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Lærernes arbejdstid har altid været en kampzone.
L Æ S  S I D E  6

SÅDAN FORKLARER 
DU DIN ARBEJDSTID

FEM ÅR EFTER LOVINDGREB: 
Skolen har  

brug for en ny  
fortælling 

L Æ S  S I D E  1 0
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Følelserne hvirvler rundt i øjeblikket sammen med pollen og forårssolskin. 
Den fine sol spreder glæde, men debatten om Overenskomst 18 – som i skrivende stund 
stadig forhandles – sætter adrenalinen i gang. Ellers gode venner og familiemedlemmer 
risikerer et vrissent svar, hvis de spørger, hvad pokker det nu er med lærerne! Orker 
man at forklare det igen-igen? Eller skal man bare lade, som om man ikke har hørt det? 
Midt i det hele er mange lærere også bekymrede over den kommende prøvesæson. 
De føler sig fanget i et dilemma. Helt tæt på er de nervøse elever, som er i gang med 
at forberede sig – og det gør ondt, at man netop ikke må forsøge på forhånd at afbøde 
virkningerne af strejke og lockout. Nogle lærere er så desperate, at de bliver fristet til 
lige at lægge noget klar, så eleverne kan arbejde videre, selv om der er lukket ned. Men 
så er det jo meningsløst med en konflikt. 

Det er også frustrerende, at man ikke kan få klar besked fra Undervisningministeriet 
om, hvad der sker med aflyst forberedelsestid og aflyste prøver. Hvad skal man sige 
til elever, som oplever, at det er deres fremtid, som kommer i krydsild midt på kamp-
pladsen? 

Følelsen af desperation kan også melde sig, når lærerne 
læser om sig selv som årsagen til, at der ikke for længst er 
landet et resultat. For kampen er rykket ud i offentlighe-
den, og det nemmeste for arbejdsgiverne er at give lærerne 
skylden. Der er jo ingen, som forstår det med normperioder 
og lærerarbejdstid. 

Mange lærere – og undertegnede redaktør – kan blive helt røde i bærret midt i for-
årsidyllen, fordi det tilsyneladende er svært at trænge igennem med, at det denne gang 
ikke kun handler om lærerne. Andre faggrupper har også fået præsenteret udspil, der 
ligner lov 409 – og generelt forsøger arbejdsgiverne i det offentlige at fjerne så mange 
bindinger på arbejdstiden som muligt. Simpelthen fordi det er billigere. 

Men i spinkrigen trives de halve sandheder og mikrofonholderiet. Journalisterne 
glemmer at stille modspørgsmål om, hvorfor arbejdstagerne skulle kaste sig ud i en 
konflikt, hvis arbejdsgivernes tilbud er så rosenrøde, som de bilder journalisterne ind. 
Er der mon en særlig fagforeningsglæde ved en kamikazestrategi, som får alle lønmod-
tagerne i det offentlige til at gå planken ud for egne penge og spare arbejdsgiverne en 
kvart milliard om dagen?

Nej, musketereden handler ikke om, at det er lykkedes Anders Bondo Christensen 
at snøre alle de andre. De andre kan simpelthen se, at hvis de ikke holder sammen, så 
er det dem selv næste gang. 

Så tag en dyb indånding, når du åbner avisen/Facebook/Twitter.  
Det er bare spin. Det er ikke dig. 

 

Forår  
og spin 

Blachman i 8. klasse
»Jeg så en kærlig, modig 
og selvudstillende vok-
sen, der turde både være i 
kontakt og vise sine egne 
mangelfuldheder frem.  
Og jeg kunne lide det«.
Maud Pedersen,  
Folkeskoleforældre

»Jeg bliver deprimeret, 
når jeg ser Blachman 
brede sig over skærmen i 
en skoleudsendelse, hvor 
det (igen-igen) ikke er 
eleverne, der er i fokus, 
men derimod en ’kendis’ 
(det kunne også have 
været Peter Mygind) el-
ler et koncept (mange 
læringsstile fra ’Skolen 
i verdensklasse’). Det er 
utrolig deprimerende, at 
man udstiller folkeskolen 
som et sted, hvor alle ele-
ver faktisk kunne løftes 
(løftes? Et virkelig dårligt 
ord for, at de skal blive 
klogere!) flere meter«.
Bodil Christensen, lektor,  
læreruddannelsen, AalborgUNDERVISNING OG 
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Læs artiklen:  
om Blachman som gæstelærer på 
Frydenhøjskolen side 16
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I N D H O L DI N D H O L D

I kommer tæt på børnene fra Syrien og deres 
nye liv i Jordan – både i flygtningelejren og i 
hovedstaden. I lærer en masse om det spæn-
dende land med den store natur – og mærker 
vingesuset fra de gamle kulturer. Bl.a. oplever 
I ørkenen, kamelerne og beduinerne – og par-
fumemageren og Det døde hav.

 TIL DANSK, N/T, BILLEDKUNST OG TVÆRFAGLIGT
•  Månestenen af Bodil El Jørgensen: Stor elevbog med 

fortælling, fakta og læselet-eventyr.

• Mange nye film fra DR Ultra og Ramasjang.

•  Kreativitet og bevægelse med Mellemøstens 

mosaikker, musik, mad og lege.

•  Masser af gode opgaver: Eleverne læser, undersøger, 

eksperimenterer og formidler.

•  Skab flotte fotohistorier og en digital lågekalender, der 

skal sendes til f.eks. forældrene med fakta og fotos i.

• Website og iPad-app med fakta + elevproduktion.

• Forløb med Virtual Reality og 360 graders film.

• Høj faglighed – alt følger Fælles Mål.

• Lærer-web med alle materialer og opgaveark.

• 60 gratis besøg med Dansk Flygtningehjælp og VR.

Lærerne siger: ”SUPERB materiale, som jeg anbefaler  

til ALLE!” • ”Nemt at gå til” • ”Superflot og fængende”.

 Flygtninge og børneliv i ørkenlandet:

OPDAG JORDAN

Bestil klassesæt nu

U-LANDSKALENDER.DK 
Intropris 249 kr. Prisen stiger 1. juli 

30 elevbøger • 2 lærervejledninger • Gratis web og app

TIL “MÅNESTENEN”

Jordan

LÆRERVEJLEDNING

BODIL EL JØRGENSEN

MÅNESTENEN

Nyt:
1.- 5. klasse

106

Tjenestemændene er  
– næsten – forsvundet

Siden lockouten i 2013 er antallet 
af tjenestemandsansatte lærere, 
der skal arbejde under en lockout, 
svundet ind. Se, hvor få tjeneste

mænd skolerne har.

DEN EVIGGYLDIGE 
KONFLIKT

Lærerne ønsker tid til den gode undervisning, 
politikerne ønsker flest mulige  

undervisningslektioner for pengene.
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à   OVERSIGT

En regnbue 
i hjernen

I seks uger var 
Thomas Blach
man gæstelæ
rer i 8. klasse 
på Frydenhøj

skolen. Se, hvad 
elever og lærer 
siger om den 

kreative under
visning fri for 
målstyring og 
karakterræs.

16 40

Målstyring stresser 
Undersøgelse viser, at 
skolereformens indfø
relse af målstyring er 
den enkeltfaktor, som 
stresser lærerne mest. 

Nye faglige  
fyrtårne på  

folkeskolen.dk
Fem lærere springer ud 
som faglige rådgivere 

og blogger om religion, 
naturfag, fransk og 

tysk, mad samt billed
kunst på Folkeskolens 

faglige netværk.

4436

Hvordan kender 
du en lærer?

Lægen har sin kittel, 
dommeren sin kappe, 
men hvad kender du 

en lærer på? Kronik om 
lærerfagets mangel på 
professionsmarkører og 

et professionssprog. 

?
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Kampen  
    om tiden

Hvorfor er det egentlig, at lærernes arbejdstid 
fylder så meget i væg til væg-dækningen af over-
enskomstforhandlingerne? Der er mange grunde, 
men det handler blandt andet om lærerarbejdets 
særpræg. I skrivende stund ved ingen, hvordan det 
ender.

Siden overenskomstforhandlingerne for fem år 
siden endte i sammenbrud, lockout og lovindgreb, 
har lærernes arbejdstid været reguleret af lov 409, 
og det er skolelederne, der planlægger lærernes 
arbejdstid ude på de enkelte skoler. Lærernes krav 
er igen at få deres arbejdstid aftalt gennem en over-
enskomst, og det er en af de tre knaster, der kan 
sende hele Danmark i storkonflikt.

I dag bliver lærernes arbejdstid opgjort en gang 
om året. Det gjorde den også før lovindgrebet i 
2013, men før lovindgrebet gav en række arbejds-
tidsaftaler på forskellige måder lærerne sikkerhed 
for, at de havde tid til forberedelse og alle de andre 

opgaver, som ligger ud over undervisningen. Så 
kravet om en arbejdstidsaftale handler om at sikre 
lærerne det, de ønsker sig allermest – tid til at for-
berede den gode undervisning af eleverne.

Danmarks Lærerforening (DLF) var godt klar 
over, at arbejdsgiverne i KL ikke ville vende tilbage 
til tidligere tiders aftale. Derfor tog lærernes krav 
til overenskomstforhandlingerne udgangspunkt i, 
at det kun er lærernes arbejdstid, der bygger på en 
årsnorm, mens andre kommunale arbejdstageres 
arbejdstid gøres op over kortere perioder. En del 
af DLF’s arbejdstidskrav til en ny overenskomst var 
derfor formuleret således, da forhandlingerne gik i 
gang for over fire måneder siden: »Arbejdstidsreg-
ler for lærere skal sikre rettigheder, som modsvarer 
øvrige ansattes rettigheder på det kommunale ar-
bejdsmarked«. 

Undervejs i forhandlingerne har DLF foreslået 
både en ugenorm og senest en opgørelse af ar-

Lærernes arbejdstid. Emnet kan i den grad få folk til at se 
rødt. Det er svært for andre at forstå, at lærerne skal have 
særlige regler omkring deres arbejdstid – og sådan har det 
stort set altid været. 

ANALYSE:  

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN OG MARIA BECHER TRIER  
ILLUSTRATION:  
RASMUS JUUL
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SIDSTE DEADLINE 
ER 1. MAJ
 
Ved redaktionens slutning 
klokken 12 mandag den 23. 
april var parterne indkaldt til 
flere møder i Forligsinstitutio-
nen. Forligsmand Mette Chri-
stensen har udskudt strejke- 
og lockoutvarsler to gange. 
Dermed har hun ikke længere 
mulighed for at forlænge for-
handlingerne efter 1. maj. 

Det vil sige, at det offentlige 
Danmark senest på arbejder-
nes internationale kampdag 
ved, om der er indgået en af-
tale, eller om de bliver sendt ud 
i en storkonflikt.

Løber tiden ud, vil strejken 
træde i kraft søndag den 6. 
maj, mens lockouten vil ramme 
lørdag den 12. maj. Erklærer 
forligsmanden sammenbrud 
inden da, vil både strejke og 
lockout træde i kraft fem dage 
efter sammenbruddet.

bejdstiden hvert kvartal. Og det er diskussionen om kvar-
talsnormen, som holdt forhandlerne på det kommunale 
område i Forligsinstitutionen hele sidste weekend. 

Tre temaer er på kryds og tværs vævet sammen i hele 
slagsmålet omkring reglerne for lærernes arbejdstid. 

•  Helt fundamentalt handler konflikten om, at lærere 
historisk set har arbejdet på en anden måde end de 
fleste andre lønmodtagere. Lige siden landsbyskolen, 
hvor læreren ligesom præsten og lægen var en lokal 
standsperson, og som var lærer døgnet rundt, har lærer-
nes tilsyneladende frie liv, mulighed for at gå tidligt og 
arbejde hjemmefra samt lange ferier tirret mange med 
traditionelle lønmodtagerjob.

•  Det andet tema i debatten om arbejdstiden handler om 
dilemmaet mellem at tage ansvar for skolen – og sige 
fra, når vilkårene bliver så dårlige, at man ikke længere 
kan stå inde for sit arbejde. Det ligner det dilemma, 
som socialrådgivere, sygeplejersker og andre fagprofes-
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sionelle oplever. Men lige præcis hvornår er 
undervisningstimetallet skruet så højt op, at 
lærerne ikke kan passe deres arbejde på en 
rimelig måde.

•  Endelig handler striden om arbejdstiden 
også om det forhold, at lærerne ofte ople-
ver, at de ikke får den anerkendelse, de for-
tjener. Op til konflikten i 2013 var gået flere 
år, hvor temaet om, at lærerne underviste 
alt for få timer, var blevet ført frem i offent-
ligheden igen og igen. Det tænder mange 
hårdtarbejdende lærere totalt af.

Driver lærerne den af, når de ikke underviser?
Antallet af undervisningslektioner har 

altid været omdrejningspunktet for de helt 
store slagsmål – selv om indholdet i skolen 
og pædagogikken også har haft sine kampe. 
For hvordan sikrer man sig som arbejdsgiver, 
at lærerne faktisk arbejder de timer, de skal? 
Man kan jo kun tælle, hvor mange timer de 
står og underviser. Kunne de ikke undervise 
noget mere og dermed spare penge for skat-
teborgerne?

Tag bare konflikten i 1973. Folkeskolen 
var – ligesom resten af samfundet – gået over 
til en femdagesuge i 1970, og DLF havde for-
handlet lærernes undervisningstid ned fra 30 
til 27 lektioner. Men så skulle der spares, og 
en stor del af besparelsen blev hentet ved, at 
lærerne blev pålagt at undervise tre lektioner 
mere om ugen.

»Vil det sige, at lærerne skal arbejde 
mere?« spurgte TV-avisens interviewer mini-
steren. »Jeg vil da ikke nægte, at det betyder, 
at lærerne skal bestille noget mere inden 
for deres normale arbejdstid. Det er da et 
udmærket system, hvis børnene slipper lidt 
tidligere, og lærerne slipper lidt senere«, 
sagde Per Hækkerup, som var økonomi- og 
budgetminister.

Det skulle han ikke have sagt. To spræng-
farlige emner: Anerkendelse og antal under-
visningstimer i én potent sætning satte brand 
i de ellers så rolige lærere.

»Vi var samvittighedsfulde tjenestemænd, 
som tog det alvorligt, at vi havde ansvaret 
for at give børnene den bedst mulige under-

visning, og vi syntes, at vi 
havde rigeligt at bestille«, 
sagde en lærer på Skov-
lunde Skole, som sammen 
med mange andre følte sig 
nedgjort af ministerens 
udtalelse.

Rasende lærere ned-
lagde arbejdet på mange 
skoler, på trods af at de 
som tjenestemænd ikke 
havde ret til at strejke. 
Det blev en konflikt, hvor 
lærerne blev beskyldt for 
at »skubbe børnene foran 
sig«, og avisen Information 
skrev, at lærerne »hylede op 
som stukne grise«. Lærerforeningen gik i for-
handlinger, og lærerne opnåede et kompro-
mis, hvor pengene mest blev sparet via færre 
deletimer, mindre rettereduktion, dårligere 
overtidsbetaling og en enkelt ekstra lektion.

Men allerede i 1980 kom det igen på dags-
ordenen, om lærerne nu arbejdede nok.

Her kom resultaterne fra en undersøgelse, 
hvor DLF, Finansministeriet, Undervisnings-
ministeriet og KL havde siddet tre år i en 
arbejdsgruppe og undersøgt lærernes faktiske 
anvendelse af arbejdstiden. Undersøgelsen 
var kommet i stand på DLF’s initiativ, fordi 
en ny lov i 1975 indførte mange nye opgaver. 
Men resultatet førte ikke til den åbenbaring 
hos arbejdsgiverne, som DLF havde håbet. 
Undersøgelsen viste nemlig, at det ikke var 
alle lærere, som arbejdede for meget.

DLF mente, at mange opgaver ikke var 
talt med, og at resultatet derfor var misvi-

sende. Men ministerierne brugte rappor-
ten til at argumentere for, at det ikke var 
nødvendigt at omlægge tjenestetiden for 
lærerne. Det førte til oprør i DLF, og det hele 
endte med en vedtagelse på en kongres i 
1981. Resolutionen gjorde op med en funda-
mental opfattelse af lærernes ansvar for sko-
len: »I konsekvens af regeringens beklagelige 
holdning må Danmarks Lærerforening for 
sit vedkommende fralægge sig ansvaret for 
udviklingen i folkeskolen«, hed det i resolu-
tionen, som de fleste deltagere bagefter har 
lagt stærk afstand til. 

Det var lønarbejderstrategien, som slog 

Forklar din arbejdstid
Kenneth Nielsen har gennem et langt lærerliv forsva-
ret sin arbejdstid. Få her Esbjergs kredsformands råd til, 
hvad du siger, når spørgsmålene om din arbejdstid brin-

ges op. Rækker argumenterne stadig ikke, kan du altid 
tilbyde at bytte arbejde en uges tid – det plejer at virke.

AF ABELONE HORNUM

8 /  F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 8

Lærerne arbejder  
jo kun halv tid!
»De fleste lærere arbejder mellem 40 og 42 timer om ugen. 
Vi sidder ikke foran eleverne i alle 40 timer. Vi forbereder, har 
tilsyn med eleverne og løser andre administrative pædagogi-
ske opgaver. Lige så lidt som en medarbejder i en bank sidder 
foran en kunde alle 37 timer om ugen. Når man arbejder med 
service og velfærdsområder, er en del af arbejdet at gøre sig 
dygtig til det, man skal foretage sig. Som en medarbejder i en 
bank, der forbereder sig til et kundemøde. I lærernes tilfælde 
for at rykke eleverne fra A til B«. 
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til. Men den havde ikke den store 
genklang på lærerværelserne, hvor de 

fleste helst bare ville levere god undervisning.

Timetælleri
Op igennem 80’erne var arbejdstiden et 
konstant debatemne, lige indtil lærerne i 1993 
overgik til ansættelse i kommunerne. Flere og 
flere nye lærere blev ansat som almindelige 
lønmodtagere og ikke som tjenestemænd. 

I den forbindelse havde kommuner og 
DLF forhandlet sig frem til den siden meget 
forkætrede UFØ-tid. Det vil sige, at lærerne 

skulle gøre deres arbejdstid 
op i undervisningstid, for-
beredelsestid og øvrige op-
gaver. Tanken var – en gang 
for alle – at få afgjort spørgs-
målet om, hvorvidt lærerne 
arbejdede nok. For når det 
hele blev talt op, burde den 
diskussion jo være lukket. 

Men sådan skulle det 
ikke gå.

»Det gik desværre galt fra 
dag ét. Kommunedata havde 

udviklet et program, som var så 
bureaukratisk og med så mange fejl, at det 

hele endte fuldstændig kaotisk og kata-
strofalt«, siger den daværende lærer-
formand Martin Rømer i dag i bogen 
»Lærernes kampe«.

Lærerne og skolelederne var rasen-
de, mens store foldeark med tælleske-
maer væltede ud af kopimaskinerne 
ude på skolerne.

»Pludselig var der ingenting, der 
kunne lade sig gøre. Der var kolleger, 
der gav op. Det var helt grotesk, man 
skulle nærmest udøve civil ulydighed 
for at kunne lave god undervisning«, 
sagde en lærer. Systemet tog ikke høj-

de for, at lærerne hadede at tælle timer 
og hellere ville levere god undervisning.
I de kommende år blev der indgået såkald-

te akkordaftaler mange steder. Her opgjorde 
kreds og kommune en gang om året forde-
lingen af arbejdstiden på de tre kategorier. 
Men det var først med en arbejdstidsaftale 
fra 2008, at lærerne kom væk fra en hverdag, 
hvor de talte timer. I stedet var det lærerkred-
sen, som sammen med kommunen aftalte en 
forberedelsesfaktor og nogle puljer i forhold 
til antallet af ugentlige undervisningstimer. 

For den enkelte lærer var forhandlingen 
en sikring af, at der var en »aftalt retfærdig-
hed«, som man kaldte systemet – uden at 
man behøvede at tælle timer.

Men som bekendt varede det kun indtil 
2013, hvor endnu en finansminister fandt 

midlerne til at finansiere en skolereform ved 
at skrue på lærernes undervisningstid. Siden 
2013 har lærernes arbejdstid været reguleret 
af en lov, som muliggjorde, at lærerne skulle 
undervise flere timer. 

Normaliseringer
De nuværende uenigheder om arbejdstiden 
mellem KL og DLF har således lange tråde 
bagud. Men i år har diskussionen fået en ny 
drejning.

I 2013 krævede KL, at lærernes arbejdstid 
blev »normaliseret«. Det endte med en lov, 
lov 409, hvor lærerne fik besked på at være 
på skolen i alle arbejdstimerne – og i øvrigt 
ikke havde nogen aftalt tid til forberedelse og 
for eksempel skole-hjem-samarbejde.

Nu skulle spørgsmålet om, hvorvidt læ-
rerne arbejdede nok, afgøres ved, at de skulle 
være på skolen i al deres arbejdstid – i stedet 
for selv at bestemme, hvornår de ville forbe-
rede sig. At mange lærere følte sig helt udmat-
tede over at skulle begynde deres forberedel-
se umiddelbart i forlængelse af undervisnings-
tiden, gjorde ikke indtryk på KL. Lærerne 
skulle have en arbejdstid som alle andre. 

I 2018 er det så lærerne, der kræver at få 
arbejdstiden normaliseret. 
hjo@folkeskolen.dk og  

mbt@folkeskolen.dk

 

Denne artikel bygger delvist på bogen »Lærer-
nes kampe – kampen for skolen« af Thorkild 
Thejsen.
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Arbejdstid over tid
Se en kort gennemgang af de arbejds-
tidsrammer, som i nyere tid har styret 
lærernes hverdag. Fra dengang lærerne 
var ansat som tjenestemænd, UØF-
tiden, arbejdstidsaftalerne i 1999, 2005 
og 2008 til lov 409.
Læs med på folkeskolen.dk/632101

Skal man virkelig bruge  
timer på at forberede sig, 
når man har været lærer  
i mange år? 
»Det bedste svar starter ofte med et modspørgsmål, nemlig om 
de selv har børn, og hvis det bekræftes, om de har holdt børne-
fødselsdag. Og så beder jeg dem forestille sig at holde det 27 
gange om ugen. Uden at hver undervisningslektion selvfølgelig 
er en børnefødselsdag, men det handler om at have øje på 27 
børn, at have kontakten med dem alle og indfri forventninger, 
der er i den forbindelse. Det plejer at virke«. 

Hvorfor skal lærerne 
have så lange ferier?
»Når nu I misunder os vores sommer- og vinterferie, 
så er det jo et bytte, vi får, fordi vi er på arbejde læn-
gere tid, end I er. Jeg fortæller, at vi ligesom andre 
fuldtidsansatte når op på de 1.680 timer om året, vi 
gør det bare på kortere tid. Det er sådan set ikke for 
vores egen mageligheds skyld, men fordi vi har indret-
tet os efter, hvad forældre og elever ønsker«.
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Kun få tjenestemænd til  
at undervise under en lockout

4.b skal møde til dansktimerne fra 12.00 til 14.10, 
og 7.a skal komme til de efterfølgende tysktimer. 
Sådan lød meldingerne under lockouten i 2013, 
når elevernes lærere var tjenestemænd. Dengang 
var der 8.241 tjenestemandsansatte lærere, hvilket 
betød, at omkring en femtedel af lærerne skulle på 
arbejde, mens deres kolleger var lockoutet. Men da 
der ikke er blevet ansat lærere som tjenestemænd 
siden 1993, hvor lærerne overgik til kommunal 
ansættelse, og mange i mellemtiden er gået på 
pension eller har forladt folkeskolen af andre årsa-
ger, er der nu kun 1.785 tjenestemænd tilbage. Som 
kortet viser, er de fordelt over hele landet, men 
der er en lidt større koncentration i for eksempel 
Halsnæs og Aabenraa. 

Under en eventuel lockout skal tjenestemænd 
og ansatte, som ikke er medlem af en fagforening, 
møde på arbejde. Det samme skal speciallærere, 
som underviser i specialklasserækker – også i de 
timer, de underviser i almenklasserne. Men for alle 
tre grupper gælder det, at de kun må undervise de 
timer, de ellers skulle have haft. 

KL giver ikke en generel udmelding til skolerne 
om, hvorvidt de skal holde åbent eller ej. Så det er 
op til den enkelte kommune eller den enkelte skole 
at beslutte. 

Ballerup holder helt lukket
I Ballerup, som er udtaget til strejke, har man al-
lerede besluttet, at man lukker skolerne undtagen 
specialskolerne. I Ballerup er der kun tre procent 
tjenestemænd. 

»Under lockouten i 2013 kunne vi holde skoler-
ne delvist åbne, fordi der var pædagogisk persona-
le, og der var også tjenestemænd blandt lærerne. 
Denne gang strejker lærerne, det gør pædagogerne 
også, så vi kan ikke opretholde et beredskab på 
skolerne«, siger Mette Ebdrup, HR-chef i Ballerup.

Næsten 400 skoler har ingen tjenestemænd 
ansat. Og yderligere 561 har kun en eller to. Men 
på de resterende 365 skoler er der mellem tre og 
11 tjenestemænd tilbage. Og på enkelte små skoler 

kan de faktisk fylde en del sammen med lærerne i 
specialklasserækker. 

For eksempel er der på Tønder Distriktsskole, 
Digeskolen kun ni lærere, og fire af dem er tjene-
stemænd. Om de vil holde skolen åben, ved de 
endnu ikke. Røsnæs Skole og Børnehus i Kalund-
borg har kun syv lærere, og fire af dem er tjene-
stemænd. Her vil tjenestemændene undervise i de 
planlagte timer.

Og på Høje Kolstrup Skole i Aabenraa er ti 
ud af skolens 37 lærere tjenestemænd. På Høje 
Kolstrup Skole vil man, hvis lockouten bliver en 
realitet, lægge et skema. Tjenestemændene skal 
som udgangspunkt være på arbejde og undervise 
i de klasser og fag, som de plejer, og eleverne i 
tjenestemændenes klasser skal som udgangspunkt 
undervises under lockouten.

»Men vi tager ikke endelig stilling før fem dage 
før, for det er faktisk et ret stort arbejde at gen-
nemgå alle klassers timer minutiøst og tage stilling 
til, hvilke timer det giver mening af afholde. Det 
handler jo i høj grad om, hvor mange elever vi har 
kapacitet til at holde opsyn med i mellemtimer«, 
fortæller Høje Kolstrups skoleleder, Karsten Han-
sen. 

Under den forrige lockout var der pædagoger 
på arbejde. Men denne gang er de også lockoutet. 
Tjenestemænd og speciallærere må kun arbejde 
i deres egne timer, så der er kun lederne tilbage, 
som må holde opsyn med eleverne.

»Det handler jo om, hvad der er forsvarligt. Vi 
er tre ledere, så det er omkring 100 børn, vi kan gå 
tur med, eller hvad vi nu kan finde på. Men det be-
tyder jo også, at der bliver en del forskelsbehand-
ling. Vi har for eksempel to 9.-klasser, hvor den 
ene har tjenestemandsansatte lærere i både dansk, 
matematik, fysik/kemi og samfundsfag, mens den 
anden kun kan få timer i fysik/kemi og samfunds-
fag«, fortæller Karsten Hansen.
pai@folkeskolen.dk

Læs også
På folkeskolen.dk/630385 kan du se, hvor  
mange tjenestemænd der er på din skole.

TEKST PERNILLE AISINGER

Antallet af tjenestemandsansatte lærere er reduceret med en fjerdedel i for-
hold til 2013. De enkelte kommuner eller skoler bestemmer selv, om de vil holde 
skoler åbne med tjenestemændenes arbejdskraft i tilfælde af en ny lockout.

Ved redaktionens  
slutning mandag  

den 23. april var der  
pause i forhandlingerne i  

Forligsinstitutionen.
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Folkeskolen har brug for  
en stærk fortælling
Fem år efter lockouten og lovindgrebet i 2013 lider folkeskolen under både elevflugt og lærerflugt. 
En kommunikationsekspert og formanden for professionshøjskolerne mener, at udviklingen kan 
vendes ved at fokusere på dygtige lærere og den gode undervisning.

I disse dage er det fem år siden, at 25 dages 
lockout af landets folkeskolelærere blev stop-
pet ved et lovindgreb. I årene derefter rullede 
den stærkt omdiskuterede folkeskolereform 
sig ud over hele landet, flere end 17.000 

TEKST 
HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN  
OG SIMON BRIX
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Indgreb
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Hattie til lærerne: i kan løfte folkeskolen interview side 26

30 timer, der forandrede skolen

139305 p01_FS0913_Forside.indd   1

03/05/13   14.17

Lockouten i 2013 
sluttede den 26. 
april, da et flertal i 
Folketinget bestå-
ende af samtlige 
partier bortset fra 
Enhedslisten og Li-
beral Alliance vedtog 
lov 409 baseret på 
et udspil, regeringen 
havde fremlagt da-
gen før.

lærere har forladt folkeskolen, og strømmen 
af børn til friskolerne stiger år for år. Der er 
ingen tvivl om, at fokeskolens lærere led et 
nederlag i 2013, og at folkeskolen befinder 
sig i en krise, men hvordan genrejser man 
institutionen og dens image? 

Det gør man ifølge brandingekspert i et af 
landets mest anerkendte kreative bureauer, 
Frederik Preisler, ved at definere formålet 

med skolen og ved at forny måden, man om-
taler den på.

»Lærerne blev nærmest bogstaveligt talt 
banket på plads for fem år siden, men den 
eneste grund til, at lovgiverne kunne lykkes 
med at tromle lærerne, var, at skolens og 
lærernes image er blevet nedbrudt gennem 
årtier«, siger han og fortsætter: »2013 var blot 
en kulmination, og man kan ikke se isoleret 
på konflikten og lovindgrebet«.

Det er altså på grund af en årelang nedbry-
delse af skolens og lærernes image, at politiker-
ne overhovedet turde tage så drastiske midler i 
brug som at tilsidesætte den danske model og 
indføre en lov, som med ét gjorde det mindre 
fleksibelt og mindre attraktivt at være lærer.

»Det er ikke så mange år siden, at lærerne 
var højt respekterede som det, jeg mener, at 
de er, nemlig nogle af samfundets grundpil-
ler. Men nu har de mistet nogle privilegier, 
og de har mistet status. Det går ud over mu-
ligheden for en højere løn, det går ud over 
rekrutteringen af nye lærere, og det går ud 
over magtforholdet i en politisk forhandling«, 
siger Frederik Preisler med skelen til overens-
komstforhandlingerne.

Genrejsning kræver ny fortælling 
»Hvis skolen og dens ansatte skal genrejse sig, 
skal der lægges en ny strategi for, hvordan 
man appellerer til befolkningen. Det gør man 
i dag ved at anvende en retorik om, at man 
har hårde og besværlige arbejdsforhold, som 
konstant forringes – og de argumenter har 
det skidt«, siger Frederik Preisler.

Det er derfor ifølge ham ikke den rette 
kommunikationsstrategi at slå på, at man 
føler sig uretfærdigt behandlet. Alle kan se, 
at magthaverne gik hårdt til lærerne, men 
hånden bliver spillet for hårdt, og det gør det 
besværligt at skabe en positiv fortælling om 

152175 p06-15_FS0818_OK18.indd   12 23/04/18   16.56



F O L K E S K O L E N  /  0 8  /  2 0 1 8  /  13 

folkeskolen og lærernes plads i samfundet, 
mener kommunikationseksperten. 

»Der mangler en grundlæggende sympati 
og respekt blandt modtagerne, som lærerne 
ikke længere nyder i den fornødne udstræk-
ning. Derfor har man det forkerte udgangs-
punkt i forhold til at vinde befolkningens 
opbakning mod magthaverne på den lange 
bane«, siger Frederik Preisler. 

På den anden side af Overenskomst 18 
råder kommunikationseksperten til, at man 
snakker om skolens formål, og hvorfor lærer-
ne er så vigtige for samfundet, som de er. 

»Man kan ikke forlange mere af den en-
kelte lærer, end man allerede gør. Der er rig-
tig mange dygtige lærere, som tager et stort 
ansvar, når det handler om at uddanne vores 
børn. Danmarks Lærerforening må trække i 
arbejdstøjet«, siger Frederik Preisler. 

Meningsmålinger viser, at de offentlige løn-

modtagere, herunder lærerne, har nydt stor 
opbakning under Overenskomst 18. Det er iføl-
ge Frederik Preisler et tegn på, at magthaverne 
måske har undervurderet, at mange danskere 
stadig har stor sympati for lærergerningen. Det 
kan udnyttes til at anlægge en fighterstrategi 
for lærerne og folkeskolen, lyder rådet.

»Vi vil have dygtige lærere, for vores frem-
tid afhænger af, hvordan vi uddanner vores 
børn. Der er i befolkningen en historisk re-
spekt omkring lærergerningen. Kort sagt: Har 
vi ikke gode lærere, får vi dumme børn«.

Tal lærerfaget op
Formanden for Danske Professionshøjskoler, 
Stefan Hermann, er ligesom Frederik Preisler 
fortaler for, at fokus på en stærk faglighed og 
skolens vigtige samfundsrolle er den rette vej 
mod et forbedret image for folkeskolen og dens 
lærere.
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FÆRRE LÆRERE  
I FOLKESKOLEN
Antal årsværk

Kilde: Undervisningsministeriet

FLERE ELEVER I FRISKOLER
Antal elever i grundskole

2007

Efterskoler:  
25.884

Friskoler og private 
grundskoler:   
92.878

Andre skoler:   
15.343

Folkeskoler:   
588.237

2017

Efterskoler:  
28.643

Friskoler og private 
grundskoler:   
120.657

Andre skoler:   
17.356

Folkeskoler:   
542.534

Kilde: Danmarks Statistik

Han ærgrer sig over, at den offentlige 
debat i hans øjne mest handler om lærernes 
arbejdsforhold i stedet for vigtigheden af 
lærergerningen – som er det, der tiltrækker 
dygtige, unge mennesker til faget. Lærerfaget 
og uddannelsen skal tales op, mener Stefan 
Hermann, der også er rektor for Københavns 
Professionshøjskole.

»Det, der i sidste ende tiltrækker unge til 
lærerfaget, er jo ikke at blive medlem af en 
klynkeklub, som nogle ynder at fremstille læ-
rerstanden, og heller ikke at være medlem af 
en klub for nogle, der er blevet krænket, som 
andre gerne vil fremstille lærerne. Derimod 
er det at varetage den vanvittigt livgivende 
opgave, det er at danne og forme børn til 
elever, borgere og mennesker«, siger han.

»Jeg er enormt ked af, at perspektivet med 
det vigtige i lærergerningen bliver klemt. Det 
kommer til at handle om de gode og de onde, 
og det er virkelig ærgerligt om end effektivt 
og appellerende«. 

Stefan Hermann mener, at den offentlige 
debat bliver for skinger, og han efterlyser ef-
tertænksomhed.

»Hver dag er der en ny undersøgelse at 
forholde sig til for lærerne fra alle mulige 
forskellige kilder – og hver dag bliver der 
postet forargede kommetarer om lærerne på 
Facebook. Hver dag er der nogen, der gør en 
fejl til en kæmpe katastrofe. Selvfølgelig skal 
vi tale om konflikter, men vi skal også turde 
være eftertænksomme, når vi søger efter 
sandheden i striden og brændpunkterne«.

Mere autoritet til lærerne
Stefan Hermann mener, at en af måderne at 
styrke skolen på er at tage autoritetsbegrebet 
til sig. Læreren er en faglig, didaktisk og pæda-
gogisk vidensautoritet, og det skal være mere 
tydeligt for omverdenen. Det bliver det, hvis 
respekten for lærerfaget vokser igen.

»Lærerne har selv været med til at lægge 
afstand til autoritetsbegrebet – det, som lektor 
Blomme er en karikatur af. Derfor har man 
også haft en udfordring med at tage autoritets-
begrebet i sin magt igen«, mener han. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

* Adgangsbe-
grænsning indført 
i 2013 med 7 
i snit.

Kilde: Uddannelses- 
og Forskningsmini-
steriet

FÆRRE UDDANNER SIG TIL LÆRER 
Optag på læreruddannelsen
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I Nem grammatik arbejder eleverne med den basale grammatik: 
ordklasser, bøjning og sætninger.

Hvorfor lære grammatik?

Med Nem grammatik får eleverne et fagsprog, så de kan tale og tænke 
om sproget, om grammatikken. Det skal de bruge til at udfordre deres 
egne og andres tekster med, så deres skriftlige kompetencer styrkes.

Sproglig udvikling

Med Nem grammatik får eleverne større sproglig bevidsthed – en brik 
til opbygning af hele deres sproglige kompetence. Den skal de bruge 
til at forstå, analysere og vurdere tekster med.

Med Nem grammatik får eleverne en trædesten til arbejdet med at 
udvikle deres eget sprog, så de kan kommunikere klart og præcist, 
hensigtsmæssigt og varieret, smukt og billedskabende, fantasifuldt og 
overbevisende.
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Med Nem grammatik får eleverne en trædesten til arbejdet med at 
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Litteraturundervisning på første klasse
Med danskidybden.gyldendal.dk kan du give din litteraturundervisning 

et boost med både nye og klassiske tekster. Få masser af ideer og forslag 

til fortolkninger og analyser og giv dine elever i udskolingen en uvurderlig 

hjælp til prøveforberedelsen. 

Se mere og få et gratis prøvelogin på danskidybden.gyldendal.dk

10. klasse får sit eget univers 
på danskportalen
Til august udvides danskportalen med mange nye 

fordybelsesforløb tilrettelagt særligt til 10. klasse. 

Her kan du være sikker på, at dine elever møder 

nyt relevant indhold. Repetér fagets kerneområder. 

Fordyb jer i nye hovedværker. Forbered jer på 

prøverne og på livet efter 10. klasse. Alt sammen  

i danskportalens velkendte rammer. 

Se mere til august på dansk.gyldendal.dk

Forskningsbaseret undervisning
Med det velkendte system VAKS lærer 

ordblinde elever fra 3. klasse og opefter 

fem forskellige strategier til ordlæsning. 

VAKS kombinerer elevernes tilegnelse 

af en række basale læsefærdigheder med 

udvikling af meta kognitive strategier 

i læsearbejdet.

Find det på gyldendal-uddannelse.dk

Et sikkert afsæt
Med Nem grammatik får dine elever  

styr på den basale grammatik. Find  

diffe rentierede opgaver til begge bøger  

på nemgrammatik.gyldendal.dk

Hjælp dine elever til at skrive bedre
Skriv, skriv, skriv den gode historie! er et nyt skrive-

forløb, der støtter dig i at gøre dine elever til bedre 

skribenter. Eleverne får skrivetips af en forfatter og kan 

deltage i skrivekonkurrencen 500 ORD med mulighed 

for at vinde en udgivelse på Gyldendal eller et ophold 

på Brønderslev Forfatterskole. Se mere og få et gratis 

prøvelogin på dansk3-6.gyldendal.dk

NYHED: Lær dine elever at læse intermedial litteratur
Den digitale, grafiske roman NORD er intet mindre end et sansebombardement af 

hypnotiserende sprog, skrift, billeder, musik, lyde, animation og interaktivitet.

Gennem et nyt undervisningsforløb om romanen på danskidybden.gyldendal.dk 

kan du give dine elever en grundig introduktion til den nye genre og lade dem 

opleve, hvad der kan ske, når litteraturen bliver intermedial. Find det på danskp   rtalen

Nyt 
litteratur-

site

 
PÅ 

VEJ!

Et drømmesite 
for dansklærere”
Jens Christensen, 

dansklærer og 

lærermiddelforfatter

Konkurr
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TRE ELEVER TALER  
UD OM AT HAVE  
THOMAS BLACHMAN  
SOM GÆSTELÆRER  
I FAGET KREATIVITET  
OG IDEUDVIKLING.          ➳

F R E D E R I K K E  O L S E N ,  

8 .  K L A S S E
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»Det er ikke for at lyde ond, men 
jeg kunne meget bedre lide det 
fag end alle de andre fag. Vi la-
vede mere, og i stedet for at sidde 
og høre på læreren fik vi lov til at 
udfordre os selv. Vi var hele tiden 
i gang. Det er helt klart sjovere at 
lave nogle forskellige ting og be-
væge sig end at sidde ned og høre 
om noveller. 

Projektet er det mest nervepirren-
de, jeg nogensinde har været med 
til. Vi ville gerne lave den perfekte 
skole. Den skole, vi godt kunne 
tænke os, hvor man er meget 
mere ude og kun har ét fag om 
dagen. Fagene bliver meget hur-
tigt kedelige, når man bare sid-
der inde i klassen. Vi fik en ide til 
en skolebus, der så kører ud i for 
eksempel en skov, og hvis man så 
har dansk, så kan man finde nogle 
ting i skoven, man skal skrive et 
eventyr ud fra. Jeg tror, det er den 
mærkeligste ide, jeg nogensinde 
har fået. 

Jeg bruger de ting, vi lærte, når 
jeg skal fremlægge. Forleden 
skulle jeg fremlægge, men jeg 
startede med at være helt blank. 
Så prøvede jeg med nogle af de 
øvelser, som vi lærte, og det lyk-
kedes«.

F R E D E R I K K E  O L S E N ,  

8 .  K L A S S E

Den mærkeligste ide
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»Vi lavede en masse forskellige 
ting. Vi klippede ud af magasiner 
for at finde nogle ord og ting, vi 
godt kunne lide. Så skulle vi lave 
en database af emner, der interes-
serer os, og undersøge dem på in-
ternettet. Til sidst skulle vi så lave 
et projekt sammen, som vi skulle 
præsentere. 

Det var et fedt fag, fordi det var 
så anderledes. Jeg har lært en 
masse nye ting af at have faget. 
Jeg synes, det ville være et rigtig 
godt fag at have i skolen. Hvis man 
kunne gøre det mere, så kunne 
alle få nogle nye ideer og udvikle 
sig til det, de gerne vil, i stedet for 
hele tiden at tænke på 12-taller. 
Så kunne man prøve at få et 4-tal, 
men stadig være glad for det, fordi 
man har prøvet noget nyt. Det tror 
jeg ville være rigtig godt«.

J U L I U S  H A N S E N ,  

8 .  K L A S S E
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Blachman sætter  
skolen fri
Folkeskolen er alt for styret af mål og karakterer, mener Thomas Blachman, der har været  
gæstelærer på en skole i Hvidovre. Lærer Morten Bo Larsen oplevede, hvordan eksperimentet  
gav ham nye ideer til undervisningen – men så rammer hverdagen igen.

»Vi skal fejre, når vi begår fejl. Det er folke-
skolen ved gud ikke et sted, vi gør meget«, si-
ger dansklærer Morten Bo Larsen. Han fulgte 
med på sidelinjen, mens en vis excentrisk X 
Factor-dommer gennem seks uger underviste 
hans 8.-klasseelever i at få ideer.

Tv-programmerne med Thomas Blachman 
som gæstelærer på Frydenhøjskolen i Hvid-
ovre har netop rullet over skærmen på DR1. 
 Blachman havde især ét budskab med til læ-
rere og elever: Det skal være slut med nulfejls-
kulturen i folkeskolen. Den besked gik rent ind.

»Hele tankegangen var at glemme alt, 
hvad man har lært, og prøve at tænke nyt. 
Det bryder fuldstændig med, hvad vi går og 
gør i den danske folkeskole lige for tiden«, 
siger Morten Bo Larsen.

I tolv lektioner om ugen blev eleverne i 
eksperimentklassen »undervist« i at finde de-
res indre længsel og bruge den til at udvikle 
en unik ide. Særligt én ide gjorde indtryk på 
Morten Bo Larsen: To elever, der uafhængigt 
af hinanden kom frem til, at de længes efter 
tryghed og sammenhold.

»Det er ret interessant, i forhold til hvad 
vi nogle gange ærgrer os over, at de går og 
bruger deres tid på. De kom af egen drift frem 
til, at de gerne ville opsøge ensomme menne-
sker«, fortæller Morten Bo Larsen. 

Elevernes projekt handlede om at arran-
gere fællesspisning for ensomme mennesker.

»Det er ikke, fordi det aldrig er tænkt før, 
men at netop de to elever tænkte det, det er 
vildt. Når man så dem fremlægge ideen, så 
var det to seje gutter med et kæmpe smil, 
fordi de havde været ude at besøge 91-årige 

T E KST:  M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R    ·    F OTO :  L A R S  J U S T
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Lærer Morten Bo Larsen 
måtte give en hånd med for 
at få sat skik på 8.-klas-
seeleverne, da Thomas 
Blacman var gæstelærer på 
Frydenhøjskolen. »Det var 
en svær opgave for ham at 
agere skolelærer. Det vil han 
også vedkende sig på ganske 
få sekunder«, siger Morten 
Bo Larsen. 

Blachman sætter  
skolen fri

Ida. De synes, det er en rigtig fed ide, som er 
udviklet ud fra en længsel, de reelt har«, siger 
han.

Forskere bag ideeksperimentet
Blachmans eksperimentklasse bestod af 21 
elever fra skolens tre 8.-klasser. Men de var 
ikke de eneste, der fik lidt krydderi på skole-
dagen. Resten af 8.-klasseeleverne blev også 
udsat for det kreative ideeksperiment. Imel-
lem fagtimer havde de i en time om dagen 
de samme øvelser som eleverne i eksperi-
mentklassen, der havde idefaget tolv timer 
om ugen. Og det viste sig, at netop de elever 
udviklede sig mest kreativt.

Ved projektets start og slutning gennem-
gik alle elever på årgangen en kreativitets-
test, og selv om alle eleverne udviklede sig 
markant, tog eleverne i almenklasserne det 
største ryk.

»Alle eleverne steg signifikant i deres krea-
tive tænkning i løbet af de seks uger. Men ele-
verne i almenklasserne steg faktisk mest. Det 
viser, at vi professionelle lærere faktisk godt 
kunne tage det her til os og gennemføre det. 
Det er ikke en umulig opgave for almindelige 
lærere at gøre de her ting«, fortæller Morten 
Bo Larsen.

Det er professorer fra Aalborg Universitet, 
der har udviklet det faglige indhold til de 
øvelser, eleverne skulle give sig i kast med. 
Og det var mange forskellige øvelser, som 
eleverne, der er vokset op i målstyringens og 
kassetænkningens folkeskole, skulle prøve 
kræfter med.

Hvordan ville du for eksempel have det 
med, at 50 tilfældige genstande bliver kastet 
ud på gulvet foran dig, hvorefter du skal finde 
to, der ikke har noget med hinanden at gøre, 
og udvikle en ide til at kombinere dem? Som 
at lave en kaffekande og en lampe om til en 
lysende væskebeholder. Eller hvad med at 
juble og give highfives til dine kollegaer, hver 
gang en af jer begår en fejl?

Kreativitet skal gennemsyre hverdagen
Det var målstyringstendensen, der fik Fryden-
højskolen til at sige ja til eksperimentet.

 »Den vigtigste grund til, at vi gik ind i det 
her, er, at vi godt vil være med til at skabe den 
her debat. Er den folkeskole, vi har lige nu, 
den, der skaber de mennesker, vi skal bruge 
i fremtiden? Det tror jeg ikke altid, den er«, 
fortæller skoleleder Gerhard Grubb Waaentz.

Ifølge ham er der for meget fokus på 
målstyringen og resultaterne i det danske 
skolevæsen:

»Den Pisa-forskrækkelse, vi fik i 90’erne, 
hviler stadig som en tung tåge over det dan-
ske uddannelsessystem. Det gør, at den krea-
tivitet, der var tidligere, forsvinder. Det er 
selvfølgelig en balancegang. Vi skal sørge for, 
at eleverne får de basale faglige færdigheder, 
men vi skal også have den anden del med. 
Måske er vi gledet for langt i retning af, at det 

er ren faglighed og karakterer, der er vigtigt. 
Vi skal huske kreativiteten. Det er også det, vi 
skal leve af som samfund«.

Både lærer og skoleleder er enige om, at 
kreativiteten skal have en større plads i sko-
len, men de ved ikke, om Thomas Blachmans 
mål om at erstattet den understøttende un-
dervisning i folkeskolen med et idefag er den 
bedste løsning:

»Hvis det bliver et selvstændigt idefag, skal 
vi passe på, at det ikke bliver for mål- og de-
tailstyret og skal passe ind i en læringsportal, 
hvor vi skal sætte flueben. Det dræber rigtig 
meget af kreativiteten«, siger Morten Bo Lar-
sen, og skoleleder Gerhard Grubb Waaentz 
følger op: 

»Kreativitet skal gennemsyre alle fag. Man 
kan godt skabe fagligt kompetente menne-
sker, som samtidig kan tænke iderigt. Men 
hvis kreativiteten skal ind i fagene, er du nødt 
til at inkorporere det i Fælles Mål for fagene. 
Ellers lykkes det ikke«.

Om Thomas Blachmans idefag bliver ved 
ideen, står hen i det uvisse. Uvist er det til 
gengæld ikke, at besøget har efterladt et ind-
tryk hos nogle af skolens elever. »Det har be-
tydet noget for den enkelte elev, men det var 
for kort tid til, at det får en langvarig effekt 
på skolen«, siger skoleleder Gerhard Grubb 
Waaentz.

Det syn deler Morten Bo Larsen. Efter 
Blachmans besøg har han da heller ikke brugt 
de nye øvelser og ideer lige så meget i under-
visningen, som han gerne ville: »Eleverne skal 
til afgangsprøve næste år, og der er så mange 
mål, vi skal nå inden da, at der simpelthen 
ikke er tid til at være kreativ og generere ide-
er. Det er ærgerligt, for eleverne får så meget 
ud af det«. 
mvs@folkeskolen.dk

Morten Bo Larsen,  
lærer

➳

152175 p16-22_FS0818_Blachmans Skole.indd   21 23/04/18   09.25



»I det sidste projekt lavede 
vi en tegneserie. Det var fak-
tisk Thomas Blachman, der 
fik ideen, fordi jeg rigtig godt 
kan lide at tegne, og Tobias 
havde en masse gode ideer til 
en historie, så derfor foreslog 
Blachman, at vi lavede en 
tegneserie. 

Vi besøgte en tegneserie-
butik for at fortælle dem om 
vores ide til tegneserien og 
vise skitsen, og de fortalte os 
om, hvordan man laver gode 
tegneserier, og hvordan vi kan 
videreudvikle på vores ideer.

Mens vi arbejdede med teg-
neserien, sagde min mor til 
mig, at det lignede, at der var 
en regnbue, der var eksplo-
deret i vores hjerner. Da Tho-
mas Blachman var på besøg 
hjemme hos mig, sad han 
bare i min kontorstol på mit 
værelse, mens vi snakkede 
om tegninger. Det var slet 
ikke mærkeligt«.

S O F I E  A N D E R S E N ,  

8 .  K L A S S E 

En regnbue i hjernen
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Højskolesangbogen 
skal revideres

Folkehøjskolernes Forening inviterer nu alle dan-
skere til at komme med bud på, hvilke sange der 
skal være med i den nye udgave af Højskolesang-
bogen, der udgives i 2020. 

»Højskolesangbogen skal ikke figurere som 
et åndeligt frilandsmuseum, der minder os om et 
stykke betydningsfuld 1800-talskultur. Den skal 
og må være udtryk for en lyslevende og vågen 
kultur. Når man redigerer Højskolesangbogen, er 
kunststykket at kombinere det gode gamle med 
det gode nye«, siger tidligere højskoleforstander 
Jørgen Carlsen, der er formand for det redakti-
onsudvalg, der i sidste ende beslutter, hvilke san-
ge der kommer med i sangbogens 19. udgave. 

Der er åbent for forslag fra 2. maj og fem må-
neder frem. Eneste krav er, at sangene skal have 
kvalitet og kunne fungere som fællessang.

Foto: iStock

Ved Martin Vitved Schäfer/mvs@folkeskolen.dk

Se mere på hojskolesangbogen.dk

Se mere på folkemødemøn.dk

Leder du efter en ny måde at gøre sam-
fundsfagsundervisningen levende og nær-
værende på for eleverne? Så sæt kryds i 
kalenderen den 24. august, hvor der afhol-
des Ungefolkemøde på Møn. Formålet er 
at gøre det lettere at deltage i demokra-
tiet, og her kan de ældste elever sammen 
med foreninger, virksomheder og politikere 

diskutere, hvordan man løser samfundets 
problemer. Ambitionen er, at Ungefolkemø-
det kan bidrage som en del af samfunds-
fagsundervisningen og få flere unge til at 
deltage i den politiske samtale. I 2017 del-
tog 4.500 unge fra hele Sjælland.

Projektet »Big Bang til naturfag« åbner nu 
for tilmeldinger til skoleåret 2018/2019, 
hvor forskere fra Københavns og Aarhus 
Universiteter giver et inspirerende indspark 
til naturfagsundervisningen i udskolingen. 
Temaerne er alt fra universets skabelse og 
energi til evolution og menneskets succes 

på Jorden. Formålet er at give et fagligt 
boost til naturfagslærere i hele landet. Hvis 
du tilmelder dig, kan du se frem til to work-
shops a to dage i august og januar og et 
besøg af forskerne på din skole.

UNGEFOLKEMØDE 
VIL GØRE  
SAMFUNDSFAG  
NÆRVÆRENDE

Fo
to

: iS
to

ck

Foto: iStock

Se mere på bigbangnaturfag.dk

Tilmelding til  
naturfagligt  
boost

meloni.dk | post@meloni.dk | Priserne er ex moms 

Thumbs up har en bred vifte af aktiviteter, sange, onlineøvelser 

og apps, og lærervejledningen giver konkrete bud på en god 

sprogstart med en engelskundervisning.

Læs mere og få et prøvelogin på meloni.dk/engelsk

THUMBS     UP

THUMBS     UP
meloni.dk | post@meloni.dk | Priserne er ex moms 

THUMBS     UPTHUMBS     UP

Engelsk i indskolingen
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13. april 2018 | kl. 13.05 

Lærerne bliver nu medlem af en kæmpe hovedorganisation

De delegerede i FTF og LO har sagt ja til at fusionere, og Danmarks 
Lærerforening bliver nu en del af den nye hovedorganisation med næ-
sten halvanden million lønmodtagere. 

»Det betyder ikke bare noget for lærerne, men for hele fagbevæ-
gelsen. Danmarks Lærerforening er til for lærerne, og det skal vi være, 

men når vi snakker om en hovedorganisation, så er det fagbevægel-
sens stemme ind i hele det demokratiske samfund i Danmark«, siger 
DLF’s formand, Anders Bondo Christensen, til folkeskolen.dk. 

I LO stemte 384 delegerede for en fusion, mens 11 stemte imod. I 
FTF stemte 71,4 procent for en sammenlægning.

Forskerne har i tre skoleår fulgt 522 elever 
fra 0. til 3. klasse, som to lektioner om ugen 
har anvendt oplæsnings- og ordforslags-
værktøjer. De er blevet testet hvert halve år, 
og her har hjælpemidlerne vist sig ikke at 
have indvirkning på elevernes faglige niveau.

»Det ser ud til, at hjælpemidlerne er en 
motivationsfaktor, måske fordi de skaber va-
riation. Man kunne forestille sig, at redskaber 
til ordforslag hurtigere ville flytte børn, der 
har knækket koden til at lydstave, til også at 
kunne stave ikkelydrette ord. Men den effekt 
har vi ikke kunnet se«, siger lektor Dorthe 

Klint Petersen, der er en af forskerne bag un-
dersøgelsen.  

Forskerne har fokuseret på hele klasser, 
men også zoomet ind på elever, der ved slut-
ningen af 0. klasse havde svagere forudsæt-
ninger for den første læse- og staveundervis-
ning end deres klassekammerater.

Nogle vil nok undre sig over, at motivation 
for at lære ikke i sig selv har en positiv ind-
virkning på indlæringen.

»Vi har målt på meget konkrete punkter 
i form af stavefærdighed, læseforståelse og 
ordforråd. Vi har ikke set på, om de er mere 

aktive og engagerede i det, der ellers foregår i 
klasserne. Eleverne med it-hjælpemidler si-
ger, at de synes, det er sjovere at skrive læn-
gere tekster. Der kunne det være interessant 
at kigge på, om deres tekster for eksempel 
er bedre skruet sammen«, siger Dorthe Klint 
Petersen.

Undervisningsminister Merete Riisager 
mener, at undersøgelsen understreger, at 
man skal passe på med at tro, at teknologi i 
sig selv giver bedre undervisning.   
folkeskolen@folkeskolen.dk

17. april 2018 | kl. 15.30

Oplæsnings- og ordforslagsprogrammer som Cd-Ord er 
populære i folkeskolen. Men de gør ikke eleverne bedre 
til at læse og skrive. 

It-programmernes hjælpemidler gør ingen forskel,  
når det gælder elevernes evne til at læse og skrive, viser en  
ny undersøgelse fra DPU.

Foto: Kali9/iStock  It-værktøjer  
i de første  
dansktimer  
gør ikke eleverne 
bedre
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10. april 2018 | kl. 08.41 

Lars Løkke:  
Sparet statslig løn 
ved en lockout skal i 
en »velfærdspulje«

Den cirka kvarte milliard 
lønkroner, som staten dag-
ligt vil spare, hvis de stats-
ansatte bliver sendt hjem 
fra arbejde i en lockout, 
skal øremærkes til velfærd. 
De penge, der ikke skal 
bruges umiddelbart efter 
lockouten til at indhente 
det fortabte, skal i en »vel-
færdspulje«, lover statsmi-
nister Lars Løkke Rasmus-
sen i dag. 

»Jeg har ikke gjort mig 
specifikke tanker om, hvad 
vi skal bruge en sådan vel-
færdspulje til«, siger stats-
ministeren til DR.

HJERNEFORSKER: 
 Broderi og sløjd er lige så vigtigt som bevægelse

10. april 2018 | kl. 06.01

Forsker:  
Slå lærer- og  
pædagoguddannelsen 
sammen

Der er for meget fokus på det 
faglige indhold og for lidt læ-
ring om børn på læreruddan-
nelsen. Derfor bør man slå læ-
reruddannelsen sammen med 
pædagogernes uddannelse. 
Lærere ved rigtig meget om 
skolens faglige indhold, mens 
pædagoger er uddannet til at 
vide rigtig meget om børn.
Sådan lød nogle af pointerne 
fra Louise Klinge, der har ph.d. 
i lærerens relationskompe-
tence, på en konference i april 
på Christiansborg om, hvordan 
skolen bliver bedre til at rum-
me alle skolens elever.

10. april 2018 | kl. 12.27

22 lærere sagt op  
i Frederikshavn

22 folkeskolelærere i Fre-
derikshavn Kommune står 
uden job efter sommerferien.

Årsagen er dels et fal-
dende børnetal, dels bud-
getoverskridelser, skriver 
Nordjyske.dk. I alt nedlæg-
ger Frederikshavn Kommune 
35 lærerstillinger, hvoraf 13 
sker ved naturlig afgang. 

Anders Brandt Søren-
sen (Socialdemokratiet), 
formand for børne- og ung-
domsudvalget i kommunen, 
siger blandt andet til Nordjy-
ske.dk, at der ikke har været 
tilstrækkelig stram styring. 
»Der er simpelthen ansat 
flere lærere, end der er elever 
til«, siger han. 

 
nyheder på:

  

17. april 2018 | kl. 10.01

Det løfter kommende lærere, at læreruddan-
nelsen i Aarhus er gået sammen med det kom-
munale Kompetencecenter for Læsning om et 
specialiseringsmodul om elever i læse- og skri-
vevanskeligheder. Tilbuddet er så populært, at 
Via hvert år opretter flere hold.

»I evalueringerne af modulet udtrykker de 
studerende hvert år, at besøget er en øjenåb-
ner, fordi de ser konkrete eksempler på, hvordan 
centrets konsulenter arbejder med dysleksi og 
fonologiske vanskeligheder, og hvordan de lærer 
eleverne at bruge forskellige læse- og skrivetek-
nologier«, siger Grete Dolmer, lektor på Via.

Inden besøget holder konsulent Mikael Stens-
gaard Nielsen fra kompetencecentret et oplæg 
for de studerende med praktiske eksempler. 

Konsulent Mikael Stensgaard Nielsen fra Kompetencecenter 
for Læsning i Aarhus og lektor Grete Dolmer fra Via Uni-
versity College har succes med specialiseringsmodulet om 
læse- og skrivevanskeligheder.

Mest læste:
 
•   Hvad er egentlig problemet 

med lærernes arbejdstids-
regler?

•   Dennis Kristensen: Nogle læ-
rere har misforstået solidari-
tetspagten

•   Hjerneforsker: Broderi og 
sløjd er lige så vigtigt som 
bevægelse i undervisningen

 Mest kommenterede:
 
•   Forsker: Slå lærer- og pæda-

goguddannelsen sammen

•   Dennis Kristensen tror ikke 
længere på en aftale med 
kommunerne

•   Blog: Brev til en chefredaktør

FIK DU  
LÆST: 

Lærerstuderende flokkes 
om at lære at undervise 
ordblinde elever

Foto: Henrik Stanek
Foto: Thom

as Arnbo

12. april 2018 | kl. 09.33 

Mange billedkunstlærere  
står alene med en hel klasse

Tre ud af fire billedkunstlærere af de 149, 
der har deltaget i folkeskolen.dk/billed-
kunsts undersøgelse, svarer, at de typisk 
underviser klasser alene. Det går ifølge 
formand for Danmarks Billedkunstlærere 
Lykke Andersen ud over kvaliteten af un-
dervisningen: »Når man har en 1. klasse 
med 25 børn, er der mange af dem, som 
kan være rimelig hjælpeløse i forhold til 
at bruge redskaberne. De spørger hele ti-
den, hvad det nu er, de skal. Så man skal 
som lærer hoppe meget rundt«.
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Over 45.000 elever fra udskolingen stemte 
til Skolevalg 2017 efter en valgkamp, hvor 
elever arbejdede med politiske problemstil-
linger.

En evaluering af Skolevalg 2017 viser, 
at der var udfordringer med at få skoler i 
udsatte områder til at deltage. Ser man på 
listen over skoler, der deltog i valget, er kun 
få beliggende i udsatte områder.

Ph.d. Jonas Hedegaard Hansen har for 
Dansk Ungdoms Fællesråd gennemført en 
før- og efterundersøgelse af Skolevalg 2017. 
Han har talt med skoleledere på flere skoler, 
der ikke deltog i undersøgelsen, og som er 
beliggende i socialt udsatte områder.

»Overordnet giver skoleledere på flere 

skoler i udsatte områder samme begrun-
delse for deres manglende deltagelse, nem-
lig at de føler, at de slukker brande og derfor 
ikke kan finde tiden og overskuddet til at 
deltage«, siger han.

»De elever, der løfter sig mest og får en 
øget politisk selvtillid efter skolevalget, viser 
sig at være dem, der finder politik mindst in-
teressant. Nu hvor skolevalg bliver permanent, 
er udfordringen, hvordan man får Skolevalg 
2019 bredt ud til flere og især til dem, der må-
ske har mest brug for det, nemlig de resurse-
svage elever«, vurderer Jonas Hedegaard.

Tingbjerg Skole i København ligger i et 
af de udsatte områder og deltog ikke i sko-
levalget.

»Jeg kan ikke komme på nogen gode 
grunde til vores manglende deltagelse«, si-
ger skoleleder Marco Anders Damgaard, der 
foreslår i højere grad at orientere forældrene 
ved næste skolevalg.

Det var anden gang, et skolevalg i Dan-
mark af den type løb af stablen, og ele-
verne blev tilmeldt valget via deres skole. 
Undervisningsministeriet og Folketinget 
finansierer skolevalget, hvis ambition er at 
lære de unge om valg, demokrati og politik 
på en mere inddragende og vedkommende 
måde. 
aho@folkeskolen.dk

11. april 2018 | kl. 06.27

Det var svært at få 
skoler i udsatte  
områder til at deltage i 
Skolevalg 2017

12. april 2018 | kl. 10.07

Lærere: Gå direkte efter samfundsfagslærerne til Skolevalg 2019
Lars Ødegaard, lærer på Korsager Skole i 
Husum, der også har en del elever fra socialt 
udsatte områder, er enig i, at henvendelsen 
ved næste skolevalg bør rettes mod lærere i 
samfundsfag.

»Engagerede samfundsfagslærere bliver 
det bærende element, fordi forløbet retter sig 
mod samfundsfag. Så kan man selvfølgelig 
samarbejde på tværs, men det åbenlyse er at 
gå efter samfundsfagslærerne direkte«.

På spørgsmålet om, hvorvidt forespørgs-
len om deltagelse i Skolevalg 2019 også bør 
sendes til forældrebestyrelser og elevråd, me-

ner Lars Ødegaard, at man måske godt kan 
skabe lidt efterspørgsel på den måde. »Men 
det er lærerne, som står med planlægningen i 
sidste ende, og derfor skal arrangørerne sætte 
ind mere målrettet ad den vej«.

Lars Ødegaard påpeger i øvrigt, at de 
reklamer, som ungdomspartierne lavede ved 
sidste valg, ikke er noget, der tiltrækker ham 
som samfundsfagslærer.

»Det virker dårligt at reklamere for propa-
gandistisk, for det kan afskrække skoler fra 
at tilmelde sig«. 
aho@folkeskolen.dk

Foto: Ty Stange
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DLF om ny kampagne: 
Tilliden til de  
offentligt ansatte  
er på retur

#væktilliden. Illustreret 
med et ringende vækkeur 
forsøger Danmarks Lærer-
forening at starte en debat 
om tilliden til de offentligt 
ansatte.

»Det er vigtigt at snakke 
mere om tillid, fordi vi kan 
mærke, at tilliden i samfun-
det er på retur. Som lærer 
og offentligt ansat bliver vi 
mødt med en gryende mis-
tillid. Vi mener, at tillid som 
begreb har været med til at 
bære Danmark frem. Det 
er det, der har gjort, at vi er 
et rigt og trygt samfund«, 
forklarer næstformand i 
Danmarks Lærerforening 
Dorte Lange.

  

6. april 2018 | kl. 13.37

Søren Pind:  
Mere fokus på dannelse  
i uddannelserne

»Den respektfulde udvekslen af an-
skuelser er under pres. Det samme 
er den faktabaserede viden«. Sådan 
lød det fra uddannelsesminister Sø-
ren Pind forleden på Uddannelses- 
og Forskningsmødet i Kolding. Han 
vil indføre et nyt filosofikum på alle 
universitetsuddannelser og senere 
også dannelsesforløb på de øvrige 
videregående uddannelser.

»Ytringsfrihed har vi til overflod. 
Men friheden til at ytre sig er ikke 
meget værd, hvis den ikke hviler på 
et solidt fundament af dannelse. 
Det er, som om folk i dag langt hel-
lere vil synes end vide«, lød det 
blandt andet fra ministeren.
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6. april  2018 | kl. 09.27

Fem procent af eleverne 
i autismeundersøgelse 
er helt uden skoletilbud

Skolevægring er et udbredt pro-
blem blandt elever med autisme. 
For nogle har det ført til, at de 
står helt uden skoletilbud. Det 
oplever fem procent af de for-
ældre, som har besvaret årets 
trivselsundersøgelse fra autisme-
foreningen. 

64 af de i alt 1.139 forældre, 
som har besvaret undersøgel-
sen, fortæller, at deres barn med 
autisme ikke længere har et sko-
letilbud. Det svarer til 5,6 pro-
cent af de elever, som optræder 
i undersøgelsen via forældrenes 
svar. 52 af de 64 har intet sko-
letilbud, mens 12 går i hjemme-
skole. Det er tal, som formanden 
for Landsforeningen Autisme, 
Heidi Thamestrup, er ked af, 
blandt andet fordi det er svært at 
få børn uden tilknytning tilbage 
i skole.

VIL DIN SKOLE ARBEJDE 
MED TRIVSEL, DANNELSE 
OG VÆRDIER PÅ EN NY 
MÅDE? 

Se mere på vores læringsportal 
www.rettighedsskoler.unicef.dk 

Vil du høre mere så kontakt os 
pr. telefon eller mail:

35 27 38 00 / CBindslev@unicef.dk

16. april 2018 | kl. 11.25

Alinea overtager 
Special-pædagogisk 
forlag

Special-pædagogisk forlag, 
som siden 1965 blandt an-
det har været pionér inden 
for dansk som andetsprog 
og udgivet et utal af bøger 
om specialpædagogik, er 
blevet købt af Alinea. Det 
fortsætter som selvstæn-
digt forlag hos Alinea, men 
flytter fysisk fra Herning til 
København. Og forlagets di-
rektør gennem 38 år, Torben 
Thuesen, går af efter et år 
som seniorkonsulent. Sam-
tidig overtager Alinea også 
børnebogsforlaget Alrune.
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Skolestatus 2018 
Kun én skolenedlæggelse, og den blev allerede besluttet for over et år siden. Hertil kommer nogle få  
sammenlægninger. Det viser Folkeskolens årlige undersøgelse af, hvilke skoler der nedlægges eller slås sammen  
til sommer. På ti år er antallet af folkeskoler og specialskoler ellers reduceret med over 350.

SKOLE  
NEDLÆGGES

Røsnæs Skole med 75 
elever er den eneste skole, 
der nedlægges i 2018. 
Politikerne i Kalundborg 
kunne have sløjfet skolen 
i 2017, men gav den et år 
mere, så landsbyen kunne 
nå at anmelde en friskole. 
Det er præcis, hvad der 
er sket.

1 3
SKOLER MISTER HVER  

EN AFDELING

I Varde Kommune lukker Billum 
Skole officielt. Skolen er en afde-
ling af Blåvandshuk Skole i Oksbøl 
og har været uden elever i dette 
skoleår, da der sidste sommer åb-
nede en friskole i byen. Udsigten 
til et år med en meget lille folke-
skoleafdeling fik forældre til at 
flytte deres børn til hovedskolen i 
Oksbøl fra skoleårets start.

18
SKOLER  

LÆGGES SAMMEN 

Varde Kommune tegner sig for 
otte af de skoler, der lægges sam-
men til sommer. Skolerne lægges 
sammen parvis, og i to tilfælde 
fører det til skoler med tre matrik-
ler, da den ene part i fusionen har 
to afdelinger i forvejen. I Furesø 
Kommune har det selvstændige 
ADHD- og Autismecenter sin 
ADHD-afdeling på Syvstjernesko-
len og autismeafdelingen på Lille 

Værløse Skole. Til august bliver de 
to afdelinger lagt ind under deres 
respektive værtsskoler. 

I Skive Kommune lægges tre 
skoler sammen, og Høje-Taastrup 
Kommune lægger også to skoler 
sammen. Beslutningen blev truf-
fet i forbindelse med fristen for 
at nedlægge skoler i 2016, uden 
at der dengang blev sat årstal på 
udførelsen.

4
AFDELINGER BLIVER 

SELVSTÆNDIGE

Afdelingerne på Dragør 
Skole Syd og Dragør Skole 
Nord i Dragør Kommune 
bliver selvstændige. Det 
samme gør afdelingerne 
Enghave og Melby på Fre-
deriksværk Skole i Hals-
næs Kommune. Samlet 
set bliver to nuværende 
skoler således til fire.

Kilde: Undervisningsministeriet.

FOLKESKOLER

SPECIALSKOLER

2007

2007

20 17

20 1 7

1.276 folkeskoler

146 specialskoler

194 specialskoler

1.584 folkeskoler
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R øsnæs Skole skriver sig ikke kun ind i histo-
rien som en af de over 300 skoler, der er 
forsvundet siden kommunalreformen i 2007. 
Den lille skole i Vestsjælland er den eneste 

skole, der nedlægges i det kommende skoleår.
Antallet af skoler, som er blevet pålagt at dreje 
nøglen om, har været for nedadgående de seneste 
år. 19 skolenedlæggelser i 2015, kun fire i både 
2016 og 2017 og til sommer altså blot én. Samme 
tendens gælder for skoler, som bliver lagt sam-
men. Her er antallet faldet fra 79 i 2015 til blot 18 i 
år, viser fagbladet Folkeskolens årlige skolestatus.

Det kommer ikke bag på kommunalforsker 
Roger Buch, at lokalpolitikerne har knap så travlt 
med at ændre i skolestrukturen – heller ikke selv 
om der var kommunalvalg sidste år, og politikerne 
typisk holder igen med upopulære beslutninger i 
valgår. Roger Buch peger på to forklaringer:

»Vi har haft rigtig mange skolelukninger – cirka 
25 procent af landets folkeskoler – gennem de 
seneste 10-15 år. Det begyndte før kommunalrefor-
men i 2007, og det blev ikke mindre efter refor-
men, fordi de nye kommuner skulle tilpasse deres 
institutioner til en fælles struktur. Samtidig fik vi 
den økonomiske krise i 2007-2008, og det tvang 
kommunerne til at se endnu mere på deres sko-
ler«, siger chefforskeren fra Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole.

Det var nødvendigt for de nye kommuner at 
tilpasse kapaciteten til efterspørgslen, mener Tho-
mas Gyldal Petersen (Socialdemokratiet), formand 
for KL’s børne- og undervisningsudvalg.

»Kommunerne var nødt til at se på, om skoler-
ne havde den rigtige placering. Det gav en pukkel 
af skolenedlæggelser i årene efter kommunalrefor-
men«, siger han.

På ti år er der blevet over 350 færre folkeskoler 
og specialskoler, viser de nyeste tal fra Undervis-
ningsministeriet. Men nu er krisen overstået, og 
kommunerne har i højere grad råd til at bevare 
selv små skoler, mener Roger Buch.

»Selv om fødselstallet går den forkerte vej for 
folkeskolen, vil der ikke blive nedlagt så mange 
skoler i de kommende år. Samtidig vil vi se kom-
muner bygge nye skoler, fordi befolkningen samler 
sig i hovedstaden, i det østjyske bybånd og i de 
større byer med rådhus. Alene Aarhus vokser med 
15 borgere om dagen«, siger han.

Men krisen er kun forbi i nogle kommuner, 
påpeger Thomas Gyldal Petersen, der til daglig er 
borgmester i Herlev, som har stor tilflytning.

»Det øger efterspørgslen efter daginstitutioner og 
skoler, men vi har samme anlægsramme som hidtil, 
så selv om vi har penge i kassen, skal vi fortsat bruge 
hver eneste krone med omtanke. Det er blevet nem-
mere, men det er stadig ikke nemt«, siger han og 
forudser, at der fortsat vil ske skolenedlæggelser.

»Ingen nedlægger skoler for sjov, men vi har 
mange skoler fra 50’erne og 60’erne, og lokalt må 
man overveje, om man skal renovere dem, eller 
om det er bedre at erstatte for eksempel to skoler 
med en nybygget skole. Det kan være både dyrt og 
svært at bygge gamle skoler om til nutidens behov, 
så der kan være gode grunde til at nedlægge sko-
ler. Det vigtigste er, at kommunerne skaber gode 
undervisningsrammer for elever og lærere«, siger 
Thomas Gyldal Petersen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

KUN ÉN SKOLE  
NEDLÆGGES  
NÆSTE SKOLEÅR
2018 byder på kun én skolenedlæggelse og ganske få  
sammenlægninger af skoler. Det viser Folkeskolens årlige undersøgelse  
af det kommunale skolelandkort.

Landsbyen Røsnæs mi-
ster sin folkeskole, når 
dette skoleår slutter.

Se den samlede oversigt
Du kan se oversigten over skoler, der bliver nedlagt og lagt sammen 
til sommer, på folkeskolen.dk. I listen finder du også nye skoler.

à folkeskolen.dk 

1
NY  

SPECIALSKOLE

Hørsholm Kommune plan-
lægger at åbne en special-
skole i foråret 2019.

Kilde: Lærerkredsene i DLF.

TEKST HENRIK STANEK

Foto: Lars Laursen, Scanpix

1.584 folkeskoler
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FUSIONEREDE SKOLER 
BLIVER IGEN SIG SELV
Til sommer deler Dragør og Halsnæs Kommuner hver en skole med flere ma-
trikler op i selvstændige skoler, for det er aldrig lykkedes at gøre dem til samlede 
enheder. I Halsnæs følger kommunens sidste matrikelskole efter i 2019.

D et var ikke enkeltstående tilfælde, da 
afdelingerne på den sidste matrikelskole 
på Bornholm og på en tilsvarende skole i 
Gribskov Kommune igen blev selvstændige 

op til dette skoleår. Til sommer følger Dragør og 
Halsnæs Kommuner efter og lader afdelingerne på 
hver en sammenlagt skole køre videre hver for sig.

Dragør Skole Syd og Dragør Skole Nord har været 
under samme hat siden 2011, men til august bliver 
de skilt ad og får deres gamle navne, Dragør Skole 
og Nordstrandskolen, tilbage. Den nuværende Fre-
deriksværk Skole blev også til i 2011, da politikerne 
lagde tre skoler sammen. Fire år senere blev afde-
lingen i Vinderød nedlagt, og nu vender de to andre 
tilbage til at hedde Frederiksværk Skole og Melby 
Skole. Samtidig har politikerne besluttet at bygge en 
ny Frederiksværk Skole. Skolen ventes at stå færdig 
i januar 2022.

I Dragør er det aldrig lykkedes at få de to sam-
menlagte skoler til at fungere som én enhed, fortæl-
ler afdelingschef Karina Møller fra skoleforvaltnin-
gen. Heller ikke selv om der undervejs er tilført 2,6 
millioner kroner ekstra til ledelse, så begge afdelin-
ger har ledere til henholdsvis indskoling, mellemtrin 
og udskoling.

»De to afdelinger har meget forskellige kulturer. 
Syd ligger i det gamle Dragør, hvor alle kender 
hinanden, og også oldemor har gået på skolen. Det 

er der mange kvaliteter i, men det har været en 
udfordring for afdelingen at se sig selv sammen med 
Nord, som består af en stor åben etplansskole fra 
1970’erne med tre spor og alle kommunens 10.-klas-
ser«, siger Karina Møller.

Lærere har følt sig svigtet
Det var ikke en spareøvelse, som fik Dragørs politi-
kere til at slå de to vidt forskellige skoler sammen i 
2011. Skolerne indgik i en kabale, som tog udgangs-
punkt i, at Skolen ved Vierdiget var alvorligt ramt af 
skimmelsvamp.

I stedet for at renovere skolen besluttede politi-
kerne at rive den ned, sælge den attraktive grund 
med udsigt ud over Øresund og bruge pengene på 
at modernisere kommunens tre andre skoler. Store 
Magleby Skole skulle udvides for at få plads til ele-
verne fra Vierdiget, så i en overgangsperiode blev de 
to skoler lagt sammen. I samme ombæring slog poli-
tikerne Dragør Skole og Nordstrandskolen sammen.

Den beslutning forstod Amagerkredsen under 
DLF ikke, fortæller formand Ulla Erlandsen.

»Vi talte imod at lægge skolerne sammen. Kom-
munens geografi gør det naturligt med fire skoler, og 
der er store forskelle i skolernes kultur. Hver skole 
har sine egne arbejdsgange og måder at gøre tingene 
på«, siger hun.

Det betyder meget for lærerne, at de to afdelinger 
igen bliver selvstændige. Ikke mindst for lærerne i Syd.

»Den øverste leder har haft fast kontor på Nord, 
og selv om der både er en didaktisk leder og tre 
afdelingsledere i Syd, har lærerne følt, at det aldrig 
var muligt at træffe en leder, fordi lederne altid 

TEKST HENRIK STANEK

FOTO THOMAS ARNBO
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356 SKOLER FÆRRE 
END I 2007

Socialistisk Folkepartis Jacob Mark bad tidligere på 
året undervisningsminister Merete Riisager (Liberal 
Alliance) fortælle, hvor mange skoler der er nedlagt 
siden kommunalreformen i 2007. Hendes svar er 
500 folkeskoler og 103 specialskoler. Altså 603 
skoler i alt.

Ifølge ministersvaret er 354 af skolerne lukket i 
forbindelse med en skolesammenlægning. Det be-
tyder, at de resterende 249 skoler er blevet nedlagt, 
i den forstand at der ikke længere drives folkeskole i 
bygningerne. 

Disse mellemregninger stemmer dog ikke helt 
med virkeligheden, viser Folkeskolens gennemgang 
af den liste over skolenedlæggelser og sammen-
lægninger, som Merete Riisager vedlægger sit svar. 
På listen findes således skoler, som er registreret 
som sammenlagte, selv om de reelt er nedlagt.

Det skyldes, at kommunerne kan indberette 
ændringer i skolestrukturen på forskellige måder til 
Institutionsregistret. 

Når en kommune tømmer en skole for elever og 
flytter dem hen på en anden skole, indberetter nogle 
kommuner det for eksempel som en sammenlæg-
ning, mens andre betegner det som en skolened-
læggelse, idet der ikke længere drives folkeskole 
i den forladte bygning. Med andre ord er der reelt 
nedlagt flere end 249 skoler.

Også ved egentlige sammenlægninger – altså 
hvor skolerne fortsætter som afdelinger – kan kom-
munerne indberette forskelligt. Hvis en kommune 
for eksempel lægger tre skoler sammen og kører 
den nye skole videre med den ene skoles instituti-
onsnummer, figurerer kun de to andre skoler som 
sammenlagte i Institutionsregistret. Hvis kommu-
nen derimod giver den sammenlagte skole et helt 
nyt institutionsnummer, noteres alle tre skoler som 
sammenlagte.

Der bliver ikke kun nedlagt skoler. Siden kommu-
nalreformen er der oprettet 175 folkeskoler og 59 
specialskoler. Undervisningsministeriets oversigt 
over antal grundskoler viser således:

  at der i 2017 var 1.276 folkeskoler og 146 
specialskoler for børn.

  at der i 2007 var 1.584 folkeskoler og 194 
specialskoler for børn.

Der er altså 308 færre folkeskoler og 48 færre 
specialskoler end i de nye kommuners første år. Det 
giver en samlet reducering på 356 skoler i perioden 
2007-2017.

Ulla Erlandsen, der er 
formand for lærerne på 
Amager, er glad for, at 
Dragør igen får fire selv-
stændige folkeskoler.
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Læs mere på: www.sdu.dk/CT

Skal du styrke elevernes digitale dannelse 
og undervise i teknologiforståelse?
Uddannelsen i Computational Thinking giver dig kompetencer 
til selvstændigt og i samarbejde med andre at identificere, 
analysere og modellere problemer, der kan gøres til genstand 
for computerbaserede it-løsninger.

Der er mulighed for at læse enkeltfag.

var til møde eller på kursus. De har følt sig 
svigtet, for når de for eksempel har bedt om 
støtte til elever, som gør mere indtryk på 
læreren, end læreren gør på dem, er der ikke 
sket noget som helst. Det har givet usikker-
hed og utryghed, som har ført til lærerflugt 
fra afdelingen«, siger kredsformanden. 

I forvaltningen er afdelingschef Karina 
Møller enig i, at det betyder meget for lærer-
nes selvforståelse, at skolerne bliver sig selv: 
»Lærerne føler sig knyttet til deres afdeling, 
og det har gjort det svært at kommunikere 
politiske beslutninger ud, fordi vi nærmest 
har skullet finde en form til hver afdeling«.

Officielt bliver Dragør Skole og Nord-
strandskolen selvstændige per 1. august, men 
de har haft hver sin skoleleder siden årsskif-
tet. Det har allerede ført til bedre kommuni-
kation, oplever Karina Møller. 

»Det skal også gerne bære den anden vej, 
så lærerne føler, at de bliver hørt opad i sy-
stemet«, siger hun.

Selvstændighed skaber glæde
I Halsnæs Kommune er der også ansat 
skoleledere til de to nye skoler, så de kan 
forberede det kommende skoleår.

»Begge afdelinger har elever fra 0. til 9. 
klasse, så vi skal ikke flytte elever og heller 
ikke personale. Men vi bevæger os hver især 
imod nye rammer og egne visioner«, siger 
Mette Sabra, som skal stå i spidsen for Frede-
riksværk Skole. Hun kommer fra Skolerne i 

Snekkersten og ser frem til større frihed til at 
tage egne beslutninger.

»På skoler med flere matrikler bliver drøf-
telserne i skolebestyrelsen meget overord-
nede, og det kan til tider være svært at træffe 
beslutninger på tværs af afdelingerne«.

Mette Sabra ser dog også forhold, som 
skolerne skal arbejde på at fastholde i den 
nye struktur som selvstændige skoler: 

»Selvstændigheden betyder, at ledere og 
medarbejdere ikke længere skal til møde på 
den anden matrikel. Vi vil fortsat bruge hin-
anden, når det giver mening, for eksempel 
betyder det meget for lærere i især små fag-
udvalg, at de kan mødes med andre kolleger. 
Det er i høj grad der, man vinder ved at være 
en større skole. Men vi skal være dygtige til at 
holde fast i det, for det er ikke så naturligt at 
opsøge kolleger på en anden skole«.

Christian Wibeck blev ved sammenlæg-

ningen i 2011 ansat som faglig leder af mel-
lemtrinet i Melby og blev tre år senere også 
skoleafdelingsleder. Nu er han Melby Skoles 
nye skoleleder.

»Vi er en forholdsvis stor skole i en lille 
by, og der har været et stort ønske fra både 
personale og forældre i byen om at blive selv-
stændig. Medarbejderne har været kede af, 
at vores særpræg ikke har stået forrest. De er 
stolte af at være på en god skole, og det har 
skabt glæde, at vi igen skal være selvstæn-
dige«, siger han.

Efter nogle år med faldende elevtal har 
Melby Skole øget indskrivning. Men som 
matrikelskole er det sket enkelte gange, at 
tilflyttere er blevet henvist til afdelingen i Fre-
deriksværk, fordi der ikke har været plads til 
flere elever på årgangen i Melby.

»Det er væsentligt for forældre, at deres 
børn kan gå i den lokale skole, så når folk 
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MØD MODIGE 
FRIVILLIGE! OG GØR 
DINE ELEVER MODIGE 
TIL SELV AT STOPPE 
KONFLIKTER.

/ 1

rødekors.dk

+ ALEXANDRU ER FATTIG, MEN MAN 

KOMMER LANGT MED EN GOD VEN 

+ NICOLETA KUNNE GODT BRUGE EN KRAMMER 

DILEMMA
BLIVER DU 

VENNER MED BØRNE-
SOLDATEN?

FREJA BLEV HANEENS  
FØRSTE DANSKE VENHELTENES HELTE

FREDERIK RØNNOW 

+ WILLIAM KVIST 

OM MOD

MED DANSKE 

OG RUMÆNSKE 

BØRN
 

Udførlig lærervejledning med 
masser af aktiviteter og veltilrette-

lagt emneuge følger med. Gratis. 
Betal kun porto og ekspedition. 

Se mere og bestil act MODIG på: 
rødekors.dk/skole/modig 

fra København overvejer, om de skal bo i 
Halsnæs Kommune, lyder det måske ikke så 
attraktivt med en matrikelskole. Det vil styrke 
både skolen og lokalsamfundet, at vi bliver 
selvstændige, blandt andet fordi tilflyttere 
kan være sikre på at få plads på Melby Skole«, 
siger Christian Wibeck.

Omvendt er det også her, han ser en akil-
leshæl: »Vi har store klasser, så vi kan blive 
nødt til at oprette tre spor på nogle årgange, 
men vi får ikke flere penge at gøre med, så 
det kan blive en økonomisk udfordring for os. 
Men den må vi løse«.

Slut med matrikelskoler i 2019
Det var en presset økonomi, som fik poli-
tikerne i Halsnæs til at slå en række skoler 
sammen, fortæller Helge Friis (Socialdemo-
kratiet), som var borgmester i 2011. I dag er 
han formand for skoleudvalget.

»Vi gjorde det for at maksimere klassestør-
relserne, men Frederiksværk Skole kom al-
drig til at fungere som én skole. Afdelingerne 
har hverken udvekslet lærere eller elever, for 
eleverne vælger ikke skole efter linjer, men 
efter kammerater og geografi. Vi har også 
slidt fire-fem skoleledere op«, siger Helge 
Friis.

Der går også noget tabt i lokalsamfundet. 
Her peger udvalgsformanden på Arresø 
Skole, som også har to afdelinger.

»Når eleverne i Ølsted skifter til Magleblik 
efter 6. klasse, falder tilslutningen til idræts-
foreningen, fordi de hellere vil gå til idræt 
med deres nye kammerater. Derfor gør vi 
Arresø Skoles to afdelinger til selvstændige 
skoler i 2019, hvorefter vi ikke længere har 
matrikelskoler«.

Og løsningen er ikke voldsomt dyr.
»Det koster under en million kroner at 

dele Arresø Skole. Det kræver en ekstra sko-
leleder, men på en matrikelskole udvikler der 
sig et ledelseshierarki med flere afdelingsle-
dere, så den store gevinst ved en samlet skole 
ligger i, at man kan samle eleverne i færre 
klasser. Men vi har stigende elevtal, så vi kan 
godt fylde klasserne op rundtom på skoler-
ne«, siger Helge Friis.

Halsnæs Kommune har haft, hvad Helge 
Friis kalder en massiv afgang af elever til pri-
vatskolerne, fordi forældre ikke har kunnet 
få deres børn ind på den lokale afdeling. Han 
håber, det vender, når de selvstændige skoler 
får egne skoledistrikter.

»Vi har haft eksempler på, at børn i Melby 
blev henvist til Frederiksværk. Selv om vi 
taler om få kilometer, betyder det meget for 
forældrene, at deres børn kan gå i den lokale 
skole«, siger Helge Friis. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

NY SELVSTÆNDIGHED TIL FLERE SKOLER

Skole Nord på Bornholm deles 
op i Svartingedal Skole i Hasle 
og Kongeskærskolen i Allinge.

Rønneskolen på Bornholm  
deles op i Søndermarksskolen 
og Åvangsskolen. Nordstjer-

neskolen i Gribskov Kommune 
deles op i Nordstjerneskolen i 
Helsinge og Ramløse Skole.

Dragør Skole Syd og Dragør 
Skole Nord deles op i Dragør 
Skole og Nordstrandskolen. 

Frederiksværk Skole i  
Halsnæs Kommune deles op  

i Frederiksværk Skole og  
Melby Skole.

Arresø Skole i Halsnæs  
Kommune deles op i  
Magleblik Skole og  

Ølsted Skole.

2016 2017 2018 2019
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TEKST HENRIK STANEK

L ærerne på Åvangsskolen i Rønne på Born-
holm har nøjagtig samme ledelse som sid-
ste skoleår. Alligevel er der en afgørende 

forskel, for efter en årrække som afdeling blev 
skolen selvstændig sidste sommer.

»Den mest synlige forskel er, at vores dag-
lige ledelse er på matriklen og ikke længere 
har en overleder på. Ledelsen skal ikke opnå 
konsensus med andre, og det gør tingene me-
get nemmere. For eksempel møder vi større 
forståelse for, at vi er nødt til at tilpasse arbej-
det med de digitale læringsplatforme til vores 
andre opgaver. Med mange nyansatte lærere 
har vi brug for at udvikle en ny kultur på 
skolen. Det tager tid, men det er nemmere, 
når ledelsen er tæt på og forstår netop vores 
arbejdsvilkår«, siger lærernes tillidsrepræsen-
tant, Jan Nielsen Frejlev.

I 2008 blev Åvangsskolen lagt sammen med 
Søndermarksskolen og Østre Skole. 
Østre Skole blev nedlagt som 
afdeling i 2016, og året 
efter blev de to andre 
afdelinger så igen selv-
stændige skoler.

På Søndermarks-
skolen har tillidsre-
præsentant Pernille 
Brandt samme op-
levelse som sin 
kollega på Åvangs-
skolen.

»Vi er kommet rigtig godt fra start, fordi 
vores leder ikke behøver at vende alting 
med ledelsen på en anden afdeling. Når vi 
førhen skulle bruge en større ting, blev der 
straks spurgt, om den skulle være fælles, og 
så kunne der gå lang tid med at vurdere det. 
Nu får vi ofte svar samme dag«, siger hun og 
tilføjer, at det også kunne handle om, hvor-
vidt en motionsdag skulle være ens på alle 
afdelinger.

Pernille Brandt fremhæver også, at ledel-
sen er blevet mere synlig.

»Lederne er ikke hele tiden til møde på en 
anden afdeling. Når de tidligere kom hjem fra 
møde, mødte vi ofte en lukket dør, fordi de 
havde travlt med at lave det, de ikke havde 
nået på grund af mødet. Nu ser vi dem i pau-
serne og om eftermiddagen, og det er positivt«.

Hun peger også på, at skolebestyrelsen nu 
kan koncentrere sig om Søndermarksskolen.

»Før havde vi en skolebestyrelse med 
ledere, forældre, elever og medarbejdere fra 
alle afdelinger. Nu har vi en bestyrelse, som 
ser os og vil os. For eksempel fik vi kagemand 

og et personligt brev fra formanden til Læ-
rernes Dag i oktober. Skolebestyrelsen 

er tættere på os både i dagligdagen 
og i vores arbejde med at skabe 

nye visioner for skolen«.
Jan Nielsen Frejlev har 
hele tiden været tilhæn-

ger af selvstændige 
skoler.

»For at skabe en god skole er det vigtigt 
med relationer, og jo mere ledelsen møder 
medarbejderne, desto bedre bliver relatio-
nerne. Derfor er det bedre med selvstændige 
skoler frem for fjernstyrede skoler«, siger 
han.

Hverken Pernille Brandt eller Jan Nielsen 
Frejlev kan få øje på én eneste ulempe ved, at 
deres skoler er blevet selvstændige.

»Jeg ser det ubetinget som et skridt i 
en god retning. Vi har 745 elever, så vi har 
masser af kolleger at sparre med«, siger Jan 
Nielsen Frejlev med tanke på, at lærere på 
sammenlagte skoler har flere fagfæller at ud-
veksle erfaringer med.

»Jeg kan faktisk ikke finde noget negativt 
at sige«, supplerer Pernille Brandt og fortsæt-
ter: »Vi dækker alle fag på skolen, så vi kan 
også sparre med hinanden. Ellers griber vi 
knoglen og spørger en kollega på Åvangssko-
len til råds, for det, at vi har været én skole, 
har udvidet dem, vi kan bruge til sparring«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

BORNHOLMERE GLADE FOR  
AT VÆRE SELVSTÆNDIGE

»Jeg ser det ubetinget som 
et skridt i en god retning«. 

Jan Nielsen Frejlev
Lærer på Åvangsskolen

Hverdagen glider meget nemmere, når beslutninger ikke skal klares af med en anden skoleafdeling,  
lyder det fra to skoler, som blev selvstændige op til dette skoleår.

Folkeskolens faglige netværk har fået hvert sit nyhedsbrev.
Her får du de nyeste indlæg med faglig inspiration og holdninger fra  
fagkolleger sammen med faglige artikler, anmeldelser og arrangementer.
Tilmeld dig nyhedsbrevene på
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Hverdagen glider meget nemmere, når beslutninger ikke skal klares af med en anden skoleafdeling,  
lyder det fra to skoler, som blev selvstændige op til dette skoleår.

Folkeskolens faglige netværk har fået hvert sit nyhedsbrev.
Her får du de nyeste indlæg med faglig inspiration og holdninger fra  
fagkolleger sammen med faglige artikler, anmeldelser og arrangementer.
Tilmeld dig nyhedsbrevene på
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Illustration: Peter Berke

D E B AT

Hvis lærere i fremtiden skal betragtes som professionelle og ikke proletarer, skal professionens sprog og 
professionsmarkører være tydeligere, advokerer lærer Daniel Panduro i sit kandidatspeciale.

KRONIK
DANIEL PANDURO
LÆRER PÅ CHRISTIANSHAVNS SKOLE  
CAND.MAG. 
 

En profession må have et fag,  
et professionssprog og en  

professionskultur

Man kan tydeligt se, at hun er læge. Faktisk 
er der ingen tvivl, når hun står der i sin 
kittel med et navneskilt, hvorpå der ud over 
fornavn står de fire bogstaver »L-Æ-G-E«, 
mens hun smider om sig med de latinske 
betegnelser »Brachium«, »Cerebellum« og 
»Maxilla« med en klar erindring om det 
afgivne lægeløfte og om de forpligtelser, det 
pålægger hende.

Man kan ikke lige så tydeligt se, at han 
er lærer. Der er ingen særlig beklædning, og 
læreren taler »hverdagsdansk« og har ikke 
lovet at ville forpligte sig på hverken professi-
onsidealet eller folkeskolens formålsparagraf.

Vi lærere er på mange måder udfordrede i 
vores professionsudøvelse. Det er ikke noget, 
vi snakker meget om, særligt ikke i tider som 
disse, hvor lærerværelserne summer af snak 
om den kommende konflikt, manglende for-
beredelsestid og dagligdagens pædagogiske 
udfordringer. Men det er vigtigt, at vi som 
gruppe, som profession, tør tage snakken 
om, hvad der adskiller os fra andre professio-
ner, eller endnu vigtigere: Hvad der adskiller 
os fra lægmænd. 

Hvis vi, også i fremtiden, skal 
betragtes som professionelle, 
skal vi standse den erodering 
af vores professionskarakteri-
stika, der sker i disse år. 

Lad os tage et konkret eksempel: På lærer-
uddannelsen har man ved den seneste reform 
skiftet de lærerfaglige kernefag pædagogik, 
psykologi og almen didaktik ud med lærerens 
grundfaglighed (LG). For det utrænede øje 
kan denne beslutning måske virke ligegyldig – 
de lærerstuderende lærer vel stadig om børns 
læring, udvikling og dannelse? Ja, men hvor 
de tre tidligere fag var fag i deres egen ret, der 
pegede tilbage på en professionshistorie, så 
står lærerens grundfaglighed frit svævende i 
en historieløs boble. 

På trods af at der sikkert bliver bedrevet 
spændende og vedkommende undervisning 
under LG-overskriften, så giver faget ikke de 
studerende en indføring i en distinkt faglig-
hed eller et bredt videnskabeligt grundlag at 
holde skole på. Denne bevægelse fra historisk 
og videnskabelig tyngde til en langt bredere 
overskrift har betydet, at lærerne er ved at 
miste noget, der er helt centralt for vores 
professionsudøvelse: vores professionssprog.

Et professionssprog er ikke et sprog, der 
har til formål at ekskludere menigmand 
fra den pædagogiske samtale. Tværtimod: 
Det er vores ansvar at inddrage flere i den 
pædagogiske diskussion. Men vi har brug 
for et professionssprog, fordi vi derved kan 
kommunikere præcist og fyldestgørende på 
en måde, der inddrager den pædagogiske og 
didaktiske teori og de forståelsesrammer, vi 
har qua vores professionsuddannelse. 

Der er for eksempel forskel på summativ 
og formativ evaluering, ligesom det gør en 
forskel, om vi inddeler eleverne i hetero  gene 
eller homogene grupper, og der er forskel 
på elev- og undervisningsdifferentiering.   

Kort sagt: Hvis vi som profes-
sionelle lærere skal beskrive 
den verden, vi oplever, tilstræk-
keligt præcist, har vi brug for 
et lærerfagligt vokabularium, 
altså et professionssprog.
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Det at tale om et professionssprog kan 
beskrives som det at være i besiddelse af en 
immateriel professionsmarkør. Andre profes-
sioner har andre sprog og andre kulturelle 
praksisser, der alle agerer immaterielle pro-
fessionsmarkører: Lægerne har et lægeløfte, 
sygeplejerskerne et ditto, og pædagogerne har 
et etisk grundlag, blot for at nævne nogle. 

Men professionen skinner ikke kun igen-
nem i de immaterielle professionspraksisser; 
den materialiserer sig også i det, som jeg 
bedst kan beskrive som »professionsarte-
fakter«. På samme måde som i arkæologien 

besidder disse artefakter ikke kun en konkret 
brugsværdi, de materialiserer samtidig, i 
dette tilfælde, en professions selvfortælling. 

Det klareste eksempel ses hos Dansk Syge-
plejeråd, der i over 100 år har brugt emble-
met til at symbolisere, hvorvidt en sygeplejer-
ske er medlem af rådet eller ej. Men også ude 
på lærerværelserne kunne man tidligere ople-
ve, at mange medlemmer af Lærerforeningen 
som en selvfølgelighed styrede deres tid med 
hjælp fra den af Danmarks Lærerforening 
udsendte lærerkalender – en kalender, der 
ikke blot var et praktisk redskab, men også et 

konkret symbol på medlemskab af lærernes 
faglige fællesskab. 

Flere professioner har endda i samarbejde 
med staten fået indskrevet deres professions-
markører i den danske lovgivning og dermed 
fået kanoniseret deres respektive professions-
artefakter. Her tænkes særligt på dommerens 
dommerkappe, præstens kjole og lægens 
kittel, som alle er eksklusive artefakter, der 
bæres af bestemte professioner som symbol 
på deres professionstilhørsforhold.

Også i vores nabolande har staten under-
støttet eksklusiviteten af de professionsud-
dannede. Dette er gjort ved at indføre auto-
risationer i stil med dem, vi kender fra sund-
hedsvæsenet, således at kun folk med denne 
autorisation kan praktisere i skolen. Selv om 
det kan virke umuligt i en dansk kontekst, 
hvor det politiske flertal aktivt modarbejder 
vores social closure, sker det lige ovre på den 
anden siden af Øresund. Lærerne har altså, 
med deres autorisation i hånden, en virksom 
og bredt anerkendt professionsmarkør, der 

giver en formel eksklusiv ret til at udføre 
visse arbejdsopgaver. 

Hvis vi ikke kan forvente politisk 
støtte til indførelse af autorisationer 
og en styrkelse af faget, der er så 
centralt for enhver profession, 

bliver vi nødt til at gøre det selv. 
Det kræver, at vi bruger vores 
professionssprog og forstår vo-
res professionskultur, samt at 
vi opbygger og forsvarer vores 
professionsfortælling og de 
artefakter, der materialiserer 
vores profession. Kort sagt: At 
vi er stolte af at være lærere.  

Kandidatspecialet »Kappen, krid-
tet og kniven – En aktuel analyse 
af læreren mellem proletar og 
professionel« er afleveret på Pæ-
dagogik og Uddannelsesstudier, 
Roskilde Universitet.
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OK 18 – set fra  
Forligsen

Vi står i en historisk situation. Fagbevægelsen 
har fået ny luft, og sammenholdet mellem 
faggrupperne styrkes dag for dag, uge for 
uge. Gennem flere år er fagforeningerne 
blevet underlagt et stadig større pres, fordi 
besparelser i den offentlige sektor kombineret 
med mange års skattelettelser skal finansieres 
af forringelser af overenskomsterne. 

Nu er vi igen havnet i Forligsinstitutionen, 
fordi forhandlingerne låses fast af statens og 
Moderniseringsstyrelsens helt ufravigelige 
økonomiske forudsætninger: Overenskom-
sterne skal betale for en billigere offentlig 
sektor! I skrivende stund (fredag 20. april) og 
måske de kommende dage giver vi den en sid-
ste chance – lige nu kender ingen resultatet. 

Aftalesystemet betyder, at vi på den ene 
side er underlagt fredspligten – vi må kun 
konflikte, når det sker i forbindelse med en 
overenskomstfornyelse, og når vi har an-
erkendt ledelsesretten. På den anden side 
har vi ret til at indgå aftaler, der griber ind i 
selvsamme ledelsesret. Og så har vi pligt til at 
holde fred. 

Det er en balance, som parterne hidtil 
har været opmærksomme på. Men lige nu 
oplever vi, at adgangen til at indgå aftaler er 
stærkt begrænset. Statsmagten har sat sig 
tungt på forhandlingerne. De er ikke længere 
frie. Spørgsmålet er også, om de nogensinde 
har været frie på det offentlige område. 

Den danske model fungerer kun, hvis 
parterne vil systemet. Derfor står vi nu i en 
situation, hvor arbejdsgiverne lukrerer på 
fredspligten, men ikke bruger energi på at 
indgå aftaler. Derfor bliver de kommende 

år en lang kamp om den danske model og 
medarbejdernes indflydelse på det offentlige 
arbejdsmarked. Vi får ingenting foræret. 

Den danske aftalemodel har vist sin værdi 
i mange år. Arbejdsmarkedsforsker Mikkel 
Mailand har engang kaldt systemet for et 
»gentlemansystem«. Man skal opføre sig over 
for systemet, som en gentleman opfører sig. 
Aftalesystemet forpligter parterne til at for-
handle, finde løsninger via dialog og forhand-
ling. Det er ikke bygget op omkring en masse 

regler og efterfølgende straf, hvis man over-
træder reglerne. Medmindre altså at man ikke 
overholder indgåede aftaler. I Hovedaftalens 
paragraf fire står der: »Løn- og ansættelses-
vilkår bør fastlægges ved kollekti-ve overens-
komster«. Den paragraf burde arbejdsgiverne 
tage alvorligt i stedet for at spille hasard med 
den danske model. 

 I Hovedaftalens 
paragraf fire står 
der: ’Løn- og ansæt-
telsesvilkår bør fast-
lægges ved kollekti-
ve overenskomster’. 
Den paragraf burde 
arbejdsgiverne tage 
alvorligt i stedet for 
at spille hasard med 
den danske model. 

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

Læs mere

Læs hele beskeden til 
forældrene i 7.a på folke-
skolen.dk/631797

Forældre-
beskeden, jeg 
ville ønske, jeg 
kunne sende

›  MARIA  
RONEKLINDT 
Lærer og Folkeskolens 
engelskrådgiver

Kære forældre i 7.a.
I dag har jeres børn fået resul-

tatet af den nationale test i engelsk 
med hjem. Hvis jeg kunne bestemme, 
eksisterede disse test slet ikke i folke-
skolen. Som jeres børns engelsklærer 
igennem otte måneder har jeg et godt 
overblik over hvert enkelt barns faglige 
niveau. Det behøver jeg ikke at lave en 
test udarbejdet af Undervisningsmini-
steriet for at få. 

I stedet bruger jeg andre evalu-
eringsformer, som ikke gør jeres børn 
nervøse eller ligefrem angste. Sådan 
synes jeg nemlig ikke, det skal være at 
gå i skole. Samtidig kan jeg, fordi jeg 
kender jeres børn – og helt modsat den 
nationale test – sagtens vurdere, om 
jeres børn udvikler sig og dannes som 
mennesker. 

(…) Hvis I vil vide, hvordan jeres 
barn reelt klarer sig i engelskfaget, er 
I derimod meget velkomne til at kon-
takte mig. Jeg ved det nemlig. 

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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Deltag i debatten – enten i bladet eller på folkeskolen.dk. Debatindlæg til  
bladet sendes til folkeskolen@folkeskolen.dk og må højst være på 1.750 tegn 
med mellemrum. Deadline for indlæg til Folkeskolen nummer 10 er senest  
onsdag den 9. maj.

Kommunalt omsorgssvigt 
›  ANETTE LIND 

Lærer, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og næstformand i foreningen Folkeskoleforældre

› DEBAT

Hvordan kan politikere true med at for eksem-
pel lærere kan retsforfølges, når problemet 
ligger et helt andet sted? En ny undersøgelse fra 
Danmarks Statistik dokumenterer massivt svigt 
fra kommunerne. Underretninger kan dække 
over flere forhold, hvor børn er i mistrivsel. 
I denne undersøgelse fra Danmarks Statistik, 
hvor 50 procent af børnene ikke fik hjælp, 
handler det om grove underretninger!

»En grov underretning dækker over sek-
suelle eller voldelige overgreb mod børnene, 
misbrug hos forældre eller kriminalitet hos 
forældre. For de 5.900 børn gælder, at kom-
munerne fik mindst to underretninger om dem 
i 2015, hvoraf mindst den ene var grov« (Dan-
marks Statistik).

Fra medieverdenen er der eksempler på 
grove overgreb mod børn, hvor det senere viser 
sig, at kommunerne ikke handlede. Her har 
flere måske overvejet, om der var tale om få, 
ulykkelige fejl fra kommunernes side. Fra lærere 
og pædagoger fortælles der om gentagne under-
retninger, der ikke handles på. Her kan man 
spørge sig selv: Hvad er virkeligheden?

»I alt modtog kommunerne 96.600 under-
retninger om 58.800 børn i 2015. 40 procent 
af dem fik støtte i løbet af 2015 og 2016. For 
de 19.020 børn, hvor kommunen modtog flere 
underretninger på barnet i løbet af 2015, fik 52 
procent støtte i løbet af 2015 og 2016. For 5.900 
af disse børn var mindst den ene af underret-
ningerne, som nævnt ovenfor, i kategorien grov, 
og af disse børn modtog 55 procent støtte gen-
nem en social børneforanstaltning« (Danmarks 
Statistik).

Virkeligheden er desværre værre end hidtil 
antaget. Der er tale om systematiske svigt fra 
kommunerne.

At politikere retter opmærksomheden mod 
de fagprofessionelle (lærere og pædagoger), 
er så meget desto mere ulykkeligt. At foreslå, 
at det er de fagprofessionelle, eksempelvis 

lærerne, som risikerer retslige skridt og måske 
ligefrem fængsel, er absurd.

Denne undersøgelse kan bruges til at over-
veje, hvilken virkelighed vi alle sammen lever i:

1.   Tusindvis af børn udsættes for grove over-
greb og får ikke hjælp fra kommunerne. 
Dette er massivt og systematisk.

2.   Nationale politikere fokuserer udelukkende 
på »fodfolket« – det vil sige de fagprofessio-
nelle. Endda i en sådan grad, at de fagpro-
fessionelle risikerer fængselsstraf. De fagpro-
fessionelle, som ellers fortæller om gentagne 
underretninger, der ikke handles på.

3.   Kommunerne, som har ansvaret for børne-
ne, svigter massivt. Hvilken konsekvens får 
det for kommunerne? Tager de problemet 
alvorligt og handler på det? Desværre tyder 
det på, at kommunerne gang på gang svigter 
deres ansvar på trods af data, undersøgelser 
og rapporter.

4.   Problematikken viser også, at de såkaldte 
»databegejstrede« ikke er opmærksomme 
på, at data intet er værd, hvis der ikke 
handles på dem. Dette er ét eksempel. Der 
er mange flere. Eksempelvis andel af elever 
med autisme, som ikke kan komme i skole 
(på grund af manglende støtte og korrekt 
skoletilbud), betydning af normeringer på 
institutionsområdet og andel af medarbejde-
re med alvorlig stress i den offentlige sektor.

5.   Hvis ikke dette får konsekvenser, svigtes tu-
sindvis af børn (fortsat), og befolkningen mi-
ster tilliden til kommunernes evne til at tage 
ansvar. Ansvar medfører også pligter. Som 
minimum pligten til at overholde lovgivnin-
gen og sikre børnene den fornødne hjælp. 
Denne er ikke opfyldt i cirka halvdelen af 
underretningssagerne om grove overgreb.

Kommunerne har et ansvar, som de svigter. 
Hvad vil KL gøre ved det? Hvilke konsekvenser 
får det?

Læs mere

Læs hele beskeden til 
forældrene i 7.a på folke-
skolen.dk/631797

Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Årsrapport 2017
Resultatopgørelse for 2017

Indtægter:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Præmieindtægter .  .  .  .  .  .  .  .  .   623 .789 
Renteindtægter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   962 .778 
Kursreguleringer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  302 .157

I alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   1 .888 .724 

Udgifter: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Begravelsehjælp .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171 .000
Bonustillæg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144 .050
Lønninger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185 .880
Kontorhold  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43 .044
Porto, renter og gebyrer .  .  .  .  56 .667
Revision og aktuarbistand  .  .  33 .795
Årsmøde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17 .703
Transport m .v . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8 .175
I alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  660 .314

Årets resultat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .228 .410

Balance pr . 31 .12 .2017

Aktiver: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Værdipapirer (kursværdi)  .  .  .  34 .417 .906
Kapital-,giro- og bankkonto  .  203 .951

Aktiver i alt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34 .621 .857

Passiver: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Reservekrav – forsikringer  .  .  15 .016 .410
Reservekrav – bonus  .  .  .  .  .  .  8 .075 .049
Egenkapital   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11 .530 .398

Passiver i alt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34 .621 .857

Antal medlemmer:   .  .  . 1 .670

Sign . 23 .03 .2018

Finn Odegaard
Revisor

Peter Dinesen
Revisor
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  OM UNDER- 
SØGELSEN

  Amalie Ahlehoff 
Hansen og Christian 
Martin Bächlers spe-
ciale hedder »Nye 
arbejdsopgaver på 
skemaet – et mixed 
methods studie om 
folkeskolereformens 
nye arbejdsopgaver 
og folkeskolelæreres 
stress« og er afleveret 
på scient.pol.-studiet 
i 2017. Som led i 
specialet har de to 
læst mange tidligere 
studier om læreres 
arbejdsmiljø og folke-
skolereformen. 

  Spørgeskemaet til 
lærere, som indgår i 
specialet, er udsendt 
via folkeskolen.dk. 
Omkring 600 lærere 
afleverede brugbare 
besvarelser. 11 lærere 
fra forskellige grupper 
er udvalgt til kvalita-
tive interview.

  Selskab for Survey-
forskning har givet 
Amalie Ahlehoff Han-
sen og Christian Mar-
tin Bächler en pris for 
det bedste speciale, 
hvilket betyder, at de-
res metode i undersø-
gelsen er fremhævet 
som en god og stærk 
metode. 
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L edelsen kan gøre en forskel, når det gælder stress
faktorer for lærere. Og en god lokalaftale kan gøre 
en forskel. Det er de gode budskaber i en undersø

gelse om, hvordan folkeskolereformen har påvirket lærer
nes oplevelse af stress. Men undersøgelsen, som to scient.
pol.er har skrevet speciale om, viser også helt entydigt, at 
indførelsen af målstyret undervisning er den faktor, som 
stresser lærerne mest.

»Vi har set isoleret på folkeskolereformen i vores 

undersøgelse. Vi havde begge indtryk af, at lærerne var 
pressede, og vi synes, at hele folkeskoleområdet er meget 
vigtigt for samfundet«, fortæller Amalie Ahlehoff Hansen 
og Christian Martin Bächler om baggrunden for undersø
gelsen, som de gennemførte i 2016, da videns og færdig
hedsmålene var obligatoriske.

»Det er tydeligt i besvarelserne af vores spørgeskema 
og også i de kvalitative interview. Målstyret undervisning 
opleves af flere lærere som en illegitim opgave. Som opga

Målstyret  
undervisning  

stresser  
lærerne

Undersøgelse udpeger den målstyrede undervisning til den  
største stressfaktor i forhold til skolereformen. Lærerne føler sig 
presset på deres værdier af de dikterede mål. 

T E K S T :  

H E L L E  L A U R I T S E N 

 

I L L U S T R A T I O N :  

R A S M U S  J U U L
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A R B E J D S M I L J Ø

ver, der presser den enkeltes værdier. 
Det opleves som ekstra opgaver og 
som overvågning«, forklarer Christian 
Martin Bächler om undersøgelsen, 
hvor over 600 lærere har besvaret et 
spørgeskema, som er fulgt op med 11 
uddybende interview.

Reformens krav om åben skole og 
øget samarbejde med pædagoger fyl
der derimod ikke negativt i besvarel
serne. I undersøgelsen siger lærerne, 
at de har været vant til tværfagligt 
samarbejde i flere år, og at det har de 
gode erfaringer med. 

I dag arbejder Amalie Ahlehoff 
Hansen som fuldmægtig i staten, 
mens Christian Martin Bächler arbej
der som lærer på Herstedvester Skole 
i Albertslund. Han har hele tiden haft 
lyst til blive lærer og er i gang med 
en meritlæreruddannelse tre aftener 
om ugen, mens han har fuldt skema i matematik, idræt og 
natur/teknologi. De har tidligere skrevet bacheloropgave 
om stress.

Rammes på kerneopgaven
Undervejs i arbejdet er Amalie Ahlehoff Hansen og Chri
stian Martin Bächler blevet overraskede over, hvor store 
forskelle der er i de vilkår, folkeskolelærerne arbejder 
under. Forskelle fra kommune til kommune. Forskelle i 
lokalaftaler og forskelle i ledelsens måde at håndtere orga
niseringen på. Men den målstyrede undervisning stresser 
lærerne på tværs af disse forhold.

Læreren skal for den enkelte elev vælge præciserede 
og forenklede mål, som skal tilknyttes undervisningen. 
Målstyringen blev indført for at øge læringsudbyttet for 
eleverne og understøtte lærerens evaluering af undervis
ningen, skriver de i specialet.

»Det er en opgave, der ikke opleves som kerneopga

ven. Det er noget, man bliver bedt 
om at udføre, mens man egentlig me
ner, at det slet ikke er en opgave, der 
burde udføres«, siger Amalie Ahlehoff 
Hansen.

Lærerne er motiverede for ker
neopgaven – at undervise eleverne 
– og de vil rigtig gerne udvikle deres 
undervisning, men så kommer der et 
krav udefra om nogle mål på en læ
ringsplatform, og så bliver det meget 
firkantet, forklarer Amalie Ahlehoff 
Hansen og Christian Martin Bächler 
om lærernes oplevelser.

I undersøgelsen angiver flere læ
rere, at de ikke bryder sig om lærings
platformene, mens andre mener, at 
det fint understøtter deres arbejde, så 
det er ikke her, den store udfordring 
ligger. Det er oplevelsen af at blive 
overvåget, at skulle leve op til nogle 

udefrakommende mål, som man ikke mener er det vigtige 
arbejde i skolen. 

Når en arbejdsopgave ikke giver mening, opleves det 
som en krænkelse af ens værdier, og det påvirker i høj 
grad lærernes arbejdsmiljø. 

»Især lærere med en høj fagidentitet – dem, der er me
get stolte af deres arbejde – bliver påvirket. De bliver mest 
stressede. Fordi de bliver ramt lige i kerneopgaven«, siger 
Christian Martin Bächler.

Trues på selvværdet
For alle opgaver er der en tilvænningsperiode. Det bety
der, at de enkelte opgaver efterhånden stresser mindre, 
end de gjorde i begyndelsen.

Kortvarig stress, der hurtigt forsvinder igen, er ikke 
sundhedsskadeligt. Det er derimod den langvarige eller 
vedvarende stress. Hvis man som medarbejder møder 
store krav i arbejdet uden at have kontrol og autonomi 

Især lærere med 
en høj fagidenti-
tet – dem, der er 
meget stolte af 
deres arbejde  
– bliver påvirket.
Christian Martin Bächler,
scient.pol. og  
meritlærerstuderende
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nok til at leve op til disse krav, så virker det belastende og 
kan med tiden give stress. 

I undersøgelsen har Amalie Ahlehoff Hansen og Chri
stian Martin Bächler brugt en model – SOSmodellen, 
der står for stress som en trussel mod selvværdet. Ud fra 
denne teori vil en medarbejder blive mere stresset af at 
arbejde med en opgave, som vedkommende betragter som 
unødvendig, end af at arbejde med en opgave, som ved
kommende føler lægger sig op ad kerneopgaven.

De skriver i deres speciale, at kontrol og autonomi i ar
bejdet er en højere del af arbejdstidsloven end af folkesko
lereformen. Alligevel har de i specialet valgt at se bort fra 
arbejdstidsloven og fokusere på reformen, hvor det altså 
kun er den målstyrede undervisning, der stresser lærerne.

»Vores pointe er, at netop fordi kontrol og autonomi 
særligt forbindes med arbejdstidsloven, har vi brugt et an
det stressperspektiv. Fordi vi ser mere isoleret på folkesko
lereformens nye arbejdsopgaver, har vi valgt SOSmodellen 
og ikke de mere typiske stressmodeller, hvor man ser på 
flere arbejdsopgaver, mere arbejde og krav/kontrol«, for
klarer de.

Illegitime arbejdsopgaver kan belaste selvværdet, 
sænke medarbejderens motivation, øge vreden på kort 
sigt, øge risikoen for at brænde ud på jobbet, sænke lysten 
til at blive i organisationen og endda skabe modproduktiv 
adfærd. Det viser flere tidligere studier. De to fremhæver 
også, at et tidligere studie viser, at ni ud af ti lærere mener, 
at målstyret undervisning fylder for meget. 
hl@folkeskolen.dk

Coping-strategier handler  
om at overleve
Måden, man forsøger at klare stressende elementer på, kaldes coping-strategier. I Ama-
lie Ahlehoff Hansen og Christian Martin Bächlers speciale skriver de, at nogle coping-
strategier kan se ud, som om man er doven eller meget genstridig, men en coping-stra-
tegi er simpelt hen en måde at overleve på, når noget presser én.

Man kan opleve lærere forsøge at forholde sig distancerende til problematikken, forsøge 
at flygte fra den eller acceptere egen rolle i den. Andre vil forsøge at finde løsninger enten 
analytisk eller aggressivt, prøve at fiksere på enkelte mål og have tunnelsyn. Nogle lærere 
vil vælge at plukke de lavest hængende frugter, yde et minimum, så man lige overholder 
reglerne, protestere eller kun lige gøre, hvad man får besked på, skriver de to i specialet.

Ved Det Grønne Bord

Folkeskolens
afgangsprøver
på video
Autentiske prøver 
og voteringer

Prøvefag 9. kl.:
• Dansk B 2016
• Engelsk 2016
• Tysk 2016
• Fransk 2012
• Samfundsfag 2016
• Historie 2016
• Kristendomskundskab 2016
• Matematik gruppeprøve 2014
• Naturfag gruppeprøve 2017
• Idræt 2015

+ gratis film med gode råd

20%
RABAT

ved 5 film

Information, eksempler og priser
www.vdgb.dk

PTV film
Tlf. 8626 2288

Ring på 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Billige studieture 
til De Britiske Øer

1.335

1.780

1.698
1.748

London | Fly | 5 dg/4 nt.

Manchester | Fly | 5 dg/4 nt.

Dublin | Fly | 5 dg/4 nt.

Edinburgh | Fly | 5 dg/4 nt.

Idéer til fagligheden: • Etniske London
• Globe Theatre • Edinburgh Castle 
• Rebellion Walking Tour i Dublin

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport, overnatning & morgenmad. 

Køb hos BENNS og få:
55 års erfaring • Lave priser • 24H vagttlf. 
Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent
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Lærere  
er faglige 
fyrtårne
Nu er der endnu mere inspiration til dine fag 
på folkeskolen.dk. Sidste år præsenterede vi 
syv rådgivere – nu får yderligere fem fag de-
res egne faglige fyrtårne. 

folkeskolen.dk/fag

Derfor er jeg lærer
»Det er et kæmpe privilegium at være med til 
at danne og uddanne fremtidens voksne. Reli-
gionsfaget giver plads til, at vi kan arbejde med 
forståelse for andre gennem viden. Vi kan tale 
om meningen med det hele. Vi kan diskutere, så 
sveden springer om de store etiske spørgsmål – 
alt imens vi stadig respekterer hinanden. Vi kan 
bruge de gamle fortællinger til at spejle os selv 
og vores samfund i dag. Det er et fantastisk fag 
at undervise i«.
Læs hele blogindlægget på:
folkeskolen.dk/630905

JANNE SKOVBJERG, 44 ÅR
FAGLIG RÅDGIVER I RELIGION
Lærer på Brårup Skole i Skive. Har undervist 
i religion i 16 år og er blandt andet beskikket 

censor i faget. Har en pædagogisk diplomuddannelse (PD) 
i vejledning i it og medier og er bestyrelsesmedlem i Religi-
onslærerforeningen.
Følg med på folkeskolen.dk/religionsrådgiver

Gør det, der virker
»Det kræver mod at bruge et sprog, man ikke har 
lært så meget af endnu, og frygt for at udtale 
forkert, begå fejl i grammatikken og ordstillingen 
og måske gøre sig selv til grin ved at prøve at 
bruge sproget er nok noget, alle sproglærere har 
set og mærket i sprogundervisningen. Vi vil helst 
have eleverne derhen, hvor de bevæger sig væk 
fra usikker grund og hen, hvor de føler sig sikre 
på og kan huske ord, fraser og sætninger«.
Læs hele blogindlægget på:  
folkeskolen.dk/628429 

ERIKA WÜNSCHE, 53 ÅR
FAGLIG RÅDGIVER I TYSK OG FRANSK
Lærer på Brobyskolerne, afdeling Pontop-
pidan. Har undervist i 28 år, mest i sprog-

fagene. Underviser p.t. på skolens internationale linje. 
Har udvekslet meget med andre skoler i Europa og er i 
øjeblikket med i Transatlantic Educators Dialog, TED, hvor 
lærere i EU og USA diskuterer undervisning, kultur og ud-
dannelsespolitik.
Følg med på folkeskolen.dk/tyskogfranskrådgiver

Flere unge bliver  
fleksitarer
»Undervisningen i madkundskab bliver undervis-
ning for livet. På vores skole er målsætningen, at 
vi skal gøre eleverne livsduelige. Livsduelighed 
handler også om bæredygtighed, og vi bliver fle-
re og flere, der får råd til mere kød. Kødproduk-
tion udgør en belastning med hensyn til både 
drivhusgasser og vandforbrug. Derfor er det 
tvingende nødvendigt, at vi alle sparer på kødet 
på den ene eller anden måde«.
Læs hele blogindlægget på:  
folkeskolen.dk/630009 
 

ANNE-DORTE HERTZUM, 60 ÅR
FAGLIG RÅDGIVER I MADKUNDSKAB
Lærer på Præstelundskolen i Brande. Blev 
færdig som lærer i 1983 og har undervist i 

cirka 25 år i hjemkundskab/madkundskab – de seneste 22 
år på Præstelundskolen.
Følg med på folkeskolen.dk/madkundskabsrådgiver
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Hvorfor skal billedkunstlærere 
være linjefagsuddannede?
»Og hvad er det så, jeg vil? Jeg vil lave billedkunstundervisning, 
som giver den enkelte elev mulighed for at lære, udvikle sig og 
vokse. Jeg vil lave undervisning, som giver den enkelte elev følel-
sen af at lykkes, og jeg vil arbejde med mit fag i og med arbejds-
glæde både for mig og mine elever. For at kunne lykkes med det 
ville jeg nødig undvære noget som helst – hverken min praktiske 
erfaring eller min gode uddannelse!«
Læs hele blogindlægget på:  
folkeskolen.dk/631268

VICKY KJÆR SØNDERGAARD SØRENSEN, 37 ÅR
FAGLIG RÅDGIVER I BILLEDKUNST
Lærer på Højmark Skole og billedskolelærer på Herning Billed-
skole. Har tidligere arbejdet som formidlingsinspektør på Carl-

Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, projektleder på Kunstbussen Artibus 
og idémager for av form.
Følg med på folkeskolen.dk/billedkunstrådgiver

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
På de faglige netværk deler  
lærere undervisningstips, faglig 
viden og holdninger til deres fag. 
Her finder du også artikler,  
anmeldelser af læremidler og 
den nyeste forskning. De faglige 
netværk er støttet af  
Lærerstandens Brandforsikring.

Tilmeld dig dit faglige netværk 
og få et nyhedsbrev om dit fag: 
folkeskolen.dk/fag

Ny naturfagsstrategi
»2024 – lad os håbe, at naturfagsstrategien er ble-
vet omsat, og at Danmarks elever er blevet dygtigere 
til naturfag. Lad os håbe, at 180 millioner kroner 
ikke er blevet brugt til projektledelse, facilitatorer, 
konsulenter og håbløs videreuddannelse. En kæmpe 
supertanker skal vendes, og endnu en gang står 
læreren med en gigantisk opgave. Der skal udvikles 
naturfaglige supertankere i de kommende år – hele 
vejen igennem uddannelsessystemet«.
Læs hele blogindlægget på:  
folkeskolen.dk/629946 

METTE MELLERUP, 43 ÅR
FAGLIG RÅDGIVER I NATURFAG
Lærer på Sølystskolen i Silkeborg. Har undervist i 
ti år – de sidste tre år udelukkende i naturfag. Er 

også ansat i Silkeborg Kommunes videnscenter. Holder foredrag 
og workshops om den fælles prøve, organisering af naturfag og 
sprogbaseret undervisning i naturfag og er beskikket censor fra 
sommeren 2019.
Følg med på folkeskolen.dk/naturfagsrådgiver

Inspiration, debat og erfa-
ring med fagfagligheden 
forrest, det er noget af 
det, de nye faglige råd-
givere på folkeskolen.dk 
bidrager med.
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Hvornår skal man trække?
 

14. april. Efter lodtrækning af et emne eller 
tema, som finder sted, senest fem skoledage 
før de skriftlige prøver påbegyndes og tidligst 
den 1. april, har eleven/gruppen minimum seks 
undervisningslektioner med vejledning fra fag-
læreren til arbejdet med delemne/tema, pro-
blemstilling, kilde og produkt. 

Kravet er altså seks lektioners vejledning. 
Hvis man omlægger skemaet efter de skriftlige 
prøver, kan man godt nå det inden sidste sko-
ledag, selv om man først trækker den 23. april.

Ulempen ved at vente er, at man som lærer 
kan blive meget presset. Censor skal have alt 
materiale 14 dage før prøven. Når eleverne har 
afleveret, skal faglærer i gang med at udarbej-
de to til tre ukendte spørgsmål til hver gruppe. 
Det tager tid – lang tid. Derved får eleverne 
kortere tid til arbejdet, idet afleveringsfristen 
for de fleste vil ligge en uge eller to efter de 
skriftlige prøver. Jeg kan være bekymret for, 
om de kan nå at fordybe sig.

Vejledningsarbejdet bliver meget intenst, 
fordi tiden bliver en afgørende faktor.

Jeg trækker altid med eleverne på den før-
ste mulige dag. Det giver mig to til tre vejled-
ningsgange inden udtræk. Første gang får vi 
bestemt underemne og problemstilling. Anden 
og tredje gang finder eleverne kilder. Bliver vi så 
trukket ud, er de godt i gang, og jeg har bedre 
tid til at vejlede. De har bedre tid til at lave et 
godt produkt. Bliver vi ikke trukket ud, er arbej-
det ikke spildt. De har øvet sig i at udarbejde 
gode problemstillinger. De har øvet sig i at ar-
bejde med kilder.

Jeg kan med min bedste vilje ikke se, at det 
er »synd« for eleverne, at de skal arbejde med 
flere synopser på en gang. Det foregår i timer-
ne. Det er gruppearbejde. Det er ikke anderle-
des end almindelig undervisning.

I min optik muliggør et tidligt træk, at ele-
verne kan fordybe sig. At det samtidig giver 
faglæreren lidt bedre muligheder for at give 
god vejledning, er kun en bonus.  

Argumenterne for først at trække, når udtræk-
ket er kendt (i år 23. april), er, at faget har så få 
timer, at vi skal udnytte hvert sekund til under-
visning. Det er stressende for eleverne at skulle 
arbejde intensivt med adskillige synopser blot 
for at lægge de fleste til side, fordi de ikke skal 
bruges til noget. Læreren har alt for meget vej-
ledning, der ikke er nødvendigt.

Argumenterne for at trække 1. april eller 
snarest muligt derefter er, at det giver eleverne 
tid til at fordybe sig. De har længere tid til at 
bestemme underemne, udarbejde en god pro-
blemstilling og finde de gode kilder.

Hvem har så ret? 
I prøvevejledningen står: 

JANNE SKOVBJERG
INDLÆG PÅ BLOGGEN 
FOLKESKOLENS  
RELIGIONSRÅDGIVER
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- smilets land

HR. SKÆG i Indonesien med UNICEF Danmark

  Hr. Skæg 
 i Indonesien 

Gratis undervisningsmateriale om børnerettigheder  
for indskolingen udgivet med støtte fra Danida.

Materialet, elevhæfte og lærervejledning,  
kan bestilles på www.unicef.dk

 

  Hr. Skæg 
 i Indonesien 

- smilets land

www.skaegiskolen.dk

Når jeg holder kurser i prøven i kristendomskundskab, er der især et punkt, der vækker diskussion.  
Hvornår skal eleverne trække?
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L Æ S E R R E J S E Se det spændende rejseprogram på 

Gyldne solnedgange over kystbyen Essaouira, let vandring i  
Atlasbjergene, skolebesøg og 1001 nats eventyr i Marrakesh. Otte 
dage i Marokko med fagbladet Folkeskolen og antropolog Lise Kloch.

Duften af kanel og brændte mandler, picnic med 
udsigt til snedækkede bjergtinder, skumsprøjt 
fra Atlanterhavet og farverige basarer. Denne 
skønne rejse kombinerer det bedste af Marokko 
og giver en spændende indsigt i marokkansk 
kultur og hverdagsliv.

I Essaouira nyder vi den afslappede stem-
ning, de hvidkalkede huse og det helt særlige 
lys, som gennem tiden har lokket kunstnere til 
fra hele verden. Marrakesh byder på et vidun-
derligt virvar af gadegøgl, eksotiske dufte og 
snævre gyder. Sidst på rejsen snører vi vandre-
støvlerne og oplever Atlasbjergenes fantastiske 
landskaber og traditionelle berberlandsbyer til 
fods. Vi besøger desuden en skole og en organi-
sation, der hjælper udsatte kvinder.

 Rejsen er for dig, der er eventyrlysten, men 
samtidig ønsker at rejse under komfortable 
og trygge forhold. Der er lagt op til samvær og 
hygge, og rejsen er også meget velegnet for dig, 
der rejser alene. Vi overnatter i stemningsfulde 
riad’er indrettet i klassisk marokkansk stil.

   Afrejse: Den 14.-21. oktober 2018 – 8 dage.
   Lille gruppe: 10-19 deltagere.
   Pris: 10.998 kroner (enkeltværelsestillæg 

1.875 kroner).
   Med i prisen: Fly København-Casablanca 

tur/retur, morgenmad, 2 x frokost, 2 x mid-
dag, alle udflugter.

   Pris og info: Kipling Travel, kiplingtravel.dk, 
telefon 47 16 12 20.

Oplev Marokko i efterårsferien

Vi besøger berberlandsbyer og oplever de smukke  
Atlasbjerge til fods. Foto: Kipling Travel

Marrakeshs basargader bugner af smukke lanterner,  
tæpper og keramik.

folkeskolen.dk/læserrejser

Lærerstandens Brandforsikring er et 
forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, 
blandt andre lærere. Vi er ejet af vores 
medlemmer med alle de fordele, der følger med.

Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris 
og den højest mulige erstatning. 

Tjener vi for meget på en forsikring, kommer 
det også dig til gode, enten ved at vi sænker 
priserne eller forbedrer dine forsikringer. 

Derudover belønner vi dig årligt med en rabat  
på dine forsikringer, når du har været medlem i 
tre år.

Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du 
bliver medlem. 

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til  
os på 33 95 76 80.

Et forsikringsfællesskab for dig,
der visker tavlen ren hver dag.

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

Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

Hvad er smag – fagdidaktisk set – og hvordan 
kan man undervise i det? Dette spørgsmål 
giver bogen et velkvalificeret bud på.

n Madkundskab 

○  ANMELDT AF: WINNIE FROM THESBØL

At sætte smagen i centrum øger elevernes læringsforventninger, hvilket er 
en af de afgørende forudsætninger for et højt læringsudbytte, skriver Ka-
ren Wistoft og Lars Qvortrup i deres bog »Smagens didaktik«. Forfatterne 
argumenterer for, at der er solide forskningsmæssige begrundelser herfor, 
og at der – efter at faget hjemkundskab blev til madkundskab i 2014 og 
dermed fik ny fagprofil, nye kompetenceområder og målsætninger – læg-
ges op til at arbejde med smag i mindst tre af de fire kompetenceområder, 
hvilket vises og begrundes i bogens sidste afsnit.

På denne baggrund foreslås en fagdidaktisk smagssystematik, en 
oversigt over, hvilke dimensioner der indgår, når man smager på noget og 
kommunikerer det med andre.

Bogen er inddelt i tre afsnit: Første afsnit er et historisk blik på børn, 
smag og madlavning set gennem kogebøger til børn fra 1970 og frem til 
i dag. Andet afsnit er en didaktisk reflekteret og begrundet smagssyste-
matik, og sidste del er et bud på en smagsdidaktik.

I afsnit to beskrives syv dimensioner, som kobles til en række grund-
begreber, inspireret af sociologen Niklas Luhmann. Hver dimension for-
klares og begrundes hver for sig, og i tredje afsnit sættes dimensionerne 
ind i en kommunikationsmatrix, hvor hver smagsdimension har sin tilhø-
rende vidensform og argumentationsform. På den måde lærer eleverne 
at kommunikere »smag« inden for en given ramme, hvilket er med til at 
bevidstgøre og kvalificere både den enkeltes og den fælles oplevelse af 
smag.

Målet med undervisningen er, med afsæt i Luhmann og inspireret af 
Kant, at eleven tilegner sig viden og færdigheder, her i form af smags-
kompetencer, og »gør sig til en person«, her bruger forfatterne betegnel-
sen at blive smagsmyndig.

Sidst i bogen foreslås en smagsdidaktisk grundstruktur, som hjælper 
underviseren gennem de overvejelser og forberedelser, der går forud for 
undervisningen. 

Det er en meget grundig og gennemarbejdet bog, der ikke kan undgå 
at inspirere til den gode madkundskabsundervisning, hvad enten man er 
studerende eller uddannet lærer i faget. Men den kræver også, at læreren 
stiller krav til sig selv og sin undervisning. 

Smagens didaktik

Sæt smagen  
i centrum

•  Karen Wistoft, Lars Qvortrup
•  249,95 kroner
•  160 sider
•  Akademisk Forlag

 

»Ved første 
øjekast virker 
den scenarie-
didaktiske re-
lationsmodel 
noget uover-
skuelig, men 
forfatterens 
forklaring af 
modellen gør 
det komplek-
se forståeligt. 
Som lærer er 
det godt at 
blive mindet 
om, hvilke 
didaktiske 
muligheder 
der kan un-
derstøtte en 
mere virkelig-
hedsnær un-
dervisning«.
Folkeskolens anmel-
der Christina Krolmer 
om bogen »Lærerens 
scenariekompeten-
ce«. Læs hele anmel-
delsen på folkesko-
len.dk/630542

Overblik over  
mulighederne
Unge med særlige behov har nu fået en 
bog, der skal hjælpe dem i gang med og 
gennem en ungdomsuddannelse. Den 
hedder »Bogen – for unge med særlige 
behov. Fra grundskolen til voksenlivet« 
og indeholder blandt andet en oversigt 
over muligheder efter folkeskolen, infor-
mation om botilbud og økonomiske mu-
ligheder og lovstof. Bogen koster 149 
kroner for et eksemplar. Den er udkom-
met på Forlaget KSI. 

Se ksi.dk for information om mæng-
derabat og bestilling.

Optur for Otur
Den lokalhistoriske app Otur fik en an-
denplads ved uddelingen af Historiske 
Dages Fornyelsespris på festivalen Hi-
storiske Dage. Prisen præmierer nye, 
overraskende og anderledes måder 
at formidle historie på, og komiteen 
bag fremhævede i sin begrundelse, at 
Otur på afgørende punkter adskiller sig 
fra andre historie- og museumsapps, 
blandt andet fordi alle har mulighed for 
at producere indhold og ruter. Appen er 
oprindelig udviklet til undervisningsbrug.

Appen er gratis og kan findes på 
http://historielab.dk/til-undervisnin-
gen/otur-app/

Foto: Imgorthand/iStock.
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Et spil om virkeligheden
Ingen kan vinde, men man kan blive klogere med Red Barnets nye spil om krigens børn  
i Syrien. Oplagt materiale til et tværfagligt samarbejde mellem samfundsfag og dansk. 

Når der på forsiden af Red Barnets undervisnings-
materiale »Deadline Syrien« står »start spillet«, 
tænker undertegnede: Åh nej, ikke det pop. Men 
ret skal være ret. »Spillet« er vedkommende, læ-
rende og belærende og bør kunne rykke enhver i 
retning af forståelse af, at det er modtageren, der 
har et (meget alvorligt) problem, hvis ikke vedkom-
mende formår at sætte sig ind i andres frygtelige 
skæbne. Materialet fremstår absolut vederhæftigt.

Spillet »Deadline Syrien« kan ikke siges at have 
vindere! Der er tabere, men for ikke at hengive sig 
til fuld fortabelse kunne man tilføje, at der må være 
en smule håb for en meningsfuld fremtid ved den 
appel og indirekte opfordring til nutidens unge til at 
lade sig engagere og se virkelighedens gru og fryg-
telige konsekvenser i øjnene.

Det er virkelige personer, der toner frem på 
skærmen, om hvem man kan få enkelte, konkrete 
oplysninger i persongalleriet, ligesom der gives op-
lysninger om krig, flygtninge i Jordan og flygtninge 
i Danmark.

Inden spillet går i gang, vises en kort trailer, der 
søger at forklare, hvad den interaktive dokumentar 
går ud på, og hvad »journalistens« rolle i spillet 
er. Det er en ganske tydelig intro med faktuelle 
oplysninger. Lige fra start får man en øjenåbner, 
nemlig konstateringen, at der er 5,7 millioner børn 
og unge på flugt fra krigen i Syrien. Halvdelen er 
under 18 år. Du er journalist og skal på en mis-
sion, hvor du skal møde krigens børn og fortælle 
deres historie. Man bliver gelejdet gennem spillets 
forskellige dele med diverse opgaver, og hele tiden 
fornemmer man det uundgåelige must, nemlig 
bevidstgørelsen hos den enkelte spiller.

I »Deadline Syrien« »styrer« man selv journali-
sten, som er taget af sted for at møde nogle af de 
mange børn og unge. Der skal tages stilling hele 
tiden. Tager du til Jordan og taler med flygtninge 
der, eller bliver du i Danmark og taler med flygt-
ninge her? Alt, hvad man oplever i spillet, er virke-
ligt og optaget ved, at en journalist på egen hånd 
og med kamera spændt på panden har besøgt 

børnene og de unge, hvilket ikke alene er realistisk, 
men også et uhyggeligt billede på virkeligheden, 
selvom mange af børnene er umiddelbare og også 
smiler til kameraet.

Spilleren »gøres ansvarlig« ved selv at vælge 
vinklen for, hvordan historien om de syriske børn 
og unge skal fortælles. Der er en række spørgsmål, 
man kan vælge imellem, for eksempel: Hvad er 
din drøm? Hvor er dine forældre? Er I bange for at 
bo alene? Må jeg se dit hjem? for blot at nævne 
nogle enkelte.

Et tværfagligt samarbejde med samfundsfag 
og dansk er helt oplagt, og er man i tvivl, kan man 
finde inspiration i den tilknyttede undervisnings-
vejledning. For at give det et så realistisk udtryk 
som muligt lægger opgaven op til artikelskrivning, 
hvilket i sig selv er glimrende. Herved kan eleverne 
netop komme tæt på at skrive realistisk og sand-
færdigt samt fornemme, at begiver man sig uden 
for de objektive rammer, lurer manipulationen og 
fordrejninger af sandheden. 

n Samfundsfag

Deadline Syrien

•  Gratis 
•  redbarnet.dk
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○  ANMELDT AF: KARSTEN MØLLER
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018
Nummer 09: Torsdag den 26. april 2018 kl. 12
Nummer 10: Mandag den 14. maj 2018 kl. 12
Nummer 11: Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

KARAKTERINFLATION – ELLER ET GOK I NØDDEN?

T E M A  S I D E  1 7

HVERKEN-
ELLER

JA

Giver  
projekterne bedre  

undervisning?
LÆRERNES SVAR:

NEJ

MARIE BLEV REDDET AF 
NY LÆRERUDDANNELSEMADS BOOSTER  

ELEVERNES SELVTILLID 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 6
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 44: 

FLERE LÆRERE UNDERVISER I EGET FAG

L Æ S  S I D E  8

VALDIS ER ORK 
OG LÆRER
Rollespil gør lærere, elever 
og pædagoger bedre  
til at samarbejde 
i klassen.

GIV OS  
SKOLEN  
TILBAGE

SKOLEFORMÆND 
VIL BEKÆMPE  
PROJEKTITIS

L Æ S  S I D E  1 7

42 %
AF SKOLERNE HAR  
TOLÆRERORDNING

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 2

»JEG 
FORTRYDER  

IKKE«
MARIANNE JELVED 

 OM INDGREB 
I LÆRERNES  
ARBEJDSTID
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 36: 

DLF: KONFLIKTKASSEN ER FYLDT OP IGEN

5
GODE RÅD OM  

LÆRERIDENTITET
L Æ S  S I D E  2 6

SKOLE  
EVAKUERET  

TO GANGE
ER DIN SKOLE  

KLAR TIL KRISEN?
L Æ S  S I D E  1 2

PAS PÅ  
NANA  

L Æ S  S I D E  6

K O M  G O D T  
I  G A N G  PÅ  
LÆ R E R - 
S T U D I E T
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 – HUN ER NY  
I SKOLEN
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UDDANNELSEN TIL DANSKLÆRER ER FOR RINGE

SKOLE I ESBJERG: 
HOLDDELING  

GØR OS TIL  
BEDRE  

LÆRERE
L Æ S  S I D E  1 0

FRIHEDS- 
KÆMPEREN 

Undervisningsminister  
Merete Riisager vil give  

frihed til lærerne  
og skolerne.

L Æ S  I N T E R V I E W  S I D E  2 0

O
NATIONALE  

TEST I  
HOLLANDS  

SKOLER
L Æ S  S I D E  6

»

«
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30: 

SOCIOLOG: LÆRING ER EN KOLLEKTIV PROCES

LÆS SIDE 10

HAR DU  
STRESS?  
SÅ SKAMMER DU  

DIG SIKKERT OGSÅ

NY LEDER PÅ  
MØLLESKOLEN: 

»VI VIL HAVE DET 
GODE LIV FOR ALLE 

BØRN I RY«
L Æ S  S I D E  2 0

25 %
AF ALLE UNGE  

TRUES OVER  
MOBILEN 

L Æ S  S I D E  6
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149528 p01_FS1517_Forside.indd   1

11/09/17   14.21

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 6   |   2 8 .  S E P T E M B E R   |   2 0 1 7

KRONIK: LAD OS SÆTTE MÅL FOR MÅLINGEN

»SKAL VI  
LÆGGE ARMENE 

OVER KORS?«
SEKS LÆRERE OM EN  

NY OVERENSKOMST

5.440
KRONER I  

LØNFORSKEL
L Æ S  S I D E  6

SPIL STYRKER
MOTIVATIONEN

STORT FORSKNINGSTILLÆG 
MED BLADETL Æ S  S I D E  8

HVAD BLEV DER AF 
LÆRERNES  
STATUS?
Fem opbrud i skolen  
fra samfundsdebattør  
Lars Trier Mogensen.

N Y  S E R I E  S I D E  1 2
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NY VIDEN OM RELIGION, SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

Lærer Pernille Kepler har læst bogen, 

som afdækker, at lockouten i 2013 var 

planlagt af regeringen. Nu vil hun have en 

god arbejdstidsaftale ved de kommende 

overenskomstforhandlinger.

Pernille  
drømmer om tid 
til forberedelse1

LÆRER TIL  
40 ELEVER 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  O M  L O C K O U T B O G E N  S I D E  1 4 - 2 2

L Æ S  S I D E  1 0

DANSK- 
LÆREMIDLER 

FOR MEGET  
STAVNING OG  

FOR LIDT  
DANNELSE
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mindeord

Elsemarie Asmussen
Vores skole er ramt af 
den værst tænkelige sorg. 
Vores nærværende, hjer-
tevarme, humoristiske, 
omsorgsfulde og helt 
igennem fantastiske lærer 
Elsemarie Asmussen er 
afgået ved døden i en alt 
for tidlig alder. Hun rum-
mede alle elever og var 
højt respekteret og elsket 
af både elever og forældre. 
Der findes ingen, der kan 
udfylde det tomrum, som 
hun efterlader sig.
Elsemarie blev uddannet 
lærer i 2003 og var der-
efter lærer på Qinnguata 
Atuarfia. Elsemarie el-
skede at undervise, fagligt 
dygtig, altid positiv – hun 
var unik! 
Vores tanker går i denne 
svære tid til familien. Matti 
og Magnus har mistet en 
fantastisk mor, og Nunu 
har mistet sin livsledsager 
og drengenes mor. 
Elsemarie vil altid leve i 
vores hjerter.

Atuarfipput takorloorumi-
naatsumik alianartumik 
nalaataqarpoq. Suleqatit-
sialassuarput qanilaartoq, 
qiimasoq, isumassuiu-
artoq kiisalu ilinniartit-
sisutsialak, Elsemarie 
Asmussen, ukiukilluni 
toqukkut qimaguppoq. 
Atuartunut tamanut inis-
saqartitsisoq, atuartunit 

angajoqqaa nillu ataqqi-
neqarluartoq aammalu 
nuannarineqarluartoq. 
Qimagunnera taar-
serneqarsinnaanngilaq.
Elsemarie Ilinniarfissuarmi 
2003-mi naammassivoq, 
Qinnguata Atuarfianilu 
ilinniartitsisuuvoq. El-
semariep atuartitsinini 
nuannarilluinnarpaa, atu-
artitsissutinut pikkoris-
suulluni, tapersersuilluar-
toq asseqanngitsoq! 
Pikkunartorsiortoqar-
nerani eqqarsaativut 
ilaqutaanniipput. Mattip 
Magnusillu anaanaalluar-
toq annaavaat aammalu 
Nunup aappani ernerisalu 
arnaat annaallugu.
Elsemarie uummatitsin-
niittuassaaq.

Qinnguata Atuarfianiit

Jens Andersen  
Jens Andersen døde i 
påskeferien efter længere 
tids sygdom. Han blev 
65 år. 
Mødte du tidligt, eller 
gik du sent, så var Jens 
på skolen altid iklædt en 
kaffekop. Han var et men-
neske, der brændte for 
lærergerningen. Han næ-
rede stor omsorg for sine 
elever og var utrættelig i 
skole-hjem-samarbejdet. 
Selv under sin sygdom 
sendte han ugeplaner til 
vikaren og bad om at få en 
tilbagemelding.
Jens Andersen deltog ofte 
i projekter, blandt andet 

et stort projekt om fami-
lylearning, hvor han var 
en af hovedkræfterne bag 
organiseringen. En anden 
af Jens’ mærkesager var 
at få EAT-konceptet til at 
fungere, og på grund af 
hans store engagement 
blev Korsager Skole kendt 
i Københavns Kommune.
På skolen var Jens kendt 
for at være et ualminde-
ligt dejligt menneske, der 
altid stod på spring for at 
give en hjælpende hånd. 
Du fik aldrig et nej fra 
ham, heller ikke når opga-
ven lå langt uden for hans 
arbejdsområde. Hans le-
vende interesse for at give 
eleverne nogle gode op-
levelser resulterede også 
i, at han på frivillig basis 
år efter år drog af sted til 
Vilde Vulkaner – en mu-
sikfestival for børn – hvor 
de overnattede i telte og 
hørte »fed børnerock«. 
Jens er et menneske, som 
vil blive savnet på skolen. 
Hans lune, stille humor, 
gode humør og positive 
tilgang til livet, selv da det 
blev rigtig svært, har vi 
alle nydt godt af. 
Det samlede personale på 
Korsager Skole sender vo-
res kærlige og medfølende 
tanker til Jens’ familie 
og vil gerne sige tak for 
den tid, vi havde sammen 
med ham.
Græd ikke, fordi det er 
forbi, smil, fordi det skete. 
(Dr. Seuss) 

Korsager Skoles  
samlede personale

 Lederstillinger 

Lilleskole med vokseværk søger en synlig, engageret og fagligt kvalifi-
ceret leder til at sikre skolens fortsatte udvikling.

Skolen har ca. 150 elever og 28 dedikerede medarbejdere, som glæder 
sig til at tage imod en ny leder. Skolens grundindstilling er, at børn lærer 
bedst, når de trives og oplever sig selv i en meningsfuld sammenhæng. 
Skolen har en særdeles velfungerende SFO og klub, og prioriterer dette 
højt. Halsnæs Lilleskole har elever fordelt i 0.-7. klasse, og udbygning 
af skolen med 8. og 9. klassetrin er startet. Den første 8. klasse starter i 
august 2018. 
Springet til at blive en grundskole med udskoling og afgangsprøver er en af 
de vigtige opgaver, som ligger på den nye skoleleders bord fra første dag. 

Kan du se dig selv som skolens nye leder?
Du har en solid skolefaglig baggrund, gerne inden for friskole- efterskole- 
eller højskoleverdenen. Du har nogle års erfaring med ledelse. Du for-
står og værdsætter de frie skolers mere fleksible rammer. Du vil passe 
godt ind hos os, hvis du tror på, at dialog, kreativitet og humor kan gå 
hånd i hånd med stærk faglighed, tydelig styring og ansvarlighed. 

Praktiske forhold
Send din ansøgning og dit CV mærket ”Skoleleder” til bestyrelsen@hals-
naesskolen.dk. Ansøgningsfrist er den 7. maj 2018. Samtaler forventes 
lagt d. 17. og 18. maj 2018.

Læs mere om skolen på halsnaesskolen.dk

Halsnæs Lilleskole søger
ny skoleleder

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående videre  
til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  
33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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 ■ Yderligere oplysninger kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos skole- og   
 dagtilbudschef Per Hansen, tlf. 7492 9526 . Læs mere i den uddybende job- og personprofi l på 
 www.lundgaard-konsulenterne.dk og på www.toender.dk.

 ■ Ansøgning sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er 
 modtaget senest den 16. maj 2018 kl. 8.30.

ER DU SKOLELEDER MED STORT       ?
SKOLELEDER TIL TØNDER DISTRIKTSSKOLE

Bare rolig. Vi ved godt, at der ikke er ’X’ i skoleleder. Men 
der må meget gerne være noget X-faktor i dig. 

Det gælder dine ambitioner. Alle børn skal blive så dygtige, 
som de kan, og det er et ansvar, du skal tage på dig. Du skal 
udvikle din organisation. 140 kompetente medarbejdere 
og ledere skal opleve, at deres kompetencer bruges og 
udvikles på tværs af skolen.

Du skal være ambitiøs på børnenes vegne i deres videre 
færd i ungdomsuddannelserne. Det samme gælder føde-
kæden ind i skolen, hvor oplevelsen skal være, at din skole 
tager medansvar for at lære børnene rigtig godt at kende, 
så vi ved, hvordan vi kan tage bedst muligt hånd om dem.

Det gælder din kommunikation. Du skal evne at fange 
ørerne på børn og voksne i skrift og i tale. De vil følge dig 
– ikke kun fordi det er dig, der i sidste ende bestemmer – 
men fordi du kan begejstre dem.

Det gælder også dine menneskelige egenskaber. Du er 
bygget på et fundament af ordentlighed og respekt. Den 
respekt rækker så langt, at du siger til og fra, når du har 
noget vigtigt at sige – vi ved, hvor vi har dig. 

Det er meget, vi håber på, men vi har også noget stærkt at 
tilbyde her midt i marsken, i en af de smukkeste købstæder i 
Danmark. Du får kompetent hjælp til opgaven fra dine med-
arbejdere og elever med et godt fagligt udgangspunkt. 
Du får en medlevende bestyrelse, en chef og en forvalt-
ning, der vil dig det rigtig godt, og nogle gode, konkurrence-
dygtige ansættelsesvilkår.  Ikke mindst får du brede rammer 
at arbejde indenfor når det kommer til den pædagogiske, 
didaktiske og organisatoriske udvikling, på en skole der 
rummer mere end 1/3 af kommunens skolebørn.

Stillingen besættes på kontraktvilkår på et niveau omkring 
625.000 kr. Dertil kommer tillæg for kontraktansættelse (15 %) 
samt pension.

X

 Lederstillinger 
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Osted skole skal have ny skoleleder og viceskoleleder. I bliver ansvarlige for et helt særligt sted – vores 
lokale folkeskole med afgørende betydning for vores børns trivsel, læring og dannelse. Skolen har styrker, 
potentialer og udfordringer og vi har to fantastiske jobs: Givende, udfordrende og krævende. 

Vi har brug for en pædagogisk og kommunikativt stærk, samarbejdsorienteret skoleledelse med drive. 
I får en samarbejdsorienteret skolebestyrelse og engagerende medarbejdere, der bakker op og hjælper til. 

Bliver du nysgerrig? Tjek fi lmen om Vores sted og Osted skole og læs job- og personprofi len på 
www.malenehansen.dk eller www.lejre.dk.

Ansøgning oploades på www.malenehansen.dk 
senest den 22. maj 2018 kl. 9.00. 

Osted skole

Skoleleder og viceskoleleder 
til Osted skole – Vores sted

På Mariendal Friskole søger vi fra august 2018 en ny 
lærer. Vores helt store ønske er at fi nde en lærer, som 
brænder for begge fagene matemati k og dansk – og som 
har linjefag i og gerne erfaring med disse fag. Sti llingen er 
primært rett et mod indskolingen og mellemtrinnet. 

Mariendal Friskole er en lille storbyskole med 135 livlige 
børn, der er vant ti l at blive mødt i øjenhøjde af engage-
rede, ambiti øse og uhøjti delige voksne, som alti d er ivrigt 
optaget af nye tanker og idéer om dannelse og god under-
visning. Centralt placeret i skolens fællesskab er inkluderet 
et mindre specialhold bestående af 7 børn med særlige 
behov. 

Ansætt else sker eft er overenskomst mellem LC og Finans-
ministeriet.

Ansøgning sendes ti l kontoret@mariendalfriskole.dk og 
sti les ti l Anders Blom Salmonsen. Noter gerne, om du kunne 
være interesseret i delti d. Ansøgningsfristen er mandag 
den 30/4 kl. 12. 

DANSK- OG MATEMATIKLÆRER
I SAMME STILLING

MARIENDAL FRISKOLE
Stenosgade 4 C / 1616 København V

Tlf. 33 22 72 20 / www.mariendalfriskole.dk

LÆRER SØGES TIL START AUGUST 2018 

Vi søger en lærer, som har lyst ti l at undervise i 
MUSIK (niveau 4.-6. kl.) og 2-3 andre alm. skole-
fag, f.eks. dansk, idræt eller matemati k.

Se sti llingsopslaget på:
www.hedegård-friskole.dk

Ansøgning senest 4. maj 2018 (kl. 12) ti l:
adm@hedegaard-friskole.dk

Hedegård Friskole • Hedegårdvej 51 • 7323 Give
Tlf. 75 73 13 99 • www.hedegaard-friskole.dk

Lærer ti l
Hedegård Friskole

 Lærerstillinger 

 Lederstillinger 
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

Eft er 16 år  på skolen går en af vores dygti ge dansklærere 
på pension, og derfor leder vi eft er en engageret, passio-
neret og inspirerende dansklærer ti l vores indskoling. 
Vores arbejdsmiljø er præget af en høj grad af autonomi 
i forhold ti l din undervisning, da vi stoler på den enkelte 
lærers professionelle ti lgang.

Sti llingen er på fuld ti d, og vil være centreret omkring 
klasselærerfunkti onen i vores 1.klasse, som du vil følge i
3 år. Med hensyn ti l den yderligere fagfordeling, vil der i 
høj grad være fl eksibilitet i forhold ti l den rett e kandidat.  
Tiltrædelse 1/8/18

Copenhagen City School er en spændende og dynamisk 
privat, multi kulturel grundskole med undervisning på 
dansk, men med fokus på engelsk, beliggende midt i 
København. Vi har ca. 230 elever, med en baggrund der 
afspejler hovedstadens multi kulturelle sammensætning. 
Vores arbejdsmiljø er kendetegnet af frihed, fl eksibilitet, 
professionalisme, humor og en rar stemning.

Ansøgningsfristen er fredag d. 4.maj  kl. 11. Send venligst 
ansøgning og relevante bilag ti l: jobs@cityschool.dk
Ansætt elsessamtalerne foregår mandag d. 14. og ti rsdag 
d. 15. maj  om eft ermiddagen.
Ansætt else sker eft er de overenskomstmæssige regler, 
som er aft alt mellem Finansministeriet og Lærernes Cen-
tralorganisati on for ledere, lærere og børnehaveklasse-
ledere ved De Frie Skoler. Samtykke ti l indhentning af en 
børneatt est er en forudsætning for ansætt else.

Eft er 16 år  på skolen går en af vores dygti ge dansklærere 
på pension, og derfor leder vi eft er en engageret, passio-
neret og inspirerende dansklærer ti l vores indskoling. 
Vores arbejdsmiljø er præget af en høj grad af autonomi 
i forhold ti l din undervisning, da vi stoler på den enkelte 
lærers professionelle ti lgang.

Sti llingen er på fuld ti d, og vil være centreret omkring 
klasselærerfunkti onen i vores 1.klasse, som du vil følge i
3 år. Med hensyn ti l den yderligere fagfordeling, vil der i 
høj grad være fl eksibilitet i forhold ti l den rett e kandidat.  høj grad være fl eksibilitet i forhold ti l den rett e kandidat.  

COPENHAGEN CITY SCHOOL 
SØGER EN DANSKLÆRER TIL 
INDSKOLING 

afspejler hovedstadens multi kulturelle sammensætning. 
Vores arbejdsmiljø er kendetegnet af frihed, fl eksibilitet, 
professionalisme, humor og en rar stemning.

Ansøgningsfristen er fredag d. 4.maj  kl. 11. Send venligst 
ansøgning og relevante bilag ti l: jobs@cityschool.dk
Ansætt elsessamtalerne foregår mandag d. 14. og ti rsdag 

Ansætt else sker eft er de overenskomstmæssige regler, Ansætt else sker eft er de overenskomstmæssige regler, 
som er aft alt mellem Finansministeriet og Lærernes Cen-
tralorganisati on for ledere, lærere og børnehaveklasse-
ledere ved De Frie Skoler. Samtykke ti l indhentning af en 
børneatt est er en forudsætning for ansætt else.
ledere ved De Frie Skoler. Samtykke ti l indhentning af en 
børneatt est er en forudsætning for ansætt else.

 Lærerstillinger 

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
onsdag  

den 9. maj

Egholt, 4180 Sorø

Afdelingsleder til Egholt interne skole og STU

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018

Kvik-nr. 58312554

Avedøre Skole, 2650 Hvidovre

Skoleleder til Avedøre Skole

§ Ansøgningsfristen er den 03. maj 2018

Kvik-nr. 58274308

Rønde Privatskole, 8410 Rønde

Skoleleder til Rønde Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 11. maj 2018

Kvik-nr. 58616371

Odense Kommune, 5000 Odense

Ambitiøs skoleleder til Holluf Pile Skole

§ Ansøgningsfristen er den 06. maj 2018

Kvik-nr. 58863440

Halsnæs Lilleskole, 3390 Hundested

Halsnæs Lilleskole søger ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 07. maj 2018

Kvik-nr. 58921789

Greve Kommune, 2670 Greve

Leder til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

§ Ansøgningsfristen er den 02. maj 2018

Kvik-nr. 58980126

Frydenhøjskolen, 2650 Hvidovre

Danmarks bedste lærere søger ny afd.-leder

§ Ansøgningsfristen er den 30. apr. 2018

Kvik-nr. 59053222
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Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Sanderumskolen

§ Ansøgningsfristen er den 13. maj 2018

Kvik-nr. 59129097

Tønder Distriktsskole, 6270 Tønder

Skoleleder til Tønder Distriktsskole

§ Ansøgningsfristen er den 16. maj 2018

Kvik-nr. 59306954

Osted Skole, 4320 Lejre

Skoleleder og viceskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 22. maj 2018

Kvik-nr. 59307713

Sæby-Hallenslev Friskole, 4270 Høng

Alsidig og dygtig lærer

§ Ansøgningsfristen er den 04. maj 2018

Kvik-nr. 57973869

Ringsted ny Friskole, 4100 Ringsted

Udskolingslærer pr. 01/08-2018

§ Ansøgningsfristen er den 30. apr. 2018

Kvik-nr. 58082912

Østhimmerlands Ungdomsskole, 9574 Bælum

2 lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 01. maj 2018

Kvik-nr. 58645690

Lundtofte Skole, 2800 Kgs. Lyngby

Lundtofte Skole søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 26. apr. 2018

Kvik-nr. 58645467

Rungsted Skole, 2960 Rungsted Kyst

Læsevejleder og dansklærer til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 07. maj 2018

Kvik-nr. 58653705

Greve Privatskole, 2670 Greve

Greve Privatskole søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 31. maj 2018

Kvik-nr. 58651141

Copenhagen City School, 1610 København V

Dansklærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 04. maj 2018

Kvik-nr. 58726545

Laursens Realskole, 8000 Aarhus C

2 lærerstillinger på Laursens Realskole

§ Ansøgningsfristen er den 09. maj 2018

Kvik-nr. 58734427

Mariendal Friskole, 1616 København V

Dansk- og matematiklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 30. apr. 2018

Kvik-nr. 58862607

Nørre Fælled Skole, 2100 København Ø

Engagerede og udviklingsorienterede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 58922375

Hedegård Friskole, 7323 Give

Lærer søges til Hedegård Friskole ved Give

§ Ansøgningsfristen er den 04. maj 2018

Kvik-nr. 58940100

Hedehusene Skole, 2640 Hedehusene

Biologi- og fysiklærer til Hedehusene Skole

§ Ansøgningsfristen er den 04. maj 2018

Kvik-nr. 58980635

International School of Billund, 7190 Billund

Dansklærere

§ Ansøgningsfristen er den 15. maj 2018

Kvik-nr. 59072831

Aabybro Efterskole, 9440 Aabybro

Efterskolelærer

§ Ansøgningsfristen er den 07. maj 2018

Kvik-nr. 59306363

Favrskov Kommune, 8382 Hinnerup

Lærer til Favrskov Kommunes folkeskole

§ Ansøgningsfristen er den 27. apr. 2018

Kvik-nr. 57761345
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Frederiksberg C 
ved Forum
Lejl. på 129 m2 v. Forum. 
Weekends i maj, juni, 
aug., sept. (600/nat), 
hele uger i uge 27-29 + 
31. 4000/uge.
Telefon: 4081 3118

Frederiksberg tæt på 
Københavns centrum
Stor lejlighed til 4 i uge 
28 og 29. Udgang til have 
og Søerne. Udlejes i 2 
uger. Betingelse er fodring 
af kat.
Telefon: 29408026

Sommerferie i rækkehus 
tæt på København
Lækkert, hyggeligt ræk-
kehus med 6 soveplad-
ser udlejes i en samlet 
periode fra 1.7 - 28.7 for 
12.000 kr. Centralt.
Telefon: 29651072

Stress af på Samsø
Skønt ældre hus i Ørby 
med dejlig have udlejes i 
uge 27, 28, 30.
Pris 3600 kr.pr.uge. God 
plads til 4-5 personer.
Telefon: 40954796

Fur - Limfjordens perle
Sommerhus ved nordkyst, 
5 min fra strand. Stue/
køkken + 3 soverum. Uge-
nert have, sydvendt ter-
rasse. 2700 kr + el.
Telefon: 40461637

Sommerhus i fiskerleje 
i Blekinges skærgård
Hyggeligt sommerhus 
med 7 sovepladser for-
delt på 3 rum. 50 m til 
havnen, bålplads i haven, 
havkajakker og cykler.
Telefon: 40854441 
https://bokevik.wixsite.com/
bokevik

Provence, dobbelthus 
m. pool v. Mt. Ventoux
4/5 pers/hus, Skøn 
udsigt t. Alperne fra ter-
rasse m. gril, roligt, al 
komfort, stort friareal. Tlf. 
30234399
Telefon: 48319099 
cadefrene.free.fr

Penthouse på 
Islands Brygge
3 værelses lejlighed med 
2 soveværelser, 2 altaner 
og havneudsigt. Udlejes i 
uge 29 og 30. Pris 5500 
kr. pr. uge.
Telefon: 22565504

Silkeborg -  ved 
sø og skov
Dejligt hus med 3 værel-
ser (5 pers.). Have, skov 
og sø. Udlejes uge 27, 
30, 31, 42. Pris 3500 kr. 
pr uge.
Telefon: 20429820

Athen - ferielejlighed 
midt i centrum
Fantastisk ferielejlighed 
midt i Athen (Plaka) med 
panoramaudsigt over 
Akropolis. 88 kvm - fra 5 
dg. Se fotos!
Telefon: 21696357 
www.athen4u.dk

Rækkehus i Spanien
Ca. 10 km syd for Ali-
cante. 60 m2 + 30 m2 
indhegnet terrasse. 10 m 
til fælles pool.
Telefon: 60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Oplev Krakow - 
lejlighed i centrum
Skøn lejlighed i stille gade 
midt i pragtfuld by. 2 stu-
er, 6 sovepl., Fra 200 kr/
dag. Billige fly fra Kbh.
Telefon: 59471766 
www.krakowcity.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.

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

GYM10; Odsherreds Gymnasium, 4550 Asnæs

Lærer til GYM10

§ Ansøgningsfristen er den 16. maj 2018

Kvik-nr. 59310821

Børne- og Ungdomspsykiatrisk center, 2600 Glostrup

Lærer til Hospitalsskolen i Glostrup

§ Ansøgningsfristen er den 09. maj 2018

Kvik-nr. 59307715

Tølløse Slots Efterskole, 4340 Tølløse

Efterskolelærer

§ Ansøgningsfristen er den 07. maj 2018

Kvik-nr. 59352626

Danes Worldwide, 1150 København K

Dansklærer til udvikling og drift af e-learning

§ Ansøgningsfristen er den 13. maj 2018

Kvik-nr. 59421558

Clio Online, 1263 København K

Teamleder til natur-/kulturfag/praktisk-musisk

§ Ansøgningsfristen er den 27. apr. 2018

Kvik-nr. 58354877

Bakkeskolen, 8362 Hørning

Udskolingslærer med matematik og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 59426611

Helsingør Lille Skole, 3000 Helsingør

Dansk- og klasselærer til overbygningen

§ Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018

Kvik-nr. 59495317

Herlufsholm Skole og Gods, 4700 Næstved

Lærer til tysk, dansk, matematik og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 09. maj 2018

Kvik-nr. 59496867
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rubrikannoncer

Gammeldags sommer-
hus i Lyngså tæt på Sæby
Indrettet til 6 pers. -stor 
naturgrund-gyngestativ 
og sandkasse-1 badev. 
-1,5 km til sandstrand-
Ugepris 3200 kr.
Telefon: 4159 4085 
http://sommerhusilyngsaa.dk

Ferielejlighed i idylliske 
Olevano Romano.
Lys og nyrenoveret. 4 so-
vepladser, alt i hårde hvi-
devarer m.m. Fra 500 kr. 
pr. overnatning og 3.000 
kr. pr. uge.
Telefon: 51166948 
E-mail: 00035rom@gmail.com

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge. E-mail: 
casavila@competa.dk . 
Se www.casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Ferielejlighed i idylliske 
Olevano Romano.
Lys og nyrenoveret. 4 so-
vepladser, alt i hårde hvi-
devarer m.m. Fra 500 kr. 
pr. overnatning og 3.000 
kr. pr. uge.
Telefon: 51166948

Forår og sommer 
på Samsø
To hyggelige ferieboliger 
(8 /6 pers). Gård fra 1911 
med stor have, meget 
fredelig beliggenhed.
Telefon: 42756878 
www.agerupgaard.dk

Sommerhus på Samsø
med 6 sengepladser er le-
dig i nogle uger i og uden 
for sommerferien. Pris 
3900kr./uge i ferien.
Telefon: 24469040

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

Ring til os på 8020 8870 og få en uforpligtende snak
med Lise eller Brian, to af vores skirejse-eksperter.
* Gælder Flex-pris ordning - se www.alfatravel.dk.

Lise Sloth Pedersen

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

 Brian Jacobsen

Priser fra kr. 2.148,-*
NEUKIRCHEN
SKIREJSER

Skirejser_neukirchen_april.indd   1 1/22/2018   11:56:23 AM

BERLIN FRA KR. 1.070,- PARIS FRA KR. 1.970,- EDINBURGH FRA KR. 2.045,-

SKOLEREJSER MED 
INDHOLD

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

Følg med og deltag i debatten på
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
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LÆRER OM BLACHMANS IDEFAG: DET KAN VI  OGSÅ GØRE

TIL “MÅNESTENEN”
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MÅNESTENEN

NYT: 1.-5. klasse • Elevbog af Bodil El Jørgensen • Masser af film og varierede 
fagopgaver om livet i Mellemøsten • Stærke web-værktøjer • Engagerende og 
nemt at bruge • Høj faglighed til Dansk, N/T og tværfagligt

Mød de syriske flygtningebørn og tag med på opdagelse i deres nye land 
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Lærernes arbejdstid har altid været en kampzone.
L Æ S  S I D E  6

SÅDAN FORKLARER 
DU DIN ARBEJDSTID

FEM ÅR EFTER LOVINDGREB: 
Skolen har  

brug for en ny  
fortælling 

L Æ S  S I D E  1 0
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FOR KORTE NYHEDER

SÅ KAN DE LÆRER DET / 146

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

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

BESTIL STAV TIL DET NYE SKOLEÅR 

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

LÆS MERE 
OM INDHOLD 
OG PRISER PÅ 

DPF.DK

1
Et systematisk stave- og grammatikmateriale, der kan bru-
ges fra 0. til 10. klasse. Alle elevbøger og lærervejledninger 
er revideret efter de nye retskrivningsregler og forenklede 
Fælles Mål. Systemet indeholder oplæg til både fælles un-
dervisning i klassen og individuelt arbejde – og findes nu i 
online-udgave til 1.-8. klasse.

Af Inger-Lise Heinze og  
Ida Lyndby-Jensen 

Der arbejdes med målbeskrivelser 
og autentiske tekster, og mange 
opgaver er selvkontrollerende. Inde-
holder oversigter over grammatik, 
sætningsled, kommaregler og ord-
liste med de enkelte ords ordklasse 
og bøjning. Består af elevbog samt 
en lærervejledning med facit og ud-
dybende kommentarer til de enkelte 
emner. Til udskolingen.

Af Vibeke Lundkvist 

Gør den første læsning og 
skrivning sjovere med spil og 
værksteder. Indeholder et bredt 
udvalg af kort, spilleplader, 
plakater og et idekatalog lige 
til at gå til. Materialet tager ud-
gangspunkt i Stav 0 Elevbog, 
men kan også anvendes som 
selvstændigt materiale.

1.-8. klasse
  er 100 % selvrettende og giver læreren løbende 

overblik over klassens samlede og elevernes individuelle fremskridt 
med mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler og 
udarbejdelse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, sta-
vetræning og tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert 
klassetrin er der tilføjet ca. 600 supplerende opgaver i forhold til 
papirudgaven af STAV. STAV Online er motiverende for eleverne, da 
der er spilelementer indbygget i hver opgave ved hjælp af et point-
system.

  tilgås med UNI login og sælges som licens til 
skolens enkelte klassetrin. 

Introduktionstilbud
Ved køb af klassesæt af de fysiske Stav 
elevhæfter får du Stav Online med for 300 kr. 
ekstra til din klasse (normalpris for klasselicens 
1.260 kr.). Ønskes kun Stav Online tilbyder vi 
nye brugere 25% introduktionsrabat.
 
Bestil på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050.

PRØV STAV ONLINE GRATIS I 14 DAGE.
 
Klik ind på stav-online.dk eller bestil på 
info@dpf.dk.

GRATIS 
PRØVE- 

PERIODE

Tegning: Craig Stephens

Forligsmanden er et  
kvindemenneske?  
Kræver hun så også ligeløn?

Peter Schmeichel  
frontfigur i ny kampagne for  
Moderniseringsstyrelsen

Det har forbavset væsentlige dele af den danske befolkning, at den såkaldte 
forligsmand, som har været så meget i vælten på det seneste, er et kvinde-
menneske. »Mette?« lød det for eksempel forbavset fra en erhvervsaktiv herre 
forleden. »Javel. Men hun er da sikkert en sød og kvik pige«. 
     Hvad der imidlertid bekymrer yderligere, er, om denne moderne forligsperson 
nu også vil stille krav om for eksempel samme løn som sine mandlige forgæn-
gere. »Jeg har såmænd stor respekt for disse kvindfolk, som synes så opsatte 
på at gøre sig gældende på arbejdsmarkedet uden for hjemmet i disse år«, 
forklarer herren. »Men vi er jo ikke ens – ha, heldigvis da! – og vi har altså her 
til lands visse traditioner, som man ikke bare kan kaste vrag på fra den ene dag 
til den anden. Nu denne relativt nye lov om ligeløn for eksempel, den blev altså 
vedtaget for blot … æh, 42 år siden«. Ifølge de seneste opgørelser tjener danske 
mænd i dag gennemsnitligt 13 til 17 procent mere end kvinder.

U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

Den 54-årige danske fodboldlegende Peter Schmeichel er hyret 
til at stå i spidsen for en kampagne, der skal forsøge at gøre dan-
skernes syn på Moderniseringsstyrelsen mere forsonligt. Det op-
sigtsvækkende valg præsenteres, kun få uger efter at den tidligere 
landsholdsmålmand optrådte som vært i et VM-program på den 
kontroversielle russiske tv-station RT. Schmeichel er ifølge Moderni-
seringsstyrelsen det oplagte valg »for at give legitimitet og bringe de 
positive budskaber om styrelsens arbejde bredere ud qua sit stærke 
brand«. 
     Flere kritikere har allerede meldt sig, men Schmeichel forsikrer: 
»Det her handler overhovedet ikke om politik. Det handler udeluk-
kende om penge. På det punkt er jeg parat til at gå på kompromis 
med hvad som helst«.
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opgaver er selvkontrollerende. Inde-
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Gør den første læsning og 
skrivning sjovere med spil og 
værksteder. Indeholder et bredt 
udvalg af kort, spilleplader, 
plakater og et idekatalog lige 
til at gå til. Materialet tager ud-
gangspunkt i Stav 0 Elevbog, 
men kan også anvendes som 
selvstændigt materiale.

1.-8. klasse
  er 100 % selvrettende og giver læreren løbende 

overblik over klassens samlede og elevernes individuelle fremskridt 
med mulighed for rapportgenerering til fx skole-hjem-samtaler og 
udarbejdelse af elevplaner.

  er systematisk opbygget med grammatik, sta-
vetræning og tegnsætning samt diktater på tre niveauer. Til hvert 
klassetrin er der tilføjet ca. 600 supplerende opgaver i forhold til 
papirudgaven af STAV. STAV Online er motiverende for eleverne, da 
der er spilelementer indbygget i hver opgave ved hjælp af et point-
system.

  tilgås med UNI login og sælges som licens til 
skolens enkelte klassetrin. 

Introduktionstilbud
Ved køb af klassesæt af de fysiske Stav 
elevhæfter får du Stav Online med for 300 kr. 
ekstra til din klasse (normalpris for klasselicens 
1.260 kr.). Ønskes kun Stav Online tilbyder vi 
nye brugere 25% introduktionsrabat.
 
Bestil på info@dpf.dk eller tlf. 4546 0050.
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GRATIS 
PRØVE- 

PERIODE
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Skab begejstring med en unik

og udfordrende skoledag

Oplev en fantastisk spændende og lærerig skoledag i Universe Science Park.
Med et originalt undervisningsforløb tilpasset jeres klassetrin, kan I bl.a. bygge
raketter eller udforske robotteknologiens verden. I kan også gå på opdagelse i
parken, køre segway eller paraglide i VR.

Gå ikke glip af universets mest fi nurlige skoledag.

Book en skoledag

på universe.dk/folkeskolen

Universe
Mads Patent vej 1

6430 Nordborg

Oplevelsesparken
hvor sjov er en videnskabTag på lejrskole i et inspirerende 

læringsmiljø, der kombinerer overnatning og 
adgang til Universe Science Park. 

Ved overnatning i Universe Science Park har 
I mulighed for at opleve parken før og efter 
almindelig åbningstid. 

Se mere på: universe.dk/lejrskole

Universe Lejrskole
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