coronatågen letter, og 
vi vender tilbage til skolen, er det 
derfor vigtigt, at skoler er opmærk-
somme på ikke at binde sig for meget 
til enkelte platforme. At vi med andre 
ord adskiller nødundervisningens 
behov fra den overordnede digitalise-
ring af skolen”.
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Kritikken 
hagler ned over 
Chromebooks  

på skolerne

Bølgen af Chromebooks på skolerne bekymrer eksperter og datatilsynene i 
Danmark og Norge. Elevernes privatliv risikerer at blive krænket, lyder det 
blandt andet, og derfor går Datatilsynet nu i rette med kommunerne. 

Education. Det viser en rundspørge af blandt 
andre Lucas Cone, der forsker i kommercielle 
interesser i uddannelsessystemet på Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddannelse 
(DPU). 

Han antager, at størstedelen af de skoler, 
der bruger G Suite for Education, også 
bruger Googles små bærbare skolecompute-
re, de såkaldte Chromebooks, hvis program-
mer er apps, der ligger online i ”skyen”. 

"Det er meget, meget store forandringer, 
der er sket utroligt hurtigt og uden politisk 
debat. Det er uvant i den danske folkeskole", 
siger Lucas Cone.

Udbredelsen hænger sammen med, at 
produkterne er gode og nemme at bruge. Og 
at de er billigere end konkurrenterne, siger 
Lucas Cone. Alligevel møder tendensen 
hård kritik fra flere kanter. 

DATATILSYNET: KLAP LIGE HESTEN
Datatilsynet arbejder i skrivende stund på 

breve til samtlige danske kommuner og 
Kommunernes Landsforening (KL). Brevene 
udspringer af en række sager om Chrome-
books. I den forbindelse får mere end 20 
kommuner påtaler for GDPR-stridig brug af 
Chromebooks. Datatilsynet arbejder også på 

Google-produkter spreder sig nu så hurtigt 
på folkeskolerne, at eksperter er begyndt at 
tale om en ”googlificering”. Og fra Datatilsy-
net lyder det, at tendensen går lige lovlig 
stærkt. 

"Kommunerne kan bestemme, hvilke 
redskaber eleverne skal bruge. Men det kan 
de kun gøre inden for de grænser, som 
GDPR (EU’s databeskyttelsesforordning, 
redaktionen) sætter. Og her begynder 
balladen", siger Allan Frank, it-sikkerheds-
specialist i Datatilsynet. 

Mindst 560 danske skoler bruger i dag 
Googles digitale ”værktøjskasse” G Suite for 

ORD Thomas Møller Larsen
ILLUSTRATION Carlos Mario Ochoa
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en vejledning om, hvordan skolerne bruger 
maskinerne på en lovlig måde.

Et af problemerne er, at flere kommuner 
ikke har foretaget en såkaldt risikovurdering, 
forklarer Allan Frank. Det vil sige en vurde-
ring af de risici, elevernes privatliv kan blive 
udsat for.

"Man er nødt til at gøre sig klart: Hvad er 
det for nogle risikoelementer, man kigger ind 
i, når eleverne bruger en Chromebook og G 
Suite for Education, som er hovedredskabet 
på en Chromebook?" forklarer Allan Frank.

Når en elev får en Chromebook, får eleven 
også en Google-konto. Computeren giver 
adgang til G Suite for Education og – med-
mindre det er deaktiveret – også til andre 
Google-produkter. For eksempel YouTube og 
Googles søgemaskine, hvor eleven som 
udgangspunkt er logget ind med sin konto.

Det kan skabe to problemer, forklarer 
Allan Frank. Dels kan private oplysninger 
”løbe løbsk”. 

Datatilsynet ønsker ikke at afsløre nogle af 
de sager, de har haft. Men flere medier, 
herunder folkeskolen.dk, har beskrevet, 
hvordan en far i Helsingør opdagede, at 
sønnens navn, skole og klassetrin pludselig 
optrådte i forbindelse med en kontroversiel 
kommentar på YouTube. En af drengens 
venner havde skrevet kommentaren. 
Drengen gik i 3. klasse.  

Politiken Skoleliv har beskrevet lignende 
sager i Hvidovre, Holbæk, Skanderborg og 
Ishøj Kommune. Elever har med deres 
skolekonti fået adgang til for eksempel at 
uploade og kommentere på YouTube. 

Datatilsynet bekymrer sig også for, om de 
data, der bliver indsamlet på Chromebooks, kan 
blive brugt til andet end undervisningsformål.

"Man må ikke komme ud i en situation, 
hvor børns oplysninger bliver udsat for 
opsamling og brugt til andre formål end det, 
der er nødvendigt for undervisning. Datatil-
synet vil ikke have, at der flyder oplysninger 
ud af den her måde at gøre tingene på", 
forklarer Allan Frank.

"Hvis over halvdelen af Danmarks 
skolebørn har sådan en computer, kan 
man få et meget godt overblik over, hvilke 
hjemmesider en 12-årig browser på. Jeg 
kan godt forstå, at Google synes, det er 
interessant, for det er deres forretning. 
Men hvis det forekommer, er det svært at 
se, at der er hjemmel til det som en del af 
folkeskolens undervisningsforpligtelse", 
siger Allan Frank.

Google afviser dog kategorisk, at 
elevernes data bliver brugt til markedsføring. 

SAMME BEKYMRING I NORGE
I Norge er der også ballade om Google-
produkter på skolerne.

Det norske datatilsyn gav i december 
påtaler til tre norske kommuner for GD-
PR-stridig brug af Chromebooks og G Suite 
for Education. Tilsynet skriver på sin 
hjemmeside, at "der blev afdækket betydeli-
ge mangler".

Kommunerne mangler et overblik over, 
hvilke data der bliver indsamlet, og hvad de 
bliver brugt til, skriver tilsynet. Tilsynet tager 
også fat i begrebet profilering. Det definerer 
tilsynet sådan her: "Analyse af personoplys-
ninger for at afdække adfærd, præferencer, 
evner eller behov".

Tilsynet skriver, at eleverne kan blive 
profileret og få reklamer, når de browser på 
maskinerne. Og anbefaler, at kommunerne 
"ikke tager tjenester i brug, som indebærer 
profilering". 

Google afviser mistanken. Techgiganten 
forklarer til fagbladet Folkeskolen, at 
målrettede annoncer ganske vist er en del af 
virksomhedens generelle forretningsmodel. 
Men at metoden ikke bruges i folkeskolen. 
Elevernes data bliver ikke brugt til "mar-
kedsføring, målretning af annoncer eller 
lignende", lyder det fra Google i en skriftlig 
kommentar.

"Der er ingen annoncer i G Suite for 
Education. Og for elever i grundskoler og 
ungdomsuddannelser bruger Google ikke 
personlige oplysninger – eller nogen andre 
informationer tilknyttet kontoen – til at 
målrette annoncer. Dette gælder både i 
kernetjenesterne og i supplerende 
 Google-tjenester", skriver Google.

Supplerende tjenester er apps, der ikke er 
en del af G Suite for Education.

"De supplerende tjenester såsom YouTube 
og Maps kan også bruges med G Suite for 
Education-konti, men kun hvis skolens 
administrator udtrykkeligt giver adgang til 
uddannelsesmæssige formål. Disse tjene-
ster kan i visse tilfælde vise annoncer, men 
igen: ikke målrettede annoncer baseret på 
oplysninger om eleverne", tilføjer Google.

SVÆRT AT FÅ ET OVERBLIK
Kritikerne mener, det er svært at få et overblik 
over, hvilke data der bliver indsamlet i Googles 
systemer. Og hvordan de bliver brugt.

SAGEN KORT
• Breve fra Datatilsynet er på 

vej til samtlige danske 
kommuner og KL. Brevene 
handler om brugen af digitale 
hjælpemidler på skolerne og 
udspringer af en række sager 
om Chromebooks.

• Mere end 20 kommuner vil få 
påtaler for større eller 
mindre fejl i forbindelse med 
Chromebooks, fordi de ikke 
har beskyttet elevernes 
private data godt nok i 
henhold til EU-lovgivningen 
på området, GDPR-reglerne.
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sommer. Dramaet handler om, at de 
amerikanske efterretningstjenester kan 
tvinge sig adgang til data, og det strider mod 
GDPR. Worst case-scenariet er et EU-forbud 
eller begrænsninger.

Den problemstilling vedrører dog ikke kun 
Google, men amerikanske it-firmaer i 
almindelighed. 

Hos Pernille Tranberg fra DataEthics.eu 
starter kritikken et andet sted. Hun kritise-
rer især, at kommunerne er med til at styrke 
Googles monopollignende position.

"Google gør det så billigt som muligt ude i 
skolerne, for så får de eleverne som kunder 
bagefter. Vi er i gang med at skabe en hel 
masse små Google-soldater", mener hun.

Lucas Cone advarer også mod en ”mono-
pollignende tendens”.

"Jeg synes, det største problem er den 
markedsføring, der finder sted, når man 
begrænser en række af skolens funktioner 
til et enkelt brand. Det strider meget imod 
den kritiske ambition, der er for den danske 
skole", siger han.

HVAD SKAL LÆRERE GØRE?
Fra Datatilsynet lyder det, at kommunerne 
kan konfigurere sig ud af de værste proble-
mer. Løsningen er teknisk, men det handler 
kort sagt om at begrænse, hvad eleverne 
kan bruge deres konti til. Det skal ske ved at 
ændre i de bagvedliggende systemer og ikke 
blot køre med den standardindstilling, som 
produkterne kommer med. 

Pernille Tranberg går skridtet videre. Hun 
mener, at Undervisningsministeriet og KL 

"Google gør det så billigt 
som muligt ude i skolerne, 
for så får de eleverne som 
kunder bagefter. Vi er i gang 
med at skabe en hel masse 
små Google-soldater".
Pernille Tranberg, dataetisk rådgiver  
i DataEthics.eu

skal udtænke nye løsninger, hvor børnene 
ikke bliver en del af det, hun kalder "over-
vågningsindustrien".

Men hvad skal man gøre som lærer, hvis 
man er skeptisk? Fra Lucas Cone lyder det:

"For det første skal man hive fat i sin 
skoleleder. Og så skal man spørge, hvorvidt 
skolen og kommunen rent faktisk har styr 
på, hvornår og hvordan elevernes data bliver 
indsamlet og brugt. På mange skoler vil 
svaret nok være et nej".

"For det andet skal man bruge udviklingen 
som en pædagogisk invitation til at udforske 
emnet og aktivt gå ind i kampen om det 
digitale liv: Hvad er Googles forretningsmo-
del? Hvad går det ud på? Hvad vil det sige at 
bruge big data?" siger han.

I Danmarks Lærerforening mener Regitze 
Flannov, formand for undervisningsudvalget, 
at det er godt, at kommunerne udleverer ”de 
nødvendige undervisningsmaterialer” til 
børnene. Men: "Når man køber it til sine 
skoler, tror jeg, man nogle steder glemmer at 
gøre forarbejdet grundigt", siger hun.

"Man skal være opmærksom på, at man 
ikke pludselig får indkøbt noget, som 
lærerne ikke rigtig har været med til at 
vurdere. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man 
sørger for, at de, der skal bruge det i 
dagligdagen, er med inde over og stiller de 
kritiske spørgsmål", siger Regitze Flannov.

KL ønsker ikke at kommentere, før de har 
modtaget brevet fra Datatilsynet. Brevene 
var ikke sendt inden Folkeskolens deadline.

folkeskolen@folkeskolen.dk

"Det er vanskeligt at få et fuldt overblik 
over alle de elementer, som aftalen med 
Google omfatter. De henviser til andre 
hjemmesider inde i aftalen, som igen 
henviser til andre hjemmesider", skriver det 
norske datatilsyn på sin hjemmeside.

Herhjemme ryster en ekspert i it-sikkerhed 
på hovedet. Pernille Tranberg er medstifter 
af datatænketanken DataEthics.eu og 
underviser blandt andet lærere i dataetik. 

"Når det norske datatilsyn ikke engang har 
overblik over, hvilke data Google indsamler, 
så kan man ikke forvente, at børn har det", 
siger hun.

En af de kommuner, der får kritik af det 
norske tilsyn, er Bergen Kommune. Tilsynet 
hæfter sig ved, at eleverne – over for 
kommunen – skal sige ja til en række svært 
forståelige vilkår, når de tager Chromebooks 
i brug. Blandt andet det her:

"Jeg er bekendt med, at al aktivitet i 
skolens datanetværk bliver logført, og at 
data kan blive sporet tilbage til den enkelte, 
som har produceret dataene".

Folkeskolen har fremlagt kritikken om 
manglende overblik for Google, men Google 
er ikke vendt tilbage med et svar.

ER DET OVERHOVEDET LOVLIGT?
Et andet spørgsmål er, om det overhovedet 
er lovligt at placere persondata hos ameri-
kanske it-firmaer, forklarer Allan Frank fra 
Datatilsynet.

Aktuelt kører en tilspidset debat i EU 
affødt af den omdiskuterede Schrems 
2-dom, der faldt ved EU-domstolen i 



Anmeldelser

BOG

At fantasygenren er kommet for at 
blive, kan ingen vist være i tvivl om. 
Mange børn elsker genren og kan leve 
sig helt ind i de eventyrlige universer 
og persongallerier, som genren byder 
på. Med “Fortællerejsen” er der nu et 
bud på et materiale, der gør arbejdet 
med at skrive fantasy dejligt overskue-
ligt. Bogen begynder med en prolog og 
en gennemgang af de vigtige elementer 
og regler i fantasygenren.

Efter prologen følger et kapitel, 
førfasen, hvor eleverne skal have styr 
på deres histories verden, historiens ho-
vedtræk og heltens karaktertræk. Dette 
arbejde er struktureret dels som fælles 

arbejde i klassen, dels som selvstændigt 
arbejde. Hver af fasens dele indeholder 
begge former for arbejde, så man kan 
dele ideer og inspirere hinanden.

I førfasen præsenteres eleverne også 
for otte punkter, der skal være i histo-
rien: hjemme, det store vendepunkt, 
rejsen ud, modstand, hjælp, spænding, 
klimaks, rejsen hjem. Disse otte punk-
ter danner nu rammen for det egentlige 
skrivearbejde. Hvert kapitel i elevbo-
gen lægger op til et kapitel i elevens 
historie. Der bliver gennemgået, hvad 
kapitlet skal kunne, der gives eksem-
pler på, hvordan man kunne skrive det 
pågældende kapitel, og der veksles 
igen mellem fælles arbejde i klassen 
og individuelt arbejde.

Gør eleverne til forfattere

 ANMELDELSE AF ANNE SKOVMARK Fortællerejsen 
Skriv fantasy i 3.-4. klasse

DANSK
Gyldendal
Hans Ole Herbst
211,25 kroner
88 sider
Dansklærerforeningen

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1864379

Ny bog om at skrive fantasy 
giver lærer og elever en 
grydeklar opskrift at gå efter  
i arbejdet med at skrive sin  
egen historie.
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Fagligt netværk - MusikAnmeldelser

Når historien til sidst er færdig, er der 
et kapitel om at lade en anden person 
testlæse den, så man kan rette til ved 
uklarheder i handlingen eller lignende. 
Til allersidst er der forslag til, hvordan 
man samler sin historie til en bog og 
udgiver den.

Det meget overskuelige format er en 
gave til både lærer og elever. Man er 
aldrig i tvivl om, hvor langt man er kom-
met, og om hvad der er næste skridt i den 
proces, man har i gang. Foruden at være 
grundigt skrevet er bogen også illustreret 
med tegninger, der sammen med teksten 
kan understøtte elevernes fantasi. Hvis 
man måske ikke har så livlig en fantasi 
selv, kan man støtte sig op ad illustratio-
nerne, der viser et univers et sted mellem 
vikingetiden og middelalderen. Stregen 
sender tankerne hen på nogle af de nyere 
lærebøger i historie.

Jeg vil vove den påstand, at alle kan 
undervise i at skrive fantasyhistorier, hvis 
de bruger denne lille bog. Både vikaren, 
den nyuddannede og den garvede lærer. 
Det er bare at sætte i gang og få lavet 
klassens eget fantasybibliotek. Når alle 
har skrevet deres bøger, kan man afslutte 
forløbet med en udgivelsesfest: Inviter 
naboklassen ind eller forældrene over, 
server lidt snacks, fortæl om processen, 
og vis produkterne frem. Det kan kun 
blive sjovt og hyggeligt.

Problemer i skolens 
læringsfællesskaber 
begrundes ofte med det 
enkelte barns kognition, 
adfærd, indlæringsevne 
eller familiebaggrund, 
viser ny antologi.

Antologien “Tværprofessionelt samarbejde 
om inklusion i skolens læringsfællesskaber” 
er blevet til på baggrund af to forsknings-
projekter. I hvert kapitel udforsker den 
pågældende forfatter samarbejdsprocesser 
med afsæt i et konkret praksiseksempel på 
tværprofessionelt samarbejde om inklusion.

I antologiens første kapitel er afsættet et 
samarbejde mellem lærere og en pædagog 
i 1. klasse og de muligheder for deltagelse, 
dette giver eleverne og specifikt en dreng 
diagnosticeret med ADHD. Andet kapitel 
stiller skarpt på et tværprofessionelt samar-
bejde mellem to lærere og en specialkonsu-
lent i en udskolingsklasse, og i det tredje føl-
ger vi Louise, som er AKT- (adfærd, kontakt, 
trivsel) og inklusionsvejleder på en folkesko-
le. I det fjerde kapitel analyseres to familiers 
perspektiver på at få deres barns situation 
behandlet på et møde i “Det Tværfaglige 
Team”, som er et tværprofessionelt samarbej-
de. Bogens afsluttende kapitel sætter fokus 
på det tværprofessionelle samarbejde uden 
for skolen, her med den 16-årige Emma som 
omdrejningspunkt.

“Tværprofessionelt samarbejde om inklusi-
on i skolens læringsfællesskaber” er, ifølge 
forfatterne, velegnet til brug på landets 
professionshøjskoler som et “kritisk forsk-
ningsbidrag”. 

Ifølge forfatterne viser forskning, “at pro-

blemer i skolens læringsfællesskaber stadig 
begrundes iboende barnet, for eksempel 
knyttet til kognition, adfærd, indlæringsevne, 
familiebaggrund”. At barnet dermed gøres 
til den centrale genstand for undersøgelse 
og intervention i tværprofessionelle indsat-
ser mere eller mindre løsrevet fra skolens 
læringsfællesskaber, kan jeg desværre godt 
nikke genkendende til.

Personligt fik jeg ikke nogen ahaople-
velser under læsningen. Måske fordi jeg 
allerede er stødt på forskningsprojekterne i 
forbindelse med mit arbejde. Men for den 
kommende lærer og pædagog åbner antolo-
gien for nogle vigtige forskningspointer til 
diskussion og refleksion.

 ANMELDELSE AF CHRISTINA KROLMER

Forskningspointer 
om tværprofessionelt 
samarbejde

Tværprofessionelt  
samarbejde om 
inklusion i skolens 
læringsfællesskaber

INKLUSION
Tilde Mardahl-Hansen,  
Ida Schwartz,  
Gry Tybjerg
149 kroner
110 sider

BOG

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1864596
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Jobannoncer
fra

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kviknummeret. 

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.

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

SJÆLLAND & ØER

FAGBLADET FOLKESKOLENS JOBMARKED

Korte meddelelser

Ny journalist-
praktikant på bladet
Ida Juel Koll er 27 år, i gang med en kandidatud-
dannelse i journalistik og politik & administrati-

on på Roskilde Universitet, og så er hun Folkeskolens splinternye 
praktikant. 

”Jeg synes, at folkeskolen er et sindssygt vigtigt velfærdsområde. 
Det er der, alting starter. Og så handler det jo om noget af det mest 
grundlæggende i vores samfund, nemlig dannelse”, fortæller hun.

Tidligere har Ida Juel Koll blandt andet arbejdet i Kræftens 
Bekæmpelse, været på udveksling i Bergen i Norge og gået vandre-
tur i Himalaya. 

”Jeg drømmer ikke nødvendigvis om at vælte en minister, men jeg 
drømmer om at fortælle de historier, som er samfundsrelevante og 
rykker noget i verden”, fortæller Ida Juel Koll, som ser frem til både 
at skrive nyheder på folkeskolen.dk og længere undersøgende 
artikler til Folkeskolen. 

Ida Juel Koll kommer til at være en del af redaktionen de næste 
tolv måneder og tager over efter praktikant Camilla Jørgensen, som 
er vendt tilbage til Syddansk Universitet for at skrive speciale. 

fgj@folkeskolen.dk

PERSONALIA

FORÆLDRESKOLEN, 8000 Aarhus C

Pædagogisk leder for indskoling og SFO 

• Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2021

Kvik-nr. 81647199

JYLLAND

Rudersdal Kommune, 3460 Birkerød

Pædagogisk afdelingsleder for  
indskolingen på Trørødskolen
• Ansøgningsfristen er den 11. feb. 2021

Kvik-nr. 81608689

Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

Ambitiøs og velfungerende skole på  
Duevej søger skoleleder
• Ansøgningsfristen er den 07. mar. 2021

Kvik-nr. 81629721

Københavns Kommune, 2100 København

Afdelingsleder til Fensmarkskolen,  en 
udviklingsorienteret specialskole i København
• Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2021

Kvik-nr. 81647201

Dyhrs Skole, 4200 Slagelse

Børnehaveklasseleder 

• Ansøgningsfristen er den 05. feb. 2021

Kvik-nr. 81550683

Rygaards Internationale Skole, 2900 Hellerup

Barselsvikar (indskolingen) 

• Ansøgningsfristen er den 14. feb. 2021

Kvik-nr. 81593854

Københavns Skole & Idrætsakademi, 2100 København Ø

Uddannet fysik- og matematiklærer
• Ansøgningsfristen er den 15. feb. 2021

Kvik-nr. 81602765

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Matematik- og idrætslærer til mellemtrinnet  
på Engelsborgskolen
• Ansøgningsfristen er den 22. feb. 2021

Kvik-nr. 81612816

Den Frie Fakkel, 1422 København K

Den Frie Fakkel søger engageret barselsvikar 
til matematik i 0.-5. klasse
• Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2021

Kvik-nr. 81617190
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Lærerjob.dk

Klik din annonce ind, når det passer dig. 

Folkeskolen.dk er åben hele døgnet. Priser fra  

410 kroner inklusive moms – betal med kort.  

Se priser på folkeskolen.dk

ANNONCER BRAGT HER I BLADET KAN SES I  
DERES FULDE LÆNGDE PÅ FOLKESKOLEN.DK
 
Ansvarsfraskrivelse 

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

Kildegård Privatskole, 2900 Hellerup

Er du vild med dine fag? Og kan du give 
glæden videre?
• Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2021

Kvik-nr. 81621886

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Skarp på dansk, musik og engelsk,  
så læs med her!
• Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2021

Kvik-nr. 81655310

Rygaards Internationale Skole, 2900 Hellerup

Støttelærervikar 

• Ansøgningsfristen er den 14. feb. 2021

Kvik-nr. 81593857

Lille Værløse Skole, 3500 Værløse

AKT-lærer – Lille Værløse Skole 

• Ansøgningsfristen er den 11. feb. 2021

Kvik-nr. 81621481

Københavns Kommune, 2100 København

Medarbejder med flair for undervisning, 
projektarbejde og IT søges til IBOS
• Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2021

Kvik-nr. 81638883

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Familiebehandler til Styrket  
Familiebehandling i Høje-Taastrup Kommune
• Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2021

Kvik-nr. 81664516

Fyrpasserens villa  
i Skagen

Smukt hus i Skagen udlejes. 
Beliggende ved det hvide fyr.

Yderligere info på: www.fyrpasse-
rens-villa.dk

E-mail: mickleit@os.dk
Telefon: 61781041

Charmerende  
Bornholm

Ugenert beliggende, lyst og 
renoveret byhus med havkig i den 
idylliske gamle bydel i Rønne. 150 
m2, 3 soveværelser.

E-mail: grethe@olsgade.dk
Telefon: +4530289461

Als – nær Universe

Feriebolig på 150 m2 ved 
Nordborg udlejes. Der er 4 
soveværelser, hver med 2 
sengepladser.

Besøg www.cvc.dk og se, hvordan 
huset er indrettet og ser ud.

Telefon:  
61730241/74451366
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Lærernes Centralorganisation – og dermed 
Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod 
alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger, 
skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – af 
følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

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.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen,  
Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 
• Skolen ved Sorte Hest
• Isbryderen 
• Vikasku  

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

Næste nummer af

 
udkommer torsdag den 25. februar 

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk

Rubrik annoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 04
Blad nr. 05
Blad nr. 06

09. februar

23. februar  

09. marts

25. februar

11. marts

25. marts

16.  februar

02. marts

16. marts
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet eer aale

 
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, aaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

148.000 LÆSERE 

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

Mediet redigeres efter journa-
listiske væsentlighedskriterier. 
Chefredaktøren har ansvar for 
alt indhold.  

Cvr-nummer: 36968559

Tryk  
Stibo Complete, der er mil-
jøcertificeret af Det Norske Ver-
itas efter ISO 14001 og EMAS. 

138. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2019:  
75.459  
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

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@folkekolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34, 3. sal,  
1208 København K
 

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen  
ansvarshavende chefredaktør 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger  
pai@folkeskolen.dk (orlov)

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Freja Grooss Jakobsen
fgj@folkeskolen.dk 

Camilla Jørgensen 
caj@folkeskolen.dk 

Helle Lauritsen 
hl@folkeskolen.dk 

Erik Bjørn Møller  
ebm@folkeskolen.dk 

Andreas Brøns Riise 
abr@folkeskolen.dk 

Maria Becher Trier 
mbt@folkeskolen.dk 

Anmeldelser 
Stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser  
sga@folkeskolen.dk   

Faglige netværk 
Jennifer Jensen  
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Cathrine Bangild 
community manager 
debat@folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk 
De bedste professionsbachelor- 
og diplomprojekter fra lærer-
uddannelsen og skoleområdet. 
I samarbejde med Danske 
Professionshøjskoler. 

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen træf-
fes i foreningens sekretariat  
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her kan 
du få oplyst, om du skal henvende dig 
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension 
mv., om kredskontorets åbningstid, 
adresser og telefonnumre.

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

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, øko-
nomiske og tjenstlige forhold skal ske 
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete sager 
om arbejdsskader og psykisk ar-
bejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, under-
støttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

KONTINGENTNEDSÆTTELSE 
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er ledi-
ge, har orlov eller er på barsel, og som 
modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på  
www.dlf.org 

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan an-
søges direkte på vores  
hjemmeside www.dlf-laan.dk

Du kan se den aktuelle  
rente og beregne dit lån på:  
www.dlf-laan.dk

Forsidefoto:  
Lars Just

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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USKOLET

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

VE D  M O RT E N  R I E MAN N
USKOLET

1. Inspirér eleverne ved at holde dig vågen så meget som muligt af 
lektionen, når du har kameraet tændt. 

2. Sig: Kom nu!

3. Sæt eventuelt trumf på med en festlig “thumbs up”.

4. Mange elever tolker det som et tegn på interesse, hvis du kan huske 
deres navn. 

5. Facilitér og understøt gruppearbejde, og giv tydelige og konkrete 
anvisninger som: “Jamen, så må du sgu da prøve at ringe til hende, for 
helvede”.

6. Hvis du roterer skærmen 90 grader, vil eleverne ikke opdage, at du 
ligger i fosterstilling.

7. Forbered dig på, at denne tid kræver noget helt særligt af dig: 
Tålmodighed, smidighed, gin-tonic.

8. Husk: Det er også hårdt for eleverne. 

9. Brain breaks: Lad dem se noget morsomt på YouTube med Linie 3 eller 
Eddie Skoller.

10. Det er vigtigt, at du går forrest som det gode eksempel med et 
velsoigneret ydre. Prøv at finde en ren pyjamas ovre i skuffen. 

11. Vær opmærksom på, at forældre i denne tid ofte sidder tæt på 
eleven, så de kan følge med i, hvad du siger. Sørg for diskret at nævne 
MobilePay, og lad dem forstå, at lidt drikkepenge da ville lune lidt i en 
svær tid.  

12. Uhu, så er det lige “motivation”, der er det smarte – næste uge har 
ledelsen sikkert fundet på noget andet didaktisk bullshit.

13. Mange motivationsforskere anbefaler, at man i undtagelsestilstande 
som denne kaster sig ud i at prøve kræfter med disciplinen 
“forberedelse”.

13 måder, du kan motivere  
dine elever på, når du selv  
er totalt umotiveret

GUIDE:GUIDE:  GUIDE:GUIDE:  
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folkeskolen.dk/fagBØRNEHAVE- 
KLASSEN

VÆR MED I 
FÆLLESSKABET

På det nye netværk deler børnehaveklasseledere 
faglig viden, tips og holdninger. Der er også den 
nyeste forskning og artikler om skolestarten.

Tilmeld dig netværket og få en mail med nyt.

folkeskolen.dk/børnehaveklassen

Maria Becher Trier, ansvarlig for det  
faglige netværk Børnehaveklassen 
mbt@folkeskolen.dk 

Tip os:



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

LÆRERMØDET
2021

28.06.-02.07.2021 / testrup.dk

– SKOLENS SPROG

TILMELDING PÅ www.testrup.dk

Testrupvej 110 / 8320 Mårslet
+45 86 29 03 55 / testrup@testrup.dk

ET SEMINAR FOR ALLE MED INTERESSE FOR SKOLENS OPGAVE
Hvad skal vi præge opvoksende generationer med, og hvordan skal det ske? Hvilken fremtid skal vi ruste dem 
til? Hvis skolen ikke har et formålssprog, bliver den formålsløs. Det er kun ved at undersøge et formålssprogs 
muligheder, at vi kan tage stilling til de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad holder vi skole for? Hvad er formålet 
med at danne og uddanne?

Glæd dig til spændende oplæg og debatter, nye samtaleformater og dannelsesværksteder på Testrup Højskole. 
Derudover kan du se frem til udsøgte måltider, højskolesang, morgenyoga, hyggelig bar og festaften med band.

Lærermødet 2021 er arrangeret i samarbejde med Det Frie Skoleråd.

MEDVIRKENDE
Lene Tanggaard / Mette Frederiksen / Gordon Ørskov Madsen / Carolina Magdalene Maier / Knud Romer / Michael 
Greis Andersen / Thomas Aastrup Rømer / Henrik Andersen / Pernille Abd-El Dayem / Jens Erik Kristensen / Simon 
Axø / Pia Henriksen / Christina Krzysioak Hansen / Hans-Jørgen Schanz / Carsten Fogh-Nielsen / Leo Komischke-
Konnerup / Lakshmi Sigurdsson / Jens Blendstrup / Keld Skovmand / Kåre Egholm Pedersen


