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KALUNDBORG 
KOMMUNE

I Kalundborg Kommune tilbydes du en hverdag, hvor 
alle er betydningsfulde, og hvor du har mulighed for 
at sætte dit præg på dagligdagen, så din faglighed 
kan brænde igennem. 

Vi møder børn og unge med åbenhed, nærvær og 
anerkendelse og vi har en nysgerrig og undersøgen-
de tilgang til arbejdet med børn og unges trivsel og 
udvikling. Vi reflekterer løbende over vores arbejde, 
så vi kan udvikle os og dine gode inputs til den dag-
lige praksis vil blive hilst velkommen.  

Som medarbejder i Kalundborg Kommune bliver du 
en del af et solidt fagligt arbejdsfællesskab og et 
godt kollegialt sammenhold.     
  
Kommunens jobmuligheder spænder vidt. Du kan 

vælge at indgå med dine særlige kompetencer in-
denfor såvel almen- som specialområdet. I Kalund-
borg Kommune har du rig mulighed for at vælge din 
fremtidige karriere indenfor en stor variation af gode 
dagtilbud og skoler, spændende fra de store skoler 
og dagtilbud til de små i kommunens landsbymiljøer.

 

Se vores spændende stillinger indenfor børne- og 
ungeområdet på vores website: 
https://kalundborg.dk

Søger du nye karrieremæssige veje?
Bliv indfanget i en hverdag præget af høj faglig stolthed, 

frihed under ansvar og inkluderende fællesskaber

Der er en flad ledelsesstruktur,
hvilket giver rigtig god mulighed 

for medindflydelse.
Pædagogisk teamleder, Mie Høtoft Nielsen
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Leder

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                              
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK

Ja, send flere penge!

I øjeblikket sidder der en gruppe indsigtsfulde mennesker og 
diskuterer læreruddannelse. Igen, igen. Håbet er, at denne gang 
bliver der taget fat i nogle helt grundlæggende problemer. 

For det første: Når lærerne kommer ud fra uddannelsen, skal de 
føle sig klædt på til at undervise i folkeskolen. Logisk?

Inde i bladet kan du læse om en skoles startuddannelse for nye 
lærere. Emnerne er blandt andet, hvordan man kan arbejde med 
relationen til forældrene og med at sætte et realistisk ambitionsni-
veau. Det er al ære værd. Men hvorfor er det nødvendigt efter fire 
års uddannelse?

Koblingen til praksis skal blive bedre. 
Et andet basalt krav er, at der skal være undervisning nok. 
Her på Folkeskolen skrev vi engang en artikel med to studeren-

de, som uden besvær i stilhed gennemførte den fireårige uddan-
nelse på tre år. Det er længe siden, men klagerne over for få timer 
på lærerstudiet er ikke forstummet.

Professionshøjskolerne har gjort opmærksom på, at taxameteret 
er så skrabet, at det for eksempel ikke rækker til at give kommen-
de musiklærere timer i guitar eller klaver, så de rent faktisk får 
mulighed for at lave en god musikundervisning. Det er også så 
som så med laboratorieundervisningen i fysk/kemi eller mulighe-
den for at dyrke idræt i idræt. Her er fagene på læreruddannelsen 
henvist til at udfolde sig a la tørsvømning. Hvordan skal man som 
ny lærer føle sig tryg ved at undervise i disse fag? 

Hvis læreruddannelsen skal blive markant bedre, skal den tilfø-
res ekstra 200 millioner kroner om året. Det har professionshøj-
skolerne regnet ud. Og ja, det koster. Men det vil være absurd at 
revidere læreruddannelsen uden at tilføre flere resurser. 

Den gode nyhed er, at en bedre uddannelse er pengene værd. 
Der er alt for mange nyuddannede lærere, som forlader folkesko-
len. Det handler om arbejdsvilkår. Men det handler også om, at 
der ikke er plads til at uddanne den myndige lærer, som hviler 
trygt i sin profession og har fundet sin vej mellem teori og prak-
sis, når stormene blæser ind over klasseværelset.  

Så det er snildt 200 millioner værd. Alternativet er, at alt for 
mange elever får en lærer, som slet ingen læreruddannelse har.

Penge er ikke nok. Men penge er 
afgørende, hvis de værste 
problemer med læreruddannelsen 
skal løses. Det kan politikerne lige 
så godt se i øjnene, når de 
forhandler årets finanslov. 
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nyuddannede lærere et 
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svære år.
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Jeg vil bare høre om du kender lærerjob.dk?
Det er okay at savne nye udfordringer. Jobbet som 
lærer udvikler sig, og nogle gange skal man bare videre. 
Måske er det ikke det rigtige match - og andre gange, 
så er der bare nogle ambitioner, der skal udleves.  
Uanset årsagen, så er det godt at vide, hvor man skal 
kigge efter de nye muligheder og nye udfordringer. 

Og her er Lærerjob.dk klart det bedste bud. Her 
finder du nemlig alle de bedste lærer- og lederjobs - og 

det er også her, at alle de seriøse arbejdsgivere finder 
de bedste kandidater. 

Lærerjob.dk er ganske enkelt det bedste match, når 
alle vil undgå dyre lærepenge.

Lærerjobdk_Annonce_Dreng_225x286.indd   1Lærerjobdk_Annonce_Dreng_225x286.indd   1 16/06/2021   11.4616/06/2021   11.46
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 VIGTIGE

I København undrer lærere og Københavns 
Lærerforening sig. På halvdelen af de 
københavnske folkeskoler lever lærernes 
OPGAVEOVERSIGTER ikke op til intentio-
nerne i arbejdstidsaftalen A20. Københavns 
Lærerforening kalder det "meget skuffende". 

DLF anerkender problemet, men mener, 
at der er tale om opstartsvanskeligheder. 
"Det er generelt nogle udfordringer, vi ser 
rundtomkring i landet, og det er selvfølgelig 
både forståeligt og rimeligt, hvis lærere 
bliver frustrerede”, siger formand for DLF’s 
overenskomstudvalg Morten Refskov. 

Socialistisk Folkepartis undervisningsordfø-
rer, Jacob Mark, undrer sig også. Han var på 
besøg i en 8.-klasse, der havde IDRÆT. Han 
studsede over, at alle eleverne sad ned og 
var fordelt i grupper med computere i stedet 
for at være i idrætstøjet.

"Jeg kiggede ned på skærmen, og der så 
jeg overskriften: 'Beskriv højdespringets fire 
faser'. Det var simpelthen det, de sad og 
arbejdede på. I et Word-dokument, helt 
stille i idræt. At skulle beskrive højdesprin-
gets fire faser. Dér har man da svaret på, 
hvorfor nogle børn ikke føler sig til rette i 
skolen. Fordi alting skal gøres teoretisk, 
akademisk og klar til eksamenssituationer", 
berettede Jacob Mark efterfølgende på 
Facebook.

Ikke kun lærernes opgaveoversigter og 
teoretisk idræt har givet løftede øjenbryn, 
også et udbrud af CORONA på Strandgård-
skolen i Ishøj har fået lærere til at undre sig. 
Ti medarbejdere og 25 elever er blevet 
smittet, men skolen kører videre uden 
særlige restriktioner. "Hvis den nuværende 
situation på Strandgårdskolen var opstået 
inden sommerferien, havde skolen været 
lukket. Nu kan vi ikke engang længere 
kræve, at klassekammeraterne til en smittet 
elev bliver testet", siger lærernes tillidsre-
præsentant, John Simoni.

1

3

2

Redigeret af: mbt@folkeskolen.dk

Mest læste:
Debat: Hvornår tør  
forældrene stole  
på os lærere?

Mest debatterede:
KL: Vi skal udvikle  
folkeskolen sammen med 
skoleledere og lærere

Esbjerg: Frit valg  
med skolestarten
Forældre til kommende skolebørn i Esbjerg får 
selv mulighed for at vælge, om deres barn skal 
begynde et år tidligere eller senere i skole end 
normalt. Sådan lyder en ny beslutning, byrådet 
har taget som led i det treårige frihedsforsøg, som 
Esbjerg og Holbæk Kommuner er i gang med.
Foto: SbytovaMN/iStock

Lærer i DLF-bolig: 
"Jeg vil ikke have altan"
Lærer Kay Petersen, der bor i én af DLF's 
ejendomme i København, er vred over, at der 
skal opsættes altan i hans lejlighed med højere 
husleje til følge. Flertallet vil dog gerne have 
altaner, og DLF forsikrer, at alle regler er overholdt.
Foto: Privat
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Skal lærere tage ansvar for, om skolen tilbyder vegansk mad? 14 
lærere fra Lundehusskolen i København var i dialog om deres 

egne fordomme på et brobyggerkursus på Özlem Cekics Center 
for Dialogkaffe. Først argumenterer kursisterne for deres eget 

ståsted – derefter er øvelsen at bytte perspektiv.
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Det sker tit for Christian Bunk Svane. 
Han er til et middagsselskab og for-
tæller om det fag, han brænder mest 
for i skolen, og så bliver han mødt af 
sætningen: "Madkundskab er et rigtigt 
hyggefag". "Det gør ondt at høre. Prøv 
at komme og undervise mine 26 ele-
ver, og sig så, om det er et hyggefag", 
siger han og fortæller, at han aldrig 

har mødt en vikar, der siger: ”Juhu, jeg 
skal have madkundskab”.

Christian Bunk Svane er glad for, at 
det er et fag i udvikling. ”Det er godt, 
at der kommer en prøve. Jeg har både 
geografi og idræt, og prøverne dér har 
givet fagene respekt. Det kommer til 
at ske i madkundskab, tror jeg".   

"Jeg bliver irriteret, når jeg skal  
lægge øre til, at madkundskab  
er et hyggefag"

LÆRERLIV

Christian Bunk Svane

Lærer på Østermarkskolen  
i Aars i Vesthimmerlev
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Stadig lav  
trivsel i skolen

En evaluering af trivselsmålingen har tidligere sat kraftigt spørgs-
målstegn ved, om alle spørgsmål måler det, de var tiltænkt at måle, 
men spørgeskemaet er ikke ændret efter evalueringen.

kra@folkeskolen.dk

Trivslen blandt folkeskoleelever skal forbedres. Sådan lyder det fra 
børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (Social-
demokratiet) i forbindelse med den årlige offentliggørelse af 
trivselsmålingen blandt folkeskoleelever. Hun sætter dog pris på, at 
coronasituationen ikke har forværret elevernes trivsel.

"Det sidste skoleår har været præget af alt for mange afbrud og 
afsavn, og det har særligt tæret på trivslen hos de elever, der i 
forvejen har haft det svært derhjemme. Trods det tyder det på, at 
skolerne er lykkedes med på landsplan at fastholde elevernes 
skoletrivsel fra de forrige år. Det fortjener ros. At den overordnede 
trivsel fortsat ikke er højere end 3,7, viser dog, at vi stadig har et 
vigtigt arbejde foran os".

Den nationale trivselsmåling foregår ved, at eleverne i 4.-9. klasse 
svarer på 40 spørgsmål om deres trivsel på en skala fra 1 til 5, mens 
eleverne i børnehaveklassen til 3. klasse svarer på 20 mere enkle 
spørgsmål på en skala fra 1 til 3. Spørgsmålene er grupperet sådan, at 
elevernes besvarelser på en gruppe spørgsmål tilsammen bruges til 
at måle elevernes score på et bestemt aspekt af trivsel. 

For andet år i træk er danske folkeskoleelevers 
trivsel uændret trods corona. At elevernes trivsel 
slet ikke skulle være påvirket af smitte og 
nedlukning, undrer Red Barnets ekspert i børns 
skoletrivsel Naja Kinch Sohn.

"Det undrer os, fordi vi oplever, at en del børn 
har haft det rigtig svært i coronatiden", siger hun. 

Allerede efter den første måling i 2015 såede 
den officielle evaluering med professor Simon 
Calmar Andersen i spidsen tvivl om, hvorvidt alle 
spørgsmål måler det, de var tiltænkt. Uddannel-
sesstatistisk medarbejder på UCL Erhvervsaka-
demi og Professionshøjskole Morten Puck har 
fulgt trivselsmålingerne og undrer sig over, at de 
ikke er ændret. 

"Når en professor og leder af TrygFondens 
Børneforskningscenter og en seniorforsker i 
Rockwool Fonden konstaterer, at nogle af 
spørgsmålene tilsyneladende ikke måler det, de 
var tiltænkt, og når de anbefaler, at man stiller 
flere spørgsmål, så mener jeg, man bør tage det 
alvorligt”, siger han. 

Hvis nogle elever har fået det dårligere under 
corona, må lige så mange have fået det bedre 
ifølge tallene. Man mange ting kan spille ind, 
påpeger Morten Puck. "Det er jo ikke et kontrolle-
ret forsøg med en kontrolgruppe, der ikke har 
været udsat for corona".

kra@folkeskolen.dk

Trivselsmålingen blandt danske 
folkeskoleelever har næsten været  
ens fra år til år – også gennem nu  
to år med kæmpe coronaomvæltninger 
i skolehverdagen.

Eksperter sår 
tvivl om 

trivselsmåling

Redigeret af: mbt@folkeskolen.dk

Trivselsmålingerne har stort set ikke vist udsving i de år, de er 
gennemført. Her ses de nationale resultater fra de seneste fire 
målinger. Kilde: uvm.dk
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 “Ingen lærere eller skoler skal 
undgå at undervise i relevant 
materiale om Muhammed-krisen” .

 “Takket være  
A20 har jeg i år 
fået en række 
opgaver, der 
ikke er afsat 
tid til”.

 “Folkeskolen 
udvikler 
vi sammen”. 

“MESTERLIG FILMATISERING”
KRISTELIGT DAGBLAD

KRISTELIGT DAGBLAD MOOVYFILMMAGASINET NOSFERATU
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Pynter Søndervangskolen 
på sit fravær?

Hvis man skal tro på Søndervangskolens le-
delse, har skolen i Viby syd for Aarhus på eks-
traordinær vis formået at reducere medarbej-
dernes fravær, siden Rani Hørlyck blev leder i 
2008. Skolen er under hendes ledelse gået fra 
et massivt medarbejderfravær med et gennem-
snit på over 30 sygedage om året til sidste år at 
kunne notere sig for det laveste fravær blandt 
Aarhus Kommunes skoler to år i træk. 

Fortællingen er dog – ligesom mange af 
skolens andre fortællinger om skolens bemær-
kelsesværdige fremskridt – for god til at være 
sand, lyder det fra en lang række nuværende 
og tidligere ansatte, som fagbladet Folkeskolen 
har været i kontakt med. Flere peger blandt 
andet på, at det ikke er alt fravær, der bliver 
registreret i det officielle fraværssystem. 

Det bemærkede tillidsrepræsentant på sko-
len indtil 2019 Pia Moelsby blandt andet. Og 
hun gjorde også ledelsen opmærksom på det. 

“I Med-udvalget havde jeg adgang til at se 
registreringerne i systemet, og her kunne jeg 
se, at det ikke altid blev registreret, hvis folk 
ikke var på arbejde. Det påpegede jeg flere 
gange over for skolelederen. Hver gang var 
svaret, at det skulle hun nok følge op på, uden 
at der skete noget”, fortæller Pia Moelsby. 

Ifølge hende indfører ledelsen desuden på et 
tidspunkt en vikarmodel, hvor lærerne internt 
dækker ind for hinanden. Det har givet ledelsen 
friere mulighed for ikke at registrere fravær.

“Når lærerne dækker ind for hinanden, er 
der ikke brug for at sætte vikar på, og det gi-
ver mere frihed til ikke lige at få registreret, at 
en lærer er væk, fordi det ikke er nødvendigt 
at registrere, at der har været en vikar”, siger 
Pia Moelsby, som forlod skolen i 2019. 

MØDER SYGE PÅ ARBEJDE
Andre fortæller, at vikarmodellen har presset 
dem til at afholde sig fra at melde sig syg, for-

di de vidste, at deres fravær ville øge presset 
på kollegerne. De er derfor mødt på arbejde, 
selv om de har følt sig syge, for ikke at over-
belaste kolleger.  

Lærere fortæller også, at afdelingslederne 
opfordrer dem til at komme på arbejde, når 
de ringer for at melde sig syg – noget, de skal 
gøre hver morgen, imens de er syge. En lærer 
fortæller, at vedkommende blandt andet fik 
beskeden: “Det skal bare arbejdes væk”, mens 
en anden meget kraftigt blev opfordret til at 
finde en babysitter på barnets første sygedag.

Nuværende og tidligere ansatte fortæller 
samstemmigt, at der i nogle tilfælde skal gan-
ske få sygedage til, før ansatte er blevet ind-
kaldt til fraværssamtale med ledelsen. To for-
tæller, at de har oplevet at blive beordret tilbage 
på arbejde kort tid inde i en stresssygemelding 
med beskeden om, at det ellers ville få konse-
kvenser i form af en mulig afskedigelse eller 
tilbagetrækning af en afgørende anbefaling.

Tillidsrepræsentant på skolen indtil 2015 
Vibeke Lindhøj Cappelen husker selv, hvor-
dan hun og kollegerne følte sig pressede til at 
møde op trods sygdom. 

“Det var virkelig ikke rart at melde sig 
syg, fordi jeg vidste, at man meget hurtigt 
kunne blive indkaldt til samtale med ledel-
sen. Jeg var jo selv ofte med som bisidder til 
fraværssamtaler med kolleger. Så der skulle 
noget helt særligt til, før jeg meldte mig syg”, 
fortæller hun.

ARBEJDE UDE AF HUSET VAR FRAVÆR
Mens ledelsen således udadtil registrerer 
mindre fravær, end der reelt er tale om, bruger 
ledelsen indadtil en anden fraværsregistrering 
som et redskab til at presse sine medarbejdere. 
Ifølge flere kilder sker det blandt andet under 
fraværssamtaler ved at opgive et langt større 
fravær, end det faktisk er tilfældet.

Det er ikke kun karaktererne, den aarhusianske 
successkole har formået at løfte. Ledelsen har også 
vendt et voldsomt lærerfravær, så skolen i dag har 
kommunens laveste medarbejderfravær. Men 
skolens tal er kunstigt lave, lyder nye anklager mod 
Søndervangskolen – og det samme gælder 
elevernes fravær.  

ORD Sebastian Bjerril                      
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“Det oplevede jeg selv bag min ryg. Davæ-
rende kredsformand i Århus Lærerforening 
havde et møde med skolelederen. Bagefter 
fortalte han mig, at hun havde sagt, at jeg 
havde et meget højt antal fraværsdage. Det 
passede slet ikke. Men jeg ved, at det var, 
fordi ledelsen åbenbart var begyndt at tælle 
alt arbejde ude af huset som fravær, og der-
for talte eksempelvis mine kurser som tillids-
repræsentant meget i det regnskab”, fortæller 
Vibeke Lindhøj Cappelen. 

Andre lærere bekræfter lignende forløb. 
Under fraværssamtaler med ledelsen har de 
fundet ud af, at deres samlede fravær dels 
bestod af deres sygefravær, dels af katego-
rien “andet”. Flere beretter, at dette “andet” 
eksempelvis inkluderede ture ud af huset 
med deres klasser, kurser og møder andre 
steder end på skolen. En tidligere lærer 
fortæller, at ledelsen sågar havde fundet et 
“fraværsmønster” i vedkommendes fravær, 
som ofte daterede sig til tirsdage. Læreren 
fortalte, at årsagen var, at tirsdag var den 
dag, klassens skema gav de bedste mulighe-
der for ture ud af huset. Den forklaring lyt-
tede ledelsen ikke til. I stedet var beskeden, 

at blot én ekstra sygedag resten af året ville 
være fyringsgrundlag. 

ELEVFRAVÆRET ER OGSÅ FOR LAVT 
Søndervangskolen har også på bemærkelses-
værdig vis formået at nedbringe elevernes 
fravær. Tilbage i 2009 havde omkring halv-
delen af skolens elever, hvad der defineres 
som et bekymrende fravær på over ti procent. 
Dette er siden langt mere end halveret, og 
skolens fravær ligger nu omkring landsgen-
nemsnittet. 

Søndervangskolen har igennem årene ikke 
lagt skjul på sit ambitiøse og meget konkrete 
mål for elevfravær. I skolens seneste offent-
liggjorte udviklingsplan fra december 2018 
kan man blandt andet læse, at skolen havde 
en målsætning om på tre år at være i stand til 
at skære hele fem dage af det gennemsnitlige 
elevfravær i indskolingen om året – og to 
år efter skulle samme fravær reduceres med 
yderligere to dage. 

Men heller ikke her viser de officielle tal 
den sande historie, lyder det nu fra nuværende 
og tidligere lærere, som Folkeskolen har talt 
med. Uafhængigt af hinanden fortæller flere, 

SÅDAN ER SAGEN 
AFDÆKKET
Folkeskolen har været i kontakt 
med 27 nuværende eller tidligere 
medarbejdere på Søndervangsko-
len, som alle har været ansat 
under skolens nuværende ledelse. 

Redaktionen er blevet præsente-
ret for en lang række anklager 
mod skolens ledelse, som vi 
efterfølgende har efterprøvet hos 
andre kilder. I artiklerne videre-
gives alene anklager, hvor det har 
været muligt at finde personer, 
som selv har oplevet, at det 
påståede har fundet sted.

Folkeskolen er derudover i 
besiddelse af de dokumenter, som 
Børn og Unge i Aarhus Kommune 
har journaliseret i forbindelse 
med undersøgelsen af anklagerne.
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Eva og Svend Aage Lorentzens 
Fond uddeler i marts legater 
á kr. 10.000,- til uddannelse til 
børn af lærere, der er eller har 
været medlem af Danmarks 
Lærerforening.

Ansøgningsfrist:
1. november 2021

Motiveret ansøgning, der skal
vedlægges nødvendig
dokumentation for at komme 
i betragtning, stiles til:
Advokat Rita S. Simonsen på 
mail rs@kielberg.com

EVA OG SVEND AAGE 
LORENTZENS FOND

dokumentation for at komme 
i betragtning, stiles til:
Advokat Rita S. Simonsen på 
mail rs@kielberg.com

Betingelserne fremgår på 
www.odenselaererforening.dk

at de har fået påtalt af ledelsen, at de har re-
gistreret for meget fravær for elever. Sådan et 
møde blev lærer Lene Underbjerg indkaldt til.

“Jeg var lærer i udskolingen, og i min 
klasse var der rigtig mange, der kom og gik i 
løbet af dagen, som det passede dem. Derfor 
valgte lærerteamet at registrere fravær i hver 
eneste time, så vi havde overblik over, om der 
viste sig et bekymrende mønster. Skemaet, vi 
brugte til timeregistreringen, var et, jeg havde 
kopieret fra en skole, jeg tidligere havde ar-
bejdet på. Det fravær førte jeg naturligvis over 
i skolens officielle. Jeg blev så kaldt ind til 
min pædagogiske leder, hvor jeg fik at vide, 
at det skulle jeg ikke registrere, for det så for-
færdeligt ud”, fortæller hun.

Lene Underbjerg svarede, at hun ikke ville 
stoppe med at registrere elevernes fravær. 

“Der er jo en grund til, at vi skal registrere 
det. Det er, fordi vi skal opfange, hvis der er 
noget bekymrende fravær, og jeg ville heller 
ikke risikere at ende i en situation, hvor en af 
mine elever kom ud for et eller andet uden for 
skolen, og så stod der i protokollen, at eleven 
havde været i min tysktime på det pågældende 
tidspunkt, når det ikke er sandt”. 

REGISTRERINGEN TAGET FRA LÆRERNE 
Herefter fik Lene Underbjerg, som var på 
skolen indtil 2013, besked på, at hun ikke 
længere selv skulle skrive elevernes fravær 
ind i skolens system.

“Fremover skulle jeg aflevere min fraværs-
seddel, og så ville en anden indregistrere det. 
Derfra stoppede jeg helt med at registrere 
fravær. For jeg var sikker på, at man indførte 
den nye ordning for at kunne ændre i mine 
opgørelser”, siger Lene Underbjerg.

Hendes oplevelse bliver bekræftet af andre 
nuværende og tidligere lærere på skolen. 
Tillidsrepræsentant på skolen indtil 2019 
Pia Moelsby fortæller, at hun oplevede, at 
fraværsregisteringen siden blev overgivet til 
skolens pædagoger.

“Registreringen blev taget fra os lærere, så 
eleverne skulle ringe og melde sig syg hos 
pædagogerne, og det er også dem, der står for 
eventuel opfølgning med elever og forældre. 
Det undrede vi os over, når det jo er os lærere, 
der står i klassen og kan se, om eleverne er 
mødt ind eller ej”. 

bje@folkeskolen.dk

SKOLELEDER: 
AFVENTER UNDERSØGELSE
Folkeskolen har forelagt ledelsen på Søndervangskolen 
anklagerne om, at skolens elev- og personalefravær er 
kunstigt lavt, og stillet følgende spørgsmål: 

Hvordan forholder ledelsen sig til, at flere beretter, at 
de har følt sig presset til at komme på arbejde, selvom 
de har været syge?

Hvad er hovedårsagerne til, at det er lykkedes at 
nedbringe medarbejdernes sygefravær, så det i dag er 
det laveste blandt kommunens skoler?

Hvilken form for fravær kategoriseres som ”andet”, 
når lærernes fravær opgøres ved fraværssamtaler med 
ledelsen? Og bliver denne fraværsform officielt regi-
steret i skolens medarbejderfravær?

Hvorfor står pædagogerne for registreringen af ele-
vernes fravær?

Skoleleder Rani Hørlyck har i en mail til redaktionen 
svaret, at hun ikke ønsker at kommentere på anklager-
ne. Hun oplyser, at hun afventer den uvildige undersø-
gelse, som kommunens politikere har besluttet. En 
undersøgelse, ”som jeg ikke ønsker at foregribe, men 
respektere og bidrage til”.

Følg med og 
deltag i 
debatten på
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Stil op som delegeret. Vi har brug for dig i vores fællesskab

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

Som medlem af Lærerstandens Brandforsikring kan du 
stille op som delegeret og blive en del af et mangfoldigt 
fællesskab. Sammen med 70 andre bliver du en vigtig 
ambassadør i LB Foreningen, som ejer Lærerstandens 
Brandforsikring, og passer på flere end 400.000 danskere 

på tværs af mange faggrupper. Det giver dig bl.a. mulig-
hed for at vælge bestyrelse og sætte rammerne for både 
nationale og velgørende projekter, der gør en forskel 
for andre. Læs alt om hvordan du stiller op, og hvilken 
indflydelse du får på lbforeningen.dk

Uvildig undersøgelse af skole 
– og kommune
Konsulentfirma skal undersøge muligt 
snyd og problemer med arbejdsmiljøet 
på Søndervangskolen i Aarhus.

ORD Sebastian Bjerril

Anklagerne om snyd med afgangsprøver, 
tilfredshedsundersøgelser, gavekort, fraværstal 
og andet, som er kommet frem gennem den 
seneste måneds afdækning af forholdene på 
Søndervangskolen, skal nu undersøges til 
bunds og helt tilbage til 2016.

Efter efterårsferien begynder et konsulent-
firma at kulegrave, hvad der er foregået på 
den kendte Aarhus-skole Søndervangskolen – 
og hvad kommunens rolle har været. 

Den uvildige undersøgelse kommer efter 

pres fra Styrelsen for Undervisning og Kvali-
tet (Stuk) under Børne- og Undervisningsmi-
nisteriet, der i klare vendinger har bedt Aarhus 
Kommune udvide en uvildig undersøgelse af 
Søndervangskolen til også at omfatte “kom-
munens samlede håndtering af sagen” og in-
kludere “en evaluering af Aarhus Kommunes 
tilsyn i perioden”: “Hvad har tilsynet omfattet, 
hvordan er det udført, og har det været til-
strækkeligt?” Det oplyser Aarhus Kommune.
Undersøgelsens omfang er besluttet i samar-

bejde med Århus Lærerforening, BUPL Århus 
og Aarhus Skolelederforening. Konsulentfir-
maet skal desuden foretage en “bred og aktu-
el afdækning af arbejdsmiljøet og kulturen på 
Søndervangskolen” i form af en “afdækning 
af de forhold i perioden 2016-21, som kom-
mer frem i redegørelserne samt eventuelle øv-
rige opmærksomhedspunkter”, og undersøge, 
om “forholdene er historiske eller fortsat er 
gældende praksis”.

Aarhus Kommune vil give alle nuværende 
medarbejdere mulighed for at “blive set, hørt 
og prioriteret i undersøgelsen gennem spør-
geskema eller interview”. Tidligere ansatte 
på skolen skal desuden have mulighed for at 
kontakte konsulentfirmaet.  

bje@folkeskolen.dk
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Fra fagene

MUSIK Et elektronisk beat kan 
støtte sammenspil i en klasse 
og få det til at lyde godt, og det 
er ikke snyd, lyder det fra Jea-
nette Frederiksen, ansvarlig for 
”Strøm til Børn”, som tilbyder 
gratis forløb til skoler, hvor ele-
ver bruger teknologi til at skabe 
egen musik. 

På Levende Musik i Skolens 
festival i Aarhus blev musiklæ-
rere introduceret til de mange 
muligheder, som musik på iPad, 

telefon eller computer kan bru-
ges til. Elektronikken skal ikke 
erstatte musikinstrumenterne, 
men gode intuitive musikpro-
grammer gør det muligt for 
eleverne at komme hurtigt i 
gang med den kreative proces, 
fortalte Jeanette Frederiksen.

HÅNDVÆRK OG DESIGN Mens 
man diskuterer, om teknologi-
forståelse skal ind i alle fag, 
har to undervisere på Køben-
havns Professionshøjskole 
allerede taget koblingen i egne 
hænder. Lars Nilsson, som 
underviser i håndværk og 
design på læreruddannelsen, 
og Martin Thun Klausen, som 
er en del af Future Classroom 
Lab i CFU København, blev 
sidste år så nysgerrige på, 
hvad faget og digitale teknolo-
gier kan sammen, at de skabte 
et efteruddannelseskursus for 
håndværk og design-lærere.

"Vi har haft fælles lærerstu-
derende, som brugte, hvad de 
havde lært i Future Classroom 
Lab, til at skyde genveje hos 
mig i håndværk og design, og 

som omvendt tog deres hånd-
værksmæssige kreativitet med 
op til Martin. De var en fysisk 
manifestation af det felt, som 
vi sammen var blevet nysgerri-
ge på", fortæller Lars Nilsson.

Egentlig ville det give me-
ning at med et 60-timers for-
løb alene i digitale teknologier 
i håndværk og design i lærer-
uddannelsen, men det fag har 
allerede for få timer til at nå 
det ønskede, så i stedet udbød 
de et 30-timers efteruddan-
nelseskursus.

"Vi prøvede at være nysgerri-
ge på, hvordan det digitale og 
analoge kan supplere, forstær-
ke og skabe nyt sammen", 
siger Martin Thun Klausen. 

Hvad kan digitale teknologier i 
håndværk og design?

folkeskolen.dk/
h&d

folkeskolen.dk/
musik

TYSK/FRANSK Ifølge Børne- 
og Undervisningsministeriet 
er der fransk på skemaet på 
312 folkeskoler. Det tal er for 
højt, mener Det Nationale 
Center for Fremmedsprog, 
som ved at ringe rundt kun 
kan finde 249 skoler.

Ministeriets tal stammer fra 
de årlige indberetninger. Hvert 
år har folkeskolerne nemlig 
pligt til at indberette, hvor 
mange undervisningstimer 
skolerne planlægger for hvert 
fag på de enkelte klassetrin. 
Styrelsen for It og Læring 
(Stil), der varetager skolernes 
årlige indberetninger, finder 
dog ikke anledning til at æn-
dre sine tal. "Oplysningerne 
fra indberetningen (…) er det 
tætteste, Stil kan komme på, 
hvor mange skoler der plan-
lægger at afholde franskun-
dervisning", oplyser Stil.

Hvor mange skoler 
underviser i fransk?

folkeskolen.dk/
tyskfransk

folkeskolen.dk/
religion

Sådan holder eleverne takten

Monstre og trolde i 
undervisningen

KRISTENDOMSKUNDSKAB 
Tilmeldingen til et nyt projekt 
fra Landsnetværket af Folkekir-
kelige Skoletjenester slår alle 
rekorder. Over 3.000 klasser i 
indskolingen er tilmeldt projek-
tet, hvor de skal høre om mon-
stre i folkeeventyr, i biblen og i 
virkeligheden, oplyser talsman-
den for landsnetværket, John 
Rydahl – der også er formand 
for Religionslærerforeningen.

”Vi syntes selv, vi var lidt 
frække, da vi valgte det emne, 
for vi tænkte, at det måske 
ligger lige i yderkanten af den 
faglige undervisning”, siger 
han videre. ”I religion har vi 
selvfølgelig noget om det 
onde, og der indgår noget med 
djævlen – men her indgår der 
jo også trolde og hekse og 
andre mærkelige væsner, som 
er blevet kategoriseret som 
monstre af forskellige slags".
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DET 
KRIBLER 
OG 
KRABLER

“Husk nu, at Justin Biller skal være den første – det sagde 
Javier”.

Billedkunstlærer fra Hem Børnehave og Skole Bettina 
Skytte Madsen kigger begejstret ned over de 17 naturtro 
billekroppe med seks ben og følehorn. Skåret i gasbeton, 
beklædt med rødler og sirligt dekoreret med glaskugler, 
potteskår, skeer og kobbertråd. En af dem, Justin Biller, har 
øjne af sølvskeer og et headset formet af en gammel vand-
hane. Alle biller er lavet af elever fra 3.-6. klasse, og nu er 
de klar til showtime. 

De sidste uger har Bettina Skytte Madsen delt undervis-
ningsansvaret i billedkunst med seks vidt forskellige kunst-
nere. Et inspirerende samarbejde, der har åbnet hendes øjne 
for nye måder at arbejde, udvælge materialer og tænke 
kreativt i undervisningen på. 

En af kunsterne er Javier Paños, en spansk billedkunstner 
bosat i Danmark. Netop nu går han koncentreret rundt mel-
lem de 17 biller, der funkler i al deres farvestrålende forskel-
lighed. Han mumler på et karakteristisk dansk med kraftig 

Billedkunst

Eleverne har døbt en af de store biller, som nu 
er udstillet i lokalområdet, for Justin Biller.
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ORD Laura Weber
FOTO Tor Birk Trads                  

spansk accent og vurderer, hvilken rækkefølge 
billerne skal opleves i. Det betyder nemlig no-
get for publikums oplevelse i sidste ende. 

EN GAVE TIL LOKALSAMFUNDET
Projekt “Billesporet” i Hem, som involverer 
alle skolens klasser og lærere, tog sin be-
gyndelse i juni måned. Her mødtes persona-
legruppen fra Hem Børnehus og Skole med 
de seks kunstnere. Sammen planlagde de det 
tværfaglige projekt, som ud over billedkunst 
også inkluderer dansk, natur/teknologi, musik 
samt håndværk og design. 

Billesporet bliver en fast del af et naturom-
råde, skolen overtog for år tilbage. En gam-
mel, nedlagt banestrækning, som skoleleder 
Helle Kappel længe har ønsket at omdanne til 
en oplevelsessti til glæde for byens borgere 
og turister. 

“Da jeg præsenterede ideen om at lave et 
naturprojekt i børneperspektiv, var alle med. 
Det er så fantastisk, at vi kan sætte nogle 
overordnede rammer, og så er det børn, lærere 
og kunstnere, der griber ideen, definerer den 
og udtrykker sig”, siger hun. 

Skolen havde et ønske om at inddrage en 
række kunstnere og søgte blandt andet Hus-
kunstnerordningen i Statens Kunstfond, som 
bevilgede penge. Helle Kappel fortæller, at 
hun har været “blæst bagover” af den store 
interesse og opbakning, der har været til 
projektet. 

“Vi lærer alle noget nyt og udforsker en helt 
ny verden sammen med Billesporet. Der er 
plads til alle holdninger, og min oplevelse er, 
at jo mere kreative og opfindsomme ansatte 
og kunstnere er, des mere nysgerrige bliver 
eleverne også på kunsten”, siger hun.  

I Hem ved Skive har den lokale skole i samarbejde med en gruppe billed-
kunstnere skabt det tværfaglige projekt Billesporet. De kreative gæste-
undervisere har åbnet lærere og elevers øjne for, hvordan man kan skabe 
kunst af overraskende materialer – og samtidig lære en masse fagligt. 

Inspirationen til de store mosaikbiller kommer 
fra billedkunster Javier Paños' egen kunst. 
Projektet har givet lærer Bettina Skytte Madsen 
en masse viden om nye teknikker og materialer. 
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Billedkunst
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Ler og ostevoks, maling og muslinger – eleverne arbejder med vidt forskellige materialer. 
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FRA SKROT TIL KUNST

“Få lige den hånd op af lommen – du kan da 
ikke male ordentligt sådan der!” 

Multikunstner Erik Peitersen sukker let 
og kigger lidt striks på en pige, der med op-
givende mine maler et gammelt biltag i blå 
og sorte nuancer. Hun havde ellers stemt på 
et orange mønster, men demokratiet har talt, 
og orange var i undertal. Biltaget er bøjet 
og gennemhullet, efter at en håndfuld ivrige 
elever har gennemtæsket det med hamre og 
boremaskiner, indtil det fik samme form som 
en ægte billevinge.  

“Tænk lige, hvis du var en bille. Så skulle 
du have seks lommer til alle dine hænder i 
lommerne”.

Erik Peitersen hjælper med at trykke maling 
ud af den halvtomme tube. Pigen fisker hånden 
op og maler videre. Ferniseringen nærmer sig, 
og lærere, elever og kunstnere arbejder hårdt 
for at blive helt klar til, at billerne skal møde 
publikum. 

Billedkunstlærer Bettina Skytte Madsen cirk-
ler omkring mellem de små arbejdsstationer, 
hvor eleverne producerer dele til billerne i træ, 
ostevoks og muslinger fra fjorden. Hele tiden 
kører snakken på tværs om billens anatomi, 
habitus og oprindelse. Overalt hænger der 
forstørrede billeder og tegninger af biller, så 
alt bliver gjort så naturtro som muligt – for det 
skal gå ordentligt til. 

Natur/teknologi spiller en stor rolle i det 
tværfaglige kunstprojekt, og ud over at have 
nærstuderet de små dyr har skolen også haft 
besøg af en ph.d.-studerende i biller, der tog 

eleverne med på en øjenåbnende billejagt lige 
ude i skolens baghave. 

“Altså, han tog bare sådan et fiskenet og 
kørte det lidt rundt i græsset. Og så var det 
bare stopfyldt med biller, også nogle, jeg al-
drig har set før”, fortæller en elev begejstret. 

Verden er åbnet på en helt ny måde for både 
børn og voksne, og det har ført til mange gode 
snakke om biodiversitet, bæredygtighed og 

Der skal seriøst værktøj i brug, når eleverne 
laver biltage om til billevinger. 

OM BILLESPORET 
Billesporet er et tværfagligt pro-
jekt i Hem Børnehave og Skole. Ud 
over billedkunst inddrager forløbet 
håndværk og design, dansk, musik 
og natur/teknologi. Eleverne har 
arbejdet med projektet i tre uger, 
og til sidst bliver det til en fast 
udstilling langs en gammel bane-
strækning i Hem.  

0.-2. klasse har blandt andet lavet 
små biller i rødler og skrevet 
billehistorier. De ældre elever har 
lavet store biller i gasbeton og 
rødler og de store billevinger af 
biltage. I dansk har 5.-6. klasse 
arbejdet med bogen ”Billedrengen”, 
mens musik er inddraget med en 
billesang, skolens ansatte selv har 
skrevet.  

Skolen har selv søgt Huskunstner-
ordningen i Statens Kunstfond og 
fået bevilget 75 procent af kunst-
nerhonoraret. Derudover har Rent 
Liv-puljen i Skive støttet med 
penge til blandt andet materialeud-
gifter. 

Derfor tager Outreach ud med
det mål at øge bevidsthed og
indsigt i køn og seksualitet i et
minoritetsetnisk perspektiv hos
folkeskoleelever i udskolingen.
Undervejs udforsker vi de
normer, der omgiver os, og dem
som vi nogle gange (måske) selv
er med til at reproducere uden
helt at vide det. 

Dialog forudsætter viden. 

Telefonisk rådgivning
Sabaah tilbyder telefonisk
rådgivning hver torsdag fra kl.
18-20 til en uforpligtende snak. 
Kontakt os på 3323 2000 

 
V I L  D U  G E R N E  B O O K E  E T
O P L Æ G  T I L  D I N  K L A S S E ?

S E N D  E N  M A I L  T I L
O U T R E A C H @ S A B A A H . D K   

KRITISK 
NORM

OPLÆG ?
 



20

endda hellige biller i det gamle Egypten, for-
tæller Bettina Skytte Madsen. 

“Vi er jo gået videnskabeligt til værks og 
har brugt enormt meget tid på at fordybe os 
i at tegne billerne til at starte med. Sådan 
ser man dem bedst. På den måde er det også 
nemt for eleverne nu at forstå, hvorfor der 
er hår på de store billevinger. Det skal der jo 
være, for sådan er det i virkeligheden, og det 
ved de nu”.  

TÆNK UD AF BOKSEN
Og nu er det lige oppe over. Javier Paños går 
ned langs den snoede skovsti, hvor billerne 
skal stå. Førstebillen Justin Biller holder han 
tæt ind til kroppen, så der ikke sker den noget. 
Han sætter den nænsomt på et lille plateau i 
starten af skovbrynet. Her starter udstillingen.  

Den farvestrålende kreation trækker tyde-
lige spor til Javier Paños’ egne kunstværker, 

som eleverne har nærstuderet og fundet 
inspiration fra til materialevalg og teknikker. 
Mosaikmønstrenes smukke variation er skabt 
ud fra genbrugsmaterialer, som eleverne har 
fundet hos den lokale skrothandler. 

Bettina Skytte Madsen er glad for, at 
eleverne på den måde har fået åbnet deres 
kreative øjne. 

“Eleverne har jo set Javiers kunst nede i 
byen og er blevet vildt begejstrede, for ’det er 
jo Javier, der har lavet Fisken!’ Den har … er 
det ikke 3.000 sølvskeer, du har brugt, Javi-
er?” – gengiver hun elevernes reaktioner.

“Det er virkelig inspirerende at arbejde 
sammen med dygtige mennesker som Javier 
og Erik, der tænker ud af boksen og løser tin-
gene på en helt anden måde, end vi har gjort 
før. Vi har alle sammen lært så meget”. 

   
folkeskolen@folkeskolen.dk

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

Der er ikke ét barn i Hem ved Skive, der ikke ved nu, at en bille har to følehorn og seks ben. Billerne er blandt andet blevet studeret på danbiller.dk.
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Anbefalinger Janne Brønnum Skovbjerg, faglig 
rådgiver for religionsnetværket  
på folkeskolen.dk. 
Foto: Lars Just Fortalt til Maria Becher Trier/mbt@folkeskolen.dk

Danmarks læringsportal Emu har fået et nyt 
liv. Her er faktisk kommet aktiviteter til 
aktuelle emner under kristendomsfaget. 
Historisk-kritiske metoder er skrevet mere 
frem i det nye faghæfte, og der er mange 
gode artikler på Emu’en, der kan bruges. 
Der er også flere emner under 
fjernundervisning, som er gode. Flere forløb 
lægger op til diskussioner om jødedom og 
identitet i Danmark før og nu. Der er også et 
dilemmaforløb, som er lagt op i forbindelse 
med coronapandemien. Det handler om, at 
et liv ikke kan gøres op i kroner og øre. 

Jeg tror ikke, der er så mange, der har 
opdaget, at der er kommet ting ind i 
Emu’en, der virkelig kan bruges til noget. 
Det er ikke helt perfekt, men der er gode 
takter i det.

Hjemmeside Kristendoms-
fornyelse på Emu

emu.dk

Når jeg ser nyheder, film og reklamer, 
tænker jeg religionsfagligt. Der er meget at 
hente. Et eksempel er en reklame fra 
Betsafe. Den varer 30 sekunder og lægger 
sig op ad fadervor i opbygningen. Den har 
jeg taget med i undervisningen. Den kan 
bruges til at tage hul på blasfemidebatten. 
Kan man tillade sig at bruge det hellige 
budskab i en reklame for gambling?

Reklamen viser, at der er kulturelle koder, 
der går igen i vores samfund og er helt 
tilbage fra bibelsk tid. Den fanger eleverne 
fuldstændig. Jeg tror på, at det gælder om 
at have øjne og ører åbne og ikke kun bruge 
tekstbøger i undervisningen. Vi må didakti-
sere de kilder, vi møder i hverdagen.

Video Bettingreklame  
fanger eleverne

YouTube: Søg efter: fodboldvor

”Uortodoks” af Deborah Feldman er en bog, 
der har optaget mig meget. Den handler om 
en ung ultraortodoks jødisk pige, som vokser 
op i et ultraortodoks hjem og sætter 
spørgsmålstegn ved sit miljø. Hun ender på 
biblioteket og finder ud af, at kvinder kan 
være noget andet end det, hun kender. 

Først da personerne i bogen taler om 9/11, 
går det op for mig, at det er en nutidig roman, 
for på beskrivelserne kunne den lige så godt 
have foregået på et helt andet tidspunkt. 

Bogen bygger på forfatterens eget liv og 
handler om, hvordan hun bryder fri. Hold da 
op, det er interessant at få et indblik i noget, 
vi underviser om. Hun har ikke et skidt liv, 
men hun finder ud af, at der også findes 
andre kvinderoller, og bryder ud. Det er en 
god bog at få forstand af. Den findes også 
som film på Netflix.

Bog  Tæt på flugten fra 
jødisk fundamentalisme

 ”Uortodoks” af Deborah Feldman
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Hjælp til 
det første 
svære år

O R D  Helle Lauritsen  
F OTO  Jonas Pryner Andersen                    

For mange nyuddannede lærere er det første år utrolig hårdt. På Gentofte 
Skole får lærerne hjælp til den indimellem svære kommunikation med 
forældrene og til at skrue ned for ambitionsniveauet for egne undervisnings-
forløb. Skolen har oprettet et lille kursus for sine "grønne" lærere.

På Gentofte Skole har de oplevet flere nyud-
dannede lærere knække og blive langtidssy-
gemeldt inden for det første arbejdsår. En ten-
dens, man ser landet over. Derfor har skolen i 
dette skoleår som noget nyt oprettet et internt 
kursus for sine nyuddannede lærere.  

Kurset indeholder observation af erfarne 
kollegers undervisning, hvordan man bedst 
kommunikerer med forældre, og om det skal 
være på Aula eller i telefonen. Kurset handler 
også om at få et mere afbalanceret ambiti-
onsniveau, for eksempel når det handler om 
undervisningsforløb, om generelle konflikter, 
og hvad de nyuddannede selv synes, de har 
behov for at tale om.

“Især det første år er hårdt som nyuddannet 
lærer, og det er alt for ærgerligt, at nogle 
brænder ud og blive sygemeldt på grund af 
en svær start. De har på læreruddannelsen 
nærmest ikke lært noget, der har med virke-
ligheden i folkeskolen at gøre, så det bliver 
ekstra voldsomt, når de pludselig står ude i 
hverdagen”, siger Henrik Jørgensen, lærer og 
tillidsrepræsentant på Gentofte Skole.

Tillidsrepræsentantposten deler han med 
Klaus Berg, der har været lærer på skolen i 17 
år og er med bag den interne uddannelse. De er 
begge kritiske over for læreruddannelsen, som 
efter deres mening ikke indeholder nogle af de 
problematikker, man står i ude på skolerne.

“De nyuddannede vil gerne fylde pladen 
ud, lave fede undervisningsforløb og gøre det 
hele rigtig godt. De kommer fra en perfekt-
hedskultur, så vi prøver at tage brodden ud og 
understrege, at man altid skal have lidt snor til 
de uforudsete begivenheder i klassen”, siger 
Klaus Berg.

“Vi vil gerne skabe et trygt rum, hvor de 
kan tale om problemerne her. Nogle synes, 
at de andre laver nogle rigtig gode undervis-
ningsforløb, og at de selv står med et mere 
tarveligt forløb. Alt det skal kunne tages op 
her”, siger Henrik Jørgensen. 

Han skrev i august et debatindlæg på folke-
skolen.dk om, at læreruddannelsen ikke ruster 
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de nye lærere til jobbet. Han efterlyste, at der 
i arbejdsgruppen for en reform af lærerud-
dannelsen mangler lærere, der arbejder ude i 
folkeskolen, og gerne nogle af de unge nyud-
dannede lærere, der netop kunne kvalificere 
arbejdet med læreruddannelsen. Måske sådan 
at det ikke er nødvendigt at ændre uddannel-
sen så tit, som det sker nu.

HAR IKKE OBSERVERET
KOLLEGER FØR

Gentofte Skoles interne kursus er på tre-fire 
gange en time, hvor de to tillidsrepræsentanter 
inviterer ind til samtale. Der er fire nyuddan-
nede lærere på skolen, og de tre af dem er 
med i dag, hvor de alle har været ude at ob-
servere nogle erfarne kollegers undervisning i 
en lektion og nu skal tale om det.

“Når man kommer fra læreruddannelsen, 
har man jo ikke set noget undervisning. De 
tre gange jeg har været i praktik, har jeg selv 

stået for undervisningen med de andre prakti-
kanter, men vi har ikke observeret nogle. Her 
har jeg observeret en erfaren dansklærer, der 
for eksempel altid er i klassen, to minutter før 
frikvarteret slutter, fordi det giver rigtig god 
mening at stå der og kunne tage imod elever-
ne. Så havde hun sat et par af eleverne på ta-
buretter, fordi de har svært ved at sidde stille, 
og der virker taburetter bedre”, fortæller Trine 
Holm, der begyndte på skolen sidste år.

“Men jeg har fået en god start, fordi jeg 
fulgte Sara, som jeg er barselsvikar for, i tre 
uger før hun stoppede. Jeg var helt under 
hendes vinger og med i undervisningen. 
Bare en uge på den måde vil være fantastisk. 
Man ser både læreren og det enkelte barn i 
forskellige situationer, når man blot skal ob-
servere. Jeg var også så heldig at være med til 
skole-hjem-samtaler. Det var bare så godt. Det 
har jeg jo aldrig prøvet før, og jeg skal selv 
stå for dem om lidt”.

Jan Petersen har været vikar i fem år, men 

To erfarne lærere på Gentofte Skole, Henrik Jørgensen og Klaus Berg, står for det interne kursus for deres nyuddannede kolleger.

"Jeg har lært, at 
man  altid skal have 
en plan B og en plan 
C også".
Thomas Dalhoff, lærer
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BILLIGT AT GIVE 
GOD START
Det interne kursus på Gentofte 
Skole er på tre-fire gange en 
time, nogle timer til observation 
hos erfarne kolleger og lidt 
forberedelse til lærere og 
tillidsrepræsentanter. 

“Det koster lidt, men hvis det 
giver de nyuddannede lærere en 
bedre start, så er det jo utroligt 
billigt. Hvis vi kan undgå lang-
tidssygemeldinger, vikarer og give 
en bedre start, så er det virkelig 
billigt”, siger tillidsrepræsentant 
Henrik Jørgensen.

Foruden det interne kursus på 
skolen tilbyder Gentofte Kommune 
et kursus for nyuddannede lærere. 
Her er oplæg, erfaringsudveksling 
og supervision til de nyuddannede. 
Kurset har eksisteret siden 2017.

er nu i gang med en meritlæreruddannelse og 
fuldtidsansat på skolen. Han har været med en 
nyuddannet lærer i hendes klasse, fordi hun 
bad ham om det.

“Det er en krammeklasse. En 1.-klasse, 
hvor hun oplever slet ikke at nå alt det, hun 
vil. Vi talte bagefter om, at hun skal slappe af 
og arbejde mest med relationen til eleverne, 
fordi en klasse, der fungerer godt, er så me-
get lettere at have med at gøre. De skal ikke 
kunne 10-tabellen på to uger. De skal kunne 
fungere sammen”, siger Jan Petersen.

Han har også haft en anden nyuddannet 
kollega, Thomas Dalhoff, med i en time. Det 
var i en klasse, hvor Jan Petersen har en god 
relation til eleverne, men hvor Thomas Dal-
hoff oplever at have udfordringer med nogle.

“Det var fint. Også at tale om det bagef-
ter. Jeg har desuden fulgt Klaus Berg i en 
6.-klasse og set ham tage styringen. Det var 
endda i en time, hvor det ikke gik, som han 
havde forberedt, men hvor han navigerede 
rigtig godt, selv om der var konflikter mellem 
nogle elever. Det var godt at se autoriteten og 
klasserumsledelsen. Jeg har lært, at man altid 
skal have en plan B og en plan C også”, siger 
Thomas Dalhoff.

Jan Petersen fortæller, at han er kommet lidt 
ind ad bagdøren og som skolepædagogmed-

hjælper egentlig har observeret undervisning 
i hele indskolingen, når han har været med i 
forskellige klasser.

“Jeg er rigtig glad for den baggrund. Jeg 
synes alligevel, at det har været overraskende 
hårdt at skulle starte en 1.-klasse. Bare at for-
holde mig til forældrenes usikkerhed på, om 
det nu går okay med deres barn. Det fylder 
meget. Hvis jeg ikke havde haft ballasten fra 
de tidligere år, så tror jeg, at jeg var væltet 
omkuld”, siger Jan Petersen.

Fælles for de tre nye lærere er opdagelsen 
af, hvor lidt eleverne egentlig kan. Fagligt, 
men måske især socialt. 

“En græd, fordi han ikke vidste, hvad han 
skulle gøre med fejebladet, da han var duks”.

“De kan hverken tørre deres næse selv eller 
binde et snørebånd”, supplerer Klaus Berg.

TRYGGE FORÆLDRE ER 
GLADE FORÆLDRE

På dagens kursus når gruppen også omkring 
egen forberedelse. Hvornår skal man forbere-
de sig? Fredag eftermiddag er måske ikke det 
bedste tidspunkt. Man skal i hvert fald huske 
at holde fri, når man holder fri. I dag handler 
kurset også om kommunikation med elever-
nes forældre. Henrik Jørgensen læser en mail 

HJÆLP 3. KLASSE MED AT FÅ DEN FEDESTE SKOLE!
Deltag i KREADAGEN 2021 - direkte fra jeres klasseværelse

Kreadagen er for elever i 1.-3. klasse og inkluderer sjove kreaøvelser 
til opvarmning, grundig lærervejledning og masser af ideer til, 
hvordan I ellers arbejder med kreativitet i undervisningen.

Brug en dag sammen med din klasse og kom med kreative ideer og 
forslag til, hvordan 3. årgang på Højgårdskolen kan lykkes med at:

∙ Gå fra jordbunke til skolegård
∙ Få pletfrie toiletter
∙ Hjælpe pedellen med sjove opfindelser
∙ Skabe nye lege for hele klassen

Ses vi online til KREADAGEN den 22. november? Det er gratis!

Læs mere og tilmeld jer her
danishentrepreneurshipfestival.�e-ye.dk/kreadagen
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til forældrene i 9. klasse op. Han har klassen i 
samfundsfag.

“Nogle gange om året er det en god ide at 
sende en mail og fortælle, hvad man har gang 
i. Det beroliger forældrene. Skal man på tur til 
Nationalmuseet, skal der jo bare stå tid, møde-
sted og husk madpakken. Men i samfundsfag 
skal 9.-klasserne til eksamen, så det skrev jeg 
til forældrene og opfordrede dem til at se ny-
heder på tv med børnene og tale med dem om 
nyhederne. Jeg skriver, at vi i den kommende 
tid skal tale om økonomi, velfærdsstaten, ar-
bejdsløshed, samfundsproblemer og EU, og så 
skriver jeg, at det vil styrke eleverne, hvis de 
har talt om noget af det hjemmefra”, forklarer 
Henrik Jørgensen på kurset og pointerer:

“Husk, at trygge forældre er glade forældre”.
Klaus Berg understreger, at man ikke skal 

skrive i Facebook-sprog. Man må ikke blive 
følelsesladet.

“Var der ikke nogen, der reagerede negativt 
på det, du skrev. I stil med: 'Hvorfor skal vi 
tage den derhjemme? Det er vel skolens op-
gave'. Eller noget i den retning”, spørger Jan 
Petersen.

“Nej, det var der ikke”, svarer Henrik Jør-
gensen. Og så taler gruppen lidt om, at man 
kan henvise til folkeskolelovens formålspa-
ragraf, der siger, at man skal give eleverne 
kundskaber og færdigheder i samarbejde – 
skole og forældre. Som lærer kan man frem-
hæve, at man bare beder forældrene om at 
understøtte barn og skole.

Trine Holm fortæller, at hun først nu – over 
et år efter at hun begyndte på Gentofte Skole 

– har slået en notifikation fra på Aula, sådan 
at hun ikke bliver opdateret konstant. For ek-
sempel i weekenden.

“Så nu er det ikke Aula, der styrer, nu kan 
jeg selv vælge tidspunktet, jeg vil læse det 
på”, siger Trine Holm.

Man skal passe på, for hvis man læser en 
dum besked fredag aften, kan hele weekenden 
være ødelagt, medgiver Henrik Jørgensen.

De taler om, at nogle enkelte forældre kan 
trække tænder ud hos en lærer. Hvis det bli-
ver for meget, må man bede forældrene om 
at henvende sig til skolens ledelse. Og det er 
ikke et nederlag, understreger de to tillidsre-
præsentanter.

“Undgå konflikter på skrift. Nogle forældre 
har svært ved at holde sig fra tastaturet, men 
gør gerne forældrene trygge ved at informere. 
Og hvis lokummet brænder, og der er en kon-
flikt, så ring til forældrene. Tag den ikke på 
Aula eller MinUddannelse. Ring til dem, det 
går meget bedre, så får man en god samtale”, 
siger Henrik Jørgensen.

Inden de tre nye lærere og to tillidsrepræ-
sentanter skilles, roser Thomas Dalhoff også 
samarbejdet i sit team. De er der altid, man 
kan drøfte alting og få hjælp fra kollegerne, 
når man har brug for det. Det betyder utroligt 
meget, siger han. Og det bakker Trine Holm 
op, der fortæller om den frygt, alle nye op-
lever: “At de opdager, at jeg ingenting kan. 
Heldigvis er jeg også i et rigtig godt team”, 
siger hun.

hl@folkeskolen.dk

"Husk, at trygge 
forældre er glade 
forældre".
Henrik Jørgensen, lærer 
og tillidsrepræsentant

HJEM 
 TIL OS

SKAL DIN FAMILIE VÆRE MED?
Lige nu søger vi familier fra Københavns Kommune, som 
vil åbne deres hjem for et barn fra omkring januar 2022.

ÅBN DIT HJEM FOR ET BARN
’Hjem til os’ er et nyt samarbejde mellem Københavns Kommune og Red Barnet 

Indsatsen udvikler og afprøver en model, der matcher børn i udsatte positioner
med frivillige, lokale børnefamilier. 

Barnet besøger sin venskabsfamilie en eftermiddag om ugen i min. 12 måneder.

Barnet kan være i alderen 6-12 år.

Formålet er at give barnet et ugentligt frirum hjemmefra og nogle gode
hverdagsoplevelser sammen med den frivillige familie.

 
LÆS MERE OG TILMELD JER HER: 
redbarnet.dk/hjemtilos
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“Jeg er 
heldigvis ikke 
klasselærer”

“Det sværeste som ny lærer er, at man har så 
travlt. Man skal forberede møder, forberede 
timer, mange vil have fat i dig, og så er klasse-
rumsledelse svært. Jeg har haft store adfærds-
mæssige forventninger til eleverne, og så er 
jeg overrasket over, hvor lidt fagligt de kan i 4. 
klasse i matematik. Men jeg er heldigvis ikke 
klasselærer. Det er jeg glad for, det ville være 
for meget”, siger THOMAS DALHOFF, der 
begyndte på Gentofte Skole her efter sommer-
ferien. Han har tidligere arbejdet som vikar på 
skolen.

Thomas Dalhoff blev uddannet lærer som-
meren 2019 og har arbejdet på en internatio-
nal skole i Vietnam i to år. Der underviste han 
16-18-årige, og der var meget disciplin. Nu 
har han 4.-klasserne i matematik og idræt, og 
de er ikke lige så autoritetstro som de vietna-
mesiske elever.

“Nogle svarer igen, og de adlyder ikke. 
Det er jeg blevet noget overrasket over, fordi 
jeg har prøvet det andet i to år. Fagligt ligger 
eleverne ret meget på linje i klasserne, men 
adfærdsmæssigt er der udfordringer”.

På Gentofte Skoles interne kursus for ny-
uddannede lærere har han valgt at observere 
lærer Klaus Berg, som er god til klasserums-
ledelse.

“Didaktik og formidling er på læreruddan-
nelsen meget mere teoretisk end praktisk. 
Jeg har ikke lært formidling på uddannelsen. 
Der foregår det hele meget mere akademisk. 
Derfor er dette kursus supergodt. Her har vi 
et forum, hvor det er i orden at tale om de 
vanskelige ting. Det er rart at kunne dele det i 
et trygt rum”.

Thomas Dalhoff er blevet lærer, fordi han 
elsker at have med børn og deres udvikling 
at gøre. Han var fodboldtræner som ung og 
holder af at se, når ny læring opstår hos ele-
verne. Og så kan han godt lide, at jobbet er 
uforudsigeligt – selv om det også er det, der 
gør det hårdt.

“Jeg kan lide at formidle. Jeg sælger en 
viden, og det skal helst være interessant. Jeg 
synes, der skulle være meget mere fokus på 
praktikken under uddannelsen. Hvis jeg ikke 
havde været vikar først, så ville det have været 
ekstra svært at komme ud i. Det er ikke nok 
at være en fagligt dygtig matematiklærer, man 
skal jo også kunne formidle det til børnene”.

Han prøver at undgå at tage for meget ar-
bejde med hjem: “Jeg prøver at huske, at det 
jo er et job. Ikke hele mit liv”.

hl@folkeskolen.dk
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“Lærerjobbet er sådan en blækspruttefunktion. Man skal 
lære eleverne noget, være lidt mor, huske dem på gym-
nastiktøjet, være lidt pedel, lige kopiere noget og alt det 
andet. Jeg er meget træt, når jeg kommer hjem, og jeg har 
svært ved ikke at bekymre mig om nogle af børnene, når 
jeg har fri. Det er en balance, og jeg føler mig noget util-
strækkelig hele tiden”, siger TRINE HOLM.

Hun begyndte i en stilling som barselsvikar på Gentofte 
Skole i november 2020. De første tre uger deltog hun bare 
i klassen sammen med klasselæreren og lærte arbejdsgan-
gene og børnene at kende. Det var en god begyndelse. Nu 
er hun klasselærer i 1. og 3. klasse og har to 4.-klasser i 
natur/teknologi. Hun har linjefag i dansk for udskolingen, 
biologi og samfundsfag.

“Det er hårdt og sjovt. Børnene kan lide en og savner en, 
når man ikke er der. Jeg er i et supergodt team, hvor man 
kan fortælle alt. Jeg kender andre nyuddannede lærere, der 
oplever at være helt alene. Sådan er det ikke her. En dag, 
hvor støtten til en elev ikke dukkede op, skrev de andre til 
mig om eftermiddagen og sagde, at jeg gjorde det så godt, 
og at den elev er en stor mundfuld for alle. Det var dejligt”.

Trine Holm mener, at læreruddannelsen mangler en mas-
se om det praktiske arbejde i skolen. Både når det gælder 
det faglige og det trivselsmæssige.

“Vi har slet ikke cases – noget om hvad ville du gøre i 
denne elevkonflikt? Hvordan ville du skrive til denne mor? 
Jeg tror, at praktikkerne er lavet i den bedste mening, men 
vi er fire studerende ude sammen og en praktiklærer. Det er 
meget langt fra virkeligheden, hvor du står alene i klassen. 
Det har vi slet ikke prøvet”, siger Trine Holm.

“De lækre 
forløb holder 
ikke i 
virkeligheden”

Hun har fået nogle gode råd, som hun bruger: Ikke at 
bruge krudt på at udvikle egne undervisningsforløb, men 
i stedet bruge bøgerne og supplere lidt, og så at hun skal 
kunne spille vred, inden hun bliver vred.

“Man må ikke komme derud, hvor man bliver rigtig 
vred, for så vil man være ramt længe efter. Og jeg bruger 
udelukkende bøger i min undervisning. På læreruddannel-
sen udarbejdede vi fine lange forløb og er meget kritiske 
over for bøgerne. Men de er jo udarbejdet til undervisnin-
gen på et bestemt klassetrin og til en progression, så vi kan 
godt bruge dem. Vores lækre forløb fra uddannelsen med 
mange detaljer ville ikke holde et øjeblik i virkeligheden, 
så det er et godt råd, jeg har fået”.

“Det første år var jeg meget træt om eftermiddagen, men 
nu går det allerede bedre”.

hl@folkeskolen.dk
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“Uddannelsen har intet 
med hverdagen i skolen 
at gøre”

“Læreruddannelsen burde være meget mere praksisorienteret. 
Det bedste ville være, hvis man havde faste dage på en 
skole under uddannelsen, sådan som jeg faktisk har det nu, 
hvor jeg læser merit. Jeg oplever, at læreruddannelsen mest 
er lagt an på, at man vil studere videre. Den handler ikke 
om, at man skal ud i en hverdag i folkeskolen”, siger JAN 
PETERSEN, der fortæller, at han nærmest er kommet ind ad 
bagdøren på Gentofte Skole.

Han er uddannet skuespiller og fik for fem år siden lidt vi-
kartimer i fritidsdelen og et valghold i drama. Her fandt han 
ud af, at han havde ret let ved relationerne til både elever og 
forældre og var god til at tage sig af elever, der havde nogle 
ekstra udfordringer. Det gav ham lyst til at tage en meritlæ-
reruddannelse med specialpædagogisk toning. Så lige nu er 
han fuldtidslærer på skolen og har otte ugentlige timer på 
læreruddannelsen plus lektier. Fremover vil han kun tage et 
fag om året, ellers bliver det for hårdt.

Jan Petersen begyndte på Gentofte Skole som vikar for en 
nyuddannet lærer, der blev langtidssygemeldt. Han fik dansk 
i 5. klasse fra april til sommerferien og er nu klasselærer i 1. 
og 4. klasse.

“Det sværeste er at beregne tiden til undervisning. Jeg er 
allerede 14 dage bagud i forhold til mine beregninger. Hel-
digvis har jeg på læreruddannelsen haft en underviser, der 
sagde, at man altid skulle have en plan B – og det er rigtigt. 
Der sker altid noget andet, end man forventer, i klassen”.

“Min fordel er min alder og erfaringer fra tidligere arbejde. 
Og som skolepædagogmedhjælper har jeg jo egentlig obser-
veret i flere år i hele indskolingen, fordi jeg har været med i 
timerne. Det har virkelig hjulpet mig, i forhold til hvor man 
skal sætte grænserne”, siger han og understreger, at mængden 
af arbejdsopgaver, som lærere pålægges, er voldsom:

“Man sætter 25 forskellige elever sammen i en klasse, og 
det skal på en eller anden måde blive en helhed. Nogle af 
børnene har særlige udfordringer, og hvis man søger støtte 
til inklusion for eksempel, så tager det meget lang tid, før 
støtten kommer”.

Han fremhæver sit gode team, hvor man let kan bytte timer 
eller opgaver med kolleger, der mestrer noget bedre end en 
selv. Og så kan man tale med kollegerne om alt det, der sker.

hl@folkeskolen.dk
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“Vi ved allerede 
en del om, hvordan 
man laver god 
inklusion, så lad os 
nu få gang i en 
egentlig udrulning”.

Idealet, der aldrig 
blev finansieret Bedre til matematik 

Med inklusionsloven fra 2012 fik vi faste mål 
for, hvor mange procent af alle skolebørn der 
skulle være elever i den almene folkeskole. I 
dag har vi ikke længere en procentsats, men 
det politiske krav om inklusion er fortsat 
markant. 

Opdraget var og er ambitiøst. Idealet om, at 
vores elever som udgangspunkt skal gå i den 
lokale folkeskole og være en del af klassens 
fællesskab, er for så vidt smukt, og det er 
der grund til at bakke op om. Problemet er 
selvfølgelig, at inklusion kræver investering. 
Sidstnævnte blev det bare aldrig rigtig til. Det 
betyder, at mange lærere oplever, at de ikke 
har mulighed for at levere den rette undervis-
ning til alle elever, og at nogle af vores elever 

ikke har vilkår, som understøtter en god skole-
gang. Gabet mellem idealet og virkeligheden 
er markant og medfører en følelse af afmagt 
hos mange lærere.

Nye organisationsformer som “mellemfor-
mer” bliver i dag udrullet med gode intenti-
oner om at understøtte inklusionen og bruge 
resurserne bedst muligt. Alt sammen rigtig 
godt og vigtigt, men det kan ikke bære alene  
– ikke uden finansiering. 

Vi ved allerede en del om, hvordan man 
laver god inklusion, så lad os nu få gang i en 
egentlig udrulning. Vi har brug for midler til 
efteruddannelse af lærere, men også skolens 
organisering og ikke mindst de rammer, der un-
derstøtter lærernes mulighed for at udøve god 
undervisning til alle elever, bør der investeres i. 

Her et par forslag, som kan understøtte in-
klusionsopgaven:

• Understøt tolærerordninger eller co-
teaching for eksempel ved veksling af den 
understøttende undervisning.

• Understøt undervisningsdifferentiering ved at 
afsætte den nødvendige tid til forberedelse.

• Prioriter tid til klasselæreropgaven.
• Understøt en velfungerende Pædagogisk 

Psykologisk Rådgivning (PPR) tæt på un-
dervisningen. 

• Skab mulighed for, at lærere igen kan efter-
uddanne sig som skolepsykolog.

• Uddan faglige resursepersoner på skolerne, 
der har tid til at understøtte undervisningen.

• Genindfør specialpædagogik som undervis-
ningsfag på læreruddannelsen.

Alle kommuner og skoler bør have en inklu-
sionsstrategi. Det er på tide, at idealet følges 
op af den nødvendige investering. Kun sådan 
bliver idealet til virkelighed.

AF REGITZE FLANNOV,
formand for 
undervisnings-
udvalget i DLF

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”Kommissoriets opgave består imidlertid 
i at lave '... løsninger, der kan gennemfø-
res inden for den aktuelle økonomiske 
ramme'. Det lyder jo, som om lærerne 
heller ikke i denne omgang får den for-
nødne forberedelsestid”.
MORTEN AMMENTORP, LÆRER

”Hvis ikke man her vil se efter den mest 
nærliggende forklaring, så ender det i 
bedste tilfælde blot med, at man får 
byttet en dårlig praksis ud med en anden, 
og så kan undringen blot begynde på ny, 
når de dårlige resultater kommer ind til 
den tid”.
MARK SKIFFARD, LÆRER

”Det kunne være interessant med nogle 
bud på, hvordan man kan lave kompeten-
celøft, så de nødvendige didaktiske kom-
petencer faktisk er til stede”.
RASMUS ULSØE KÆR

Uddrag af kommentarer til artiklen “Ny 
ekspertgruppe skal finde løsninger, der 
højner elevernes matematikniveau”.

Debat
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Retningslinjer alene løser 
ikke problemet 

“Alt det kræver en samtale på skolen og 
nogle retningslinjer, som alle – inklusive for-
ældre – bakker op om”. Hvilken smuk tanke 
i lederen (Folkeskolen nummer 15/2021, 
redaktionen). Intentionen kan man vel næppe 
være uenig i, men er det så enkelt, at en 
retningslinje om magtanvendelse i sig selv 
medfører en ønsket adfærdsændring? 

Vi har efterhånden fået opbygget et sam-
fund, der består af politikker, retningslinjer, 
principper og andet, der i bund og grund er 
fremkommet ved en demokratisk drøftelse 
og senere nedskrevet på et stykke papir. 
Ofte af en mindre gruppe velmenende med-
arbejdere (for eksempel medarbejderudvalg) 
og derefter fremlagt for en større gruppe 
(for eksempel lærergruppen). Resultater er, 
at vi ikke længere skal tænke selv, det har 
andre gjort for os. Vi er passiviseret.

Men retningslinjer alene løser ikke pro-
blemet. En retningslinje hjælper (måske), 
når skaden er sket. Retningslinjer kan også 
være gode i forhold til det forebyggende 
arbejde og opmærksomhed. Men jeg tror, vi 
skal kigge på, hvorfor det sker.

Ingen forholder sig til de elever, vi i dag 
arbejder med. Hvorfor forholder ingen sig 
til, hvad vi som lærere og pædagoger kan 
gøre anderledes for at undgå, at der skabes 
en konflikt og dermed en eventuel magtan-
vendelse? Vi bliver ved med at symptombe-
handle i folkeskolen.

Hvornår flytter vi os fra ideologi, for 
eksempel “sådan bør han da ikke opføre 

sig”, til at forholde os til virkeligheden? Vir-
keligheden er, at vi dagligt har episoder, der 
ikke hører hjemme i undervisningstiden. Det 
tager resurser fra den vigtige læring. Nogle 
mener, at årsagen er øget inklusion. Nogle 
mener, at der skal flere hænder til.  

Måske er vi lærere med til at skabe 
konflikterne? En ændring i vores adfærd 
ændrer antallet af konflikter og gør kon-
flikterne mindre voldsomme. Hvilket vel 
er målet? Hvad nu hvis alle os lærere (og 
pædagoger) efter nogle år med udfordrende 
elever erkender, at vi måske ikke længere 
skal arbejde med børn? Tør vi tale om det?   

Jeg vil på den anden side mene, at den 
generelle rummelighed er gået for vidt på 
elevsiden, men måske også på lærersiden. 
Vi skal turde snakke højt om, at det at gå 
på arbejde skal være en glæde, og det skal 
være sikkert. Det er for mig indiskutabelt. 
At gå på arbejde med udfordrende elever må 
aldrig være med livet som indsats.

Lederen i bladet siger, at der skal stilles 
krav til forældrene. Vi stiller krav. Men vi 
kan ikke stille krav til forældre, der måske 
ikke kan imødekomme kravene. Måske skal 
de folkevalgte politikere lave lovgivning 
med udgangspunkt i virkeligheden? Middel-
klassens beslutningstagere laver lovgivning, 
regler og retningslinjer, der tager udgangs-
punkt i middelklassen og passer til middel-
klassen. Men problemerne i underklassen 
løses ikke. Hverken i samfundet generelt 
eller i folkets skole.

 AF MICHAEL TORP, skoleleder, Sønderborg

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.
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”Jeg stiller op til kommunalvalg, fordi jeg er en sportsmand. Jeg har altid elsket 
at konkurrere og udfordre mig selv. Jeg får det samme ud af at være i politik. Vi 
konkurrerer på holdninger”.

om skoler. Jeg sidder heller ikke i 
skoleudvalget, men jeg forhandler 
budget. I dag har jeg fundet min 
rolle. I år laver jeg en valgplakat, 
hvor jeg slår på, at jeg er skole-
leder. Jeg arbejder med børn og 
skoleledelse, og derfor bilder jeg 
mig ind, at jeg ved, hvad der sker 
i folkeskolen.   

Når det handler om min egen 
skole, må jeg nogle gange gå 
uden for døren i kommunalbesty-
relsen. Jeg har aldrig fået kritik, 
men jeg er også meget bevidst 
om min rolle – de første mange 
år var jeg faktisk alt for tilbage-
holdende.

Jeg får stikpiller af mine skole-
lederkolleger hen ad vejen, men 

jeg forsøger jo at gøre gode ting 
og have et professionelt blik ind 
i de ting, vi gør. I og med at vi 
har lagt meget ud til skolerne og 
investeret massivt i skolevæsenet 
i Køge, er det svært at komme på 
kant med nogen.

Til kommunalvalget 16. novem-
ber er vores store slagnummer, at 
vi skal ned på maksimalt 24 børn i 
klasserne. Vi må være 28. I Køge 
har vi et gennemsnit på 22, men 
vi skal have maksimumantallet 
ned. Vi skal også have istandsat 
skolerne, så de er tidssvarende. Og 
så skal man hele tiden se på, om 
skolestrukturen er den rigtige”.

mbt@folkeskolen.dk

I starten trak jeg mig  
fra alt om skolen

F OTO

Nanna Navntoft
O R D

Maria Becher Trier 

Thomas Kielgast, 58 år, er skoleleder og byrådspolitiker og har 
siddet i byrådet i Køge siden 2009. Først for Socialdemokratiet, 
i 2013 stiftede han lokallisten Ny Centrum, og i 2015 blev han 
valgt ind for Socialistisk Folkeparti. 

Vikarierede et halvt år som borgmester. Har været Danmarks-
mester i 3.000-meter løb og deltaget i to verdensmesterskaber.  
Er til daglig skoleleder på Hastrupskolen i Køge.

“På skolen er jeg ikke enig med 
alle politisk, men når vi diskute-
rer, kan jeg sige, at jeg har været 
med til at sikre, at vi bruger flere 
penge på skoler og daginstitutio-
ner. I de 12 år jeg har været med, 
er vi gået fra indeks 95 til indeks 
103 – det vil sige, at vi bruger 
mere end landsgennemsnittet. Det 
har været en fantastisk rejse at 
investere mere i skolen. 

Det, jeg er mest stolt over, er, 
at vi har fået skabt en kultur, 
hvor meget indflydelse er hos den 
enkelte skolebestyrelse og hos 
den enkelte skole. Det betød for 
eksempel, at vi kunne gå forrest 
og forkorte skoledagen, da mulig-
heden bød sig. 

Jeg er mindst stolt af budgetfor-
liget i 2018, hvor vi blev nødt til 
at spare på lejrskoler. Vi skulle fin-
de penge på folkeskoleområdet, så 
der gik vi med til at sløjfe lejrsko-
lerne. Heldigvis fik vi genindført 
dem med færre dage året efter, og 
nu er de fuldt genindført igen. 

I 2011 halverede vi personalet i 
vores skolefritidsordning. Det var 
rædselsfuldt. Det gjorde ondt helt 
ind i sjælen. Men det var nød-
vendigt, for der manglede penge. 
Det er to ting, hvor jeg kan få lidt 
ondt i maven.

Det er megasvært at være sko-
leleder i samme kommune, som 
jeg sidder i byrådet i. I starten 
trak jeg mig fra alt, der handlede 
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Vi er fem 
lœrere i 
udvalget F OTO

Nanna Navntoft

O R D

Maria Becher Trier

Frederik Germann, 24 år, er lærerstuderende og har siddet i 
byrådet i Halsnæs Kommune for Venstre siden 2017. Ved siden af 
posten i kommunalbestyrelsen er han studerende på 
læreruddannelsen på UC Syd.

Har siden 1. august 2020 arbejdet fuld tid som lærer på 
Hundested Skole i Halsnæs, hvor han underviser i dansk, historie 
og kristendomskundskab. Er færdiguddannet lærer til sommer. 

“Jeg arbejder meget. Jeg læser 
fuldtid til lærer på UC Syd på 
den digitale uddannelse, og så 
blev jeg i sommer klasselærer 
i to klasser, så det fylder. Jeg 
drives af at arbejde meget. Jeg 
arbejder nok en 60-70 timer om 
ugen. Jeg genopstiller til kom-
munalvalget 16. november, fordi 
jeg har mere på hjerte. Der er 
flere sager, jeg gerne vil gå ind i 
på børne- og skoleområdet. 

I den periode, der er gået, er 
jeg stolt af at have været med 
til at få gennemført den største 
indsats i kommunens historie på 
ordblindeområdet. Vi var håbløst 
bagud, men nu er vi kommet på 
banen. Jeg er også stolt over, at 
vi har fået en natbus. Men der er 
også ting, jeg ikke er stolt af. Vi 
har haft en kæmpe sparerunde. 
Det var ikke sjovt at være med til. 

Jeg synes ikke, det er svært 

at være i kommunalbestyrelsen 
i den by, hvor jeg arbejder som 
lærer. Som udgangspunkt går jeg 
ikke ind i sager, der rammer mit 
arbejde, men jeg sidder faktisk 
i skoleudvalget. Der er vi syv 
medlemmer – og de fem er læ-
rere. Så jeg er ikke ene om det. 
Når noget rammer min skole, 
trækker jeg mig, og min parti-
fælle, som også sidder i udval-
get, tager over. Hvis der er noget 
med økonomi, som kan ramme 
min skole, må jeg træde ud. Men 
jeg har faktisk ikke prøvet at 
være inhabil endnu. 

Over for forældre, elever og 
kolleger prøver jeg at nedtone, at 
jeg er politiker, men man bliver 
hurtigt et kendt ansigt. Hvis der 
er en sag, der rører sig i kommu-
nen, og forældre siger noget, der 
har politisk karakter, så må jeg 

bare bide mig i tungen. For man 
skal skille det ad, og jeg oplever 
en stor respekt, selv om de på 
skolen godt kan joke med politik. 

Der er også gode ting ved, at 
jeg er aktiv i politik, når jeg er 
på skolen. Jeg behøver for ek-
sempel ikke svare, når børnene 
spørger: ’Hvem stemmer du på 
til valget?’, for alle ved det jo.

Hvis jeg bliver valgt til en pe-
riode til, vil jeg kæmpe for, at vi 
så vidt muligt skal have inklusi-
onen til at fungere i folkeskolen. 
Vi skal sørge for, at vi fortsat får 
en høj faglighed, og det gør man 
kun, hvis man får inklusionen 
til at spille. Fagligheden betyder 
meget for mig, og det kræver en 
høj trivsel blandt medarbejdere 
og elever”. 

mbt@folkeskolen.dk

”Jeg genopstiller til kommunalvalget, 
fordi jeg har mere på hjerte. Jeg 
brænder for børn og unge og 
skoleområdet. Det står mig meget 
nært, hvordan vi kan skabe de bedste 
folkeskoler”.
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Forskning

ELEVER 
LÆRER 
NEMMERE 
I KLASSEN 

Det fysiske klasseværelse giver en usynlig læringskulisse, som rent neurologisk 
stemmer eleverne til læring. Neurobiolog og dr.pæd. Theresa Schilhab peger 
på lyde, dufte, spejlneuroner, kemiske signaler og fællesskab blandt eleverne 
som tavse, ubevidste gevinster for undervisningen – og som lærere kan 
arbejde med bevidst. 

Måske oplevede du ligesom mange andre læ-
rere, at dine elever under coronanedlukninger-
ne mistede koncentration, fik faglige huller og 
tabte meningen med det hele? Helt naturligt, 
hvis vi tager de neurovidenskabelige briller på. 

For selv om den vestlige filosofi tilbage til 
de gamle grækere har bygget på en tankegang 
om, at krop og sind er adskilte, og at læring 
sker i sindet, så har hjerneforskning og neu-
rovidenskab de seneste årtier vist, at krop og 
sind er tæt forbundne. Og at vores hjerne er 

udstyret til at lære i en kontekst – materielt, 
fysisk og socialt. 

“Når vi taler om læring, spiller både rumlige 
omgivelser, dine handlinger i dem, fysiske 
ting og sociale relationer en enorm rolle på det 
neurale niveau. Det sker ubevidst og usynligt 
for os, men netop de tavse læringsprocesser er 
grunden til, at langt de fleste skoleelever har 
nemmere ved at lære nyt, når du som lærer 
underviser dem i klasseværelset frem for på 
skærmen”, siger Theresa Schilhab, neurobio-

log, dr.pæd. og lektor på Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus 
Universitet. Hun forsker blandt andet i sam-
menhængen mellem læring, hukommelse og 
neural aktivitet. 

STØTTEPUNKTER I 
DET FYSISKE RUM

Umiddelbart kan det lyde mærkeligt, at 25 
folkeskoleelever, med hvad der følger af lugte, 

ORD Dorthe Kirkgaard Nielsen
FOTO Iben Gad
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ELEVER 
LÆRER 
NEMMERE 
I KLASSEN 

larm og andre distraktioner, har nemmere ved 
at tilegne sig og huske viden, når det sker i 
et rum tæt sammen – end hver for sig. Men 
fra et neurobiologisk perspektiv giver det 
god mening, og tankegangen læner sig op ad 
det videnskabelige felt embodied cognition. 
Det handler om, hvordan hele kroppen og de 
omgivelser, den befinder sig i, er involveret i 
læring og kognitive processer. 

“Fra naturens side er vi udstyret til at lære i 
de omgivelser, vi er en del af. Vi er afhængige 
af støttepunkter i det fysiske rum. Klassevæ-
relset er som en usynlig læringskulisse, der 
hjælper os at til huske den viden, vi tilegner 
os, helt uden for vores bevidsthed. Fordi det 
fysiske klasserum er bærer af betydning, af 
mening – forstået på den måde at den fysiske/
materielle kontekst, som bygninger – her en 
folkeskole – består af, er noget, vi ubevidst 
har medlært. Det spiller en kæmpe rolle for 
at trigge nogle erindringer om, hvad der skal 
ske, når vi sidder her”, siger Theresa Schilhab.

Eller sagt på en anden måde: Fordi de 
danske folkeskoleelever gennem både dag-

institution og grundskole har vænnet sig 
til nogle bestemte rutiner omkring læring 
og undervisning, er disse rutiner indlejret i 
hjernen. I klassen ved eleverne helt ubevidst, 
at de skal sætte sig ned, bevare roen og rette 
opmærksomheden mod læreren, og alt det gør 
læringen nemmere. 

“Rent neuralt får man en masse foræret, 
fordi hele situationen, bygningen og rummet 
stemmer en til læring – ud fra en masse tidli-
gere erfaringer. Den måde, bordene er placeret 
på, læreren, der går frem og tilbage i klasselo-
kalet på en bestemt måde, alle de rutiner, der 
knytter sig til undervisning, har en betydning. 
Der kan godt være udfald, man kommer må-
ske til at snakke med sidemakkeren, men hele 
situationen hjælper til at fastholde en i læ-
ringssituationen”, forklarer Theresa Schilhab.

KONTEKST ER AFGØRENDE 
FOR LÆRINGSSITUATIONEN

I det øjeblik man omlægger til digital under-
visning i elevernes egne hjem, falder de tidli-

OM THERESA 
SCHILHAB   
Uddannet neurobiolog og filosof 
fra Københavns Universitet. 
Har altid haft læring, rent 
neurobiologisk, som sit felt.  

Dr.pæd., ph.d., lektor på 
Institut for Pædagogik og 
Uddannelse (DPU) på Aarhus 
Universitet. Før ansættelsen på 
DPU ansat på Learning Lab 
Denmark. 

Formand for Emlearning, nordisk 
netværk for embodied learning, 
og forskningsleder på 
forskningsprojektet Naturlig 
Teknik støttet af Nordea-fonden. 

 

"Vi er afhængige af støttepunkter i det fysiske rum", forklarer forskningsleder Theresa Schilhab.



38

Spejlneuroner gør, at vi ubevidst "mimer" hinanden. Det kan lærere udnytte i klasselokalet, siger Theresa Schilhab.

Forskning



F o l k e s k o l e n   1 8   2 0 2 1   39 

gere erfaringer i forhold til undervis-
ning væk. Alt det, der normalt foregår 
i elevens værelse og hjem, blender nu 
ind i læringssituationen. 

“Læring er meget mere end det, vi 
bevidst erkender. Når der bliver sagt 
en sætning, prøver vi at afkode, hvad 
den betyder, men for at den sætning 
overhovedet er meningsfuld, sker det 
i et hav af tavse processer; kropslige, 
sanselige. Temperaturen i lokalet, 
den kropslige fornemmelse af stolen, 
musklernes grad af spændthed, lydene 
ude fra gangen, duften af skolen – alt 
det, der giver en reminder om, hvorfor 
vi er her, hvad det er for en kontekst 
– gør det nemmere for viden at fæstne 
sig”, siger Theresa Schilhab.

Hjemme vil eleverne i stedet få duf-
ten af søvn fra den varme fjerdyne på 
sengen eller måske lyden og lugten af 
ristet brød ude fra køkkenet. 

“Konteksten er enormt afgørende 
for, hvad det er for en betydning, man 
tillægger det, man skal lære, forstå og 
huske. Når eleverne sidder hjemme, 
kører der nogle tavse processer, som 
forstyrrer og giver dem fornemmelsen 
af, at det ikke er så seriøst, at vi nu er i 
gang med en sovesituation, en spisesi-
tuation – og ikke en læringssituation”. 

EN BEGEJSTRET LÆRERS 
KEMISKE SIGNALER SMITTER

I det fysiske klasserum omgivet af 
andre elever hjælper både kemiske 
signaler og spejlinger desuden lærin-
gen på vej. 

“Vi mennesker påvirker hinanden 
med kemiske signaler; feromoner, 
kemiske duftstoffer, som spejler vores 
emotionelle tilstand. Vi kan hverken 
se dem eller styre dem, og man skal 
være fysisk tæt på hinanden for at bli-
ve påvirket af dem. Men de kemiske 
signaler er også med til at stemme et 
klasserum til læring og få eleverne til 
at føle sig godt tilpas, fordi man for 
eksempel udsender signaler, der viser 
imødekommenhed, nærhed og tryg-
hed”, fortæller Theresa Schilhab. 

Det er alment kendt, at mennesker 
spejler sig i hinanden.

“Vi mennesker har en tilbøjelighed 
til at imitere dem, vi ser op til, har re-
spekt for eller føler os underlegne i for-
hold til. Så tit kan kammerater, der er 
ret kvikke, være gode spydspidser for 
læring, fordi deres engagement, energi 
og motivation kan smitte af på andre”.

På samme måde spiller lærerne en 
kæmpe rolle, understreger forskeren: 

“Hvis en lærer kommer ind i klas-
sen og er begejstret for sit fag, kan 
begejstringen smitte af på eleverne”. 

DER ER LÆRING
I AT ”EFTERABE” 

Rent neurovidenskabeligt har man 
siden 1990’erne haft øje for spejlneu-
roner, hvor forskere har fundet ud af, 
at visse nerveceller understøtter, at 
vi bedre imiterer hinanden – også før 
man rent faktisk udfører den imiteren-
de handling. For eksempel hvis en per-
son, der sidder over for en, bøjer sin 
finger – vil man automatisk selv have 
lyst til at bøje sin finger, men allerede 
inden man begynder at bøje den, er ens 
nerveceller gået i gang med at forbere-
de sig på at bøje fingeren. 

“I et klasseværelse kan spejlneuro-
ner have virkning i forhold til, at en 
klassekammerat samler sin blyant op, 
måske retter opmærksomheden mod 
tavlen eller i sit kropssprog markerer 
engagement. Det får andre til at gøre 
det samme”.

På samme måde kan andres smil 
smitte af. 

“Som en af mange tavse processer 
i et klasserum kan din krop ubevidst 
blive stemt til læring og god energi, 
fordi en anden, du har respekt for, 
smiler. I har godt nok matematik, men 
han smiler, og pludselig føler du dig 
godt tilpas. Her kommer spejlneuro-
nerne ind som et element, hvor du fak-
tisk kan tappe andres energi. Det kan 
selvfølgelig også gå den anden vej, 
hvis dine kammerater er sure”, siger 
Theresa Shilhab. 

Når en lærer skriver på tavlen, kan 
spejlneuronerne også sætte ind – og 
give eleverne lyst til at skrive.

Den sociale kontekst i det fysiske 



40

klasserum spiller også ind – gruppens dy-
namik, energien blandt eleverne, men også 
i forhold til at give undervisningen mening. 
Når eleverne sidder sammen med andre i en 
klasse, der skal lære det samme, kan selv det 
kedelige blive meningsfyldt.

LÆS ”SNEDRONNINGEN” 
UDENFOR I KULDEN

Det sociale fællesskab og de indlejrede dufte, 
lyde og rutiner er alt sammen noget, lærere 
kan bruge. 

“En læringssituation er ekstremt kompleks 
– et miskmask af fysiske omgivelser, fysisk 
aktivitet, erfaringer, lugte, lyde, hvordan vi 
føler os, din attitude som lærer og gruppen af 
elever”, siger Theresa Schilhab.

Hun opfordrer til, at lærerne bliver mere 
opmærksomme på, at de kan understøtte de 
mange tavse processer.

“Når man indretter klasseværelser, skal man 
tænke over, hvordan man bedst kan stimulere 
og trigge læring, og det handler både om, 
hvad der hænger på væggene, om lysindfald, 
lyde, lugte og farver på væggene”.

“Står der ildelugtende skraldespande, væk-
ker det rent neurologisk en følelse af afsky, og 
man vil bare gerne væk derfra, og det stem-
mer ikke til læring”.

Gruppedannelser med særlige elever som 
spydspidser for læring er også vigtigt at have 
for øje. Og særligt for de mindre elever er 
materielle ankre for læring afgørende. Skal 
mindre børn lære om en ræv, hjælper det på 
læringen, hvis de rent faktisk sidder i et bio-
logilokale – med en udstoppet ræv i rummet. 
Eller når klodser bruges til at lære om rum-
fang i matematik.

“Ræven og klodserne bliver pladsholdere 
for læring, så viden ikke bare fæstner sig rent 
sprogligt, men også fysisk”, forklarer Theresa 
Schilhab. 

Skal man læse H.C. Andersens “Snedron-
ningen”, kan der tilsættes nogle vinterlyde – 
eller måske kan man gå udenfor i frostvejr og 
læse den, opfordrer forskeren.

“Så børnene kan høre vinden i iskrystal-
lerne, se ånden – og igen lære og forstå både 
sprogligt og fysisk”. 

folkeskolen@folkeskolen.dk

VIL DU VIDE MERE
“Læringens DNA” af Theresa 
Schilhab.

“Naturlig læring” af Theresa 
Schilhab og Bo Lindvall. 

“Hvorfor jeg føler det, du føler” 
af Joachim Bauer.

Forskning
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Novo Nordisk Fonden uddeler fire 
priser til naturfagslærere i april 2022. 
Skoleledere og kolleger kan indstille 
frem til 26. november. De to priser er 
til en natur/teknologi-lærer både øst 
for Storebælt og vest for Storebælt 
– lærere fra indskoling og mellemtrin. 
De to andre priser er til lærere, der 
underviser i udskolingen i et eller 
flere af fagene biologi, geografi, fysik/
kemi og matematik. Også her er der 
priser til både øst og vest for 
Storebælt. Priserne er hver på 
250.000 kroner – heraf er de 50.000 
kroner en personlig hæderspris, 
mens de 200.000 kroner går til 
skolen til udvikling af den naturfaglige 
undervisning.

Indstil en  
naturfagslærer 
til pris

novonordiskfonden.dk 

Cybersikkerhed med ultra:bit

spreaker.com/user/videnslyd/
fra-fravaer-til-faellesskab

Tilmeld din klasse læringseventen 
på dr.dk/ultrabitlive

Elever i 7.- og 8.-klasser kan via et undervis-
ningstilbud fra ultra:bit hos DR blive opmærk-
somme på hackernes udspekulerede fælder, 
når vi færdes på internettet. DR-vært Jonas 
Madsen fra Ultra Nyt inviterer elever og 
lærere til en livelæringsevent onsdag den 3. 
november. Her udforsker han hackernes 
metoder og giver gode råd og redskaber til at 
undgå hackernes fælder. Eleverne bliver sat 
på udfordringer undervejs. De møder også en 
”etisk hacker”, der bruger samme metoder 
som hackerne, men som gør det for at 
forhindre cyberangreb.
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Spot/af Helle Lauritsen/hl@folkeskolen.dk

Lyt til elevers grunde til fravær  
Ny podcast med skoleforsker  
Gro Emmertsen Lund i forbindelse 
med bogen ”Fra fravær til fællesskab”.
”Jeg har ønsket at se på det fællesskab, som 
børnene vælger fra med deres skolefravær”, 
siger Gro Emmertsen Lund. Det handler ikke 
om den traditionelle tænkning: Hvad er der 
galt med barnet/familien. Det handler i 
stedet om, hvad der er galt med konteksten. 
Hvorfor kommer Sofie ikke i skole? Hvis man 
spørger hende, kan det handle om, at hun 
føler et stort pres eller ikke har gode venner 

på skolen. En elev fortalte Gro Emmertsen 
Lund, at hun ikke kunne lide at fremlægge i 
klassen, fordi der var meget uro, og alle elever 
sad og kiggede på deres mobil imens. Nu går 
hun på en anden skole, hvor der er ro, når en 
elev fremlægger, og det er meget bedre.
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I 2018 havde danske skolebørn i 
gennemsnit 12 fraværsdage om året, 
og når der så sker en stigning på en 
dag om året, så er vi ude i en meget 
uheldig tendens. Det er noget, vi bør 
bekymre os om, men hvordan skal vi 
bekymre os om det? Det kan ikke nytte 
noget, at vi lader barnet eller barnets 
forældre være bærere af problemet, så 
vi placerer hele ansvaret et sted, hvor 
det ikke er opstået.

Den nye bog “Fra fravær til fæl-
lesskab” sætter fokus på de forhold 
i skolen, som har betydning for, om 
børn møder op i klasseværelset. Det er 
i særdeleshed deres venner, gode relati-
oner til lærerne og ikke mindst motive-
rende undervisning, der gør en positiv 
forskel for deres glæde ved at gå i 
skole. Problemet er i bund og grund, 
at der er nogle i skolerne, der ikke er 
gode nok til at lytte sig ind på, hvad 
det er, som barnet vil væk fra, og hvad 
der skal til for at trække barnet tilbage 

Når skolelivet gør så  
ondt, at man ikke  
længere magter det

 HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN 

Fra fravær til fællesskab
Hvad kan skolen gøre?

FRAVÆR

Gro Emmertsen Lund 
200 kroner/130 kroner e-bog
204 sider
Aarhus Universitetsforlag
 

Anmeldelser

Der fokuseres meget på elevernes fravær, og vi står der med sure miner, 
når eleverne ikke kommer i skole – som om det er elevernes skyld. Ny 
bog gør det klart, at lærere og pædagoger også skal kigge indad og lytte 
til eleverne, for det er dem, der ved, hvorfor de ikke magter skolelivet.

BOG

til skolen. Vi har i mange år været vant 
til at bruge fraværsbegreber som pjæk, 
tilbageholdelse og skolevægring.

Der er to ubekendte i forhold til 
skolefraværet: De fagprofessionelle 
ved ikke, hvorfor det opstår, og det er 
uklart, hvad de fagprofessionelle skal 
gøre ved det. Men noget, man kan 
gøre, er at spørge børnene selv. Det 
har man så gjort i denne bog, hvor der 
medvirker tre børn, og det, de siger, er 
værd at blive klogere på.

Bogen er blevet til på baggrund af 
et ph.d.-projekt, der ser på begrebet 
skolefravær både i en teoretisk ramme 
og i nogle praktiske og metodiske greb, 
hvor handlingspotentialet bliver klart 
for de lærere og pædagoger, der nu skal 
gøre noget for at forebygge fraværet, 
udbygge samarbejdet med forældrene 
og hjælpe eleverne. Desuden indehol-
der bogen nogle forslag til, hvordan vi 
bliver bedre til at se med eleverne og 
ikke på eleverne, hvor vi bliver bedre 
til at lytte ordentligt efter, hvad de si-
ger bag deres vrede og deres gråd.

Jeg var særligt glad for forebyggel-
sesafsnittet og for de afsnit, hvor der 
var præcise og konkrete tiltag til, hvad 
skolen selv kan gøre, og hvordan vi 
samarbejder med forældrene. Det er en 
meget sympatisk bog, der er grundigt 
underbygget af empiri og teori. Herved 
gives mine bedste anbefalinger videre.
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Valg af delegerede fra fraktion 
4 til Danmarks Lærerforenings 

kongres for perioden 
1. april 2022 – 31. marts 2024.

 Der udskrives herved valg af 10 kongres- 
delegerede fra fraktion 4 til Danmarks 
Lærerforenings kongres for perioden fra 
den 1. april 2022 til den 31. marts 2024.

Valg af 10 kongresdelegerede og 2 person-
lige suppleanter for hver af disse, foretages 
på fraktion 4’s årsmøde den 9.- 10. februar 
2022. 

Valgbare er alle almindelige medlemmer 
der på valgtidspunktet er medlemmer af 
fraktion 4. Stemmeberettigede er årsmøde-
deltagerne.

Kandidatforslag kan fremsættes både for-
ud for årsmødet og på selve mødet. Hvert 
kandidatforslag skal for at være gyldigt 
indeholde navn, adresse og medlemsnum-
mer for både kandidaten og 1. suppleant 
samt 2. suppleant.

Gyldige kandidatforslag, der er indkommet 
forud for årsmødet, udsendes sammen 
med den endelige dagsorden.  

Kandidatforslag, der ønskes udsendt forud 
for årsmødet, skal sendes til Danmarks 
Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 
København K eller pr. mail til valg@dlf.org, 
og skal være foreningen i hænde senest 
fredag den 10. januar 2022 kl. 16.00.

Gordon Ørskov Madsen
formand

BOG

Når man har en lille fyr i familien, der synes, at sko-
len er for larmende og utryg, så har man øjeblikkeligt 
øjne og ører på stilke, når man får norske Gro Dahles 
“Grævlingedage” i hænderne. Forfatteren er så god til 
nænsomt og ordentligt at behandle tunge temaer og 
svære følelser og har en perlerække af indtrængende 
og interessante billedbøger om svære emner bag sig. 
Illustrationerne til “Grævlingedage” står datteren Kaia 
Dahle Nyhus for, og de er holdt i mørkere og mørkere 
farver, alt som handlingen skrider frem. Samtidig bli-
ver hovedpersonen Pelle mere og mere gennemsigtig, 
og til sidst bliver han en grævling, der bare tænker på 
at komme ind i sin hule under sengen.

Ingen forstår ham tilsyneladende, indtil det viser 
sig, at Pelles far også engang var en grævling. Og så 
kommer der hul på bylden: Pelle fortæller om gruppe-
arbejde, fritime, vikarer, omklædning, larmen på gan-
gen, råben og skrigen, snakken i munden på hinanden.

“Det er ikke én ting, det er det hele”, siger Pel-
le. Det forstår far, tænk, at far forstår! Det fører til en 
vigtig snak med skolen, og det har effekt. Pelle finder 
også frem til sin egen lille oase på (skole)biblioteket, 
hvor der er ro og orden, og hvor man kan sidde stille 
og roligt med en bog og møde voksne, man er tryg 
ved. En vigtig og unik funktion, som skolebiblioteker 
har haft igennem tiderne, og som man ikke bør give 
køb på, bare fordi det er blevet moderne tider med 
læringscentre og deslige.

“Grævlingedage” er en stærk og vigtig billedbog, 
der vil være god i indskolingen, men også relevant 
højere oppe i skolesystemet, hvis man har lyst til at 
arbejde med det psykologiske og billedmæssige.

BENT RASMUSSEN

Grævlingedage 
hver dag

Grævlingedage 

SKØNLITTERATUR 

Gro Dahle 
230 kroner
48 sider
Jensen & Dalgaard
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Vi søger en leder til vores skole for børn med
generelle indlæringsvanskeligheder, der

evner at opbygge tillid og opnå følgeskab.
Du skal sammen med resten af

ledelsesteamet være med til at
skabe gode rammer for medar-

bejdertrivsel og fortsat faglig 
udvikling, så kerneopgaven 

løses bedst mulig.

svendborg.dk/job  -  Ansøgningsfrist søndag d. 28. oktober 2021
Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg 
Tlf. 6223 3000 
www.svendborg.dk 

Følg os på  
facebook

Drømmer du om  
at gøre en forskel?
Vi søger fortsat en daglig leder af 
Byhaveskolen i Svendborg Kommune
For at få et bredere ansøgerfelt 
har vi forlænget ansøgningsfristen.

 

Jobannoncer
fra

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
så kommer du direkte til annoncen.  

De farvede blokke henviser til tre kategorier.

Naviger til den region, der er relevant for dig,  
og find dit næste drømmejob.

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

SJÆLLAND & ØER

JYLLAND

FYN & ØER

Haahrs Skole, 5700 Svendborg

Haahrs Skole søger viceskoleleder
• Ansøgningsfristen er den 28. okt. 2021

Kvik-nr. 82740739

Svendborg Kommune, 5700 Svendborg

Daglig leder af Byhaveskolen i Svendborg 
Kommune
• Ansøgningsfristen er den 28. okt. 2021

Kvik-nr. 82770589

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Vestre Skole – en attraktiv 
byskole i centrum af Odense
• Ansøgningsfristen er den 07. nov. 2021

Kvik-nr. 82776694

Holstebro Kommune, 7500 Holstebro

Specialskoleleder til Specialkompetence 
Holstebro
• Ansøgningsfristen er den 09. nov. 2021

Kvik-nr. 82723724

Vrigsted Efterskole, 7140 Stouby

Søger lærer til dansk, engelsk, linjefaget sport
• Ansøgningsfristen er den 23. okt. 2021

Kvik-nr. 82723859

Vejlefjordskolen, 8721 Daugård

Efterskolelærer – dansk, engelsk  
og gerne fitness
• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82789099

Glostrup Kommune, 2600 Glostrup

Afdelingsleder til Glostrup Skole, afdeling 
Søndervang
• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82707583

Rygaards Skole, 2900 Hellerup

Skoleleder til Rygaards Skole
• Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2021

Kvik-nr. 82717840

Absalons Skole, 4000 Roskilde

Genopslag: Ambitiøs skoleleder til Absalons 
Skole i Roskilde Kommune
• Ansøgningsfristen er den 29. okt. 2021

Kvik-nr. 82729444

Københavns Kommune, 2100 København Ø

Kommunikativt stærk skoleleder med 
ambitioner på elevernes vegne søges
• Ansøgningsfristen er den 30. okt. 2021

Kvik-nr. 82741660

Lærerjob.dk
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Mørkhøj Skole, 2860 Søborg

Faglig leder til udskolingen på Mørkhøj Skole
• Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2021

Kvik-nr. 82776696

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Strandgårdskolen søger en lærer til matematik 
og engelsk på 7. årgang
• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82676951

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Pædagog, som har erfaring med børn med 
særlige behov, søges
• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82707195

Øbro Fri Skole, 2100 København Ø

Øbro Fri Skole søger en lærer til vores 
nuværende 1. klasse
• Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2021

Kvik-nr. 82713302

Stenløse Privatskole, 3660 Stenløse

Dansklærer (ældste)
• Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2021

Kvik-nr. 82717833

Langhøjskolen, 2650 Hvidovre

Lærer - Langhøjskolen søger to lærere
• Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2021

Kvik-nr. 82723564

Lyngholmskolen, 3520 Farum

Vi søger en stjernebørnehaveklasseleder eller 
stjernelærer til vores MiniUnivers (0.-1. årgang)
• Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2021

Kvik-nr. 82729376

Albertslund Lille Skole, 2620 Albertslund

Overbygningslærer med matematik og fysik
• Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2021

Kvik-nr. 82736571

Rudersdal Kommune, 2950 Vedbæk

Dansk- og engelsklærer til Trørødskolen
• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82734801

Familieinstitutionen Topshøj, 4180 Sorø

Lærer til mellemtrin eller udskoling – søges til 
lille dagbehandlingsskole i Sorø
• Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2021

Kvik-nr. 82743022

Køge Kommune, 4600 Køge
 
Lærer til udskoling på heldagsskole 

• Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2021

Kvik-nr. 82740710

Egedal Kommune, Distriktsskolen Ølstykke, 3650 Ølstykke

Maglehøjskolen søger matematiklærer til 
udskolingen
• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82740681

Fjordlandsskolen, 4050 Skibby

Dygtig lærerkollega til vores udskoling på 
Fjordlandsskolen
• Ansøgningsfristen er den 23. okt. 2021

Kvik-nr. 82741608

Gentofte Kommune, 2920 Gentofte

Skolen på Strandvejen søger  
1-2 nye lærere
• Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2021

Kvik-nr. 82742866

Gilbjergskolen, 3250 Gilleleje
 
Matematiklærer til Gilbjerskolens 0.-6. årgang 

• Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2021

Kvik-nr. 82746809

Syvstjerneskolen, 3500 Værløse

Lærer til ADHD-afdelingen på Syvstjerneskolen 
i Furesø Kommune
• Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2021

Kvik-nr. 82752302

Lejre Kommune, 4330 Hvalsø
 
Lærer til udskolingen 

• Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2021

Kvik-nr. 82752304

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse
 
Lærere til Antvorskov Skole 

• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82757483
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Bugtskolen, 2670 Greve
 
Specialskole i Greve søger uddannede lærere 

• Ansøgningsfristen er den 21. okt. 2021

Kvik-nr. 82769612

LIFE Fonden, 2800 Kgs. Lyngby

Undervisere med fokus på  
naturfagene i grundskolen
• Ansøgningsfristen er den 30. okt. 2021

Kvik-nr. 82769728

LIFE Fonden, 2800 Kgs. Lyngby

Undervisere med fokus på  
naturfagene i grundskolen, Odense
• Ansøgningsfristen er den 30. okt. 2021

Kvik-nr. 82769734

Borup Skole, 4140 Borup
 
Lærere til Borup Skole 

• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82769881

10. Klasseskolen i Hillerød, 3400 Hillerød
 
Lærer til undervisning i dansk og psykologi 

• Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2021

Kvik-nr. 82776622

Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Vi søger indskolingslærer med linjefag  
i dansk og engelsk
• Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2021

Kvik-nr. 82775865

Allerød Kommune, 3450 Allerød

Lillevang Skole søger en tysklærer til 
udskolingen
• Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2021

Kvik-nr. 82777750

Niels Steensens Gymnasium, 2100 København Ø
 
Skolebibliotekar – lærer 

• Ansøgningsfristen er den 10. nov. 2021

Kvik-nr. 82788423

Solvangskolen, 3520 Farum

Dansklærer, læse- og/eller PLC-vejleder til 
Solvangskolen
• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82788488

Vestegnen HF & VUC, 2620 Albertslund

Udviklingsorienteret ordblindelærer med stærke 
faglige og pædagogiske kompetencer søges
• Ansøgningsfristen er den 10. nov. 2021

Kvik-nr. 82788554

Søndermarkskolen, 2000 Frederiksberg

Søndermarkskolen på Frederiksberg søger en 
dygtig og engageret læsevejleder
• Ansøgningsfristen er den 26. okt. 2021

Kvik-nr. 82788544

Fredensborg Skole, 3480 Fredensborg

Fredensborg Skole søger lærer til matematik, 
fysik/kemi og biologi til udskolingen
• Ansøgningsfristen er den 28. okt. 2021

Kvik-nr. 82801471

Tølløse Slots Efterskole, 4340 Tølløse
 
Medielærer – Tølløse Slots Efterskole 

• Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2021

Kvik-nr. 82765215

Asgård Skole, 4600 Køge

Lærere til Asgård Skole
• Ansøgningsfristen er den 05. nov. 2021

Kvik-nr. 82788557

Lindegårdsskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Håndværk/design – er det dig?
• Ansøgningsfristen er den 23. okt. 2021

Kvik-nr. 82794322

Buddinge Skole, 2860 Såborg

Dansklærer og teamspiller til Buddinge Skole
• Ansøgningsfristen er den 26. okt. 2021

Kvik-nr. 82794494

Lindegårdsskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Idrætslærer til mellemtrin og udskoling – er 
det dig?
• Ansøgningsfristen er den 23. okt. 2021

Kvik-nr. 82794517

Lindegårdsskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Lærer til støtteopgaver på mellemtrin og i 
udskoling
• Ansøgningsfristen er den 23. okt. 2021

Kvik-nr. 82794529
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret 
 og læs hele annoncen

Lærerjob.dk

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

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.

Estepona, Costa del Sol, 
Andalusien

Sommer 2022? Se www.lafuente.dk. 
Dejlig 3-vær. lejlighed i stueplan 
m. 2 terrasser – maks. 4 prs. Smuk 
have m. pool.

Telefon: 27 10 79 70
Mail: info@lafuente.dk
Hjemmeside: lafuente.dk

Lindegårdsskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Matematiklærer til mellemtrin – er det dig?
• Ansøgningsfristen er den 23. okt. 2021

Kvik-nr. 82794530

Den Frie Fakkel, 1422 København K

Engageret klasseleder med pædagogiske 
superkræfter til Den Frie Fakkel
• Ansøgningsfristen er den 11. nov. 2021

Kvik-nr. 82795316

Københavns Kommune, 2300 København S

Ambitiøs læsevejleder til Skolen på Amagerbro
• Ansøgningsfristen er den 23. okt. 2021

Kvik-nr. 82717933

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Læsevejleder til Vibeholmskolen
• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82717934

Skolen ved Nordens Plads, 2000 Frederiksberg

Vejleder søges til specialskole og almenområdet
• Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2021

Kvik-nr. 82718547

Poppelgården Familiecenter, 2650 Hvidovre

Poppelgården Familiecenter søger lærer til 
Ustart
• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82751754

Kompetenceenheden, 4100 Ringsted

Tale-høre-konsulent/audiologopæd til 
Kompetenceenheden i Ringsted Kommune
• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82758101

Halsnæs Kommune, 3390 Hundested

Erfaren lærer til lille autismetilbud
• Ansøgningsfristen er den 24. okt. 2021

Kvik-nr. 82757821

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Inklusionspædagog til Fremtidens Skole
• Ansøgningsfristen er den 26. okt. 2021

Kvik-nr. 82800748
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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

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 19
Blad nr. 20
Blad nr. 21

19. oktober  

2. november

16. november

4. november

18. november

2. december

26. oktober

9. november

23. november

Vi er eksperter i skolerejser!
www.eurotourist.dk

98 12 70 22
Ring på

Næste nummer af

udkommer torsdag den 4. november
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151.000 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 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

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@folkeskolen.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 (orlov) 
pai@folkeskolen.dk

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Andreas Gram Friedrichsen
agf@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 (orlov) 
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Caroline Schrøder
community manager 
debat@folkeskolen.dk

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

Forsidefoto:  
Jonas Pryner Andersen
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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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds



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.

I konkurrencen om at blive bedst i regnearket 
på forvaltningen handler det hele om marginal 
gains. Her er inspiration til at få et forspring.

Eksamen
Efter et velplaceret los over skinnebenet under  
eksamensbordet tænker man sig altså lige om en  
ekstra gang, inden man siger der Mutter igen.

Fravær
Kig ned på bageste række i ydertimen fredag 
eftermiddag og spørg dig selv, om de elever, der  
ikke er i skole, i virkeligheden er mindre til stede.

Nationale test
Her kan I ikke gøre noget. De måler alligevel, som vinden blæser.

Kompetencedækning
Hvis ikke den julefrokost, der endte på karaokebar, skulle give 
hele lærerkollegiet linjefagskompetence i musik, så ved jeg 
ikke, hvad der skulle.

Kantinen
Er der virkelig nogen, der tjekker, om den “vikingegryde”, 
der har stået og boblet på komfuret siden sidste onsdag, er 
90 eller 57 procent økologisk?

Skolefodbold
Der er indtil flere olierige diktaturstater, der endnu ikke ejer 
et fodboldhold. Og kan Brian “Babyface” Laudrup helt ærlig 
ikke stadig gå for en 8.-klasseelev – for den rette pris?

Skolefoto
Hvorfor stoppe ved at photoshoppe bumserne væk i udsko-
lingen? Med det rette filter kan gruppebilledet af personalet 
sagtens komme til at ligne promomateriale for den nye sæson 
af “Paradise Hotel”.

Vi cykler til arbejde
Du skal ikke fortælle mig, at det er første gang, din mærkelige 
kollega med den forvaskede Pink Floyd-T-shirt har flækket lidt 
præstationsfremmende stoffer sammen efter arbejdstid i 
fysiklokalet.

Sådan kan din skole fuske 
sig til bedre resultater
Sådan kan din skole fuske Sådan kan din skole fuske 
sig til bedre resultatersig til bedre resultater

USKOLET
VE D  AN D R E AS  B RØ N S  R I I S E
USKOLET
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Som medlem af DLF er du medejer af Lån & Spar og får  
særlige fordele. Danmarks højeste rente på din lønkonto  
er en af dem. Du får også en økonomisk helhedsrådgivning 
af din personlige bankrådgiver, der har sat sig ind i arbejds- 
og lønvilkår for lærere. 

Det sidste er vigtigt, når det gælder din bolig. Uanset om  
du skal købe, sælge eller leje, kan du regne med kvalificeret 
rådgivning fra en, der kender din økonomi. Køb af villa, 
lejlighed eller andelsbolig er nok den største økonomiske 
beslutning, du kommer til at træffe, så hvorfor ikke udnytte 
alle dine fordele?

Skal du  
handle bolig? 

Ring 3378 1930, 
book på lsb.dk/dlf 

– eller skriv til:
 dlf@lsb.dk

Boligøkonomi 
bliver nemmere, 
når du ejer 
din bank

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Har dine elever et fritidsjob? Og kender de deres
rettigheder? Vi giver eleverne en god start på arbejdslivet.

Fagbevægelsens Skoletjeneste underviser 7.-10. klasse i hele Danmark. 
Vi underviser i, hvilke rettigheder og pligter eleverne har i deres fritids-
job. Vi taler også om, hvor rettighederne kommer fra. Derfor underviser 
vi i Den Danske Model og hvilken rolle fagforeninger spiller i samfundet 
og for den enkelte.

Lyder det spændende og aktuelt for dig og dine elever?  
Så vil vi meget gerne besøge jeres klasse.

Læs mere og book et gratis skolebesøg 
allerede nu på: fagbevæglsensskoletjenste.dk

FÅ GRATIS BESØG

AF FAGBEVÆGELSENS

SKOLETJENESTE


