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Nyt skoleår på  
dansk.gyldendal.dk

14035

gyldendal-uddannelse.dk • tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

Nyt indhold
Bring dine elever sikkert frem mod synopseprøverne med 
kurset Synopsen, der gør brug af fagportalens forskellige 
redskaber. Gå ombord i Biblioteket, hvor både funktio-
nalitet og indhold er opdateret. Zoom ind på endnu flere 
genrer, og se endnu flere eksempler i GenreUniverset. 

... og så vil vi selvfølgelig løbende give dig og dine elever 
nye undervisningsforløb, nye redskaber og ny inspiration

Nye redskaber
Til september lancerer vi elevens egen notesbog.  
Derudover vil vi i løbet af efteråret tilbyde integration  
af SkoleTube.

Kom godt i gang med det nye skoleår med  
dansk.gyldendal.dk. Med lærerværktøjet Planlæggeren 
får du hjælp til at  tilrettelægge din undervisning ud fra 
de mere end 40 færdige undervisningsforløb inden for 
alle danskfagets områder. 

Nyt udseende
dansk.gyldendal.dk har fået nyt og moderne udseende,  
men overskueligheden og strukturen er, som du og dine  
elever kender den.

FÅ 
TILSKUD!

… det bedste og mest kvalificerede bud, jeg har mødt,  
på et undervisningsmateriale, der er helt på forkant  
med fremtidens skole, og som repræsenterer en ny,  
tidssvarende danskundervisning i overbygningen …

 
Anette Grønholt Andersen, ”Børn og bøger”

Ò
Ó  

30 dages GRATIS prøvelogin

7. - 10. klasse
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Abonnement  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 
kroner inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. 
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Hanne	Birgitte	Jørgensen,		

ansv.	cHefredaktør

HJo@dlf.org

!Det særlige er, at det  
er et sjældent, men  
velment forsøg på at 
få lærerne til selv at 
finde ud af, hvordan 
de kan arbejde mod 
målene.

Velkommen tilbage til et helt frisk, nyt skoleår. Med masser 
af gode viljer, besparelser og endnu lidt flere inklusionselever i klasserne i sigte. 

Her fra redaktionen har vi også en nyhed til jer. Mange gange har vi spurgt jer 
læsere, hvad I savner i bladet og på netmediet. Svaret har hver gang været: Ind-
hold, som er tæt på mit fag! 

Derfor har vi i ly af sommerferien udviklet seks faglige netværk på folkeskolen.dk. 
De har overskrifter som dansk, matematik, musik, it i undervisningen, idræt og 
håndværk & design. Andre fag følger senere. Her vil faglige fyrtårne, som er lærere, 
fortælle nyt fra faget, samtidig med at journalisterne på redaktionen også leverer 
fagnære nyheder. Anmeldelser og lærer til lærer om faget er også samlet – og vi hå-
ber, at alle vil bidrage med erfaringer og meninger og spørgsmål. Det hele er startet 
i samarbejde med faglige foreninger, anmeldere og andre, som er skarpe på, hvad 
der sker lige præcis inden for deres fag. 

Vidste du for eksempel, at folkeskolen.dk har 230 artikler om it i undervisningen, 
110 anmeldelser, 17 debatindlæg, syv lærer til lærer-artikler og fire blogs? Klik dig ind 
og bed om at blive holdt opdateret, når der sker noget nyt inden for netop dit fag!

Også i folkeskolen med lille »f« er der lanceret noget nyt, allerede inden klokken 
ringede ind til første time. 

For en uge siden startede undervisningsminister Christine Antorini sin nye store 
satsning, Ny Nordisk Skole, på det traditionelle Sorø-møde (læs fra side 6).

Den har fået en ret skeptisk modtagelse, og mange spørger, om der ikke bare er 
tale om varm luft blæst ud på ministerielt papir? 

Det er alt for tidligt at sige. Ny Nordisk Skole vil efterligne det nordiske køkken 
og lade sig inspirere af det fælles nordiske – i stedet for af Singapore og New Zea-
land. De tre mål for projektet er de samme, som folkeskolen har haft længe: Dyg-
tigere elever, mindre gennemslag for social arv og mere tillid til de professionelle. 
Det særlige er, at det er et sjældent, men velment forsøg på at få lærerne til selv at 
finde ud af, hvordan de kan arbejde mod målene via videndeling, roadshows, net-
værk og selvvalgte projekter. 

Der er meget, man kan være skeptisk over for. For det hele står og falder med, 
om der kan skabes begejstring på skolerne. Det kan være svært, hvis politikerne 
med den anden hånd serverer lovændringer, inklu-
sion uden støtte og den uendelige debat om, 
hvorvidt lærerne arbejder nok og på det 
rigtige tidspunkt!

Men giv det en chance. Der er  
masser af problemer, men det er en 
mulighed for at vise, at der godt kan 
ske noget i skoleverdenen, uden at 
det fjernstyres udefra. 

»Folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks Lærer-
forening. De redigeres efter 
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14001 som EMAS.
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- veje til viden

Nyt indhold
Bring dine elever sikkert frem mod synopseprøverne med 
kurset Synopsen, der gør brug af fagportalens forskellige 
redskaber. Gå ombord i Biblioteket, hvor både funktio-
nalitet og indhold er opdateret. Zoom ind på endnu flere 
genrer, og se endnu flere eksempler i GenreUniverset. 

... og så vil vi selvfølgelig løbende give dig og dine elever 
nye undervisningsforløb, nye redskaber og ny inspiration

Nye redskaber
Til september lancerer vi elevens egen notesbog.  
Derudover vil vi i løbet af efteråret tilbyde integration  
af SkoleTube.

Kom godt i gang med det nye skoleår med  
dansk.gyldendal.dk. Med lærerværktøjet Planlæggeren 
får du hjælp til at  tilrettelægge din undervisning ud fra 
de mere end 40 færdige undervisningsforløb inden for 
alle danskfagets områder. 

Nyt udseende
dansk.gyldendal.dk har fået nyt og moderne udseende,  
men overskueligheden og strukturen er, som du og dine  
elever kender den.

FÅ 
TILSKUD!

… det bedste og mest kvalificerede bud, jeg har mødt,  
på et undervisningsmateriale, der er helt på forkant  
med fremtidens skole, og som repræsenterer en ny,  
tidssvarende danskundervisning i overbygningen …

 
Anette Grønholt Andersen, ”Børn og bøger”
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Manifest
fra Sorø
Årets sorø-møde 
vedtog et manifest. 
Manifestet for ny 
nordisk skole skal 
revolutionere sko-
lerne indefra, siger 
børne- og undervis-
ningsminister Chri-
stine Antorini.

Konfronteret
»Meget af den nye  

viden om undervis-
ning lever ikke i sko-
lerne. Så Ny Nordisk 

Skole skulle gerne 
blive en implemente-
ringsbølge af viden«.

Direktør lars Goldschmidt, Dansk Industri
Dorte lange, Danmarks lærerforening

18

Portræt

ringsbølge af viden«.
Direktør lars Goldschmidt, Dansk Industri

Dorte lange, Danmarks lærerforening

TILMELDING SENEST DEN 3. SEPTEMBER 2012 
PÅ WWW.UCN.DK / KONFERENCER

ACT2LEARN PÆDAGOGIK 
VED UCN
Lindholm Brygge 35 
9400 Nørresundby
www.ucn.dk

Indlæg om de betydninger et relationelt perspektiv 
har for vores tilgang til mennesker og den menneske-
lige psyke.

• Interpersonelle relationer v. professor i psykologi 
Svend Brinkmann

• Børns problemadfærd v. klinisk psykolog Jørn Nielsen

Workshop med konkrete eksempler på implementering 
set i et personale- og ledelsesperspektiv.

• ICDP Sund i Kolding Kommune

• ICDP i en landsbyordning

• ICDP i specialpædagogisk praksis

• ICDP i Spædbørnssundhedsplejen

KONFERENCE

NATIONAL
ICDP
KONFERENCE
RELATIONER I FORSKELLIGE 
KONTEKSTER

4. OKTOBER 2012 PÅ UCN, 
LINDHOLM BRYGGE I NØRRESUNDBY

UCN_PÆDAGOGIK_ICDP_Konference_Ann_Folkeskolen_93x261.indd   1 02/07/12   11.40
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Publiceret
It har forandret 
undervisningens vilkår.
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Lærer til lærer
… visheden om, at 
jeg samtidig heller 
ikke måtte drikke 
noget som helst, 
endsige kysse min 
kone, affødte  
yderligere tvivl.

SSP Med 
ParKour
SSP-konsulent Birgitte Schmidt fører 
an, når de hårde drenge i Billund tager 
ud for at dyrke parkour på skolegårde-
nes naturlige forhindringer og sports-
hallens tage.

38

Religionslærer  
Kasper  
Kjeldgaard 
Stoltz  
skriver om, hvor-
dan han og hans 
8. klasse afprø-
vede, hvad det 
vil sige at holde 
ramadan – bare i 
to døgn.

Tilmeld dig 
diT faglige 
neTværk!

SekS nye neTværk  
for lærere!

maTemaTik
HÅNDVÆRK & DESIGN

iT
MUSIK

DANSKDANSKIDRÆT
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Omkring 100 praktikere, politikere og eksper-
ter diskuterede sig i sidste uge frem til et mani-
fest for det, som børne- og undervisningsmini-
ster Christine Antorini kalder Ny Nordisk Skole. 

»Ny Nordisk Skole skal revolutionere sko-
len indefra«, sagde ministeren, da hun satte 
gruppearbejdet i gang.

Hun fortalte, at regeringen kører i to spor 
på skoleområdet. Lovgivningssporet og græs-
rodssporet. 

Til efteråret vil regeringen således frem-
lægge en skolereform, »der løfter både de 
svage elever og de dygtige elever«. Og så 
græsrodsprojektet Ny Nordisk Skole, »som 
skal skabe begejstring ude på skolerne«.

»Ny Nordisk Skole er et forandringspro-
jekt, men fornyelsen skal stå på skulderen af 
de nordiske uddannelsesværdier: Fællesskab, 
den udelte enhedsskole og forståelsen af, 

MØD BØRN 
FRA VERDEN  

Røde Kors’ materialer handler om krig, 
klima, vand, aids. De er til alle klassetrin 
og tager udgangspunkt i Fælles Mål. 
Se mere og bestil materialer på 
RødeKors.dk/skole/materialer 
Det er gratis. Du betaler kun porto og 
ekspedition.
 

“Materialet var meget 
håndgribeligt og lige til at gå til”

— Christina Aagaard — 
Lærer, Munkekjærskolen

Gratis materiale 

Foto: Tomas Bertelsen

aktualiseret
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Sorø-mødet vedtog et manifest for Ny Nordisk Skole, der skal  
revolutionere folkeskolen indefra.

folkeskolen har fået et

TeksT John  Villy  olSen

foTo ThomaS  TolSTrup

manifest
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at leg og læring ikke er hinandens modsæt-
ninger. De er hinandens forudsætninger. Og 
lighed. Og anvendelsesorienteret undervis-
ning, hvor teori og praksis går hånd i hånd«, 
forklarede Christine Antorini.

Fra noma til ny nordisk Skole
Hun omtalte Singapore og Canada som kryd-
derier, der kan peppe det danske skolesy-
stem op, men de bærende råvarer har groet 
i nordisk muld og stået i nordiske stalde. 
Ministeren er inspireret af mesterkokken og »Ny Nordisk Skole skal skabe begejstring ude på skolerne«, sagde børne- og undervisningsminister Christine Antorini.

Dansk · Bh.kl.-2. kl. af Ina Borstrøm og Dorthe Klint Petersen

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Læseevaluering på 
begyndertrinnet

Evaluer klassen og den enkelte 
elev gennem den første læse- 
og staveudvikling fra skolestart til 
slutningen af begyndertrinnet.
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Ny Nordisk Skole skal i kraft af en nyfortolkning af den 
nordiske lærings- og dannelsestradition danne grundlag 
for udviklingen af de nordiske samfund og lyse op i verden.

Ny Nordisk Skole skal:

  Udtrykke respekt for den enkelte og for fællesskabet 
byggende på det bedste fra den nordiske uddannel-
sestradition og pædagogiske praksis med inspira-
tion fra resten af verden.

  Fremme udviklingen af livsduelige børn og unge 
med vilje og evne til at skabe værdi for de fælles-
skaber, de indgår i under deres opvækst og ud-
dannelse og senere på arbejdsmarkedet og i deres 
civile liv.

Der er i alt ti punkter i manifestet. Læs resten på  
folkeskolen.dk. Linket er ved siden af artiklen »Sorø- 
mødet har vedtaget manifestet for Ny Nordisk Skole«. 

manifest  
for Ny Nordisk Skole (0-18 år) 
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Professor Per Fibæk Laursen, direktør Søren Hansen og forfatter Lars Olsen diskuterer manifestet til Ny Nordisk Skole.

Bring virkeligheden ind i
undervisningen – få besøg
af Sikker Trafik LIVE

www.sikkertrafik.dk/udskoling/lærere

Se også

aktualiseret
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  Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, 
de kan.

  Mindske betydningen af social baggrund i forhold til 
faglige resultater.

  Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med 
respekt for professionel viden og praksis.

målene  
for Ny Nordisk Skole (0-18 år)

Fra uge 33 kan skoler ansøge om at blive Ny Nordisk 
Skole på nynordiskskole.dk. Ansøgningsfristen er  
1. november. Opstarten er 1. januar 2013.

  Vi kan selv, og vi skal selv: Handling frem for ord.
  Vi vil være ambitiøse: Vi vil sætte krævende mål 

og bruge dem. Alle børn og unge skal mødes med 
udfordringer, så de kan lære mest muligt, uanset 
forudsætninger.

Der er i alt otte dogmer. Læs resten på folkeskolen.dk. 
Linket er ved siden af artiklen »Sorø-mødet har vedta-
get manifestet for Ny Nordisk Skole«.

Dogmer 
for Ny Nordisk Skole (0-18 år)
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igangsætteren Claus Meyer, der for nogle år 
siden sammen med andre udarbejdede et 
manifest for Nyt Nordisk Køkken, der siden er 
blevet en verdenssucces.

Christine Antorini nedsatte derfor i foråret 
en dialoggruppe på godt 20 mennesker med 
næstformand for Danmarks Lærerforening 
Dorte Lange og direktør for Dansk Industri 
Lars Goldschmidt i spidsen. Denne gruppe 
havde skrevet et udkast til manifest til Ny 
Nordisk Skole, kaldet 0,9, som blev fremlagt 
på Sorø-mødet. Deltagerne diskuterede sig 
derpå frem til først en version 0,95 og siden 
til det endelige manifest.

Arbejdet skred frem uden de store sværd-
slag. Forsamlingen viste sig nemlig at være 
tilhængere af de nordiske uddannelsesværdi-
er, som allerede udkastet formulerede. Mest 
ændret blev præamblen til manifestet. »Nor-
disk læringstradition« blev således udvidet til 
»nordisk lærings- og dannelsestradition«. Og 
Ny Nordisk Skole skal kunne »måle sig med 
de bedste i verden« blev til, at Ny Nordisk 
Skole skal »lyse op i verden«.

»Jeg håber, at Ny Nordisk Skole vil skabe 
begejstring ude i skolerne. Vi har skyhøje 
faglige ambitioner med Ny Nordisk Skole. 

Styrkelse af fagligheden er det overordnede 
mål for projektet. Men der er tale om et bredt 
faglighedsbegreb, som også indbefatter de 
sociale og personlige kompetencer«, sagde 
Christine Antorini.

Hun vil til efteråret sammen med for-
mandskabet for dialoggruppen rejse ud i 
skolelandskabet og fortælle om Ny Nordisk 
Skole. Man kan blive Ny Nordisk Skole, hvis 
man skriver under på manifestet og lever op 
til visse spilleregler.

Det er meningen, at den enkelte skole skal 
udvikle sin egen version af Ny Nordisk Skole 
med udgangspunkt i det manifest, som Sorø-
mødet vedtog, forklarede ministeren.
jvo@dlf.org

Læs om, hvordan din skole kan blive Ny Nordisk Skole,  
i artiklen »Sådan bliver din skole ’ny nordisk’« på:
à  folkeskolen.dk 

Tankevækkende og involverende teater om 
kulturmøder og det mangfoldige Danmark.

”Jeg har aldrig set mine elever så optagede eller 
bevægede af noget, som af det OPGANG2 kommer med. 
HVOR REGNBUEN ENDER er helt særlig og har været 
et samtaleemne både børn og lærere - Ikke bare én 
eftermiddag, men flere dage efter.”
Lise Egholm, skoleleder, Rådmandsgade Skole

Turnéperiode: Sep.-Nov. 2012  i hele landet.
Nettopris: 5000 kroner – ring og hør nærmere.

Kontakt os for ledige datoer og yderligere 
information på info@opgang2.dk eller 8613 2505

Læs mere på www.opgang2.dk/regnbuen

Af Pia Marcussen

HVOR REGNBUEN ENDER

Et hverdags-eventyr for de 6-12-arige, om 
Lille Mohammed og Gamle Olsen.

Der findes adskillige undervisningssystemer til faget kristendomskundskab/religion, og de kommer som 
regel vidt omkring i beskrivelsen af andre religioner end den evangelisk-lutherske. Til gengæld forbigås 
ateismen næsten altid, til trods for at meget tyder på, at ateisme er den livsanskuelse, der har flest til-
hængere i Danmark.
Derfor har Ateistisk Selskab lavet et gratis undervisningshæfte om ateisme, der kan bruges sammen  med 
alle undervisningssystemer.
Med dette hæfte tilføjer vi en dimension til begrebet trosfrihed i Danmark – nemlig friheden
til ikke at tro.

Det gratis hæfte ’Tro eller ikke tro’ kan bestilles som klassesæt på info@ateist.dk mrk. ’skoletjeneste’.
Hæftet kan også downloades som PDF-fil på www.ateist.dk.

ELLER IKKE TRO
... et ateistisk supplement til religionsundervisningen

TRO

f o l k e s k o l e n  /  1 4  /  2 0 1 2  /  9 

Læs også Konfronteret på side 15 med  
formændene for dialoggruppen Dorte Lange 
og Lars Goldschmidt.

Læs mere om projektet på nynordiskskole.dk

Læs reportager fra Sorø-mødet på  
folkeskolen.dk
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På trods af at antallet af ansøgere til læreruddannelserne  
er faldet med godt to procent, har en del af professionshøj-
skolerne optaget flere nye lærerstuderende end sidste år.

Skoleklasse vinder 
15.000 i slogan- 
konkurrence for  
professionelle

»Safe and funny – use a John-
ny« – sådan lyder det slogan, 
som 8.b fra Broskolen i Korsør 
fandt på til en kampagne til 
Aids-Fondet. Sloganet vandt 
1.-præmie i en konkurrence mod 
tusindvis af mere eller mindre 
professionelle konkurrenter, 
og præmien – en gevinst på 
15.000 kroner – er blevet brugt 
på en lejrtur til London, fortæller 
klassens lærer Katja Øskov. 

»Da de ringede og sagde, at vi 
havde vundet, troede vi først slet 
ikke på det. Ungerne kom selv-
følgelig helt op at køre. Det var så 
fedt«, siger hun.

Metropol  
dropper  
profillærer- 
uddannelser
Forliget om en ny læreruddannel-
se får nu Metropol til at nedlæg-
ge sine to profillæreruddannelser 
i specialpædagogik og ledelse.

»Skolerne har brug for lærere 
med undervisningskompetence 
i tre fag. Så af omsorg for de 
studerendes fremtidige ansæt-
telsesforhold valgte vi at ned-
lægge profillæreruddannelserne«, 
forklarer uddannelsesleder Lars 
Kettel.

Studerende Mads Helbak 
havde ikke tænkt sig at arbejde 
som almindelig folkeskolelærer, 
så argumentet med tre linjefag 
giver ikke mening for ham.

»Jeg ville ikke have valgt 
læreruddannelsen, hvis der ikke 
havde været den særlige special-
lærerprofil«, siger han.

Et blik på de unges studiesøgning viser, at 
kun ganske få af læreruddannelserne kan 
melde om fremgang på ansøgerfronten i 
forhold til 2011. Den beskedne tilbagegang 
på landsplan dækker dog over store lokale 
udsving.

En af de institutioner, der har oplevet til-
bagegang, er læreruddannelsen på Professi-
onshøjskolen Metropol på Frederiksberg.

Ifølge Thøger Johnsen, institutchef på 
Metropol, skyldes faldet i antallet af ansø-
gere på 16 procent blandt andet, at de unge 
i højere grad spekulerer i, hvor chancerne for 
optag er bedst.

»Jeg tror, de unge er blevet mere målrette-
de og i højere grad analyserer, hvor de er mest 
sikre på at kunne komme ind«, siger han og 
understreger, at Metropol dog stadig har flere 
ansøgere, end der er mulighed for at optage.

Thøger Johnsen vurderer desuden, at luk-
ningen af to profillæreruddannelser på skolen 
også kan være medvirkende til, at færre har 
søgt om at komme ind på Metropol i år.

»Jeg tror da ikke, der er nogen tvivl om, 
at den lukning også har haft en indflydelse. 

Der har været nogle unge, der har sagt, at så 
vil de ikke søge her«, siger han

Idrætslinje giver fremgang i Hjørring
I Nordjylland oplever UCN’s læreruddannelser 
til gengæld fremgang i både Aalborg og Hjør-
ring. Særligt er fremgangen i Hjørring massiv. 
Her er antallet af ansøgere steget med næ-
sten 70 procent. 90 unge har i år søgt lærer-
uddannelsen i Hjørring som deres førstepriori-
tet, mens det gælder 288 i Aalborg.

Jesper Vinther, uddannelseschef for læ-
reruddannelsen på UCN, fremhæver især 
skolens profillæreruddannelse med fokus på 
idræt, der nu kører på andet år, som baggrund 
for den overvældende popularitetsstigning.

»Før den koordinerede tilmelding fik vi 
rigtig mange forespørgsler på netop vores 
profillæreruddannelse i idræt«, siger han 
og fortæller, at indførelsen af idrætslinjen 
blandt andet har hævet andelen af mandlige 
ansøgere fra godt en tredjedel til omkring 
40-45 procent.

Se tal for søgning og optag på folkeskolen.dk
jnb@dlf.org

Tal for optag:  
Færre ansøgere  
– flere studerende

Læreruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg har fået 75 færre ansøgere end sidste 
år. Skolen har dog stadig flere ansøgere end antallet af studiepladser.
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•  Kun hver tredje  
specialskole er ved  
at formulere en  
seksualpolitik

•  Antorini vil have svar: 
Har de nationale test 
løftet fagligheden? 

•  Ny dom: Tjeneste-
mænd skal pensione-
res fra lavere løntrin 

•  Antorini: For mange 
timer med vikar 

•  DLF skal diskutere 
»Bondo-modellen« 
med Mette Frederiksen 

•  Nyt site offentliggør 
bachelor- og diplom-
opgaver 

Mere praksis mindsker frafald 
på læreruddannelsen

På Blaagaard/KDAS fylder skoletilknytning 20 
procent af de studerendes undervisning. De stu-
derende er ude at undervise allerede efter tre uger 

på uddannelsen, og det har betydet, at frafaldet er 
styrtdykket fra 30 til nul procent.

Lærerstuderende på Blaagaard/KDAS Jasper 
Molin er ikke i tvivl om, at projektet har været med 
til at forbedre hans uddannelse.

»Det har været fedt at blive kastet ud i at 
undervise så tidligt på uddannelsen, så vi kunne 
få afprøvet alle de teorier, vi læste om. Jeg er 
sikker på, det har givet mig et bedre billede af, 
hvordan undervisningen på skolerne foregår«, 
siger han.

Tilsyneladende kan andre institutioner lære 
af Blaagaard/KDAS. En ny rapport fra Anvendt 
KommunalForskning efterlyser således en tættere 
sammenhæng mellem teori og praksis på profes-
sionshøjskolerne. Ifølge rapporten ligger under-
visningen for langt fra den arbejdsvirkelighed, de 
studerende skal ud til.
jje@dlf.org

Rekordstigning i folke-
skolens klassekvotient

Klassekvotienten i folkeskolen 
er den højeste i over 30 år, og 
kvotienten er steget mere fra 
sidste skoleår til i år end nogen-
sinde før. Den nyeste opgørelse 
fra Danmarks Statistik siger, at 
der i gennemsnit sidder 20,9 
elever i hver klasse.

fra 1978 og helt frem til 
2000 har kvotienten ligget på 
18-19 elever, men efter årtu-
sindskiftet er antallet af elever 
per klasse steget støt og roligt 
til en klassekvotient på 20,3 
sidste år.

Ifølge økonomisk konsulent 
i Dlf lars Blom salmonsen 
er dette års stigning voldsom 
og skal blandt andet ses som 
en konsekvens af sammen- og 
nedlægninger af skoler.

Små elever ligger 
søvnløse over afgangs-
klassers gyservideo

9.-klasserne på Skovlyskolen i 
Holte lavede før sommerferien 
en gyserfilm, som blev vist for 
hele skolen. Men filmen var 
så uhyggelig, at mange elever 
i indskolingen blev skræmt, 
græd og ikke kunne sove om 
natten.

Valgfriheden vinder  
indenfor retskrivning

Den 9. november udkommer en 
ny udgave af Retskrivningsord-
bogen med ændringer, som især 
er værd at bemærke for lærerne. 
Fremover bliver det blandt an-
det valgfrit, om man vil skrive 
»indenfor« i ét eller to ord.

»Vi oplever simpelthen, at 
folk meget ofte ikke forstår reg-
len. Det er ikke vigtigt for for-
ståelsen, om det er skrevet i et 
eller to ord, og derfor har vi ind-
ført valgfriheden«, siger Anita 
Ågerup Jervelund, redaktør på 
Retskrivningsordbogen 2012.

Formanden for Dansklærer-
foreningens folkeskolesektion, 
Jens Raahauge, er tilfreds med 
ændringerne, som han mener 
følger godt op på sprogets ud-
vikling.

Lærere må ikke frit  
bruge digitale lærebøger

Lærerne må fotokopiere fra en 
almindelig lærebog, men ikke 
fra en bog i digitalt format. 
Copydan-aftalen gælder nemlig 
ikke for digitale lærebøger. Ri-
sikoen er, at lærere bryder loven 
uden at vide det, og DLF ser 
den nuværende Copydan-aftale 
som en klar begrænsning af 
lærernes materialevalg i under-
visningen.

Forlæggerforeningen, som 
er med til at fastsætte Copy-
dan-aftalen med skolerne, op-
lyser, at der indledes dialog om 
nye aftaler i efteråret 2012. En 
ændring af de eksisterende af-
taler kan dog blive en særdeles 
lang proces, hvor blandt andet 
skoleforeningerne og KL skal 
inddrages.

Annette Munch har vundet et weekendophold  
i folkeskolen.dk’s krydsord. Klik selv ind og prøv!
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Halvor Heger
Nina Wroldsen
Inger-Margrethe Sørensen

TexTs

gyldendal

Crossroads 9
Vild med sprog 9                     

Levende sprogundervisning
Vild med sprog fører eleverne ind i sprogets univers med lige dele aktiviteter og  

refleksion. Fokus er på sproget som levende materiale.

Vild med sprog tager afsæt i elevernes egne sproglige fællesskaber og gør arbejdet  

med det sproglige område øjenåbnende og vedkommende.

Vild med sprog i-bog er en digital udgave af bogen suppleret med klip fra blandt  

andet Go’ morgen Danmark og Paradise Hotel, så eleverne kan arbejde direkte med 

det levende sprog.

Henrik Poulsen

Gyldendal

                sprog 9

En
 W

an
na

be
 D

ar
th

 Va
de

r

 Sh
ut

 u
p,

 så
 g

rim
, s

å 
gr

øn

so
m

 S
kip

pe
r S

kr
æk

 m
ed

 rø
ve

n 
ba

r

så
 sl

em
, s

å 
sk

øn

so
m

 C
hi

p 
og

 C
ha

p 
på

 rø
vg

ui
ta

r

I c
al

l t
he

 sh
ot

s

m
ed

 ti
be

ta
ne

rtø
j f

ra
 M

ar
s

I s
ho

ot
 th

e 
ca

lls

en
 w

an
na

be
 D

ar
th

 Va
de

r

en
 w

an
na

be
 D

ar
th

 Va
de

r

Kl
ap

 i,
 si

g 
til

, s
tu

de
r

pr
of

es
so

ra
t i

 g
øg

le
rs

ho
w

bl
iv 

til
, h

ov
er

so
m

 d
ip

lo
m

at
 so

m
 A

nd
er

s F
og

h

Kl
ap

 i,
 si

g 
til

, s
tu

de
r

pr
of

es
so

ra
t i

 g
øg

le
rs

ho
w

bl
iv 

til
, h

ov
er

Fagportal
biologi.gyldendal.dk 7.- 9. kl.  
(udkommer september)

Webprøver
Geografi 7.- 9. kl.
Fysik-Kemi 7.- 9. kl.
Biologi 7.- 9. kl.  
(udkommer september)

Få tilskud til digitale    læremidler
disse materialer er online-baserede, interaktive og produceret til anven-
delse i grundskolen. 

se alle materialerne og læs mere på  
gyldendal-uddannelse.dk/tilskud 

Fagportaler
dansk.gyldendal.dk 7.-10. kl.
dansk.gyldendal.dk 3.-4. kl. (udkommer oktober)
dansk.gyldendal.dk 0.-2. kl. (udkommer november)

Webprøver
Læsning og retskrivning 7.- 9. kl.
Læsning 7.- 9. kl.
Retskrivning 7.- 9. kl.
Dansk i tiende
Skriftlig fremstilling 8.-9. kl.
Læsning og retskrivning 5.-6. kl. (udkommer september)

i-bøger
Vild med sprog 7, 8 og 9
Vild med Dan Turéll

abc.dk

Vild med dansk 7, 8 og 9

Fagportal
matematik.gyldendal.dk 7.-10. kl.

Fagportaler
engelsk.gyldendal.dk 8.-10. kl.
engelsk.gyldendal.dk 5.- 7. kl. (udkommer oktober)

Webprøver
Engelsk 8.- 9. kl.

i-bøger
Boost 3-4
Crossroads 8-9

routes 6-8

abc.dk/english

Wordpal

14055

Dansk Engelsk

Matematik Naturfag

Webprøver
Matematik 4.-6. kl. (udkommer oktober)
Matematik 7.-9. kl. (udkommer oktober)

i-bøger
MULTI 1, 2 og 4*

Få
tilskud

i-bøger
BIOS A, B og C
KOSMOS A, B og C
GEOS A
PULS 1 og 2

* Gratis til og med 31.08.2012
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Levende sprogundervisning
Vild med sprog fører eleverne ind i sprogets univers med lige dele aktiviteter og  

refleksion. Fokus er på sproget som levende materiale.

Vild med sprog tager afsæt i elevernes egne sproglige fællesskaber og gør arbejdet  

med det sproglige område øjenåbnende og vedkommende.

Vild med sprog i-bog er en digital udgave af bogen suppleret med klip fra blandt  

andet Go’ morgen Danmark og Paradise Hotel, så eleverne kan arbejde direkte med 

det levende sprog.

Henrik Poulsen

Gyldendal

                sprog 9

En
 W

an
na

be
 D

ar
th

 Va
de

r

 Sh
ut

 u
p,

 så
 g

rim
, s

å 
gr

øn

so
m

 S
kip

pe
r S

kr
æk

 m
ed

 rø
ve

n 
ba

r

så
 sl

em
, s

å 
sk

øn

so
m

 C
hi

p 
og

 C
ha

p 
på

 rø
vg

ui
ta

r

I c
al

l t
he

 sh
ot

s

m
ed

 ti
be

ta
ne

rtø
j f

ra
 M

ar
s

I s
ho

ot
 th

e 
ca

lls

en
 w

an
na

be
 D

ar
th

 Va
de

r

en
 w

an
na

be
 D

ar
th

 Va
de

r

Kl
ap

 i,
 si

g 
til

, s
tu

de
r

pr
of

es
so

ra
t i

 g
øg

le
rs

ho
w

bl
iv 

til
, h

ov
er

so
m

 d
ip

lo
m

at
 so

m
 A

nd
er

s F
og

h

Fagportal
biologi.gyldendal.dk 7.- 9. kl.  
(udkommer september)

Webprøver
Geografi 7.- 9. kl.
Fysik-Kemi 7.- 9. kl.
Biologi 7.- 9. kl.  
(udkommer september)

Få tilskud til digitale    læremidler
disse materialer er online-baserede, interaktive og produceret til anven-
delse i grundskolen. 

se alle materialerne og læs mere på  
gyldendal-uddannelse.dk/tilskud 

Fagportaler
dansk.gyldendal.dk 7.-10. kl.
dansk.gyldendal.dk 3.-4. kl. (udkommer oktober)
dansk.gyldendal.dk 0.-2. kl. (udkommer november)

Webprøver
Læsning og retskrivning 7.- 9. kl.
Læsning 7.- 9. kl.
Retskrivning 7.- 9. kl.
Dansk i tiende
Skriftlig fremstilling 8.-9. kl.
Læsning og retskrivning 5.-6. kl. (udkommer september)

i-bøger
Vild med sprog 7, 8 og 9
Vild med Dan Turéll

abc.dk

Vild med dansk 7, 8 og 9

Fagportal
matematik.gyldendal.dk 7.-10. kl.

Fagportaler
engelsk.gyldendal.dk 8.-10. kl.
engelsk.gyldendal.dk 5.- 7. kl. (udkommer oktober)

Webprøver
Engelsk 8.- 9. kl.

i-bøger
Boost 3-4
Crossroads 8-9

routes 6-8

abc.dk/english

Wordpal

14055

Dansk Engelsk

Matematik Naturfag

Webprøver
Matematik 4.-6. kl. (udkommer oktober)
Matematik 7.-9. kl. (udkommer oktober)

i-bøger
MULTI 1, 2 og 4*

Få
tilskud

i-bøger
BIOS A, B og C
KOSMOS A, B og C
GEOS A
PULS 1 og 2

* Gratis til og med 31.08.2012
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TesT dig selv og quiz
De fire iXplore-systemer er  udarbejdet 
på grundlag af Xplore-bøgerne og 
 inde holder digitale udvidelser i form 
af speak, videoer,  animationer, inter-
aktive opgaver, test m.m. Hvert 
fag og hvert klassetrin har sit eget 
 website, der præsenterer  eleverne 
for det naturfaglige stof på en 
 engagerende og aktiverende 
måde. 

lærerressourcer 
med elevfeedback
I iXplore er det nemt for læreren 
at se, rette og skrive kommentarer 
til elevens aktiviteter og følge med i 
 elevens læringsforløb og  indivi duelle 
behov. Ved hvert emne findes en 
 specifik lærervejledning. Læremidlerne 
lægger vægt på faglig progression og er 
baseret på Fælles Mål 2009.

Hvert iXplore-system sælges i årsabonnement, 
og der betales et fast beløb pr. elev. Det digitale 
system kan bruges på pc, mac, iwb, iPad og 
Android-tablets. 

TilskudsbereTTigede 
læremidler

Digitale naturfagssystemer
iXplore består af fire helt nye natur-
faglige  digitale læremidler, som alle er 
 tilskudsberettigede online-baserede 
og interaktive læremidler:

iXplore Natur/teknik 
iXplore Geografi
iXplore Biologi
iXplore Fysik/kemi

www.geografforlaget.dk
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� �De�tre�mål�–�dygtigere�elever,�at�mindske�be-
tydning�af�social�arv�og�skabe�mere�tillid�til�
lærerne�–�har�været�mål�for�folkeskolen�i�de�
seneste�10-15�år,�uden�at�de�er�nået.�Hvorfor�
skulle�Ny�Nordisk�Skole�gøre�en�forskel?��
�Dorte Lange:�»Vi�tror�på,�at�det�kan�lykkes�nu,�
hvis�man�sætter�sig�ned�og�siger:�Nu�går�vi�
helt�konkret�efter,�at�eleverne�skal�blive�dygti-
gere�i�hver�eneste�undervisningstime.�Dygti-
gere�i�bred�faglig�forstand�på�den�nordiske�
måde.�Man�kan�så�tro,�at�der�må�ligge�et�
skjult�signal�om,�at�det�synes�vi�ikke,�at�I�har�
gjort�før.�Men�signalet�er,�at�I�har�gjort,�hvad�I�
kunne�indtil�nu,�men�vi�tror�faktisk,�at�hvis�vi�
lige�lukker�op�for�nogle�ting,�så�har�I�nogle�
ekstra�resurser�at�give�af.�Ikke�at�I�skal�arbej-
de�mere,�men�arbejde�anderledes«.�
�Lars Goldschmidt:�»Man�ved�faktisk�fra�for-
søgsarbejder,�hvordan�man�gør�elever�med�
negativ�social�arv�bedre.�Og�vi�ved�i�øvrigt�
også,�hvordan�man�gør�de�dygtige�bedre.�Man�
skal�bare�gøre�det.�Så�hvis�man�tager�dogmet�
i�manifestet�om,�at�man�skal�begrunde�fag-
ligt,�hvad�man�gør,�alvorligt,�så�skal�man�sæt-
te�sig�ned�på�sin�hale�og�læse�om,�hvad�man�
skal�gøre�i�forhold�til�de�tre-fire�problemer,�
man�kan�adressere�i�min�elevgruppe.
�Vi�er�i�dag�i�en�situation,�hvor�vi�ved�rigtig�

meget�om,�hvad�man�kan�gøre�ved�det,�som�
man�ikke�er�lykkedes�med.�Men�meget�af�det�
er�ikke�blevet�implementeret.�Så�noget�af�det�
her�skulle�gerne�være�en�implementerings-
bølge�af�viden«.

� �Har�I�et�eksempel�på�det?
�Lars Goldschmidt:�»Der�er�for�eksempel�en�
undervisning,�som�kaldes�Matematik�og�Krop,�
hvor�især�drenge�lærer�matematik�gennem�
bevægelse.�Vi�ved,�at�det�virker,�men�det�er�
ikke�alle�drenge,�der�har�brug�for�det,�som�bli-
ver�udsat�for�det«.�
 Dorte Lange:�»Der�er�ny�forskning,�der�viser,�
at�man�i�teamsamarbejdet�bruger�for�meget�
tid�på�at�bekræfte�hinanden�i,�at�det�er�svært,�
og�for�lidt�tid�på�at�finde�en�løsning.�Det�er�
vigtigt�at�få�spredt�sådan�en�viden�systema-
tisk,�så�der�bliver�brugt�mere�tid�på�at�finde�
løsninger«.�

� �Ved�siden�af�Ny�Nordisk�Skole�foregår�der�
også�forhandlinger�om�en�folkeskole-�
reform.�Hvilken�proces�er�vigtigst?
 Dorte Lange:�»Jeg�kan�ikke�sige,�hvad�der�er�
vigtigst.�Men�Ny�Nordisk�Skole�er�en�mulig-
hed�for�at�lade�noget�vokse�nedefra.�Det�har�
vi�savnet«.�
Lars Goldschmidt:�»Jeg�er�ikke�i�tvivl�om,�at�
det�vigtigste�er,�at�vi�får�Ny�Nordisk�Skole�til�

at�fungere.�Det�er�faktisk�forudsætningen�
for,�at�en�eventuel�ny�lov�vil�komme�til�at��
virke.�Ny�Nordisk�Skole�giver�en�mulighed�for�
at�skabe�noget�nyt�inden�for�de�rammer,�der�
er«.

� �Lars�Goldschmidt,�du�er�jo�direktør�i�Dansk�
Industri.�Hvorfor�er�du�med�i�et�projekt,�
som�handler�om�skoler�og�dagtilbud,�og�
hvad�kan�du�bidrage�med?
 Lars Goldschmidt:�»Det�er�helt�bogstaveligt�
et�spørgsmål�om�liv�og�død�for�de�virksomhe-
der,�som�jeg�repræsenterer.�Vi�har�brug�for�
livsduelige�unge,�som�er�fremragende�inden�
for�deres�felt.

At�blive�dygtig�i�en�erhvervskontekst�er�
ikke�så�forskelligt�fra�at�være�livsduelig�i�an-
dre�sammenhænge.�Man�skal�have�fagfaglige�
kompetencer�og�samtidig�være�sindssygt�god�
til�at�samarbejde.�Du�skal�både�kunne�arbejde�
i�forskellige�kulturer�og�løse�en�differential-
ligning.�Der�er�bestemt�ikke�en�modsætning�
mellem�de�fagfaglige�og�de�sociale�kompe-
tencer«.�

hjo@dlf.org,  jvo@dlf.org

HANNe�BIrgItte�JørgeNSeN�Og�JOHN�VIlly�OlSeN�SpørGer        lars Goldschmidt oG dorte lanGe svarer: 

Direktør i Dansk Industri Lars Goldschmidt og næstformand for Danmarks Lærerforening Dorte Lange 
er formænd for den dialoggruppe, som sammen med børne- og undervisningsminister Christine Antorini 
har forberedt projektet Ny Nordisk Skole. Projektet er generelt blevet positivt modtaget, men der er også 
en vis skepsis.

»Vi har brug for livsduelige unge«
TesT dig selv og quiz
De fire iXplore-systemer er  udarbejdet 
på grundlag af Xplore-bøgerne og 
 inde holder digitale udvidelser i form 
af speak, videoer,  animationer, inter-
aktive opgaver, test m.m. Hvert 
fag og hvert klassetrin har sit eget 
 website, der præsenterer  eleverne 
for det naturfaglige stof på en 
 engagerende og aktiverende 
måde. 

lærerressourcer 
med elevfeedback
I iXplore er det nemt for læreren 
at se, rette og skrive kommentarer 
til elevens aktiviteter og følge med i 
 elevens læringsforløb og  indivi duelle 
behov. Ved hvert emne findes en 
 specifik lærervejledning. Læremidlerne 
lægger vægt på faglig progression og er 
baseret på Fælles Mål 2009.

Hvert iXplore-system sælges i årsabonnement, 
og der betales et fast beløb pr. elev. Det digitale 
system kan bruges på pc, mac, iwb, iPad og 
Android-tablets. 

TilskudsbereTTigede 
læremidler

Digitale naturfagssystemer
iXplore består af fire helt nye natur-
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Læs også reportagen fra Sorø under  
Aktualiseret fra side 6. 

foto: thom
as tolstrup
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Siden 2002 har kommunerne i gennemsnit beskåret budgettet 
til almenundervisning i folkeskolen med 6.083 kroner per elev. 

Alene fra 2009 til 2011 er udgifterne per elev blevet formindsket 
med 2.696 kroner. Mens kommunernes samlede udgifter til 

den udvidede specialundervisning steg med 4,5 millioner 
kroner fra 2010-2011, blev de samlede kommunale 

udgifter til almenundervisningen beskåret med 1,3 
milliarder kroner. Samlet set var udgifterne til under-

visning i folkeskolen i 2011 34,7 milliarder kroner.

 

KILDE: »Opgørelse af udviklingen 
i udgifterne til undervisning i 
folkeskolen per elev 2002-2011«, 
BDO Kommunernes Revision, 2012 

RESEARCH:  Jesper Nørby

DESIGN:  Peter Yde Jensen
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Dansk  ·  bh.kl.

Denførstelæsning.dk
af Ina Borstrøm og Dorthe Klint Petersen

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Få en gratis magnetkalender i a2-Format
Når du køber Denførstelæsning.dk, får du en gratis magnetkalender
der kan bruges igen og igen. Værdi kr. 175,-

Ida og Emil på digitale eventyr
Tag med Ida og Emil ind i spillets og eventyrenes verden. 
Seks digitale læringsspil til bh. klassen giver sjov motiverende 
og differentieret læring og forbereder eleverne til den første 
læseundervisning på et forskningsbaseret grundlag.
 
Sproglige fokusområder 
Læringsspillene fører eleverne gennem niveau delte aktiviteter  
med indlagt progression inden for:
• Bogstavkendskab 
• Fonologisk opmærksomhed
• Lydanalyse 
• Lydsyntese 
• Ordkendskab 
• Sprogforståelse

Seks spil og seks niveauer 
De seks lærringsspil er bygget op omkring seks eventyr. Der er 
fx mulighed for at få eventyret læst op, selv skrive et eventyr 
eller quizze ud fra eventyr.

Til hver af de seks eventyr knytter sig seks spil på forskellige 
niveauer. I alt er der 16 eventyr og 36 spil.

Udkommer ultimo august. 
Gratis materialekursus den. 13. september 2012
Læs mere på alinea.dk
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 BS er 44 år. 
  Hun har været SSP-konsulent i Billund i to år. 
  I 18 år arbejdede hun med udsatte unge i Fredericia 

Kommune. 
  Hun er uddannet fra Jelling Seminarium i 1993  

(I dag UC Lillebælt). 
  I 2001 efteruddannede hun sig til coach på IBC  

Lillebælt (International Business College). 

Birgitte Schmidt (BS) 
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SSP-konsulent Birgitte Schmidt møder de unge i Billund på 
alle tider af døgnet og på alle tænkelige steder. Når de er i skole – eller 
burde være det. Om aftenen foran centeret eller på byens tage, hvor de 
sammen dyrker parkour. Hun mener, at børn af resursesvage forældre 
ofte udvikler stærke kompetencer.

TeksT liSe  frank

foTo nilS  roSenvold

For de fleste er BS jægersoldaten, der går 
gennem ild og vand med Bubber og »bas-
serne« på slæb. Men ikke for lærere og elever 
i Billund. Her er BS en kvinde med kortklip-
pet, rustrød frisure, læderjakke og en særlig 
adgang til de unges kredse. Hun er forebyg-
gelses- og misbrugskonsulent på SSP-kontoret 
(skole, socialforvaltning, politi), men i praksis 
sidder hun sjældent bag sit skrivebord. Til gen-
gæld er hun der, hvor de unge er. På skolen, i 
ungdomsklubben eller på parkeringspladserne 
sammen med et par af de mest utilpassede 
drenge. Sådan skaber hun en relation til hver 
enkelt af dem. Og sådan bliver hun en vigtig 
samarbejdspartner for byens lærere. Hendes 
fulde navn, Birgitte Schmidt, er der stort set 
ingen i byen, der bruger.   

»De seneste uger har jeg brugt meget tid 
sammen med en lille gruppe drenge, der har 
brug for at lykkes med noget. Vi er begyndt at 
dyrke parkour sammen«, fortæller BS, mens 
hun gasser en lille smule op ud ad den jyske 
landevej.       

»Vi er seriøse, og vi kalder det parkour. Det 
går ikke at kalde det redskabsgymnastik, selv-
om det er det, det er, når vi træner i hallen«, 
griner hun og svinger ud i en rundkørsel. 
Det er en formiddag i januar, og vi er på vej 
på besøg på en af kommunens større skoler. 
Det er ikke noget usædvanligt i, at BS svinger 
forbi uden at have aftalt et egentligt møde 
med nogen. Hun skal bare ud at mærke tem-
peraturen, som hun siger. Men først skal hun 
lige forklare mig, hvad parkour er, og hvorfor 
hun vælger at dyrke parkour.

»Man kan vel kalde det en sportsgren, man 
dyrker i byrummet. Man sætter måske af på 
en trappeafsats, lander på et gelænder og 
finder på den måde en alternativ vej til forto-

BS  
i Billund

Allerede på lærerseminariet i Jelling i 90’erne vidste 
BS, at hun ville arbejde med udsatte unge. 
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vet«, fortæller hun og indrømmer, at hun selv 
er blevet god til det. Det giver selvfølgelig re-
spekt blandt drengene. Men parkour handler 
faktisk ikke om at måle sig med andre, forkla-
rer BS. Her handler det kun om at udfordre 
og udvikle sig selv.  

resursesvag er et forkert ord
BS parkerer ud for Søndermarkskolen i det 
centrale Billund. Hun kommer ikke rundt til 
alle elleve skoler i kommunen i dag, men hen 
over ugen skulle det være muligt. 

Der er fredeligt på de lange gange, men 
døren står åben ind til 5. klasse, hvor BS stik-
ker hovedet ind. Hvis ikke det forstyrrer, vil 
hun lige høre, hvordan eleverne oplevede 
nytåret, og hvordan det gik med at få fyret 
raketter og bomber af, uden at det endte galt. 
En enkelt af drengene praler med nogle rør, 
han og hans far sprængte i luften, men ingen 
er kommet til skade, og et par af pigerne fni-
ser lidt af BS’ bekymring. 

I løbet af året tager hun en lang række 
emner op med eleverne. Efter aftale med 
klassens lærer diskuterer hun på 5. årgang alt 
fra påklædning og udseende til opdragelse og 
digitale medier. I 9. klasse er emnerne blandt 
andet gruppepres, knallertkultur og spiritus. 
På den måde er emnerne overvejet i forhold 
til elevernes alder. Men derfor kan debatten 
godt have overraskende udfald. Der vil altid 
sidde nogle elever med meget »voksne« erfa-
ringer og input, fortæller BS. 

 »Jeg er egentlig ked af ordet resursesvage 
elever. Børn af resursesvage forældre har ofte 
mange flere kompetencer end andre børn. 

Først og fremmest kompetencen til at over-
leve«, formulerer hun, da jeg taler med hende 
senere på året.   

»en af pigerne var bundulykkelig«  
Tilbage på Søndermarkskolen den pågæl-
dende januardag trækker 5.-klasse-elevernes 
lærer, Kirsten Maegaard, BS til side. Forleden 
mødte en gruppe piger fra klassen i skole 
efter at have været online det meste af natten. 
Én græd, og stemningen imellem dem var 
iskold, fortæller hun.  

»Jeg kender selvfølgelig mange af de so-
ciale medier, men til sidst anede jeg ikke, 
hvad de talte om. Jeg kunne bare registrere, 
at en af pigerne var bundulykkelig«, siger 
Kirsten Maegaard henvendt til BS, der ikke er 
overrasket, men tager det, Kirsten Maegaard 
fortæller, meget alvorligt.   

»En smiley eller et ’synes godt om’ på 
Facebook gør en verden til forskel«, under-
streger hun over for Kirsten Maegaard, der 
kan nikke genkendende til, hvor vigtig aner-
kendelsen på nettet er for hendes elever.

I gamle dage foregik mobningen ude ved 
cykelskurene. Og »koderne« var ikke kun 
verbale, men havde også et kropssprog, man 
kunne aflæse. Det har mobning på nettet 
ikke. Er man eksempelvis med i et spil, kan 
man pludselig være smidt af forbindelsen. 

Pigerne kan virkelig være barske over for hin-
anden, er BS og Kirsten Maegaard enige om.

respekt for hinandens faggrænser
Selvom Kirsten Maegaard føler sig tæt på sin 
klasse, og til trods for at hun har mere end 
30 års erfaring som lærer, er hun glad for at 
kunne vende nogle ting med BS. Hun invite-
rer også gerne BS til at holde oplæg i klassen. 

»Det er rigtig godt, at der kommer en ude-
fra. Det giver en helt anden alertness, end hvis 
jeg selv diskuterede fyrværkeri eller Facebook 
med eleverne. BS har en stor viden om de so-
ciale medier og unges adfærd i det hele taget«, 
siger Kirsten Maegaard, der sagtens kunne fore-
stille sig, at BS sad med ved en skole-hjem-sam-
tale, hvis en elev havde særlige udfordringer. 

Nede ad gangen på Søndermarkskolens 
kontor sætter ledelsen også stor pris på BS’ 
ugentlige besøg.      

»Jeg tror, samarbejdet med BS fungerer så 
godt, fordi vi respekterer hinandens faggræn-
ser. BS kommer ikke for at undervise, men 
for at bakke op om de unges trivsel«, siger 
viceskoleleder Lene Korsgaard Kristensen. 

de fire ben og »esserne«
Ude på landevejen igen forsøger BS at for-
klare, hvordan hun oplever, at børn og unge 
er udsatte på meget forskellige måder. 

»Som en stol har alle børn fire ben at stå 
på. Et ben er familiens ben, et andet er sko-
lens. Det tredje er vennernes ben, og i dag er 
det fjerde ben de sociale mediers«, siger hun. 
På den måde har skolen og ungdomsklubben 
et rigtig stort ansvar for, at de unge kan stå på 
deres ben. 

»Hvis et ben falder af, så vakler du. Hvis to 
stoleben er væk under dig, så sidder du rigtig 
dårligt, og hvis også et tredje ryger, så bliver er-
statningen ofte alkohol eller stoffer«, siger BS. 

Over for Shell-tanken svinger hun ind 
ved det røde murstenshus, hvor Billund 
Ungdomsskole har sine lokaler. Ind imellem 
besøgene på byens skoler stikker hun altid 
hovedet ind i ungdomsskolen, hvor hun også 
har sit kontor. Men hun gør det snarere for 
at få en hurtig snak med de unge end for at 
passe papirarbejdet. 

Hver morgen møder seks unge til mor-
genmad og undervisning i ungdomsklubbens 
lokaler. Og hver morgen henter den samme 
chauffør de unge, hvor de bor. Ellers kommer 
de ikke. 

»Jeg tør godt sige, at de her unge har gjort 
et større indtryk på folkeskolen, end folkesko-
len har gjort på dem«, siger BS. Under ung-

  Der er cirka 300 fuldtidsansatte SSP-konsulenter 
som BS i landet. 

  Det overordnede mål med SSP-samarbejdet er at 
forebygge kriminalitet blandt børn og unge. 

  Cirka halvdelen af SSP-konsulenterne er uddannede 
lærere. Socialrådgivere, socialpædagoger og tidlige-
re politifolk udgør også en stor del af SSP-korpset.     

  Der findes SSP-samarbejde i alle landets kommu-
ner, men det er meget forskelligt, hvordan samar-
bejdet mellem skole, socialforvaltning og politi er 
organiseret. 

  På Københavns Universitet og i Aarhus kan du 
supplere din læreruddannelse med en master i kri-
minologi. Det har flere lærere, der nu arbejder i SSP, 
gjort.  

Kilde: SSP-samrådet – en sammenslutning af medlemskommuner, der 
arbejder i feltet SSP

SSP-konsulenter i danmark 

Børn af resursesvage 
forældre har ofte
mange flere kom-
petencer end andre 
børn. Først og frem-
mest kompetencen 
til at overleve. 
 
Birgitte Schmidt (BS) 
SSP-konsulent
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domsklubbens vinger hedder den lille gruppe 
af 13-16-årige »Esserne«. 

»Som det gælder for esserne i et kortspil, 
gælder det også for de unge her, at de har 
muligheden for at skifte fra at være den la-
veste til den højeste trumf«, forklarer i dag 
tidligere SSP-koordinator og leder af Billund 
Ungdomsskole Frede Nørskov.  

En af »Esserne« lyser op, da hun ser BS. 
Pigen, der gemmer et kønt ansigt under hæt-
tetrøjen, har en bekymring, hun gerne vil 
dele med BS. De udveksler nogle hurtige ord, 
og BS lover, at det bliver mellem de to. 

»Jeg ringede straks til BS«
Om aftenen har »Esserne« ikke længere 
ungdomsklubben for sig selv. Fra klokken fem 
er klubben samlingssted for alle unge mellem 
13 og 18 år i Billund. Hvis BS holder fri, har 
hun til gengæld mobilen tændt. Hun bor i 
Fredericia og vil kunne køre til Billund på 
tre kvarter, hvis det pludselig koger over for 
nogle af de unge. 

En aften i november måtte klubmedarbej-
der Charlotte Brink Christiansen tilkalde BS. 

Fire drenge var ude foran ungdomsklubben 
gået til angreb på en enkelt. 

»Jeg ringede straks til BS, som blev sat ind 
i sagen og over telefonen kunne guide mig til 
den bedste løsning. Vi fik sammen alt under 
kontrol, og i de efterfølgende dage havde vi 
tæt kontakt omkring drengene, så sagen blev 
fulgt helt til dørs«, fortæller Charlotte Brink, 
der ved siden af klubarbejdet læser til lærer 
på uddannelsen i Jelling.  

BS kender de unge, deres forhistorier og 
deres familier. Og det er det, der gør, at man 
ringer til hende, når det brænder på, tror 
Charlotte Brink. I ungdomsklubben kalder 
nogle af drengene endda BS for mor. Det har 
BS det fint med. Hun tager det som en kærlig 
joke, men også som et tegn på tillid. Hun ret-
ter lidt stolt på nittejakken og smiler bredt.     

»Billund er en lille by. Vi har ikke nogle 
radikaliserede religiøse, ikke nogle fodbold-
hooligans og heller ingen egentlige bander. 
Men vi har nogle unge, der bevæger sig i 
periferien«, siger hun. Det er dem, hun går på 
arbejde for. 
lif@dlf.org  

»Det er den lille snak, der er den afgørende«, siger BS om sit arbejde med de unge. Hun lytter og  husker at følge op på det, hun fik fortalt sidst.

Jeg tør godt sige,  
at de her unge har 
gjort et større indtryk 
på folkeskolen,end 
folkeskolen har gjort 
på dem. 
 
Birgitte Schmidt (BS) 
SSP-konsulent  
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old school / new school

Færdselslæren er fra 1930’erne
fra 1930’erne blev der undervist i færdselslære i en del skoler, og det blev et krav med 
1960’ernes Blå Betænkning. Mange steder havde færdselslæren været varetaget af den lokale 
betjent, der holdt foredrag på skolen. Rådet for større færdselssikkerhed producerede under-
visningsmaterialer, arrangerede cyklistprøver og kurser for skolepatruljer. Her er det et udsnit af 
en plakat om byens trafik udgivet i anledning af skolefærdselsdagen i september 1960.

Kampagner for sikker trafik
Rådet for sikker Trafik (tidligere Rådet for større færdselssikkerhed) står bag adskillige 
kampagner for sikker skolevej. sammen med megen anden færdselsmateriale kan denne 
flyer downloades på rådets hjemmeside. Modsat undervisningsmaterialet er den ikke til-
tænkt eleverne, men skal sættes i vinduet på de biler, der besværer børnenes sikre skolevej.

TRANSPORT: Efter 1814-anordningen måtte børn højst have to kilometer til skole. I 1968 blev der lovgi-
vet om skolebusser, i dag kører mange forældre børnene i stedet for at lade dem motionere til og fra skolen.

{Old}  
Dansk: Direktør 
Mange af de gamle 
stillingsbetegnelser 
findes endnu. Man 
kan være smed, ba-
ger, slagter, købmand, 
læge, præst, politi-
mand, lærer og så 
videre. De betegnelser 
kender moderne elever 
også, men ordet smed 
var hyppigere før i ti-
den, og også brugen 
af ordet købmand er 
aftagende.
   eleverne i 0. klasse 
på Det kongelige Vaj-
senhus i københavn 
har i årsskriftet fortalt, 
hvad de gerne vil være, 
når de bliver store. en 
vil være dyrlæge, en 
anden dyrepasser, an-
dre politimænd, togfø-
rere og skuespillere. en 
vakler mellem at ville 
være forsker og fod-
boldspiller, og en vil stå 
i en isbod!

 (New) 
 
Engelsk: CEO
Hvordan mon svarene 
vil være om 50 år? 
Tendensen nu er jo, 
at man udskifter og 
supplerer gamle dan-
ske betegnelser med 
engelske. en direktør 
er blevet ceo (Chief 
executive officer), 
en underdirektør kan 
være vice president, 
en altmuligmand ved 
jernbanerne er nu per-
ron manager, og en 
sekretær kan være 
personal assistant eller 
blot PA. Hvor længe vil 
lærere og skoleledere 
finde sig i deres åben-
lyst usexede stillings-
betegnelser? længe, 
håber jeg!

Professor HigginsAnne Katrine Gjerløff er postdoc og tilknyttet projekt Dansk 
Skolehistorie, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 
Aarhus Universitet

O l D  s C h O O l / n E w  s C h O O l
Vi graver i historiske gemmer  

og sætter kuriositeterne  
i perspektiv med  

nutiden.

Ved skolestart er »ny i trafikken«-kampagner en 
fast tradition, og politiet snupper gerne forældre, 
der kører deres børn til skole for hurtigt og uden 
sikkerhedssele.

Det har altid været forældres ansvar, at børn 
møder til undervisning, men det er et relativt nyt 
fænomen, at forældrene bringer deres børn derhen. I 
skolehistoriens løb har børn normalt fragtet sig selv 
til skole, oftest på gåben og med tiden på cykel.

Hele landets skolelandskab blev oprindeligt 
grundlagt på 1814-anordningernes bestemmelse 
om, at børn ikke måtte have mere end 1/4 mil til 
skole, det svarer til knap to kilometer. 

Ønsket om at sammenlægge små landsbysko-
ler til centralskoler medførte en forlængelse af den 
tilladte skolevej i 1937. nu måtte de ældste klasser 
have op til 3,5 kilometer til skole. således kunne 

man lægge områdets ældste 
klassetrin på centralskoler og 

bibeholde lokale forskoler 
for de yngste klasser, 
der så fik kort skolevej. 
I 1958 blev kravet igen 
lempet til 3,5 kilometer 

for 1.-3. klasse og fem 
kilometer fra 4. klasse 

og op.
Med disse afstande var det 

klart, at man ikke forventede, at børn gik til skole, 
og de fleste havde da også en cykel. Ved nye sko-
ler skulle man således afsætte plads og penge til 
cykelstativer. Man skulle også huske at anlægge 
en parkeringsplads, hvor forældre kunne parkere 
deres biler, og hvor skolebussen kunne holde. 

I 1968 blev loven revideret og gav nu rum for, 
at kommuner indsatte skolebusser selv på kortere 
strækninger, hvis trafikken var så farlig, at bør-
nene ikke selv burde cykle. Velstandsstigningen 
betød efterhånden, at mange familier havde bil, 
og jo flere biler, jo farligere trafik, og jo farligere 
trafik, jo flere børn blev kørt til skole i bil.

I de seneste år er forældres transport af børn 
blevet kritiseret, ikke kun på grund af den tætte 
trafik, det skaber ved skolerne om morgenen, men 
også fordi børnene ikke bevæger sig nok i det 
daglige. en rask gåtur på 1/4 mil synes igen at 
være idealet for en frisk skoledreng eller skolepige.

Skolevej

Kære bilist ...
Ups! Du er vist kommet til at parkere din bil på fortovet. 

Vi går på fortovet for at komme i skole.  

Men hvis din bil holder og spærrer, er vi nødt til at gå 
ude på vejen. 

Så husk lige at tænke på os, næste gang du har travlt  
og smider bilen et tilfældigt sted.

Tak for hjælpen.

Hilsen

Johanna, Arthur, Anton –
og alle de andre nye elever i 0.klasse.

Kære bilist ...
Ups! Du er vist kommet til at parkere din bil på fortovet. 

Vi går på fortovet for at komme i skole.  

Men hvis din bil holder og spærrer, er vi nødt til at gå 
ude på vejen. 

Så husk lige at tænke på os, næste gang du har travlt  
og smider bilen et tilfældigt sted.

Tak for hjælpen.

Hilsen

Johanna, Arthur, Anton –
og alle de andre nye elever i 0.klasse.

Kære bilist ...
Ups! Du er vist kommet til at parkere din bil på fortovet. 

Vi går på fortovet for at komme i skole.  

Men hvis din bil holder og spærrer, er vi nødt til at gå 
ude på vejen. 

Så husk lige at tænke på os, næste gang du har travlt  
og smider bilen et tilfældigt sted.

Tak for hjælpen.

Hilsen

Johanna, Arthur, Anton –
og alle de andre nye elever i 0.klasse.

SE HELE 

PROGRAMMET, 

OG TILMELD 

DIG PÅ 

MIT.DANSKLF.DK

DET 
DIGITALE 
DANSKFAG 
FOKUS PÅ UDFORDRINGER 
OG MULIGHEDER

Jeg savner 
gode ideer 

til at bruge den 
interaktive 

tavle!

Hvordan får jeg 
litteraturarbejde 
og digitale medier 

til at fungere 
sammen?

Hvordan får 
jeg eleverne og 
mundtligheden 
involveret i min 
undervisning?

Hvor langt 
er arbejdet 

med de digitale 
afgangsprøver?

mit.dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 3379 0010

Kurset afholdes tre steder i landet:
SILKEBORG den 25. september
ODENSE den 27. september
KØBENHAVN den 4. oktober
Alle steder fra 9.00-17.00

Pris: 
Kr. 800 for medlemmer
Kr. 1.100 for alle andre
Prisen er ekskl. moms

Mød medieeksperter, danskeksperter og forfattere 
– og bliv klædt på til at anvende de digitale medier i din 
danskundervisning.
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For mange ledere er det en ny opgave at 
skulle gøre to skoler, to personalegrupper, to 
elevgrupper og to forældregrupper til en – og 
få det til at virke. Ændringer i skolestruktu-
ren er resultatet af en politisk proces, som 
forældre og lærere oftest er uenige i. Natur-
ligvis arbejder alle loyalt med på at udmønte 
den politiske beslutning, men lederne er 
på en voldsom opgave. At bygge bro mel-
lem personalegrupper, der ikke har ønsket 
hinanden, på grundlag af en beslutning, de 
som udgangspunkt er uenige i. Ledelsesop-
gaven ligner ikke noget, lederne er vant til 
fra den daglige ledelse af skolen, og der skal 
graves dybt efter de rigtige værktøjer. Ofte er 
en lykkelig udgang mere baseret på heldige 
omstændigheder end på en organisatorisk 
veltilrettelagt og bevidst indsats, simpelthen 
fordi værktøjerne er uvante. Når man tænker 

på konsekvenserne og de langvarige virknin-
ger af en fejlslagen sammenlægning, ville det 
være naturligt, at kommunerne valgte at stille 
den ekspertise til rådighed, som rent faktisk 
kan støtte lærerne og lederne i den meget 
vanskelige omstillingsproces. Det er der brug 
for. Vi forstår godt, at lederne på det grundlag 
i stigende grad har efterspurgt organisations-
psykologisk viden og hjælp i form af coaching 
og direkte processtyring.

Vores job som organisationspsykologer er, 
lidt skævt sagt, at gøre psykologien i organi-
sationer og relationer til medspiller frem for 
benspænd i den arbejdsmæssige hverdag og 
under forandringsprocesser. Gennem vores 
arbejde med skolesammenlægninger danner 
der sig nogle billeder af og erfaringer om-
kring, hvilke organisationspsykologiske tema-
er der ofte bliver dilemmaer i disse processer.

Familieskænderiet – værdier, der clasher
En af de meget velkendte 
processer, der kan opstå, er 
»storebror-lillebror«-dynamik-
ken. Den lille skole oplever 
den store som bestemmende, 
nymodens, uden respekt eller 
øje for den lille. Den store skole 
oplever den lille skole som en 
»særling« ude af trit med tiden, 
piverne, anarkisterne. 

Og ledelsen? Ja, faldgruben er her at ville for-
søge at ensrette alt. Og specielt når ledelsen 
sætter fokus på værdier og kultur. Det går alt 
for ofte i hårdknude. Blandt andet fordi man 
som ledelse ikke har de nødvendige proces-
værktøjer til at styre sådan en proces, og fordi 
det derfor ender i diskussioner, hvor to kultu-
rer står og råber fra hver deres ståsted. Ikke 
særlig konstruktivt. Afhængig af om skolen 
fortsat er opdelt på forskellige matrikler, må 
ledelsen nok overveje grundigt, hvad der nød-
vendigvis skal ensliggøres fra start, og hvad 
der kan håndteres bedre ved at drøfte fælles 
mål og ved at skabe konkret samarbejde om 
relevante konkrete opgaver på tværs.

Lærerteamene og det innovative potentiale
Midt i alt kaosset ligger et kæmpe potentiale. 
Potentialet for innovation og kompetence-
udvikling. Vi oplever i vores arbejde med 
folkeskolelærere et brølende behov for kom-
petenceudvikling. Det er ikke længe siden, 
medierne var fyldt af historien fra Odense 
Kommune om at »sætte det bedste hold« og 
lærernes modsvar, som blandt andet gik på, 
at skolerne havde ladt dem i stikken omkring 
kompetenceudviklingen. 

Psykologien  
som medspiller  
i skolesammen-
lægninger

kronik
Morten novrup Henriksen og 
tHoMas lundby,  
organisationspsykologer ved 
lundby & novrup aps

Erfaring og forskning viser, at mange fusioner ikke lykkes. På 
skoleområdet sammenlægges som bekendt skoler som aldrig før. 
Spørgsmålet og udfordringen er, hvordan man vender psykologien fra 
at give benspænd til at være medspiller i en sådan kompleks proces.
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Den nye inklusionsdagsorden 
sætter ofte lærerne under stort 
pres og medfører stress, og 
nogle gange kommer samarbej-
det under pres. Blandt andet 
fordi kompetencer i inklusion 
og teamsamarbejde ikke følger 
med. 

Der er stadig alt for mange lukkede under-
visningsrum! Og stadig en for stor tendens til 
at tænke kompetenceudvikling som tilfældigt 
løsrevne kurser, hvor det er op til den enkelte 
at implementere nye redskaber. Forskning 
viser, at kun 15 procent af kursister formår at 
anvende de redskaber, der opnås på kurser. 
Og det er den organisatoriske forankring 
og understøttelse, det er galt med. Uddan-
nelsesvanetænkningen gør, at der fokuseres 
alt for meget på kurserne og alt for lidt på, 
hvordan disse hænger sammen med skolens 
mål og strategi, og alt for lidt på, hvordan 
organisatorisk og ledelsesmæssig understøt-
telse organiseres. Og hvad har det med skole-
sammenlægninger at gøre? Meget! Der er en 
unik anledning her til at hive innovationsbe-
greberne og redskaberne ned fra hylderne. 
Skabe nye kulturer for, hvordan lærerteam 
bruger hinanden til sparring og supervision, 
hvordan videodokumentationsredskaber 
kan anvendes, observationsmetoder med 
videre. Og hvordan dette kan bruges til netop 

fremadrettet ikke at lade den enkelte lærer 
i stikken, men skabe fælles retning, udvikle 
nye redskaber med videre. Det er ikke nemt, 
og det kræver, at ledelsen virkelig formår at 
sætte innovationskonteksten eller kompeten-
ceudviklingskonteksten i spil! Men sagen er, 
at der psykologisk set er en anledning her til 
at ændre de lukkede undervisningsrum og 
sætte kompetenceudvikling på dagsordenen. 
Formår man at udnytte, at gamle vaner, ruti-
ner og kulturer kommer i bevægelse og bliver 
mere fleksible i en sammenlægningsproces, 
så er der med andre ord et stort potentiale.

Ledergruppen og alle paradokserne
Fusioner af skoler er enormt komplekst. 
Og det gøres ikke nemmere ved de mange 
psykologiske processer, der kommer i spil. 
Forandringsprocesser, hvor alting bliver 
smidt op i luften, og hvor stress er en nærlig-
gende reaktion fra lærere, som på den ene 
eller anden måde måske kommer i klemme. 
Den enkelte leder vil opleve mange paradok-
sale krav. Man skal gå foran og vise vejen – og 
holde sig i baggrunden, så lærerteamene 
selv kan oparbejde deres samarbejde. Man 
skal træffe beslutninger og lytte og inddrage 
medarbejderne i processen, der skal lægges 
planer, og man skal være fleksibel, man skal 
være visionær – og holde benene på jorden 
– man skal kræve noget af lærerne – og vise 

tolerance og tålmodighed i forandringerne. 
Og parallelt med at lederne hver især står 
midt i alt dette, skal ledergruppen, som skal 
finde sammen, forhandle magt, roller og op-
gaver. Vigtigheden i, at ledergruppen dannes, 
får afklaret roller, finder fælles fodslag og får 
skabt afklaring af, hvad ledergruppens opgave 
er, kan ikke undervurderes. Alt for mange 
forplumrede mål, opgaver, kommunikation 
og beslutninger bliver ofte resultatet, hvis 
disse ting kommer på dagsordenen. Dette 
spænder ben for skolens arbejde med en 
samlet kompetenceudvikling, med udvikling 
af dygtige lærerteam, og besværliggør nye og 
anderledes relationer mellem medarbejder 
og leder, hvor lederen i højere grad skal være 
tydelig leder, bakke op, give sparring med 
videre. Her kan det være nyttigt for leder-
team og skoler at hente hjælp og støtte til at 
skabe udviklingsprocesser dels for lederteam, 
dels for skolen og lærernes teamsamarbejde 
til opbygning af bæredygtigt og udviklende 
samarbejde, som vil stille den enkelte lærer 
og leder i nogle stærkere ståsteder i arbejdet 
med eksempelvis inklusion. 

Du kan læse mere om de psykologiske processer i skolefusioner 
i vores artikel: »Organisationspsykologisk belysning af skolefu-
sioner«, som kan findes på www.lundbynovrup.dk. Desuden kan 
der findes meget nyttig information om forskning i kompetence-
udvikling hos for eksempel American Society for Training and 
Development eller ved at læse Robert Brinkerhoffs bøger.

illustration: M
ai-britt bernt Jensen
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Deltag i netdebatten. 
folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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Velkommen tilbage til skolerne – og velkom-
men tilbage til debatten om vores folkeskole. 
Debatten er velfortjent, for vi har med det 
allervigtigste i vores samfund at gøre, nemlig 
fundamentet for vores samfund i mange år 
frem. Der er politisk og samfundsmæssigt 
stærkt fokus på, om vi gør det godt nok – 
hvilket er et fokus, som lærere også deler. 
Børne- og undervisningsministeren lancerer 
nu Ny Nordisk Skole, hvor signalet er, at det 
er lærerne, der ved, hvordan vi skaber for-
bedringer. Det er et vigtigt signal, for lærere 
ser hver dag, hvad det er, vi kan gøre bedre. 
Lærere ser de elever, som skolen, trods ihær-
dig indsats fra de involverede professionelle, 
ikke formår at give det rigtige tilbud. Lærere 
ser de elever, som kommer fra hjem uden op-
bakning, eller de elever, som slet ikke burde 
være derhjemme. Og lærere ser nu elever i 
de almindelige klasser, som tidligere fik tilbud 
om specialiseret undervisning. 

Der er kommuner, som sikrer, at lærerne 
er godt klædt på til at undervise alle elever 
ud fra den enkeltes forudsætninger, og der er 
kommuner, som sikrer, at omsorgen for bør-
nene bliver løftet af et tværfagligt fællesskab, 
hvor læreres indberetninger øjeblikkeligt 
tages alvorligt. 

Men vi ser flere og flere steder, at kommu-
nerne svigter det ansvar. Det er uforsvarligt, 
for lærerne kan ikke fralægge sig ansvaret. 
Elever og forældre og samfund har stadig 
berettigede forventninger til, at vi gør det 
fremragende. 

Der vil sandsynligvis rejse sig et krav i 
dette efterår om, at lærere skal undervise 
mere, men det ville være langt bedre at sætte 
sig et mål om, at alle lærere får mulighed for 

at undervise bedre. Det er et spørgsmål om 
kvalitet frem for kvantitet. Alle lærer noget 
hele tiden – især børn. Men børn lærer ikke 
det, som samfundet ønsker, bare fordi de er 
sammen med en lærer – eller en anden vok-
sen eller en gruppe børn eller en computer. 

Vi må forlange, at vi får mulighed for, at 
eleverne udvikler den faglighed, som vi i 
Danmark er kendt for verden over – nemlig at 
de unge kan bruge deres faglighed kreativt, 

at de er demokratiske samfundsborgere, der 
kan tænke selv. Den faglighed opstår, når læ-
rere har mulighed for at gennemføre under-
visning, der bygger på et højt vidensniveau 
i faget og viden om, at eleverne skal være 
aktive for at tilegne sig den viden, så de kan 
bruge den efterfølgende.  

Elever lærer bare mere – og bedre – i fem ti-
mer med en lærer, der har læst bøger, sparret 
med kollegaer og ledelse og har tid til at tale 
med forældre, end i seks timer med en lærer, 
der løber fra klasselokale til klasselokale. 

Velkommen til 
skolestart Tina Bering Keiding: 

»… I sin anmeldelse (…) anfører 
Kenneth Hansen, at it-didaktisk 
design (…) er titlen på en svæk-
ket uddannelse ved Aarhus 
Universitet. Kenneth Hansen 
gør sig ikke den ulejlighed at 
begrunde, hvorfor han mener, at 
uddannelsen skulle være svæk-
ket. Man kan dog gætte på, at 
det hænger sammen med, at 
dele af den forskningsgruppe, 
der tidligere underviste på ud-
dannelsen, har valgt at søge 
ansættelse uden for Aarhus 
Universitet. 
Dette betyder dog på ingen 
måde, at uddannelsen er svæk-
ket. Uddannelsen er nu forank-
ret i Aarhus Universitets nye 
tværfaglige Center for Under-
visningsudvikling og Digitale 
Medier og dermed blevet del af 
et miljø, som har dyb faglighed 
hvad angår både it og didaktik 
og samspillet mellem disse, 
men som også tilbyder specia-
liserede kompetencer i forhold 
til spil som medie for uformelle 
læreprocesser, brugen af sociale 
medier som undervisnings- og 
læringsplatforme samt brug af 
it-medier i forhold til lærende 
med læsevanskeligheder …«.

}Klip fra kommentar til anmel- 
delsen af tidsskriftet »Cursiv« 
om »It-didaktisk design«

Torben Larsen: 
»Marianne Jelved udtaler til 
Jyllands-Posten den 4. august 
2012, at Kickstarten ikke har 
virket. Samtidig kan Marianne 
Jelved jo glæde sig over, at ef-
terlønsreformen, som udskød 
efterlønsalderen og skulle skabe 
yderligere arbejdsudbud, er med 
til at holde tusindvis af ledige 
unge lærere ude fra skolerne«.

}Kommentar til »Hver anden 
nyuddannet lærer er ledig«

Pædagogisk refleksion: Brian Degn Mårtensson lægger op til en åben pædagogisk de-
bat med udgangspunkt i fiktive cases i sin blog på det faglige netværk Specialpædagogik.
à  

 Der vil sandsyn-
ligvis rejse sig et 
krav i dette efter-
år om, at lærere 
skal undervise 
mere, men det 
ville være langt 
bedre at sætte sig 
et mål om, at alle 
lærere får mulig-
hed for at under-
vise bedre.

   DLF mener 
  
 Af Dorte lAnge  
 næStforMAnD for Dlf  
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onsdag den 29. august klokken 9.00.
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Michael Ancher, formand for Dansk Byggeri Østjylland 

Ny NordIsK sKole blaNder sløjd 
og HåNdarbejde forKert
Ny Nordisk Skole sætter udviklingen af den 
danske folkeskole på dagsordenen. Med ud-
gangspunkt i den nordiske tradition vil un-
dervisningsminister Christine Antorini forny 
og forandre folkeskolen, så alle kommer 
med. Netop her er faget sløjd centralt, fordi 
det bygger bro mellem matematik, naturfag 
og praksis. Sløjd er et redskabsfag på flere 
måder, og ét af redskaberne er, at sløjd kan 
motivere de skoletrætte drenge.

Undervisningsministeren har i foråret 
nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på 
fordelene ved at samle sløjd og håndarbejde 
i ét fag, nemlig »håndværk og design« (fol-
keskolen.dk 2. maj, redaktionen). Faget skal 
erstatte de selvstændige fag sløjd og hånd-
arbejde i folkeskolen. Men det giver ingen 
mening at slå håndarbejde og sløjd sammen. 
Afstanden mellem de hårde og bløde mate-
rialer er ganske enkelt for stor. Det vil svare 

til at slå engelsk og tysk sammen, fordi de 
begge er sprogfag!

Jeg vil derimod opfordre ministeren og 
arbejdsgruppen bag Ny Nordisk Skole til at 
bibeholde sløjdfaget – kald det for eksempel 
»håndværk og teknik«. Lad det inkludere 
en bred vifte af hårde materialer fra træ til 
sten, over metal og støbte materialer. Og 
vigtigst af alt: Gør sløjd til et fag i udskolin-
gen. Men slå det ikke sammen med håndar-
bejde. 

Her har vi muligheden for at bygge bro 
mellem folkeskolen og de tekniske ung-
domsuddannelser. Ny Nordisk Skole bør 
have fokus på Nordens årelange sløjdtradi-
tioner og bygge videre på et fag, der har et 
stort potentiale og ikke mindst er et oplagt 
redskab til at nå målsætningen om, at 95 
procent af en årgang skal have en ungdoms-
uddannelse.

Pædagogisk refleksion: Brian Degn Mårtensson lægger op til en åben pædagogisk de-
bat med udgangspunkt i fiktive cases i sin blog på det faglige netværk Specialpædagogik.
à  folkeskolen.dk 

Gauss Foto - Møllergade 61 - 5700 Svendborg - www.gaussfoto.dk - jette@gaussfoto.dk - tlf. 62 22 90 57

Forældrene har det største udvalg ved Gauss Foto  
Portrætter med og uden udtoning valgfrit i sort/hvid, farve og bruntoning
4 forskellige udtryk i luxusmappen - foto leveres signeret i kartongavemappe
Fotos kan købes fra kun 60,- kr. incl. fotografering
Store 20x30 cm. klassefotos som standard i alle serier

Vi leverer den servicepakke i ønsker. Se det store udvalg på vores webside 
Fotograferne er gennemrutinerede og i får besøg af den samme hvert år
Vi er godkendt leverandør af KMD, Tea Tabulex og alle elevintrasystemer
Vi producerer selv på vores moderne maskiner - sikrer Jer kvalitet til tiden
40 års erfaring med portrætfoto og 20 år med skolefoto

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet

1. – 30. SEPTEMBER
Suhmsgade 4  • 1125 Kbh K. • Tlf.: 333 222 49 • anemoneteatret.dk

”FORMFULDENDT OG 
RENDYRKET FOLKEEVENTYR.”

Politiken

”NERVEPIRRENDE SPÆNDENDE
OG GENNEMMUSIKALSK.”

Information 

”ET GENNEMARBEJDET EVENTYR,
FORTALT ORIGINALT OG SMUKT”

Jyllandsposten

5 -12 år 
(60 min) 
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Bent Thøsing, Nr. Åby

Camilla Fabricius (Socialdemokraterne), fungerende rådmand for børn og unge, Aarhus Kommune, og Hans Halvorsen 
(Socialdemokraterne), rådmand for sociale forhold og beskæftigelse, Aarhus Kommune

Sejrsrusen vil næsten ingen ende tage. Men 
selv de dygtigste og kløgtigste studenter får 
med ét virkelighedens snert at føle på deres 
vej gennem et nyt og ukendt landskab af nye 
uddannelsesretninger. Blomsten af dansk 
ungdom skal såmænd nok klare strabadserne 
på den ene eller anden måde. 

Værre ser det ud for de måske egnede!
Desværre viser tendensen, at flere unge 

mennesker bliver fanget i uegnethedsgarnet, 
hvor de vedbliver at træde vande uden håb 
om at slippe gennem maskerne, der adskiller 
dem fra de særdeles velegnedes forjættede 
paradis, hvor der er rigeligt af alle livets go-
der. 

Og i 2012 lader det sig svært gøre uden en 
eller anden form for uddannelse. Ja, uddan-
nelse er i den grad vor tids mantra. Og det er 
præcis i den kontekst, at alle parter med rela-
tion til uddannelsessystemet skal stå skulder 
ved skulder og løfte i samlet flok i skyggen af 
den alvor, der præger samfundslivet i disse år.

Og på ganske almindelig gedigent hver-
dagsniveau spiller udskolingen og sidenhen 

de forskellige erhvervsuddannelser en særde-
les vigtig rolle for udviklingen af disse børn 
og unges fremtidsmuligheder ved indgangen 
til voksenlivet. Og det er vigtigt at forstå, at 
udfordringen med, at alle unge mennesker i 
Danmark får en ungdomsuddannelse, er et 
fælles anliggende. I Aarhus har erhvervsud-
dannelserne trange kår, da alt for mange unge 
enten ikke vælger en erhvervsuddannelse 
eller dropper ud. Vi har brug for blikkenslage-
re, gulvlæggere, social- og sundhedsassisten-
ter og gartnere. Vi har brug for mennesker 
med en høj akademisk uddannelse, og vi har 
brug for mennesker med en faglig uddan-
nelse. Ikke mindst fordi vi ved, at mennesker, 
som har uddannelse, lever længere, er mere 
sunde og langt færre gange bliver ramt af al-
vorlig sygdom. 

Vi har i Aarhus sat fokus på, at 95 pro-
cent af en ungdomsårgang skal have en ung-
domsuddannelse, og det har vi taget meget 
alvorligt ved også at hente Danmarksmester-
skabet i Skills til Aarhus. 
Forkortet af redaktionen

Privatskole? Vel snarere statsskole med en 
lille smule »brugerbetaling«. Ganske vist har 
man hele tiden haft fælles læreruddannelse, 
men noget tyder på, at man ikke længere har 
råd til to parallelle skolesystemer. Det har 
altid været en flothed, men nu i en krisetid er 
det ganske enkelt alt for kostbart.

Blot 25 procent privatbetaling (folkesko-
len.dk 7. maj, redaktionen), og dog kalder 
man det en »privatskole« og tiltager sig ret til 
at unddrage sig indlysende pligter – blandt 
andet pligten til at undervise »svage« elever 
med behov for specialundervisning. Der er 
tale om et klart svigt fra denne skoleforms 
side.

Hvad kan man da gøre for at rette på 
dette misforhold? Jo, det er egentlig ganske 
enkelt. Man skal blot fjerne de 75 procent 

statskroner og tilføre folkeskolen dem.  Man 
opnår derved en meget væsentlig styrkelse af 
folkeskolen, uden at det koster fem flade øre. 
Disse penge er særdeles nødvendige og hårdt 
savnet blandt andet til indkøb af tidssvarende 
bøger og materialer. Der vil blive tale om et 
virkeligt løft til »folkets skole«. 

Så kunne man samtidig invitere alle teo-
retikere ud i skolen og opleve virkeligheden 
– alle de vanskeligheder, som ikke kan klares 
med teori alene.

Den rette blanding ville nok være 75 pro-
cent privat og højst 25 procent statsfinansie-
ring.

Så ville der da være lidt mening i at tale 
om »privatskole«.

75 procent stat og  
25 procent privat

de måsKe egNede!

Få dine ældste elever 
ud af klasselokalet og 
giv dem færdigheder til 
fremtiden. 

Med deltagelse i den 
gratis projektkonkurrence 
NextLevel bliver 
kreativitet, innovation og 
iværksætteri ikke 
længere fremmedord, 
men redskaber som 
dine elever kan bruge 
i hverdagen og i 
undervisningen.

Læs mere på 
www.ffe-ye.dk/nextlevel

Take it to the 

NextLevel!

gyldendal-uddannelse.dk • tlf. 33  75 55 60

- veje til viden
Tilmeld dig og dine kolleger graTis  
på digital-inspiration.gyldendal.dk 
senest den 13. september

 Digitale 
inspirationsDage
København 9. oktober, CFU København  |  aarhus 10. oktober, CFU aarhus

Vi inviterer dig og dine kolleger til en spændende  
eftermiddag, hvor du bliver præsenteret for en bred 
vifte af fagportaler og webprøver og får inspiration  
til at bruge dem i undervisningen.

Digital undervisning  |  13.00 – 13.45  
Gyldendals digitale udviklingschef, Malte von Sehested, 
fortæller om platforme og den digitale undervisning.

Vælg mellem tre fagspor  1   |  14.00 – 14.45  
• Dansk i udskolingen 
• Sprog: engelsk og tysk 
• Matematik og naturfag i udskolingen 

Vælg mellem tre fagspor  2   |  15.00 – 15.30  
• Digitale værktøjer i undervisningen
• Dansk på mellemtrinnet 
• Kristendomskundskab og samfundsfag 

tilskud til digitale læremidler  |  15.45 – 16.00  
Salgskonsulent Rikke Deleuran om abonnements
ordninger, særaftaler og andre generelle forhold.

et kig i krystalkuglen  |  16.00 – 16.15  
Set af Malte von Sehested. 

Kom og hør om nye digitale læremidler til dine fag
inVitation

14008
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debatteret
Klar til det 

 nye sKoleår?
MateMatiKvurdering 0. Klasse
Et materiale til at vurdere elevernes kompetencer i 
matematik i slutningen af 0. klasse. Materialet indeholder 
opgaver til at vurdere elevernes kunnen bl.a. inden for 
følgende områder:

• Talrækken
• Antalsforståelse
• Addition og subtraktion
• Mønstre og former
• Skrive tal og regnestykker

sprogvurdering 0. Klasse, 2. udg.
Materialet opfylder kravene til den obligatoriske 
sprogvurdering i 0. klasse og indeholder opgaver inden for:

• Lytteforståelse
• Ordkendskab
• Bogstavkendskab
• Fonemopmærksomhed

læs Mere og bestil på www.dpf.dK, info@dpf.dK eller tlf. 4546 0050.
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Næstformand Anja Løgtholt, Frederiksberg Kommunelærerforening – på vegne af bestyrelsen:

forslag om forsøgsordNINg for 
ledIge lærere på dagpeNge
Frederiksberg Kommunelærerforenings besty-
relse har drøftet forslaget om en forsøgsord-
ning for ledige på dagpenge. Vi er kommet til 
den konklusion, at vi er imod forslaget.

Som udgangspunkt finder vi det sympa-
tisk, at man vil hjælpe de nyuddannede, der 
får meget svært ved at finde fast arbejde, og 
de ledige, der nu sidder i den kedelige situa-
tion, som forkortelsen af dagpengeperioden 
sammen med nedlæggelse af mange tusinde 
lærerstillinger har betydet. Men vi er yderst 
bekymrede for langtidsvirkningen af forslaget:
•  Kommunerne er pressede på økonomien 

og har nedlagt mange lærerstillinger i de 
seneste par år. Der er ikke meget, der tyder 
på bedre økonomi, hvorved presset på fol-
keskolens resurser fortsætter. Vi frygter, at 
mange kommuner vil bruge de dagpengean-
satte som argumentation for, at en reduk-
tion i den almindelige lærerbemanding ikke 
giver mangel på uddannede lærere.  

•  Man risikerer en opdeling i A- og B-lærere.
•  Ordningen vil betyde, at den fastansatte 

lærer får en større arbejdsbyrde i forhold 
til at sikre samarbejdet med de nye og nok 
skiftende dagpengejobbere – dette forstær-
kes, jo større andelen af dagpengejobberne 
bliver. 

•  I en tid, hvor der skal inkluderes, er vi uro-
lige for, at kommunerne mener opgaven løst 
ved at have dagpengejobbere indover – det 
giver automatisk flere »varme hænder« uden 
ekstra udgifter.

Ordningen er sammenlignelig med løntil-
skudsjob. I andre brancher giver det sig ud-
slag i færre faste job, idet løntilskudsjobberne 
overtager arbejdet. Vi frygter, at DLF’s forslag 
vil få samme konsekvens, og at det blot kom-
mer til at give flere arbejdsløse og endnu flere 
på dagpengejob med en yderligere nedslid-
ning af den nuværende lærerstand til følge (se 
blot på den undersøgelse, der viser, at især 
lærere må gå på invalidepension på grund af 
psykisk nedslidning).

Vi foreslår, at DLF i stedet fortsat bruger 
al energi på at kæmpe for flere faste arbejds-
pladser. For eksempel gennem en jobrotati-
onsordning, som vil give ledige/nyuddannede 
mulighed for at komme ind på arbejdsmarke-
det og samtidig give allerede fastansatte læ-

rere mulighed for efter/videreuddannelse, da 
de jo allerede nu løfter inklusionsopgaver og 
ønsker mulighed for at fastholde og udbygge 
kvaliteten af undervisningen i skolen.

svar:
Kære Anja Løgtholt.
Tak for jeres interesse for foreningens forslag 
til at lade dimittenderne arbejde til overens-
komstmæssig løn, men på nedsat tid, således at 
lønnen svarer til dagpengesatsen for fuld tid.

Jeres henvendelse blev drøftet på hoved-
styrelsesmødet den 13. juni. 

Hovedstyrelsen deler jeres bekymring over 
det fortsatte fald i ordinære lærerstillinger og 
arbejder fortsat på at sikre faste lærerstillin-
ger. Det sker for eksempel gennem offentlig-
gørelse af vores budgetundersøgelser, påvirk-
ning af den økonomiske aftale mellem stat 
og kommuner, lancering af »Kvalitet i under-
visningen«, de lokale kredses budgetarbejde, 
arbejdet for at der bruges uddannede vikarer, 
og at sjette ferieuge indarbejdes i årsnormen.

Når vi har taget initiativ til forslaget, er det 
for at sikre, at ledige lærere forbliver i faget, 
og at de ikke mister deres dagpengeret.

Det er efter hovedstyrelsens opfattelse et 
ufravigeligt krav til modellen, at Danmarks 
Lærerforening skal have en vetoret ved den 
mindste mistanke om misbrug. Det er ligele-
des et ufravigeligt krav, at der skal være tale 
om merbeskæftigelse. Der vil ikke være tale 
om »billig arbejdskraft« for kommunerne, da 
de ledige lærere, der ansættes under ordnin-
gen, skal have løn på overenskomstmæssige 
vilkår og derfor koster kommunen det samme 
per time som ordinært ansatte lærere.

Forslaget adskiller sig fra – og er en forbed-
ring af – den nuværende løntilskudsordning. 
Under løntilskud forbruger den ledige af sin 
dagpengeperiode, genererer ikke ny dagpen-
geret og arbejder op til 37 timer om ugen. 
Danmarks Lærerforenings forslag har til hen-
sigt, at den ledige ikke forbruger af sin dag-
pengeperiode i det antal timer, der arbejdes, 
og samtidig optjener ny dagpengeret.
Palle Rom, afdelingschef,  
overenskomst- og forhandlingsafdelingen i DLF
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– Pia Weise Pedersen, Folkeskolen
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Lone Møller, formand for Spastikerforeningen

Vellykket inklusion kræver en helt ny folkeskole
Inklusion er på den handicappolitiske dags-
orden lige nu, for der breder sig en stigende 
erkendelse af, at alt for mange mennesker 
med en funktionsnedsættelse lever i en slags 
parallelsamfund, som har vist sig ikke alene 
at være en dårlig løsning, men ofte også en 
meget dyr løsning.

Spastikere og andre mennesker med en 
funktionsnedsættelse skal leve en tilværelse 
på de brede og gennemgående boulevarder 
som alle andre – ikke i sidegaderne og på 
bivejene. Det gælder generelt, og det gælder 
ikke mindst på skoleområdet.

Spastikerforeningen er positiv over for 
større inklusion i folkeskolen, og den nuvæ-
rende inklusionsdiskussion er en åben og 
enestående mulighed for at diskutere, hvor-
dan langt flere børn med spastiske lammelser 
kan blive del af et inkluderende, normalt 
skoleforløb, som giver større faglighed, mod-

ner og udvikler børnene socialt og psykisk 
og afsluttes med en afgangsprøve, som giver 
adgang til det ordinære ungdomsuddannel-
sessystem.

Men det kræver en helt ny folkeskole, som 
tænker fundamentalt anderledes. Grænsen 
mellem normalundervisning og specialun-
dervisning skal brydes op, og så skal den 
nye mangfoldige og inkluderende folkeskole 
selvfølgelig have de faglige kompetencer, som 
er nødvendige for at løse opgaverne. Det vil 
blive en kæmpe udfordring at skabe, men det 
er helt nødvendigt.

Spastikerforeningen vil arbejde for 
inklusion, men vi skal også huske, at der 
vil være en ganske stor gruppe børn, hvis 
funktionsnedsættelser er så omfattende og 
komplekse, at det ikke er realistisk for dem 
at blive en del af den almindelige undervis-
ning. 

De børn skal have et skoletilbud af den 
højeste kvalitet, et tilbud, som knyttes så tæt 
på det almindelige skoletilbud som overho-
vedet muligt. Vi må ikke risikere, at de børn, 
der skal have et specialtilbud, bliver endnu 
mere ekskluderet og stigmatiseret, end tilfæl-
det er i dag.
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Tilmeld jer 
Batterikampagnen 2012  

– og lær eleverne om korrekt håndtering af brugte batterier

VIND 10.000 KR. til klassekassen 
 -  og mange andre 

gode præmier

Sæt batterier på skemaet i dansk, natur/teknik og matematik i 3. til 6. klasse: 
Kampagnen tilbyder tre undervisningsforløb, som er lige til at gå til.

Eleverne lærer, hvad batterier indeholder, hvordan de virker, og hvad de brugte batterier  
bruges til, når de afleveres til genanvendelse.
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 - skriftlig fremstilling  
 - layout
 - debat og argumentation

Natur/teknik 
Opgaverne lægger op til at  
arbejde med 

 - kredsløb
 - den nære omverden
 - formidling af egne  
undersøgelser

 - geografisk opgave om  
udvinding af råstoffer

Matematik 
Opgaverne lægger op til at  
arbejde med 

 - statistik
 - grafisk fremstilling af data
 - formidling af resultater

  

Kampagnen afvikles i uge 37-39. Der er åbent for tilmelding frem til 
onsdag den 5.  september 2012.

Hent oplægget på 
www.batterikampagnen.dk
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Peter Bruun, Roskilde

statstjenestemandens 
pensionsformue:  
Gemt og glemt

Ida Partoft, Ateistisk Selskab

mINIKoNfIrmatIoN:  
vI ved, Hvad vI taler om

Da jeg som timelærer blev fastansat, gik jeg ned i udbetalt løn. Der 
skulle betales pensionsbidrag. Jeg fik kvittering på, at to procent og et 
arbejdsgiverbidrag var indbetalt. I hele min tjenestetid brugte staten 
omgående disse, mens de var mest værd. Senere faldt kvitteringen 
bort. Den var jo tilsyneladende overflødig og blev derfor glemt.

Ved den senere pensionering måtte staten derfor bruge skattebeta-
ling. Pensionsformuen var jo brugt.

Min løn bestod af udbetalt løn og et ikke udbetalt pensionsbidrag. 
Baggrunden for min pension er i orden. Den er ikke en foræring, men 
en tilbagebetaling.

Aftalen er indgået mellem arbejdsgiveren og tjenestemanden. Den 
falder bort efter en overgangsordning og er erstattet af andre ansættel-
sesformers pensionsopbygning.

Må jeg samtidig erindre om, at folkepensionens grundbeløb i sin 
tid blev opnået ved en tilsvarende nedgang af pensionen. Også det er 
betalt.

I min egenskab af folkeskolelærer i kristendomskundskab/religion og 
bestyrelsesmedlem i Ateistisk Selskab vil jeg hermed afkræfte myten 
om, at Ateistisk Selskab ikke kender til Fælles Mål for faget kristen-
domskundskab.

Vi er udmærket bekendt med såvel centrale kundskabs- og fær-
dighedsområder som flere af bogsystemernes temmelig mangelfulde 
behandling af ateisme.

I Folkeskolen nummer 12 bliver Ateistisk Selskab ligeledes nævnt 
i de tre sognepræsters apologetiske indlæg om minikonfirmationens 
velsignelser. I lyset af den seneste tids stigning i antallet af danskere, 
der melder sig ud af folkekirken, er det påfaldende, så ivrige præster 
er efter at lokke de små klasser hen i kirken. Jeg vil derfor blot appel-
lere til mine kolleger om, at I bruger jeres sunde fornuft og undlader 
at medvirke til, at flere elever bliver udsat for denne missionsvirk-
somhed, som minikonfirmation vitterligt er.

Børn har ret
...til at kende deres rettigheder                                                                      

Foto: Ken Hermann

Målgruppe: 7.-9. klasse 
Fag: 
tværfagligt og især samfundsfag 

Materialet: 64 siders 
undervisningsbog og onlinetema med videoer, fotoserier, lærervejledning og elev aktiviteter på  Red Barnets skolewebsite MEGAFONEN.

* Bogen er gratis. Betal blot porto. Priseksempel:  160 kr. for 30 stk.Bestil her  
www.redbarnet.dk/MEGAFONEN/ børn_har_ret 

Vind 10.000 kr. 

 til en fødselsdag for  

børns rettigheder

                                                                                                                                                                                                                                                                                

undervisningsbog                                                                       Ny og GRATIS                                                                     * 

Børn har ret … til at kende deres 
rettigheder klæder børn og unge på 
til at forstå, hvordan børns rettigheder 
kan bruges i deres egen hverdag, fx når 
de er på nettet eller på fritidsjobbet.  
 
I bogen kan man møde en lang række 
børn og unge, hvis rettigheder er blevet 
krænket, og der er gode råd til, hvor 
børn og unge kan søge hjælp. 
 
I bogen er der også positive historier 
om børn og unge, der kæmper for 
deres rettigheder. Både i Danmark og i 
udviklingslandene. Og der er forslag til, 
hvordan skoler kan fejre fødselsdag for 
børns rettigheder.
 

iPad i undervisningen
Invitation

Hvordan kan man bruge iPad  
i undervisningen?

Skoler og kommuner verden over har taget iPad´en til 
sig, og vi har i de seneste år set ændringer i elevernes 
behov og deres forventninger til nye måder at formidle 
på, samarbejde på og ikke mindst en hverdag, hvor it-
anvendelsen i samfund og skole følges ad. 

Nu gentager Atea succesen fra juni 2012 og afholder  
4 seminarer, hvor du kan blive pædagogisk, didaktisk  
og fagligt inspireret. En gruppe erfarne og nytænkende  
undervisere indenfor brugen af digitale medier i under-
visningen, vil tage dig med på en tour de force igennem 
brugen af iPads i den daglige undervisning.

Med venlig hilsen
Atea A/S

www.atea.dk · info@atea.dk · 7025 2550

Tid og sted
Aalborg, den 10. september 
Aarhus, den 11. september 
Odense, den 12. september 
København, den 13. september

Se programmet og tilmeld dig på: 
atea.dk/seminarer 
– det er gratis at deltage.

Målgruppe
Seminaret er for it-vejledere og lærere fra 
grundskoler, gymnasier, tekniske skoler og  
andre ungdomsuddannelser, samt under- 
visere på professionshøjskoler og lære- 
middelproducenter.

Yderligere information
For yderligere information er du velkommen  
til at kontakte Jette Risgaard på 3078 0488 
eller mail jeri@atea.dk.

Atea gentager

succesen
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5. september
Under samme himmel 
– Kristendommen i centrum

Ved Anne Rosenskjold Nordvig 
INDSKOLING

KRISTENDOM

11. september
d’dansk til indskolingen 
Læse-, skrive- og 
litteraturundervisning

Ved Susanne Kjær Harms
INDSKOLING

12. september
Poetry Slam – Poesiens 
kampsport fra 1900-tallet 
og frem til i dag

Ved Frank Langmack
OvERbyGNING 

13. september
Denførstelæsning.dk 
Ida og Emil på eventyr

Ved Ina Borstrøm
INDSKOLING

DANSK
24. september
iLitt.dk – Litteraturundervisning 
med digitale fordele

Ved Simon Skov Fougt
OvERbyGNING

21. november
iSkriv.dk overbygning – 
Genreskrivning på nettet 
selvfølgelig!

Ved Marianne og 
Mogens Brandt Jensen
OvERbyGNING

29. november
iSkriv.dk mellemtrinnet 
– Online genreskrivning med 
interaktiv assistent

Ved Tatjana Novovic
MELLEMTRIN

3. oktober
Sig’natur gør det sjovere 
at lære natur/teknik!

Ved Peter Jepsen
MELLEMTRIN

4. oktober
ElevLab – digital resursebank til 
matematik og naturfag

Ved Mikael Brødsgaard,  
Susanne Schulian og Jes Larsen
MELLEMTRIN OG 
OvERbyGNING

14. november
Onlineprøver til biologi og 
geografi

Ved Iben Dalgaard og 
Mogens Lerbech Jensen
OvERbyGNING OG 
MELLEMTRIN

NATURFAG

31. oktober
Matematrix – matematiske 
kompetencer i undervisningen

Ved Tomas Højgaard
OvERbyGNING

8. november
Onlineprøver til matematik

Ved Simon Hempel-Jørgensen
OvERbyGNING

15. november
Maximat – et digitalt 
matematiksystem

Ved Susanne Schulian
ALLE KLASSETRIN

MATEMATIK
3. september 
Format – varieret, differentieret 
og sjov matematikundervisning!

Ved Lone Anesen
MELLEMTRIN

20. september
Faglig læsning med KonteXt

Ved Michael Wahl Andersen
MELLEMTRIN OG
OvERbyGNING 

4. oktober
ElevLab – digital resursebank til 
matematik og naturfag

Ved Mikael Brødsgaard, 
Susanne Schulian og Jes Larsen
MELLEMTRIN OG
OvERbyGNING 
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Gratis materialekurser 
hos Alinea
Få ny inspiration, og lær at udnytte dine 
undervisningsmaterialer optimalt

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Læs hele 
kursusbeskrivelsen, 

og tilmeld dig på 
alinea.dk

Alle kurser er fra kl. 14.00-16.45 
hos Alinea, vognmagergade 11, 
København K.

16973_materialekurser_FS14_2012.indd   1 10/08/12   13.44
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It i undervisningen kan realisere de store 
potentialer, der ligger i projektarbejde med 
masser af elevinddragelse, men sådan er 
udviklingen desværre langtfra i dag. Pilen 
peger tværtimod på en tilbagevenden til 
pædagogikken fra den sorte skole. Sådan 
lyder advarslen fra Jeppe Bundsgaard, ph.d. 
og lektor ved Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU).

»Den store drøm i 50’erne og 60’erne var 
programmeret undervisning, hvor man, i tråd 
med tidens pædagogik, ved hjælp af maskiner 
kunne præsentere eleverne for systema-
tiseret viden, teste dem i det og så via positiv 
eller negativ forstærkning sørge for, at det 
hang fast. Senere fandt man ud af, at den 
forestilling om læring er helt hen i vejret. I 
dag har den desværre fået en revival med de 
såkaldte læringsspil. Nu også som apps«, siger 
Jeppe Bundsgaard.

TeksT AndreAs  Brøns  riise

F A g l i g t  n e t v æ r k

�It i undervisningen Til alle jer, der interesserer jer for den pædagogiske 
og didaktiske brug af alle de nye digitale værktøjer 
– både de hårde og de bløde – åbner Folkeskolen 
nu et fagligt netværk.

Med digitale hjælpemidler kan projektpædagogikken 
tage syvmileskridt. I stedet går den pædagogiske udvik-

ling baglæns, mener lektor, som advarer mod, at den 
sorte skole er på vej tilbage med apps og læringsspil.

En computer per 
elev bør være et  
skræmme- 

billede

SekS nye netværk  
for lærere!

MAteMAtIk
HÅNDVÆRK & DESIGN

It
MUSIK

DANSKDANSKIDRÆT
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»De bygger på samme tankegang: Vi præ-
senterer et stof, og så tester vi bagefter gen-
nem multiple choice, om det sidder fast«.

Forlagene svigter
Frem for digitale versioner af »Læs og Forstå« 
bør der udvikles materialer, der hjælper lærere 
og elever i projektarbejde med it som under-
støttende faktor, mener Jeppe Bundsgaard.

»Og så vil man se, at der ikke er tale om en 
computer per elev, men derimod om at etab-
lere arbejdsprocesser, der minder om dem, vi 
voksne har med it. Nogle gange sidder vi ved 
en computer og skriver mails, bruger tekstbe-
handling eller redigerer videoer. Nogle gange 
arbejder vi flere ved en computer. Vores it-
brug er meget forskelligartet, og i en stor del 
af arbejdsprocessen har vi slet ikke nogen 
computer foran os. Og selvfølgelig er det også 
sådan, elevernes praksis skal være. En com-
puter per elev bør være et skræmmebillede«.

Tendensen har desværre også bredt sig 
til digitale læremidler, som udgives af etable-
rede forlag, mener Jeppe Bundsgaard.

I Odder har alle elever fået en iPad. Jeppe Bundsgaard mener 
ikke, at det er den bedste løsning. Voksne har heller ikke en 
computer foran sig i alle arbejdsprocesser, pointerer han.

Tilmeld dig det nye faglige netværk på folkeskolen.dk 
– så får du nyheder, artikler, debat, anmeldelser og 
blogs, og du kan selv videndele og diskutere med 
andre lærere og it-vejledere.

Det faglige netværk It i undervisningen er et af en 
hel stribe nye netværk på folkeskolen.dk, vi åbner 
også et danskundervisningsnetværk, et musik-
netværk, idræt, matematik og håndværk & design.

foto: odder kom
m

une

BØRN
ER 
DUMMEEn tværfaglig

komedie om læ
rere

tIlMeld dIg 
dIt fAglIge 
netværk!
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»Der findes rigtig meget, også af tilsynela-
dende kompetente firmaers produkter, som 
er rigtig ringe. Det er desværre et stort pæ-
dagogisk tilbageskridt«.

endnu større krav til lærerne
Problemet med at styre et projektarbejde 
med en høj grad af elevinddragelse er slet 
ikke nyt, mener Jeppe Bundsgaard. Men den 
digitale fremmarch har gjort de it-vante elever 
endnu mere selvstændige i undervisningen. Og 
det stiller endnu større krav til læreren.

»Det er en glidende overgang, hvor vi giver 
eleverne stadig mere ansvar for det, de laver. 
Samtidig sætter vi lærerne over for stadig mere 
komplekse styringsproblemer, fordi eleverne 
hele tiden er forskellige steder i forskellige pro-
cesser. Det er derfor, man har været så glade 
for projektarbejde i teorien, men i praksis har 
sagt: ’Det fungerede ikke alligevel, ikke i min 
klasse i hvert fald’«, siger han.

»Det hænger sammen med, at man ikke 
har givet lærerne de rigtige redskaber af både 
didaktisk og styringsmæssig art. Der er ikke 
nogen mennesker i verden, der kan styre så 
komplekse processer uden at være uhyre 
strukturerede. Og den strukturering opstår 
ikke bare ud af det blå«.

digitale læremidler skal skabe struktur
Det kræver efteruddannelse af de nuværende 
lærere og mere it-didaktik på læreruddan-

nelserne, mener Jeppe Bundsgaard. Men 
forlagene har også et ansvar for at medvirke 
til at realisere potentialet.

»Vi har ikke haft tradition for at udarbejde 
læremidler til projektarbejde. Det er det, der 
nu kan lade sig gøre med it. Man kan udar-
bejde læremidler, der strukturerer elevernes 
processer, så de ved, hvad de skal gøre, admi-
nistrerer deres samarbejde, så de ved, hvem 
der har ansvaret, og styrer produktproduk-
tion i hele projektarbejdet, så der er styr på 
delprodukter, noter og så videre«, forklarer 
han.

»Desuden kan læremidlerne støtte 
elevernes tilegnelse af fagligt relevante be-
greber og metoder og endelig hjælpe med 
den faglige kommunikation om elevernes 
arbejde«.

Lykkes det ikke at udvikle understøt-
tende digitale læremidler, ser det sort ud 
for projektpædagogikken, mener Jeppe 
Bundsgaard.

»Så vil lærerne efterspørge undervisnings-
materialer, nu digitale, der understøtter en 
traditionel undervisningspraksis. Og eleverne 
vil hurtigt finde ud af, at det er lige så kedeligt 
som alt det andet«. 

�It i undervisningen 
tIlMeld dIg 
dIt fAglIge 
netværk!

lIve broAdcAStSk
yp

e google 
docs

Prezi

Morten Ovesen, konsulent for dansk, medier og it i Helsingør Kommune, 
er en af bloggerne i It-bloggen på det faglige netværk It i undervisningen.

SAMArbejde

kr
eA

tIv
Ite

t

koMMunIkAtIon

i seksualundervisning?

Tilmeld dig UGE SEX og få 
gratis materialer med konkrete 
øvelser og metoder til læring og 
dialog med dine elever om emner 
som identitet, krop, pubertet, 
grænser, følelser, prævention, 
mangfoldighed og familier.

•	Opfyld	trinmålene
•	Arbejd	tværfagligt	
•	Sjove	og	tidssvarende	

øvelser
•	Websites	til	eleverne

Læs mere og tilmeld dig på  

www.ugesex.dk 

ugesex@sexogsamfund.dk 
Tlf. 3393 1010

Skal du 
undervise 
2.-10. KlaSSE

UGE SEX
støtter din 
undervisning:
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kglteater.dk

Tilmeld dig Det Kongelige Teaters lærernetværk, så får du adgang til  
skolebilletterne, workshops i skuespillet, balletten og i operaen,  
rundvisningerne og gratis introduktioner til forestillingerne — alt det, 
der kan gøre et teaterbesøg til en oplevelse for livet.

Som en del af lærernetværket får du ud over forestillingerne mulighed  
for at deltage i spændende arrangementer og grundige introduktioner.
Læs mere, se hele programmet og tilmeld dig på: kglteater.dk/skoler
Eller ring på 33 69 69 81, hvis du har spørgsmål.

Der er 26 vidt forskellige forestillinger på  
Det Kongelige Teater at vælge mellem  

i det kommende skoleår. 

Prisen er stadig 40 kr. pr. elev 
for betagende ballet, overraskende opera  

eller skuespil i topklasse.

 Sæt teater 
 på skemaet…
  …og vær sikker på et dramatisk skoleår
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ny viden

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  Jesper Nørby / jnb@dlf.org

»Asterisk«, der udgives af Institut for Uddannelse og Pædago-
gik (dPU), har denne gang tema om tendensen til, at skoler vil 
skille sig ud fra hinanden ved at profilere sig på særlige måder. 
»Skolerne lægger vægt på at have en profil og en særlig iden-
titet og ikke være en standardvare. Men det kan være en ab-
surd øvelse med omkring 1.500 folkeskoler, der alle vil fremstå 
med en helt speciel og særlig profil«, siger professor Per fibæk 
laursen. du kan læse »Asterisk« gratis på dPU’s hjemmeside.

1.500 forskellige 
folkeskoler

bank med pædagogiske  
opgaver

Læs edu.au.dk/aktuelt/asterisk

du kan i øvrigt også læse tidsskrifter som 
»Cursiv« og »læremiddeldidaktik« og me-
get mere på centerets hjemmeside.

nationalt videncenter for læsning har 
oprettet en opgavebank, hvor du kan 
hente viden om læsning og skrivning.  
I øjeblikket ligger der et kandidatspecia-
le om børns læsekompetencer i et so-
cialsemiotisk perspektiv, en Pd-opgave 
om stavning og en bacheloropgave om 
skrivning i banken. Læs www.videnomlaesning.dk

Læs www.videnomlaesning.dk/links/
opgavebanken/ 

tema: 

fjerne ste
mmer( )

www.Zeppelin.dk   |   ring 33 22 04 78 

7. okt - 9. nov 2012Familieforestilling fra 7 år
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Tidsskriftet »Cursiv«, som Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (dPU) udgiver til 
undervisere, pædagoger, forskere og andre 
med interesse i uddannelse og pædagogik, 
bringer i sit juni-nummer en række artikler om 
fagdidaktik i et sammenlignende perspektiv. 
En række af artiklerne indeholder diskussioner 
af netop fagdidaktik, og du kan blandt andet 
læse et casestudie om, når innovation og fag-
ligt samspil sætter fagene under pres.

DPU diskuterer igen 
didaktik Hvordan fortæller og præsenterer man bedst muligt 

historien om børnearbejde i den tredje verden? Sådan 
lyder udfordringen fra udviklingsorganisationen Ibis, 
Politiken og Ekstra bladet, der inviterer folkeskolens 
ældste elever til skrivebordene. Eleverne kan vælge at 
præsentere historien på et nyhedssite på nettet, i den 
trykte avis eller på begge platforme. blogging, tv-klip, 
sociale medier og meget mere kan også integreres. 
der hører vejledninger og undervisningsmateriale med 
til konkurrencen, der sættes i gang i marts 2013.

Mediekonkurrence:  
børnearbejde er emnet

Sorg på fotografi
Kræftens bekæmpelse udfor-
drer elever fra 4.-7. klasse til 
at fotografere begrebet sorg. 
Konkurrencen løber fra 3.-23. 
september. der er tre kameraer 
fra nikon til de tre bedste foto-
grafier. vindernes klasser bliver 
desuden inviteret til præmie-
overrækkelse i København.

Er din klasse Danmarks sundeste?
det handler om at være sund på alle måder, når UC Sjælland og 
Arla fløjter »Sundhedsugerne« i gang til september. det er altså ikke 
nok at spise grønt og dyrke motion i et fitnesscenter, når danmarks 
sundeste klasse kåres til efteråret. I tre uger fra den 24. september 
til den 12. oktober går det løs med aktiviteter af enhver slags, der 
kan give den enkelte klasse point nok til at kunne kalde sig dan-
marks sundeste. det er gratis at deltage og muligt på alle klassetrin. 
I fjor deltog 140.000 elever. Halvdelen af lærerne siger i en evalu-
ering, at forløbet vil få betydning for elevernes sunde valg fremover. 

Ved lise Frank / lif@dlf.org

Tilmelding på  
www.cancer.dk/omsorg

Læs »Cursiv« nummer 9 gratis som pdf på 
edu.au.dk/cursiv

Læs meget mere, find materiale og tilmeld din klasse  
inden 7. september på www.aktivrundti.dk

Læs mere og tilmeld din klasse på politiken.dk/skole

Mohammed er 13 år og kan knap skrive sit eget navn. Hver mor-
gen reparerer han dæk med sin fætter omaro fra en værksteds-
container ved en hovedvej, der fører ind til liberias hovedstad, 
Monrovia. der findes 215 millioner børnearbejdere i verden. 

foto: Tine Harden

Læs www.videnomlaesning.dk

Meloni gør historieundervisningen levende!

Tag dine elever med på en rejse i historien. 
En rejse, hvor eleverne skal sætte sig i his-
toriske personers sted og være med til at 
træffe skelsættende beslutninger.
Gennem rollespil introduceres eleverne til 
historiske dilemmaer, som fik stor betyd-
ning for vores historie.

Tag dine elever med på en rejse i historien. 
En rejse, hvor eleverne skal sætte sig i his
toriske personers sted og være med til at 
træffe skelsættende beslutninger.
Gennem rollespil introduceres eleverne til 
historiske dilemmaer, som fik stor betyd-
ning for vores historie.

På spil i historien - Dilemmaspil

400 kr. 
eksklusiv moms og forsendelse

www.meloni.dk

Meloni gør historieundervisningen levende!
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Vær med i 
GoCook 
konkurrencen 
Eleverne kan dele deres 
oplevelser med ”GoCook 
Smagekassen” på gocook.dk. 

De tre bedste besvarelser 
vinder en restaurantdag 
med en kok.

”GoCook Smagekassen” er et samarbejde mellem FDB og Hjemkundskabslærerforeningen 

GRATIS!

FDB sætter igen fokus på nye og 
sunde smagsoplevelser til  eleverne 
i hjemkundskab på din skole. 

Fra i år kalder vi det ”GoCook Smage-
kassen” (tidligere kaldt” Mad eller 
Hvad?”). I år kan  hjemkundskabs-
læreren hente smagekassen i enten 
uge 43, 44 eller uge 45.

Temaet for årets smagekasse er mad-
pakker. Det handler om forskelligt 

brød, hvad vi putter på det og ikke 
mindst, hvad vi ellers kan lave til 
madpakken. 

Ud over undervisningsmateriale 
følger et opskriftshæfte med, som 
eleverne kan bruge derhjemme.

Fra den 1. maj til 15. september 
er der åbent for tilmelding på 
skolekontakten.dk.

Undervisnings-
materiale til 6 
dobbeltlektionerGoCook

Smagekassen

D
ue

da
l &

 K
o

Tilmelding sker  på 
skolekontakten.dk

Hjemkundskabslæreren får 
en GRATIS*smagekasse 
med elevhæfter, opskrifter, 
lærervejledning og råvarer 
til 24 elever.
*Egenbetaling på omkring 
100 kr. til supplerende råvarer 
må påberegnes

70.000 HAR NU 
TILMELDT SIG

201230Folkeskolen192 x 261.indd   1 12/07/12   12.59
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Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

lærer til lærer

f o l k e s k o l e n  /  1 4  /  2 0 1 2  /  45 

Mini-ramadan 
skaber reel  
forståelse 
Københavnsk 8.-klasse fastede i  
to dage efter muslimske forskrifter.

I slutningen af maj gennemførte flere af mine 
elever i 8. klasse og jeg selv en mini-ramadan på 
to dage, hvor vi fastede efter muslimske forskrif-
ter. Mini-ramadanen blev gennemført i et sam-
arbejde med Dansk Muslimsk Center og selvføl-
gelig med tilladelse fra forældre og skoleledelse. 

Alle elever i klassen på nær to er ikke-musli-
mer. At gennemleve en autentisk mini-ramadan 
for ikke-muslimske skoleelever har mig bekendt 
ikke tidligere fundet sted i dansk skolehistorie.  

Vi startede vores faste ved solopgang klok-
ken 4.49 mandag den 28. maj. Det var med en 
stigende nervøsitet fra min side. Ikke kun faldt 
vores faste i en periode, hvor der var meget langt 
fra solopgang til -nedgang (nærmere bestemt 
16 timer og 48 minutter), men jeg spiser til dag-
lig ganske meget og ryger også et væld af ci-
garetter. Dette skulle jeg undvære. Og visheden 
om, at jeg samtidig heller ikke måtte drikke no-
get som helst, endsige kysse min kone, affødte 
yderligere tvivl. 

Hul i maven 
Da eleverne og jeg mødtes som sædvanlig til re-
ligionstimen denne mandag klokken 8.30, var 
det under halvdelen af eleverne, der ikke 
havde brudt fasten. Derefter forløb 
min dag med en stadig stigende 
bevidsthed om min krop og det 
hul, der voksede i min mave. Jeg 
havde bedt de fastende elever om 
at være i en løbende sms-kontakt 
med mig, så vi kunne støtte hinan-
den, når det blev rigtig svært. Og gen-
nem dagen modtog jeg en hel del tekst-
beskeder fra elever, der beskrev, hvilke følelser og 
tanker de gennemlevede. Da fasten skulle brydes 
klokken 21.25, havde imamen anbefalet os, at 

dette skulle gøres ved at spise en dadel og drikke 
et glas mælk. Det ville være en helt vidunderlig 
(smags)oplevelse, sagde han. Og ganske rigtigt. 
Aldrig har jeg oplevet et lignende måltid. Et san-
sebombardement af rang! En berusende lykkefø-
lelse og en voldsom energi strømmede gennem 
min krop efterfulgt af en svalende ro. Og så kom 
tekstbeskederne væltende ind fra de fastende 
elever, der tydeligvis havde samme oplevelse 
som jeg. Kroppen slappede pludselig af, og jeg 
faldt i den dybeste og dejligste søvn. Næste dag 
var langt lettere, og da fasten endelig sluttede 
tirsdag aften klokken 21.38, havde jeg og otte af 
klassens elever stået distancen. 

Stort udbytte
Læringsudbyttet, vurderet på baggrund af den 
efterfølgende elevevaluering, må betegnes 
som meget stort i sigtet på at opfylde religi-
onsfaglige læringsmål som styrkelse af elever-
nes bevidsthed omkring inklusion og forståelse 
for andre kulturer og religioner. Også mere al-
ment dannende aspekter som elevernes egen 

forståelse af deres væren i verden blev 
tilsyneladende påvirket af denne 

faste. Og sluttelig synes det også 
at kunne observeres, at elever-
nes indsigt i personlige grænser 
og viljestyrke blev øget. 

Men hvorfor en sådan mini-
ramadan? Havde det ikke været 

nok bare at læse om den – og måske 
se en film? Svaret er nej! Min didakti-

ske metodik vægter teoretisk viden og praktisk 
forståelse lige højt.  Først når den indsamlede 
teoretiske information og viden omsættes og 

anvendes i en praktisk handlen, er det muligt for 
eleverne at nå en reel forståelse af et givet fæ-
nomen eller emne. 

TEKST 
& FOTO 

KaSper Kjeldgaard Stoltz 
LærEr på N. ZAHLES SEMINArIESKO LE  
Og SpECIALESTuDErENDE på INSTITuT  
FOr DIDAKTIK, Dpu (AArHuS uNIVErSITET)

Når man er mange, betaler man mindre. 
Det er filosofien bag Cabinns skoletilbud, 
hvor skoleklasser kan overnatte i hjertet af 
Danmarks storbyer til en ekstra god pris. 

Uanset om turen går til Jylland, Fyn eller  
Sjælland, får I det perfekte udgangspunkt 
for at opleve byen – midt i centrum og tæt 
på de største seværdigheder.

Book nu på sales@cabinn.com
eller 3338 5610.

Tilbuddene gælder 
for min. 10 personer 
fra 15 år i min. 2 nætter
(15 personer ved halv- 
og helpension).
 

www.cabinn.com

aLL YoU nEED To SLEEP

Oplev byeN mIDT I byeN
TIl klaSSeprISer

SkoLETiLbUD FRa

299,-
Dkk

PR. PERSon

Cabinn_61x129mm.indd   1 26/04/12   11.10

Læs meget mere om forberedelserne, læringsteorien 
bag og elevernes reaktioner under Lærer til lærer på 
à  folkeskolen.dk 

Jeg har lært, hvad det at være sulten egentlig vil sige. Jeg har fået 
en ny forståelse for ordet, og jeg har kæmpe respekt for dem, der 
lever i fattigdom og hungersnød hver eneste dag.  Ikke-muslimsk elev
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Sydindien i  
vinterferien
Grønne landskaber, gamle kolonibyer 
og duftende krydderier. Oplev Syd-
indien med natur, historie og et unikt 
indblik i det indiske skolesystem. 

Lokale hinduer i religiøst optog for guden Hanuman.

projekter. Blandt andet en børneby for gadebørn 
og et skoleprojekt for bjergenes truede stamme-
befolkning. For at opleve landets store kontraster 
besøger vi også en af de gamle, traditionsrige 
kostskoler for overklassens børn. 

Under hele rejsen bor vi på dejlige hoteller 
og får også tid til afslapning og en tur i poolen. 
Tag med og få en uforglemmelig rejse med sto-
re natur- og kulturoplevelser og stof til  
eftertanke.

11 dage med Indien-ekspert Rikke Former, 
arkæolog og cand.mag. i sydasienstudier.
Sydindiens hemmeligheder er en sansemæt-
tet og begivenhedsrig rundrejse, hvor vi kom-
mer helt tæt på denne mindre besøgte del af 
Indien – fra Keralas palmelunde og vidtstrakte 
rismarker til højlandets te- og krydderiplantager. 
Vi tager på togtur gennem Nilgiri-bjergene på 
en af verdens mest spektakulære jernbaner, og 
vi besøger Mysores overdådige kongepalads. Et 
af rejsens højdepunkter er turen med husbåd 
gennem Keralas berømte Backwaters – et unikt 
økosystem af næsten tusinde kilometer natur-
lige kanaler og søer.

Rejsen er skræddersyet til Folkeskolens læ-
sere og inkluderer besøg på skoler og sociale 

■ Afrejse: Den 7.-17. februar 2013. 
■  Pris per person: 15.900 kroner (enkeltvæ-

relsestillæg 2.250 kroner). 
■  Med i prisen: Al transport inklusive fly Kø-

benhavn-Bangalore tur/retur med Emirates, 
helpension, alle entreer og udflugter.

■  Lille gruppe – maksimalt 22 deltagere.
■  Info og tilmelding: www.karavane-rejser.dk, 

mail: info@karavanerejser.dk, 
telefon 40 62 83 47/24 45 71 69.

Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

Praktisk info:

Tid:   24. oktober 2012

Sted:   Odense Congress Center
   Ørbækvej 350
  5220 Odense SØ

Gebyr:   1650,- kr. ex. moms

Tilmelding 
senest:   31. august 2012

Vognmagergade 11
DK-1148 København K

Tlf: 36 91 70 80
info@alineaakademi.dk

Faglig læsning med iPad

Digitale medier i sprogundervisningen

Inkluderende undervisning med IT

Sms-noveller

”Bring your Browser” – matematik
... og flere andre. 

Vælg mellem workshopper som...Sammensæt selv din dag og få...

 • Inspiration og konkrete ideer

 • Digitale mediers betydning 
  for praksis

 • Afprøv forskellige digitale medier

 • Dialog og vidensdeling 

 • Ideer til udvikling på din skole

Praksisnær kursusdag 

Digitale medier i undervisningen

Se hele programmet 
og tilmeld dig på 
www.alineaakademi.dk

Få et monsterfedt  
headset med i købet

Er du medlem af ForbrugsForeningen  
får du 5% i bonus på både forbrug og mobil.

 HTC One X + headset
Mobilens pris pr. md.

i 24 mdr.185,-
+ POW! 2 timer til  99,-  pr. md. 

Mindstepris i alt 5.221,-

Bestil på callme.dk/folkeskolen

Husk, at Mobiltillæg er rentefrit med kreditomkostninger på 0 kr. 
og ÅOP på 0%. Du får 2 timers tale med POW!  
Den inkluderede tale gælder dog ikke til indholdstjenester. 

POW! 2 timer abonnement i 6 mdr. 594 kr.
Mobiltillæg på 185 kr. i 24 mdr. 4.440 kr.
Regningsadm. via BS: 6,50 kr. i 6 mdr. 39 kr.
Fragt 49 kr.
Oprettelse 99 kr.
Mindstepris 5.221 kr.
(Prisen er inkl. abonnement i 6 mdr.)

Sådan fandt vi mindsteprisenDet med småt ;-)

59 øre
Minutpris

50 øre
Data pr. MB

0 øre
Opkaldsafgift

Øvrige priser udover inkluderet tale og data:

Værdi   1.299,-
Kun 200 stk

. Særligt læser-tilbud
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Få et monsterfedt  
headset med i købet

Er du medlem af ForbrugsForeningen  
får du 5% i bonus på både forbrug og mobil.

 HTC One X + headset
Mobilens pris pr. md.

i 24 mdr.185,-
+ POW! 2 timer til  99,-  pr. md. 

Mindstepris i alt 5.221,-

Bestil på callme.dk/folkeskolen

Husk, at Mobiltillæg er rentefrit med kreditomkostninger på 0 kr. 
og ÅOP på 0%. Du får 2 timers tale med POW!  
Den inkluderede tale gælder dog ikke til indholdstjenester. 

POW! 2 timer abonnement i 6 mdr. 594 kr.
Mobiltillæg på 185 kr. i 24 mdr. 4.440 kr.
Regningsadm. via BS: 6,50 kr. i 6 mdr. 39 kr.
Fragt 49 kr.
Oprettelse 99 kr.
Mindstepris 5.221 kr.
(Prisen er inkl. abonnement i 6 mdr.)

Sådan fandt vi mindsteprisenDet med småt ;-)

59 øre
Minutpris

50 øre
Data pr. MB

0 øre
Opkaldsafgift

Øvrige priser udover inkluderet tale og data:

headset med i købet

HTC One X + headset

Værdi   1.299,-
Kun 200 stk

.

185,-

Er du medlem af 
får du 5% i bonus på både forbrug og mobil.

185,-

Er du medlem af 
får du 5% i bonus på både forbrug og mobil.
Er du medlem af ForbrugsForeningen
får du 5% i bonus på både forbrug og mobil.

i 24 mdr.185,-
+ POW! 2 timer til  99,-  pr. md. 

Mindstepris i alt 5.221,-

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

○   anmeldt af: Mette SchouSboe 

Når en titel som her indeholder begrebet multimodalt perspektiv, lyder det umid-
delbart som et smart buzzword, der skal imponere. Men i denne udgivelse er der 
faktisk tale om, at blikket på læring er både multi-modalt og multi-globalt.

Forfatterne er fra henholdsvis Sverige og England, hvilket medvirker 
til, at vi får mange interessante og anderledes eksempler fra undervis-
ningsverdenen. Der beskrives således undervisningsforløb fra andre lan-
de, for eksempel Japan, fra vidt forskellige læringsmiljøer, for eksempel 
museer – ligesom forløbene spænder fra indlæring i vuggestuer til digital 
efteruddannelse af læger.

Baggrunden for udgivelsen er et ønske om at supplere de eksiste-
rende læringsteorier med et nyt perspektiv, der tager udgangspunkt i, at 
læringens vilkår og forudsætninger er forandret, mens læringsteorierne 
har været statiske. Det giver god mening, at forfatterne beskriver deres 
læringssyn som nyskabende (fordi det inddrager de nye digitale medier), 
men samtidig traditionelt, fordi det bygger på flere af de gængse teorier 
på området. Fokus er på læring som kommunikation, og på hvordan infor-
mationer bearbejdes og omdannes til viden.

De mange eksempler handler om, hvordan de digitale medier anvendes 
i undervisningen, og hvilken betydning det har for de traditionelle lærer- 
og elevroller. Desuden tillægges den institutionelle indramning stor vægt. 
Skolen som rammesætter for læring diskuteres i kapitlet »Læringens 
rum«. I den sidste del af bogen drejer det sig om praksis for evaluering og 
bedømmelse, om at se og forstå tegn på læring.

Undervisningen i dag inddrager mange forskellige medier, også flere og 
flere digitale medier, ligesom læring finder sted i mange andre moderne for-
midlingsformer og situationer end traditionel skoleundervisning. I denne udgi-
velse forsøger forfatterne at give et svar på, hvad det betyder for synet på læ-
ring. Et svar, både lærerstuderende og lærere bør stifte bekendtskab med. 

It har forandret 
læringens vilkår

n  It

Flere 
anmeldelser  
på nettet

Folkeskolens anmeldere 
har været flittige hen 
over sommeren, så der 
er masser af nye anmel-
delser til dig på folke-
skolen.dk
Du kan for eksempel 
finde en anmeldelse af 
et nyt gratis website, 
der tager fat om under-
visningen i kildekritik, 
eller læse om en bog, 
der kan inspirere idræts-
læreren til at undervise 
i fodbold, sådan som 
de gør det i brasilien. 
Der er også mulighed 
for at finde anmeldelser 
af nye, gode bøger om 
ordblindhed, inklusion 
og mindfulness.
hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser.

Få anmeldelser 
direkte i din  
mailboks

Du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyheds-
brev med anmeldelser 
af materialer til dit fag-
område. Gå til folkesko-
len.dk og opret dig som 
bruger. Så kan du sam-
tidig tilmelde dig vores 
mailservice.

publiceret
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 læringsdesign – i et multimodalt perspektiv    

• Staffan Selander, Gunther kress
• 148 sider
• 269 kroner
• Forlaget Frydenlund

Inspiration til  
indskolingen
Så er der flere projektideer til de yngste 
skolebørn. Bogen »Året rundt« fra 2010 
har nemlig fået en opfølger med tit-
len »Rundt omkring«. Emneforslagene 
spænder fra sort teater over sommer til 
jungledyr. Aktiviteter, der er beskrevet, 
rummer både madopskrifter, udflugts-
forslag, sange og diverse kreative pro-
jekter, så der er nok at kaste sig ud i.
Bogen er udgivet af Dafolo og koster 
omkring 360 kroner.

Om »Året rundt« skrev Folkeskolens 
anmelder Pia Weise blandt andet: »Det 
er en ren nydelse at læse i bogen. Den 
sætter gang i undervisningsforberedel-
sen, allerede inden man har læst den til 
ende …«.

Læs hele anmeldelsen på  
www.folkeskolen.dk/62269/aaret-rundt

Hr. Skæg vender  
tilbage
Hr. Skæg tager det logiske spring fra 
bogstaver til ord. Op til årets skolestart 
viser Danmarks Radio en ny program-
serie, der leger med det danske sprog 
og tager centrale sproglige fænomener 
som endelser, rimord, mængdebeteg-
nelser og ikke mindst bandeord under 
kærlig behandling.

Seriens sange er udkommet på cd, 
og her kan man blandt andet finde san-
gen om, hvorfor første skoledag er en 
endnu mere særlig dag end jul og fød-
selsdag – første skoledag oplever man 
jo kun en gang i livet …

SekS nye netværk  
for lærere!

Til alle jer, der interesserer jer for den 
pædagogiske og didaktiske brug af 
alle de nye digitale værktøjer – både 
de hårde og de bløde – åbner Folke-
skolen nu et fagligt netværk.

Tilmeld dig det nye faglige net-
værk på folkeskolen.dk – så får du 
nyheder, artikler, debat, anmeldelser 
og blogs, og du kan selv videndele 

og diskutere med andre lærere og 
it-vejledere.

Det faglige netværk It i under-
visningen er et af en hel stribe nye 
netværk på folkeskolen.dk, vi åbner 
også en danskundervisnings- 
netværk, et musiknetværk, idræt,  
matematik og håndværk & design.

�It i undervisningen 
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UNDERSTØTTELSERUNDERSTØTTELSER
UNDERSTØTTELSER

UNDERSTØTTELSER

Medlemmer af Lærerstandens 
Brandforsikring G/S kan inden 1. 
oktober ansøge om tildeling af 
understøttelser.

Efter bestyrelsens skøn tildeles 
understøttelser fortrinsvis til:

1.  Ældre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom eller 
på grund af andre ganske sær-
lige omstændigheder.

2.  Andre medlemmer eller disses 
pårørende, der er i økonomisk 
trang på grund af sygdom, 
forsørgertab eller på grund af 
andre ganske særlige omstæn-
digheder.

Arbejdsløshed eller status som 
uddannelsessøgende betragtes 
ikke i sig selv som ganske sær-
lige omstændigheder. Der ydes 
ikke tilskud til børn under ud-
dannelse.

Ansøgningsskema rekvireres ved 
henvendelse til LB, Farvergade 
17, 1463 København K, tlf. 33 11 
77 55.

P.b.v.
Carsten Mørck-Pedersen
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Den danske Lærerstands 
Begravelseskasse
Fra alle skoleformer optages lærere og lærerægtefæller/samle-
vere og ligeledes pædagoger, der ikke er fyldt 50 år.
 
Begravelsesforsikringer kan tegnes på op til 25.000 kr. 
Præmien er lav, og når man er fyldt 70 år, ophører præmie-
betalingen. Kontakt undertegnede formand pr. telefon eller 
e-mail: jmejlgaard@mail.tele.dk eller søg på www.ddlb.dk for 
nærmere oplysning.
 
Meld dig ind i DLB for på denne måde at sikre dine nærmeste 
en økonomisk hjælp til dækning af de store udgifter, der altid 
vil være i forbindelse med død og begravelse.
 
I april kvartal blev der for 7 afdøde medlemmer udbetalt en 
begravelseshjælp på 60.070 kr. – heraf bonus 28.750 kr. En del 
af disse forsikringer var meget små – helt ned til 500 kr., men 
til disse blev der tilskrevet op mod 600 % i bonus.
 
Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057

DLF
O

R
IEN

T
ER

ER

Uddannelsesforbundet har varslet blokade 
mod Projektskolen Casa Blanca, Valby Lang-
gade 231, 2500 Valby, efter at skolen har af-
vist at indgå overenskomst for lærerne på 
skolen. Blokaden træder i kraft den 1. august 
2012. 

Lærernes Centralorganisation (LC) har varslet 
sympatiblokade fra samme dato. Derfor må 
heller ikke medlemmer af de øvrige organisa-
tioner i LC søge eller tage et job på skolen. 

Det betyder, at intet medlem af Danmarks 
Lærerforening må søge eller lade sig ansætte i 
stillinger på Projektskolen Casa Blanca. Brud 
på sympatiblokaden kan medføre eksklusion 
af Danmarks Lærerforening, ligesom retten til 
senere at blive medlem af Danmarks Lærer-
forening kan fortabes.

 Anders Bondo Christensen
 Formand for Danmarks Lærerforening

Blokade

TILMELDING SKER ONLINE VIA 
WWW.UCN.DK / KONFERENCER

ACT2LEARN PÆDAGOGIK 
VED UCN
Lindholm Brygge 35 
9400 Nørresundby
www.ucn.dk

Krumtappen i al læring 
Kjeld Fredens (Hjerneforsker)

Fysisk aktivitet 
Fysioterapeut Helle Fuglsang

Inklusion og relationskompetence 
Lektor Peter Westmark ved UCN act2learn pædagogik

Dansk 
Lektor Hanne Beermann, Læreruddannelsen, UCN

Forældresamarbejde 
Lektor Margit Margrethe Nielsen, 
UCN act2learn Pædagogik

Klasserumsledelse 
Ina von Barm, pædagog, lærer og forfatter

Skolestart og matematik 
Lone Kathrine Petersen, lærer og lærebogsforfatter

KONFERENCE

TRIVSEL OG 
LÆRING I 
BØRNEHAVE-
KLASSEN
FOR BØRNEHAVEKLASSELEDERE

31. JANUAR 2013 
PÅ VINGSTEDCENTRET VED VEJLE

UCN_PÆDAGOGIK_Konference_Ann_Folkeskolen_93x261.indd   1 02/07/12   11.36
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tema: 

fjerne ste
mmer( )

www.Zeppelin.dk   |   ring 33 22 04 78 

7. okt - 9. nov 2012Familieforestilling fra 7 år

• Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik, 144 sider, 109 kr.
• Stifinderen - Øvebog,
• Stifinderen - Facithæfte,
• Stifinderen - Tea for Two, Games & Activities,

92 sider, 64 kr.
44 sider, 29 kr.

160 sider, 162 kr.

ENGELSK I FOLKESKOLEN

F
A

Forlaget Andrico
Mossøbrå 5
8660 Skanderborg
Tlf: 86 57 92 19
forlaget@andrico.dk
www.andrico.dk

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard

Andrico

STIFINDERENSTIFINDEREN

“Tea for two”“Tea for two”
Games and ActivitiesGames and Activities

- Øvebog- Øvebog

Den populære engelske grammatikserie "Stifinderen" har nu rundet 100.000 eksemplarer.
Det vil vi gerne fejre sammen med vores kunder. Derfor kan retteprogrammet
"STIFIKSEREN" nu downloades gratis på vores hjemmeside.

GRATIS

RETT
EPROGRAM

(Priser ex moms)
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folkeskolen har flyttet sin kalender fra det trykte 
blad til folkeskolen.dk. Alle meddelelser om ar-
rangementer, legater og lignende skal derfor 
lægges enten på folkeskolens hjemmeside eller 
oprettes som bazarannonce.
Da en række faglige foreninger har stående i de-
res vedtægter, at generalforsamlinger skal ind-
kaldes i det trykte blad, giver vi i en periode mu-
lighed for det. Det er dog et krav, at vedtægterne 

ændres på den indkaldte generalforsamling, så 
det ikke næste år er nødvendigt at indkalde i det 
trykte blad igen. Du skal selv oprette arrange-
mentet i online-kalenderen, selv om det bliver 
trykt i bladet.
kontakt eventuelt folkeskolens redaktion, hvis 
du er i tvivl.
Mindeord optages fortsat i det trykte blad. De 
må højst fylde 1.000 enheder. 

korte meddelelser

faglige foreninger

�� Foreningen aF Tale-Hørelærere  
i Folkeskolen

Generalforsamling
Foreningen af Tale-
Hørelærere i Folkesko-
len indkalder herved 

til generalforsamling 
onsdag den 19. sep-
tember klokken 19.30 
på Vingstedcentret, 
Bredsten.
Dagsorden ifølge ved-
tægterne.
Vedtægterne kan læses 
på foreningens hjemme-
side, www.fthf.dk

personalia

Bredtfavnende  
praktikant på  
Folkeskolen

Jennifer Jensen er fra 
1. august ansat som ny 
praktikant på Folkeskolen. 
Jennifer er på sit fjerde 
semester på Danmarks 
Medie- og Journalist-
højskole i Aarhus og står 
foran i alt 1½ års praktik. 
Det første år tager hun 
altså på Folkeskolen.
»Jeg har altid gerne vil-
let alt, og i journalistikken 
får jeg mulighed for at 
tale med mennesker, der 
gør det. Samtidig er det 
en chance for at formidle 
historier om nogle af de 
mennesker, der bliver 
glemt«, fortæller 22-årige 
Jennifer Jensen, der heller 
ikke er bleg for at bruge 
et udtryk som »at gøre 
en forskel«, når snakken 
falder på journalistikkens 
muligheder.
Jennifer fik i den grad 
lov at sætte handling 
bag ordene, da hun efter 
gymnasiet tog springet 
fra fødebyen Aulum i det 
midtjyske til 4½ måned 

som frivillig på et gade-
drengecenter i Kenya. 
På eget initiativ og uden 
en hjælpeorganisation i 
ryggen. Nu er hun landet 
på Frederiksberg i Kø-
benhavn, hvor hun ser 
frem til at lære både en 
ny by og sine nye læsere 
at kende.
Jennifer Jensen afløser 
Lise Frank, der fortsætter 
sine specialestudier på 
Roskilde Universitet.

mindeord

 Verner Griebel
Torsdag morgen den 31. 
maj blev vi mødt af det 
utænkelige. Vores kolle-
ga, tillidsmand og ven var 
aftenen forinden plud-
seligt afgået ved døden. 
Det var et ubegribeligt 
tab for os, for skolen og 
for børnene.
Kære Verner.
Dit skarpe blik på bør-
nene, dit empatiske og 
forstående væsen for 
alle omkring dig, dit altid 
favnende og rummende 
menneskesyn blev med et 
revet væk fra os.
Du var et naturligt sam-
lingspunkt, og du var der 
altid for os. Ingen gik for-
gæves, når vi havde noget 
på hjerte. Din evne til at 
lytte og finde løsninger på 
nær sagt alt kendeteg-
nede dig. 
Arbejdet som tillidsmand 
brændte du for, og mange 
har igennem årene gjort 
brug af din indsigt, men-
neskelighed og faglighed. 
Din retfærdighedssans 

og din evne til at kunne 
tale alles sag gjorde dig 
respekteret og afholdt 
i langt større målestok, 
end vi nåede at fortælle 
dig. Dit kontor var altid 
åbent, og når biblioteket 
ikke var nok, kunne vi 
bare bruge dit bibliotek. 
Det var et bibliotek af 
både hylder, bøger og 
så også visdom fra din 
mund.   
Vi kommer til at savne din 
tørre humor, dine mange 
anekdoter om det liv, du 
elskede så højt. Et helt 
langt liv kæmpede du for 
og værnede om det dan-
ske sprog, og du elskede 
at dele netop det sprogs 
underfundighed og mulig-
hed med alle.
Det er hårdt uden dig, og 
det er hårdt for din fami-
lie, og vores tanker går til 
Kirsten og dine børn.
Æret være dit minde.
 Dine kolleger på  
 Herstedøster Skole

Karin Hellmund
Karin Hellmund er stille 
sovet ind lørdag den 21. 
april efter lang tids syg-
dom. Hendes vilje til livet 
vil altid blive husket. Karin 
dimitterede i 1966 fra 
seminariet i Aalborg og 
blev efter en kort periode 
i Esbjerg ansat på Jel-
lebakkeskolen i Aarhus, 
hvor hun var ansat frem 
til 1979. 
Den sidste skole i Karins 
lærerliv blev Tornhøjsko-
len i Aalborg. Her var hun 
frem til 2002, hvor hun 
måtte pensioneres på 
grund af den kræftsyg-
dom, som hun til sidst 
måtte bukke under for. 
Karin har gennem hele sit 
lærerliv kæmpet for de 
svage og altid taget deres 
parti.
Hendes forståelse for 
eleverne gav sig udtryk 
i den differentiering af 
undervisningen, som hun 
mestrede.
Karin var også uddannet 
i formning, hvilket gav sig 
udtryk i et meget krea-
tivt liv både hjemme og 
i skolen, hvor hun brugte 
den kreative vinkel, når 
hun havde med elever 
med indlæringsproblemer 
at gøre.
Karin efterlader sig søn-
nerne Gunnar og Fredrik 

samt børnebørnene Jo-
hanna og Katarina, som 
vore tanker går til.
Æret være Karins minde.
 På vegne af personalet  
 på Tornhøjskolen
 Gudrun Knak  
 og Jytte Broberg 

Jørgen Nedergaard
Det var med stor sorg, vi 
modtog budskabet om 
Jørgen Nedergaards død 
søndag den 26. maj.
Jørgen Nedergaard var 
i mere end 40 år ansat 
på Torslev Skole, hvilket 
blandt andet betød, at 
han fik Dronningens For-
tjenstmedalje. Han var en 
ener inden for sine fag-
områder, og hvis ikke han 
syntes, at bøgerne gjorde 
det godt nok, så skrev han 
bare sine egne tekster og 
lod dem danne basis for 
sin undervisning. Han var 
i flere år beskikket censor 
i skriftlig matematik. Han 
formåede altid at gøre tin-
gene så interessante som 
overhovedet muligt. Flere 
gange skrev han årets 
musical i et tæt samar-
bejde med sine kolleger. 
Han høstede stor aner-
kendelse for disse stykker. 
Han kunne få eleverne 
med sig og engagere dem, 
og de lyttede til ham og 
respekterede ham. 
Vi sender varme tanker og 
medfølelse til hans familie 
og alle de mennesker, han 
var i kontakt med.
Æret være Jørgen Neder-
gaards minde.
 Skoleleder Ellen Høgh på 
 vegne af Torslev Skole

Læg selv arrangementer ind på  
folkeskolen.dk

GO Kort til 1.-6. klasse og GO Kort til 
overbygningen er to digitale kortportaler 
med over 400 kort og mange interak-
tive test, quizzer og opgaver. GO Kort 
 erstatter skolens traditionelle vægkort og 
er elevens eget  interaktive atlas. GO Kort 
er tilskudsberettigede online-baserede 
interaktive læremidler.

Opgaver med direkte 
elevrespOns
GO Kort træner eleven i at læse og  forstå 
kort, korttyper, gradnet, målestok og 
 signaturer. Eleven kan arbejde interaktivt 
med kortøvelser og opgaver, teste sin parat
viden samt afprøve quizzer om regioner, 
lande og byer. Hovedparten af de interaktive 
opgaver giver eleven direkte respons.

Abonnenter af GO Kort modtager nyheds
brevet GO KortNyt, som informerer om nye 
kort, opdaterede kort og nye interaktive 
aktiviteter, der løbende tilføres. 

differentiering Og 
lærerrespOns 
For alle digitale opgaver er en sværhedsgrad 
angivet. I GO Kort er det nemt for læreren at 
se, rette og skrive kommentarer til elevens 
aktiviteter og følge med i elevens lærings
forløb og individuelle behov. 

GO Kort opfylder Fælles Mål 2009  omkring 
brug af kort i natur/teknik, geografi, 
 samfundsfag, historie og kristendoms
kundskab. 

GO Kortportalerne sælges i  årsabonnement. 
Der betales for antal elever i hhv. 1.6. klasse 
og 7.10 klasse. De digitale  kortsamlinger 
kan bruges på pc, mac, iwb, iPad og 
 Androidtablets. 

www.geografforlaget.dk
lærernes forlag 

TilskudsbereTTigede 
læremidler

GO Kort
med interaktive opgaver

iXplore-annonce.indd   2 31/07/12   12.50

Drager 

Åboulevarden 53
8000 Århus C

Tlf.: 86 21 00 91

www.drageriet.dk

Danalund-Drageriet

Matematik, natur-teknik, sløjd,
håndarbejde og mange andre 

af skolens fag.

Danalund-Drageriet har mere end
25 års erfaring med dragematerialer 

til skoler og daginstitutioner.

Hent inspiration i bogen 
“Drager i vinden”

Lær med

Besøg hjemmesiden og se udvalget.
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 Lederstillinger 

job i 
kommunen

Rådhus Allé 100 

9900 FRedeRikshAvn

TlF 9845 5000

læs meRe på www.frederikshavn.dk

Elling Skole søger skoleleder

Da nuværende skoleleder ved Elling Skole har valgt at 
gå på pension sørger vi ny skoleleder.

Elling Skole er en lille skole, hvor der pt. er 96 elever i 
0.-4. klasse og 8 lærere inklusiv dig.

Kontaktperson: Konstitueret skoleleder 
Ina Taul Krümmel på inku@frederikshavn.dk 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 30. august 2012, med 
forventet ansættelse pr. 1.november 2012.

Vil du som vores nye 

FORSTANDER
være med til at videreudvikle 
vore 3 linjer?

Læs mere på 
www.rydhave.dk
Ansøgningsfrist 
30. august 2012

Efterskolen med 3 linjer:

International • Sport • Design & håndværk 

GENOPSLAG

Glostrup Skole søger afdelingsleder
Efter nedlæggelse af de 4 folkeskoler i Glostrup starter Glostrup Skole d. 1. 
august. Glostrup Skole er landets største skole og består af 7 undervisnings-
steder – deriblandt Søndervang.

Søndervang mangler en afdelingsleder med fuld ledelsestid – gerne med 
ledelseserfaring.

Vi søger en afdelingsleder der: 
• skal være leder for indskoling/mellemtrin samt ansvaret for driften
• ser ledelse ud fra et anerkendende, fagligt og innovativt syn
• brænder for pædagogisk ledelse 
• har et positivt livssyn og kan engagere sig i lederjobbet 
•  kan se sig selv som en del af det samlede ledelsesteam for Glostrup Skole 

og vil være med til at præge udviklingen af denne 

Søndervang er en del af Glostrup Skole og er et to-tresporet undervisnings-
sted med 620 elever fra 0.- 9. klasse samt én specialklasse. Der er én SFO 
(oprindelig 3 huse) tilknyttet til undervisningsstedet.

Ledelsesteamet, der består af afdelingsleder for indskoling/mellemtrin, afde-
lingsleder for udskolingen og en SFO leder, arbejder tæt sammen med ledel-
sen på Glostrup Skole. Søndervang står over for en større modernisering, som 
du kan være med til at præge – første etape er dog gennemført. 

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og efter 
principperne i ny løn.

Glostrup Skole er en nystartet skole. Ledelsen på Glostrup skole formidler 
samarbejde undervisningsstederne imellem samt giver pædagogisk sparring.

Nærmere oplysninger fås fra 1. august ved henvendelse til skoleleder Glostrup 
Skole Kirsten Balle (29 87 82 52) eller leder af indskoling/mellemtrin på 
Glostrup Skole Flemming Kristensen (23 74 07 62). Oplysninger om skole-
struktur, jobprofil, ledelsesstruktur samt ledelsesgrundlag findes på Glostrup 
Kommunes hjemmeside (www.glostrup.dk/afdelingsleder).

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. og d. 28. august. 
Ansøgningsfrist: 20. august. 

Ansøgninger sendes elektronisk til glostrupskole@glostrup.dk

Nye faglige netværk  
på folkeskolen.dk:

It, matematik, dansk, musik, 
idræt, håndværk & design.

Læs artiklen side 38-39

136673 p50-65_FS1412_Lukkestof.indd   54 13/08/12   10.16



f o l k e s k o l e n  /  1 4  /  2 0 1 2  /  55 

 Lederstillinger 

Vi tilbyder:
•	En	broget	flok	børn	og	medarbejdere.
•		En	undervisningsdel	med	ca.	372	børn	fordelt	i	25	klasser	

inklusiv	5	specialklasser.
•	En	fritidsdel	med	4	SFO-afdelinger.
•		Et	ledelsesteam	bestående	af	dig,	viceskolelederen	og	SFO-

lederen.
•		En	skole,	der	er	kendetegnet	ved	et	godt	arbejdsklima,	hvor	

der	kræves	meget	af	alle,	og	hvor	der	er	plads	til	forskellighed.
•		En	skole,	der	er	en	integreret	del	af	et	udviklingsorienteret	og		

innovativt	skolevæsen.
•	En	skole	med	fælles	positivt	læringsmiljø.
•	Løn	med	udgangspunkt	i	trin	50.
•	En	skole,	der	tør	selv.	
•	Løn	med	udgangspunkt	i	trin	50.

Vi forventer, at du:
•		Vil	sætte	dine	ideer	og	holdninger	i	spil	for	at	skabe	en	endnu	

bedre	skole	sammen	med	os.
•		Kan	håndtere	udefra	kommende	krav	og	få	dem	implemen-

teret	med	respekt	for	skolens	dagligdag.
•	Er	anerkendende,	humoristisk	og	rummelig.
•	Kan	skabe	struktur	og	sammenhæng	gennem	dialog.
•		Er	robust	og	kan	skabe	overblik	og	stabilitet	i	kaos-	

situationer.
•	Kan	motivere	og	udvikle	dine	medarbejdere.
•		Har	blik	for	strategisk,	pædagogisk	og	administrativ		

ledelse.
•	Har	læreruddannelse
•	Har	ledererfaring	og/eller	relevant	lederuddannelse
•	Er	en	aktiv	sparringspartner	i	Ikast-Brande	skolevæsen

Vil du lede Ikast Nordre Skole?
-	Vi	søger	en	kreativ	og	bredt	favnende	skoleleder,	idet	vores	nuværende	leder	har	fået	nye	og	større	udfordringer.

Kontakt os og spørg, hvad du kan forvente af os.
Skolens	hjemmeside:	www.ikastnordreskole.dk

Skolechef	Kim	Brøbech,	tlf.	99	60	54	21	-	Skolebestyrelsesformand	Bjarne	Jacobsen,	tlf.	23	30	92	38
Berit	Grønkjær,	Nordre	Skole	tlf.	99	60	47	02	/	61	69	11	06

Ansøgningen	vedlagt	relevante	bilag	sendes	pr.	mail	til:
bpede@ikast-brande.dk

så den er os i hænde senest mandag den 3. september 2012..

Ansættelsessamtaler	afholdes	tirsdag	den	18-09-12.
Ansættelsesprocedure	kan	ses	på	dette	link:	www.ikastnordreskole.dk

I	forbindelse	med	ansættelsessamtalerne	vil	der	blive	anvendt	en	personprofilanalyse	
Ved	ansættelse	forbeholder	Ikast	Kommune	sig	ret	til	at	indhente	straffeattest	efter	ansøgerens	samtykke.

Nordres	vigtigste	opgave	er,	i	samspil	med	forældrene,	at	udvikle	børnene	fagligt	og	socialt	og	gøre		
dem	til	hele	mennesker,	der	trives	og	kan	bidrage	positivt	til	samfundets	videre	udvikling.
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www.frederikssund.dk

Kingoskolen er en 4-5 sporet overbyg- 

ningsskole med 30 lærere og 300 elever. 

Skolens leder har valgt at gå på pension, 

og vi søger en handlekraftig og visionær 

leder til en udviklingsorienteret skole, der 

hører til blandt Danmarks smukkeste. 

Stillingen er ledig pr. 1. november 2012. 

Du kan se det fulde stillingsopslag på 

www.frederikssund.dk

Ansøgningsfrist: Senest onsdag den  

5. september 2012 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 

torsdag den 20. september 2012.

Ansøgningen, 
med relevante 
bilag, sendes til
skole@ 

frederikssund.dk

Skoleleder til  
Kingoskolen i Slangerup
 

 www.hillerod.dk

Viceskoleleder 
til Kornmarkskolen

Kornmarkskolen søger en viceskoleleder pr. 1. november 2012, til 
at indgå i ledelsesteam med distriktsskolelederen, to afdelings-
ledere og to SFO-ledere.

Vi ønsker en engageret leder med kompetencer til at løfte 
følgende opgaver:
•	 Daglig ledelse af indskoling og mellemtrin – afdeling Skævinge
•	 Målrettet pædagogisk og personalemæssig ledelse
•	 Fortsætte arbejdet med at fusionere to skoler til én
•	 Implementere LP-modellen i 2012-2015

•	 Samarbejde med psykolog og øvrige konsultative fagpersoner 
om afdelingernes børn

•	 Samarbejde med SFO og fritidsklub 
•	 Samarbejde med KCV
•	 Administration vedr. vikardækning, fagfordeling og skemalægning

Ansøgningen sendes pr. mail til abjo@hillerod.dk  
senest 6. september 2012 kl. 8.00. 

Læs mere på www.hillerod.dk

www.ltk.dk

Skoleleder ved 
Kongevejens Skole
Uden drømme mister vi evnen til at gentænke 
virkeligheden!

Vi er godt på vej. Er du den, som tager stafetten og fører os 
endnu længere? 

Vi er en velfungerende afdelingsopdelt skole med tre spor. Vi 
har 650 aktive elever fordelt på 0.-9. klasse og 80 engagerede 
medarbejdere. Skolen ligger i grønne omgivelser nær Frilands-
museet i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vi søger en skoleleder, der sammen med det øvrige ledelsesteam 
vil fortsætte skolens gode udvikling.

Vi er en ambitiøs skole, der leverer gode resultater, og vores 
fælles vision for skolen lægger vægt på, at vores elever bliver: 
Globalt og socialt kompetente, fagligt stærke, innovative og 
kreative.  Vi ønsker en dynamisk og synlig leder, tæt på persona-
let, med gode samarbejdsevner og med et stort hjerte for børn 
og unges trivsel og udvikling. 

Læs mere på skolens hjemmeside: www.ko-ltk.dk

LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

Flere gode 
udfordringer

 Lederstillinger 
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 Lederstillinger 

Vi søger en skolechef, der vil være med til at:
•	 videreudvikle kommunens velfungerende skolevæsen,
•	 arbejde for at Varde Kommune ligger i front med hensyn til tidssva-

rende læringsmiljøer m. udnyttelse af blandt andet IT og digitalisering, 
•	 sikre helhed og sammenhæng i børnenes samlede tilbud, 
•	 at arbejde for at Varde Kommune er den reneste, sundeste og mest 

digitalt tilgængelige kommune.

Skolechefen skal være i stand til at sikre fortsat kvalitet i skolevæsenets 
udvikling.

Som skolechef er nogle af dine opgaver at: 
•	 koordinere, styre og udvikle eget område samtidig med, at du med til at 

sikre helhed og sammenhæng i Varde kommune som en del af chefgrup-
pen på børne- og ungeområdet,  

•	 sikre driften og udviklingen af skoleområdet, 
•	 fastholde et godt arbejdsmiljø kendetegnet af lavt sygefravær, høj mo-

tivation og effektivitet blandt medarbejderne,      
•	 give sparring til direktøren med hensyn til skoleområdet og give spar-

ring til og servicere det politiske fagudvalg. 

I Varde kommune bliver du en del af en organisation præget: 
•	 en værdibaseret tilgang til opgaveløsningen 
•	 en god dialog mellem det politiske niveau og det decentrale niveau 

formaliseret gennem ’Aftalestyringen’ 
•	 et aktivt og vedfungerende MED-system. 

Ansættelsen sker i henhold til ”Aftale om aflønning af chefer” som over-
enskomstansat. Lønnen udgør årligt ca. 625.000 kr. eksklusiv pension. Der 
vil være mulighed for forhandling af kvalifikationsløn, ligesom der evt. vil 
være mulighed for kontraktansættelse.

For yderligere oplysninger kan du kontakte direktør for Børn og Unge Loui-
se Raunkjær på telefon 7994 7815 eller via mail: lora@varde.dk
Ansøgning sendes til Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, mkr. Skole-
chef att.: Birthe Laustrup Carstensen eller på mail bilc@varde.dk

Ansøgningsfrist: fredag den 31. august 2012 kl. 10. Første samtalerunde 
finder sted onsdag den 5. september 2012. Ansøgere, der går videre til 
anden samtalerunde, skal gennemgå profiltest. 

Skolechef

Se jobprofil på www.vardekommune.dk/job

 Specialstillinger 

Faglig konsulent til Videnscenter for Handicap, Hjælpe-
midler og Socialpsykiatri (ViHS)

Ser du en spændende udfordring i at arbejde med viden på 
social- og specialundervisningsområdet? Har du stor viden 
primært om udviklingshæmning, men også gerne om kom-
munikation og multihandicap? Mestrer du projektarbejdsfor-
men? Så er en stilling som faglig konsulent i ViHS i Socialsty-
relsen (Odense) måske lige dig.

Du kan være pædagog eller lærer med en akademisk overbyg-
ning, psykolog eller audiologopæd – og have relevante prak-
siserfaringer. Du får base i et team, som indsamler, bearbejder, 
udvikler og formidler almen og specialiseret viden om oven-
nævnte funktionsnedsættelser, indsatser og effekter heraf. 

Hele stillingsopslaget kan du se på www.socialstyrelsen.dk/job 

Faglig kon- 
sulent til ViHS

Genopslag - Tale/hørekonsulent 
med koordinerende funktioner 
søges til velfungerende og 
udviklingsorienteret PPR
Da vores tale/hørekonsulent gennem mange år har valgt at gå på pension, 
søger PPR i Holstebro pr. 1. oktober 2012 eller snarest derefter en tale/høre-
konsulent.

Vi søger en tale/hørekonsulent, der har mod på at bidrage til skabelsen af et 
kontor i kontinuerlig udvikling og har en solid og bred faglig fundering og prak-
siserfaring.  Gerne med uddannelse som audiologopæd eller diplomuddan-
nelse i specialpædagogik – evt. suppleret med relevant masteruddannelse. 

Tale/hørekonsulenten arbejder tæt sammen med ledelsen i PPR i koordinatio-
nen og udviklingen af fagområdet. Tale/hørekonsulenten vil have det primære 
faglige ansvar i den daglige drift i forhold til de øvrige tale/hørelærere.
Som udgangspunkt vil de koordinerende funktioner udgøre 50% af arbejdet 
og de øvrige 50% benyttes til tale/hørelærerfunktioner. 

Yderligere oplysninger om stillingen på www.holstebro.dk samt www.lærerjob.dk
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Århus Lærerforening søger ny konsulent

    Århus Lærerforening | DLF - kreds 133 | Grønnegade 80, 2. | 8000 Århus C

Telefon · 8613 0388 | Mail · 133@dlf.org | www.aalf.dk | Fax · 8613 0670

Kan du jonglere med mange fagområder i en omskiftelig hverdag, så er vores nyoprettede stilling som konsulent i 
Århus Lærerforening måske noget for dig?

I dit daglige arbejde indgår du i et tæt samarbejde med 
Århus Lærerforenings øvrige ansatte omkring en lang række 
opgaver, herunder rådgivning af foreningens politiske ledelse,  
tillidsrepræsentanter og medlemmer. 

Vi forventer, at du har en analytisk tilgang til dit arbejde. Men lige 
så vigtigt er, at du kan kommunikere og bidrage aktivt og positivt 
i mødet med foreningens medlemmer, forvaltningen og internt i 
Danmarks Lærerforening. Jobbet kalder på engagement og evnen 
til at forstå omverdenen, finde strategier og sætte dagsordener.

Din profil
Vi forestiller os, at du har:

- indsigt i hvordan ’skoleverdenen’ fungerer og dens 
aktører handler,

- interesse for arbejdet i en faglig organisation,
- gode kommunikative evner,
- erfaring med generel sagsbehandling og rådgivning,
- kendskab til fx arbejdsmiljø-, sociallovgivning og 

overenskomstspørgsmål.

Vi tilbyder
Århus Lærerforenings kontor er i dag arbejdsplads for formand, 
næstformand, 3 konsulenter, kommunikationsmedarbejder og 3 
sekretærer. Vi er kendetegnet ved en flad struktur.  Medarbejdernes 
trivsel samt en uhøjtidelig omgangstone vægtes højt.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst for decentralt ansatte 
konsulenter i Danmarks Lærerforening. 

Ansøgning
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte:

Formand Søren Aakjær på 5093 1952
Næstformand Jesper Weber Skorstengaard på 2310 2936

Ansøgning inklusiv relevante bilag sendes pr. mail til: 
133@dlf.org

Ansøgningsfrist mandag den 3. september 2012, kl. 12.00

Konsulent til KL
området for Børn og Kultur
Vi søger en konsulent, der har lyst til at arbejde med op-
gaver om dagtilbud og skole, og som også kan indgå i de 
tværgående projekter på børneområdet 0-18 år. Børn og 
Kultur i KL varetager kommunernes interesser på børne-
området.

Vi søger en kollega, som har lyst til at arbejde i et fagligt, 
ambitiøst miljø, hvor vi lægger vægt på, at alle bidrager. 
Vi interesserer os for ny viden og nye metoder inden for 
vores arbejdsområde. 

Det er en forudsætning, at du har gennemført lærerud-
dannelsen og har arbejdet i folkeskolen. Du har solid fag-
lig viden om fx inklusion eller digitalisering i folkeskolen og 
har gennemført et udviklingsprojekt i folkeskolen og/eller i 
dagtilbud med god effekt. Du er god til at skabe netværk 
og har interesse for det politiske i en sag.

Læs mere om jobbet på www.kl.dk/job.
Ansøgningsfristen er den 31. august.

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Vores værdiord er modig, tydelig, kompetent – med glæde.

Har du lyst til at være en del af et dynamisk team blandt aktive 
talehørelærere i Center for Dagtilbud i Slagelse Kommune  
pr. 1. oktober 2012, kan du læse mere om jobbet på  
www.slagelse.dk

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at hen- 
vende dig til Anette Holm Larsen, teamleder på tlf. 24 42 31 79.

Din ansøgning vedlagt CV og relevante bilag mærket ”tale-
hørelærer” sendes til Slagelse Kommunes Center for Dag- 
tilbud, Torvegade 24, 4200 Slagelse.

Ansøgningsfrist 27. august 2012 kl. 12.

Ansættelsessamtaler i uge 35 eller 36, 2012.

Tale-hørelærer/ 
audiologopæd
Center for Dagtilbud

 Specialstillinger 
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 Lærerstillinger 

Okker gOkker Sorø lokker ... endnu en gang

Pedersborg Skole ansætter  
lærer den 1. oktober
Sorø er Vestsjællands naturskønne perle med skov 
og sø helt ind i bymidten. 

I Sorø Kommune finder du den kernesunde, danske 
folkeskole, hvor vi har et stærkt fokus på elevernes 
læring og et veludviklet kollegialt fællesskab, som 
positivt tager imod og støtter op om nye ansatte.

Og rammerne er vide, så du er sikret stor indfly-
delse på din egen arbejdssituation.

Vil du være en del af alt det, har vi en stilling ledig 
til besættelse den 1. oktober 2012. Og kan du under-
vise i geografi, fysik/kemi og drengeidræt, bliver du 
svær at komme udenom, selv om dansk og matema-
tik heller ikke er så tosset endda. 

Du kan læse om mere om skolen og jobbet på vores 
hjemmeside www.pedersborgskole.dk, og du er me-
get velkommen til at besøge os.

Du kan få fat i os på telefon 5783 4300. Du kan 
også ringe til skoleleder Henrik Madsen på mobil 
2968 3193 eller souschef Sanne Bjerre på mobil 
5140 9124.

Ansøgning sendes til Pedersborg Skole senest  
fredag den 24. august 2012 kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler holdes tirsdag den 28. august 
2012.

Frederiksberg Privatskole søger 
lærer til barselsvikariat
Vikariatet starter 1. oktober 2012 og slutter 2. oktober 2013.
 
Skemaet indeholder:
• 8.a dansk, historie og samfundsfag samt delt klasselærerfunktion
• 8.b historie og samfundsfag
• 7.a dansk
• Lektiecafé 2 lektioner om ugen

Skemaet svarer til en beskæftigelsesgrad på 86 %, men kan om ønsket 
suppleres op til fuld tid med lønnede rådighedstimer. 

Frederiksberg Privatskole er en overbygningsskole med 216 glade og 
motiverede elever i 7.-9. klasse. Vi er en boglig skole og ligger i dag i 
Rødovre. Eleverne er et bredt udsnit af unge fra især Vestegnens kom-
muner. Fælles for eleverne er, at de selv har ønsket skolen.

Har du lyst til at arbejde på en skole med vægt på:
• at der drages omhu for den enkelte elev fagligt og trivselsmæssigt
• at der undervises målrettet og stabilt
• at der er gode resurser til undervisningsmidler

Ønsker du:
•  humoristiske og hjælpsomme kolleger, der går op i undervisning og 

elever 
• en hel del festligt, kollegialt samvær året igennem
• en lys, velholdt skole med højt til loftet

Så er vi det rigtige sted.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet 
og LC.

Oplysninger om skolen kan fås ved henvendelse til skoleleder Pia Fribo  
eller viceskoleleder Lars Helby på 36 72 44 80. Du kan også besøge 
skolens hjemmeside på www.frb-privatskole.dk

Ansøgning med relevante bilag bedes sendt pr. mail til viceskoleleder Lars 
Helby på lh@frb-privatskole.dk senest fredag 31. august kl. 12.00.

Frederiksberg Privatskole
Højnæsvej 59
2610 Rødovre
36 72 44 80

Folkeskolen nummer 15  
udkommer  

torsdag den 30. august
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Dagbehandlingsskolen 
Isbryderen søger 
lærere og pædagog
Isbryderen søger en lærer til vores afdeling  for de 7 
og 12 årige elever samt en lærer til vores afdeling for 
de 13 -17 årige elever. Desuden søger vi en pædagog 
der bla. skal være bindeled mellem skolen og efter-
middagsklubben. Alle stillinger er fuldtidsstillinger på 
37 timer pr. uge.

Vores elever har generelt brug for tydelige og kompe-
tente voksne med relevante og brugbare erfaringer. 
De lærere vi søger skal kunne undervise i de almene 
skolefag, være glade for ture og bevægelse samt se 
muligheder frem for begrænsninger. En af de kom-
mende lærere skal ligeledes kunne undervise i mate-
matik og gerne have erfaring med prøveafholdelse i 
samme.

Vi lægger vægt på at vores medarbejdere er initiativ-
rige, aktive, ansvarsbevidste, reflekterende og har et 
godt humør. Isbryderen er en dynamisk skole, hvor 
medarbejderne er en naturlig del af skolens udvikling 
og engagement er derfor en forudsætning.

Dagbehandlingsskolen Isbryderens  overordnede for-
mål er at tilbyde specialundervisning og dagbehand-
ling til elever i alderen 7-17 år. Eleverne er fordelt i tre 
adskilte afdelinger alt efter deres behov. Eleverne på 
Isbryderen har alle forskellige former for personlige, 
sociale, emotionelle problemer samt generelle og 
specifikke indlæringsvanskeligheder. 

Der er indskrevet ca. 42 elever på skolen og de under-
vises og dagbehandles af 15 pædagogiske medarbej-
dere, der langt overvejende er uddannede lærere.

Isbryderen er en selvejende institution, der har un-
dervisningsoverenskomst med Københavns kommu-
ne. Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende 
overenskomst.

Ansøgningsfristen er d. 31. aug. med tiltrædelse 
hurtigst muligt. Ansættelsessamtalerne foregår i uge 
36-37.

Ansøgninger sendes til Isbryderen, Artillerivej 90, 
4.sal. 2300 København S. Mrk. ’Jobansøgning’.

Interesserede kan desuden kontakte skolens leder 
Jørgen Hindsberg  - 20 46 46 04 for yderligere oplys-
ninger eller se vores hjemmeside: www.isbryderen.dk

Vi ser frem til at få endnu en kompetent medarbejder 
i personalegruppen.

Solvangskolen i Farum søger fra den 1. oktober en udviklingsorienteret 

lærer til at indgå som en vigtig medspiller i vores Lærings- og udvik-

lingscenter – LUC (skolebibliotek). 

Din profi l:

F orandringsparat og tør tænke nyt ift. biblioteksarbejde, it og   

 medier i undervisningen  

U dviklingsorienteret; sammen med LUC-teamet står du i spidsen for  

 udviklingen af skolens femårige strategiske it- og medieplan

R esultatorienteret, struktureret og vedholdende

E ngageret og energisk

S amarbejdende

Økonomisk ansvarlig og strategisk tænkende. Skolen vil i skoleåret  

 2012/13 og i årene frem foretage en massiv investering og oppriorite- 

 ring af skolens it- og medieprofi l.

Du er teknisk, pædagogisk, interesseret i LUC’s mange opgaver 

og kan …

– undervise og vejlede elever inden for bøger, it og medier – og 

rådgive dine kollegaer

– stå for opdatering og vedligeholdelse af skolen kopimaskiner, 

pc’er og Av-udstyr. Du har ansvar for Uni-login, og du er ansvarlig 

for klargøring og test af pc’er til brug ved FSA og Terminsprøver.

Solvangskolen er en tresporet afdelingsopdelt skole med ca. 740 

elever og 66 lærere/pædagoger.

Hvis du kan lide at undervise, nørde med det tekniske og få det til at 

virke, rode med bøger og tænke udvikling, læring og it, så er det dig, 

vi gerne vil have med på holdet.

Læs mere, og søg stillingen på furesoe.dk/job 

senest den 28. august

Stærk it- og mediemedarbejder 
til skolebibliotek
– er du læreruddannet, og har du blik for it, medier og bøger?

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

 Lærerstillinger 
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jobannoncer
    fra lærerjob.dk

Gå ind på lærerjob.dk og indtast net-nummeret. Så kom-
mer du direkte til annoncen. de farvede blokke henviser til 
fire kategorier:

lederstillinger specialstillinger
lærerstillinger stillinger ved andre institutioner

Lærer søges til Skolen MIR 4 i Værløse
Vi søger 1 lærer, til ansættelse snarest muligt, der kan undervise bredt i fol-
keskolens fag med særlig fokus på matematik i udskolingen, og som ønsker 
at arbejde helhedsorienteret med børn, unge og deres familier.
Stillingen er for dig der ønsker kompetente og engagerede kolleger i et hus 
med højt til loftet, positiv stemning og store udviklingsmuligheder for børn 
og voksne. 

Du er energisk, nysgerrig og vedholdende, da vejen til børnenes trivsel og 
læring går ad mangfoldige veje.
Du ønsker at udvikle dig fagligt og professionelt gennem bl.a. efteruddan-
nelse og supervision

Skolen MIR er et privat helhedsskoletilbud med dagbehandling. Vi tilbyder 
undervisning og behandling til børn og unge med følelsesmæssige, sociale 
og kognitive vanskeligheder, samt tæt samarbejde og rådgivning til deres 
familier.

Vores mål er at styrke barnets og familiens ressourcer, og med udgangs-
punkt i en anerkendende og nysgerrig tilgang, støtter vi det enkelte barn i at 
afsøge og udvikle strategier samt redskaber, der kan afhjælpe deres vanske-
ligheder og følgeproblemstillinger.

Vi har pt. 12 elever i alderen 6 – 16 år, fordelt i tre grupper, samt 6 medar-
bejdere.
Vi arbejder i tværfaglige teams af lærere og pædagoger og har desuden 
tilknyttet psykologer, familiebehandlere og vejleder. For at sikre en fælles 
forståelse arbejder vi ud TEACCH inspireret metode og fra en systemisk, 
narrativ og kognitiv tænkning og praksis.
 
Vi søger en lærer, der har særlige kompetencer og interesse for at
•	 	Arbejde	med	børn	og	unge	med	diagnoser	som	ADHD,	autisme-	

spektrum-forstyrrelse,	Tourettes	syndrom,	OCD,	NLD	o.l.
•	 	Kombinere	det	læringsmæssige	-	med	det	specialpædagogiske		

arbejde.
•	 Arbejde	kreativt	med	undervisning,	bevægelsesfag	og	sundhed.
•	 Skabe	og	fastholde	struktur.
•	 Gøre	tingene	færdigt.

Arbejdstiden er 37 t. om ugen. Løn efter gældende overenskomst. 

Hør mere om hvem vi er, hvad vi forventer og hvad vi vil. 

Ring til afdelingsleder Lars Illemann, tlf. 23 71 88 77.

Ansøgningsfristen	er	d.	7/9	2012,	kl.	12.00.	
Ansøgning med relevant bilag sendes til mail: mir@skolenmir.dk

Vi afholder ansættelsessamtaler i ugerne 37/38.

Skolen MIR 4
Syvstjerne Vænge 10, 3500 Værløse
www.skolenmir.dk

 Lærerstillinger 

Søndersøskolen, furesø kommune

Afdelingsleder

� ansøgningsfristen er den 23/08/12

Net-nr. 9367

Højmarkskolen, Vejen kommune

Pædagogisk afdelingsleder

� ansøgningsfristen er den 28/08/12

Net-nr. 9341

risskov Skole, aarhus kommune

Afdelingsleder

� ansøgningsfristen er den 17/08/12

Net-nr. 9401

Silkeborg Ungdomsskole, Silkeborg kommune

Viceungdomsskoleinspektør

� ansøgningsfristen er den 24/08/12

Net-nr. 9418

albertslund kommune

Skolechef i Albertslund Kommune

� ansøgningsfristen er den 27/08/12

Net-nr. 9437

forældreskolen i Århus, aarhus kommune

GENOPSLAG   –   børnehaveklasseleder

� ansøgningsfristen er den 20/08/12

Net-nr. 9394

Th. langs Skole, Silkeborg kommune

Læsevejleder på Th. Langs Skole

� ansøgningsfristen er den 22/08/12

Net-nr. 9391

Vædderbos Skole, Morsø kommune

Undervisere til ungdomsuddannelse

� ansøgningsfristen er den 27/08/12

Net-nr. 9407
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Stressfri zone på 
Rømø/Havudsigt
eksklUsIVT TIl BUnD-
PRIs? ferie, mini eller 
weekend? Du kan leje et 
nyt og smagfuldt indret-
tet feriehus på Rømø.
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

Lejlighed i Kbh. søges 
til min datter
Min datter starter på stu-
die og søger en 3v lejlig-
hed. leje, fremleje og køb 
har interesse.
Telefon: 40461609

3 vær. lejlighed tæt 
på alting i Kbh.
3 vær lejl. på 60 kvm 
(Amager) - midt ml cen-
trum og strand (tæt på 
metro). Udlejes 11. - 18. 
aug. Pris: 3.500 kr.
Telefon: 33558337

Arkitekttegnet 
sommerhus i Gilleleje
Dejligt sommerhus udle-
jes i sensommer og forår. 
Panoramavinduer til luk-
ket have. 5 min til strand. 
3500 + forbrug
Telefon: 30241024

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
550 euro pr uge.  se 
www.competa.dk
Telefon: 20781416 
www.competa.dk

4V centralt i KBH 
fremlejes 3 mdr. 
fra 2. sep
kBH n: 124m2 møble-
ret. 3 soveværelser, stue, 
køkken/alrum, toilet/bad. 
12000 kr/mdr. inkl var-
me, el, internet, TV
Telefon: 61304850

Stråtækt gård på 
Nyord ved Møn
lej stor skøn gård midt 
i den idyliske nyord By. 
Gården er fra 1760 og er 
nænsomt moderniseret.
Telefon: 30744140 
www.nyordgaard.dk

Lejlighed til fremleje i 
Hjelmensgade Århus
1,5 vær. ca. 50 kvm, 
4705 kr. pr. måned incl. 
vand og varme, exl. el, lej-
ligheden er møbleret 
Telefon: 24270026

Natur-skov og strand
lille hus/anneks ved lim-
fjorden, Hvalpsund belig-
gende i stor gammel par-
klignende have.
egen indgang. 1400/uge
Telefon: 98638767

ITALIEN : CORI 50 
KM SYD FOR ROM
oplev denne unikke her-
skabslejlighed med en 
enestående udsigt. Der er 
plads til 6 personer.
Telefon: 61376860 
www.close2rome.com

Rækkehus i Spanien
sommeren varer læn-
ge, og vinteren er 
mild i spanien! Tjek 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien. 10 km fra 
Alicante
Telefon: 62691674/60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Athen - ferielejlighed 
lige midt i centrum 
...med panoramaudsigt 
over Akropolis. 4v – total 
ny renoveret - ud til åben 
grøn plads med cafeer. 
fra 5 dage.  
Telefon: 20598057 
www.athen4u.dk

Lejlighed til salg
Indflytningsklar 2V + stor 
udestue. Tæt på DTU. 15 
min i tog til kbh. www.ro-
binhus.dk boligid=57030
Telefon: 51905389 
www.graenseparken.dk

Nedlagt 
landbrugsejendom 
på Nordals sælges.
stuehus 186 m2, 2800 
m2 grund. Havudsigt. 
Jordvarme/genvex. fi-
bernet. 25 min kørsel fra 
sønderborg/motorvej
Telefon: 74454319/23461519

FYN Assens/
Sanager Næs
Træsommerhus med 8 
sovepladser udlejes. Bille-
der kan mailes.
Telefon: 40832823

Oplev Krakow - 
lejlighed i centrum
fin lejlighed i pragtfuld 
by. 700m fra centrum, 2 
stuer/6 sovepl. kr. 1.800/
uge. Billige fly. Ring/skriv 
for info
Telefon: 24883152

Sort sol i Tøndermarsken.
lej marskgård. Vi har le-
dige dage midt i ugen 
- rabat!
Telefon: 74738604 
www.marskgaard.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 
 

bazar
    ikke-koMMercielle annoncer 

fra dlf-MedleMMer

lille Værløse Skole, furesø kommune

Frisk og dygtig barselsvikar søges

� ansøgningsfristen er den 17/08/12

Net-nr. 9402

lundehusskolen, københavns kommune

Tre engagerede lærere

� ansøgningsfristen er den 17/08/12

Net-nr. 9399

Skolen på la cours Vej, frederiksberg kommune

Lærer i dansk, engelsk og håndarbejde

� ansøgningsfristen er den 22/08/12

Net-nr. 9413

Skolen ved kongevej, Helsingør kommune

Lærer søges

� ansøgningsfristen er den 20/08/12

Net-nr. 9421

birkerød Privatskole, rudersdal kommune

Lærer til indskoling og mellemtrin

� ansøgningsfristen er den 22/08/12

Net-nr. 9426

Søholmskolen, ringsted kommune

Lærer søges

� ansøgningsfristen er den 23/08/12

Net-nr. 9393

Holbæk kommune

Pædagogisk-administrativ konsulent

� ansøgningsfristen er den 24/08/12

Net-nr. 9417

kommunikationscentret, Hillerød kommune

Synskonsulent til børn

� ansøgningsfristen er den 22/08/12

Net-nr. 9414

ilulissat, børne- og kulturforvaltningen, Grønland

Lærer i Ilulissat

� ansøgningsfristen er den 24/08/12

Net-nr. 9419

københavns Tekniske Skole, københavns kommune

Lærer til 10. klasse (genopslag)

� ansøgningsfristen er den 27/08/12

Net-nr. 9424
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Ålbæk v/Skagen Særpr. 
Uge 34 samt sept/okt
skønt kalmarhus ca 350 
m til super strand. Max 5 
pers + evt lille hund.stor 
stue /køkken, 3 vær + ba-
devær
Telefon: 98425640-61795640

Idyl v. Flensborg 
Fjord - egen strand!
storslået udsigt. 70m2. 
6pers. strand 5m, Græn-
sen 10km, golfbane 1km. 
Gode bade, fiske & vandre 
muligheder.
Telefon: 40313306 
www.5metertilvandet.dk

Dansk sprogskole på 
Costa del Sol sælges
Velfungerende skole med 
dansk 1.-9. kl. og prøveret 
til fA & fUA og spansk-
og engelskundv. sælges 
pgra pension.
Telefon: 36948207

Ferielejlighed ved Søerne 
44kvm m. 10kvm al-
tan udlejes for 2.800/
uge. 5.000/to uger. Dep. 
1.000. Udlejes i ugerne 
34, 35, 36.
Telefon: 24914233

Provencevilla - 
Middelhavsudsigt
la londe. enestående 
smuk beliggenhed. Rolige 
omgivelser. Velfungeren-
de bolig. Alle faciliteter.
Telefon: 55738131 
www.provence-valcros.dk

Fritidshus ved Store 
Bælt, Gørlev, sælges.
Velholdt træsommer-
hus 46m2,anneks 
12m2,carport.Ugenert 
grund,fin strand,1500 m.
Telefon: 40796733

Tæt på Vesterhavet med 
udsigt til Limfjorden
nyt sommerhus med al-
le bekvemmeligheder. 6 
senge i tre værelser. skov, 
strand, golf. Pris: 2.500-
4.000/uge
Telefon: 86271250 - 40104169

Ferien Rødhus
Hyggeligt, nyere som-
merhus i Rødhus (syd for 
Blokhus).
Telefon: 98225012 
www.glindvad.dk/roedhus

Sommerhus på 
Langeland
nyt sommerhus med 6 
sovepladser udlejes ved 
stengade strand.
Telefon: 29900553

Norma i Italien 
tæt på Rom
nyd dette 1500 tals 
charmernde byhus med 
plads til 6 personer . Rom 
kun 52 km væk. et ferie-
hus af de sjældne.
Telefon: 60226802 
www.casanorma.dk

Sommerhus Bornholm
skønt 8-10 personers 
sommerhus i sømarken 
m. spa. 250 m fra sand-
strand. 
Telefon: 21613446

Oplev soledgangen 
på Sjællands Odde!
lyst og charmerende, 
energivenligt, røgfrit s/h 
sommerhus udlejes. 2 
værelser, 4 sovepladser.
Telefon: 26700180 
https://picasaweb.google.com/ 
11250937904 0049187103/ 
FasanhusetSjLlandsOdde

Tæt på Vesterhavet med 
udsigt til Limfjorden
nyt sommerhus med al-
le bekvemmeligheder. 6 
senge i tre værelser. skov, 
strand, golf. Pris: 2.500-
4.000/uge
Telefon: 86271250 - 40104169

Hus i hyggelig 
haveforening i 
Kbh udlejes. 
130 kvm, senge til 6 på 
3 værelser. Børnevenligt 
område tæt på Valbypar-
ken, s-tog og bus. Uge 
29, 3500kr.
Telefon: 29823723

Feriehus med 
havudsigt i Lønstrup
Hus med opvaskema-
skine osv.
Pris  nu 3800 kr plus el. 
6 pers.
Telefon: 24947480

Bornholm - Rønne 
- sommerhus
Ældre, hyggeligt hus med 
2 soverum. Tæt på det 
fantastiske naturområde 
Galløkken og fin sand-
strand. 3500 kr/uge. 
Telefon: 27716446

Vesterhavet/Svinkløv
skønt stort stråtækt 
sommerhus udlejes. e-
mail:bk-andersen@hot-
mail.com
Telefon: 29 42 37 26 
www.bj-sommerhus- 
udlejning.dk 

Broager - Sønderjylland
Dejlig bylejlighed belig-
gende midt i byen, og dog 
tæt på naturen med læk-
re badestrande og vand-
restier. 
Telefon: 27130784

Ødegårdsferie i 
Blekinge, August
klassisk svensk ødegård 
beliggende på naturgrund 
udlejes. ledige uger: 31, 
32, 33. lejen inkl. vand & 
el: 3.200,-
Telefon: +45 53539335

LUFT & LYS ved 
Vesterhavet
Hyggeligt sommerhus i 
Rødhus (syd for Blokhus) 
midt i fredet og fredeligt 
klitområde, tæt på Ve-
sterhavet.
Telefon: 98225012

Sommerhus Bratten 
Strand nær Skagen
nymoderniseret som-
merhus. nyt badeværel-
se, spabad, nyt køkken, 
3 værelser. Børnevenlig 
strand 250 m.
Telefon: 20977623

Stressfri zone på 
Rømø/havudsigt
eksklUsIVT TIl BUnD-
PRIs! ferie, mini eller 
weekend? Du kan leje et 
nyt og smagfuldt indret-
tet feriehus på Rømø.
Telefon: 51764750

Charmerende lille hus/
anneks ved Limfjorden.
Gartnerbutik fra 1921,re-
staureret med bondehus-
vinduer/døre, vindfang, 
thekøkken,bad,hems og 
stue.
Telefon: 20816412

Sommerferie i Silkeborg
Hus med dejlig have ned 
til lyså udlejes i perioden 
9.-24. juli. 500kr/døgn. 4 
sovepladser.
Telefon: 21353602

Sommerhus tæt ved 
Skagen. Bratten Strand.
Virkelig dejlig sommerhus 
med god beliggenhed ud-
lejes. Moderne indrettet. 
3 soveværelser.
Telefon: 40733804

Efterårsferie på 
Christianshavn
Dejlig 3-vær. lejlighed 
udlejes i efteråret. Pris 
3.500 pr. uge. Max 5 
personer. 
Telefon: 22266304

rubrikannoncer

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.com

Skolerejser
med fagligt indhold
Se de mange rejsemål og priser på

kilroygroups.com

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.635,00 inkl. liftkort.

Fyns skole- og grupperejser
www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470 

www.jellingrejser.dk | info@jellingrejser.dk | 7587 2344

SkirejSer 2013
Tjekkiet – Spindleruv Mlyn – 6 dage  ............  fra 2.795,-
Inkl. busrejse, helpension, skileje, liftkort

Norge – gautefall,– 6 dage – .........................   fra 1.845,-
Inkl. busrejse, færge, skileje, liftkort

Forår 2013 
europaS STorbyer – ring og hør nærmere 
akTIoN og oplevelSe – fx. Tjekkiet 6 dage fra 1.845,-
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Så er vort nye katalog udkommet

“De bedste

grupperejser 

i Europa”

– ring efter gratis katalog

STORBYERNE
Amsterdam, Barcelona, Berlin, 

Budapest, Dublin, Krakow, Madrid 

Prag, Paris - stort set hele Europa

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

SKIREJSER TIL NORGE

STORBRITANNIEN
London og Edinburgh 

samt mindre byer i 

hele Storbritannien

AKTIVITETS-

TURE TIL 

NORGE,  

SVERIGE OG 

TJEKKIET

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

BERLIN
 Se alle rejser og bestil tilbud på smartphone: 
....se også www.alfatravel.dk
Se alle rejser og bestil tilbud på smartphone: Se alle rejser og bestil tilbud på smartphone: 

BUSREJSE - 3  dage/ 2 nætter fra kr.   .................698,- 
 
RUTEBUS - små grupper 3 dage/2 nætter........758,-
 
TOGREJSE - 4 dage/3 nætter fra kr.............. 1.158,-

FLYREJSE - 3 dage/2 nætter fra kr. ..............1.338,- 
Ekstra nætter kan tilføjes efter ønske.

Ring GRATIS 8020 8870 
info@alfatravel.dk - www.alfatravel.dk

“Berlin er noget nær det perfekte rejsemål 
for skolegrupper. -Kort transporttid, god og 
billig indkvartering og en enestående histo-
rie! Vi laver nu rejser ned til 3 dages varighed 
og kan I rejse i november, december og 
januar og februar får I de allerlaveste priser. ” 
Lise Sloth Pedersen, mere end 10 år med grupperejser

Kontakt f.eks Mette 
på tlf: 46 91 02 49
meeb@team-benns.com

Superpriser på skolerejser - med bus eller med fly

DERFOR SKAL DU VÆLGE TEAM BENNS:
Største udbud af rejsemål • Bedste priser på markedet • Kompetente og 
erfarne rejseeksperter • Stort fagligt program • Tryghed & sikkerhed for 
at rejsen gennemføres • Vi gør arbejdet for dig

Din rejse begynder på

Team-benns.com

Amsterdam • bus • 6 dage/3 nætter   fra kr.  1.335
Berlin • bus • 4 dage/3 nætter   fra kr.  730
Barcelona • fly • 5 dage/4 nætter   fra kr.  2.495
Budapest • bus • 6 dage/3 nætter   fra kr.  1.490
Dublin • fly • 5 dage/4 nætter   fra kr.  2.130

London • fly • 5 dage/4 nætter   fra kr. 2.150
Krakow • bus • 6 dage/3 nætter   fra kr. 1.460
Paris • fly • 5 dage/4 nætter   fra kr. 2.195 

Prag • bus • 6 dage/3 nætter   fra kr. 1.135
Prag • fly • 5 dage/4 nætter   fra kr. 1.775

730,-
pr. person

SUpERpRiSER
fra kr.

Idrætslejrskole
såvel som alm. lejrskole. To idrætshaller  

samt en svømmehal m.m.
SE NY HJEMMESIDE 

Han Herred FrItIdscenter
Brøndumvej 14-16, 9690 Fjerritslev

Telefon 98 21 11 90 · Fax 98 21 25 22
Email mail@hhfritid.dk

www.hhfritid.dk

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 
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WWW.LPPENSION.DK

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

Formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Kompagnistræde 22, 1208 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

Formand Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk

Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt 
fremmøde i a-kassens kontakttid. 

Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

EKSTRAORDINÆRE 
GENERALFORSAMLINGER
afholdes med medlemmerne i  
Lærernes Indkøbscentral,  
økonomisk forening,  
mandag den 3. september 2012,  
kl. 12.00 og kl. 16.00
 

Sted:  
LIC Malmø 
Krossverksgatan 7B 
216 16 Limhamn 
Sverige 

Dagsorden iht. vedtægter

Bestyrelsen

Huse fra 4-60 pers. Ialt 275 senge. 
Teltcamp, købmand, kro og lystbådehavn.

n   Bilfri og børnevenlig økologisk ø midt 
i Limfjorden

n   Lejrskole og kurser med eller uden 
pension

n   Veludstyret biologisk feltlaboratorium
n   Lejrskolemappe med historie, biologi, 

geografi og opgaver

Åbningsperiode i 2012: 
13. april – 12. oktober

Tlf. åben hele året: 
9867 6362

e-mail: livo@livo.dk
www.livo.dk

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Berlin  fra kr.  746
Cesky Raj   fra kr.  1.620
Prag   fra kr.  1.221
London  fra kr. 1.708

Krakow   fra kr.   1.271
Warszawa   fra kr.   1.312
Budapest   fra kr.   1.398

Kontakt os: www.vm-rejser.dk 36 98 19 39 & 75 16 42 15

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FormanD 
Lærer anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

sekreTariaTeT
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00  
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag  
kl. 8.30-16.30 og fredag  
kl. 8.30-15.30.

serViCeLinjen,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her 
kan du få oplyst, om du skal hen-
vende dig til kredsen, dlf/a, Lærer-
nes Pension mv., om kredskonto-
rets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag fra klokken 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

meDLemshenVenDeLser
Henvendelser om pædagogiske, 
økonomiske og tjenstlige forhold 
skal ske til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete 
sager om arbejdsskader og psy-
kisk arbejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, un-
derstøttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

konTingenTneDsæTTeLse 
eLLer -FriTageLse
kan søges af medlemmer, der er 
ledige, har orlov eller er på barsel, 
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på  
www.dlf.org 

Lån
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 3369 6300, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

Uskolet er Folkeskolens bagside med opdigtet satire, som er inspireret af små og store begivenheder i tiden. Enhver lighed med  
tilværelsen, virkelige personer og nulevende hændelser er tilfældig og for det meste ikke med vilje. Ingen af de personer, som optræder  
i artiklerne, kunne finde på at gøre eller sige sådan i virkeligheden.
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Så kan de lærer det / 19

Lærer, der har slappet 
af i trekvarte bukser, 
stribet T-shirt og 
sandaler hele ferien, 
finder det behageligt 
at være tilbage i  
arbejdstøjet, trekvarte 
bukser, stribet T-shirt 
og sandaler.
 

Men fik Mathilde så 
brugt sit tysk, da 
hun var i Berlin? Næ.
 

Tur til Ikea feriens 
dramatiske højde-
punkt, erkender  
natur/teknik-lærer.
 

Overraskende  
solbrændt kollega 
pludselig lidt lækker?

 
Selv om det selv-
følgelig er skønt at 
være væk og slappe 
af og holde fri, mener 
dansklærer, er  
hverdagen altså også  
pissenederen.

De elever, som nu vender tilbage 
til skolebænken, er i løbet af de 
sidste ugers sommerferie blevet 
en del mindre kvikke, end de var 
før ferien – mere præcis 21 pro-
cent dummere. Det viser en ny 
undersøgelse, som også doku-
menterer, at eleverne ikke mindst 
i indskolingen er blevet op til 48 
procent mere forkælede. 

     Den 36-årige lærer i matematik 
Mette Friis genkender problemet. 
»Det er det samme hvert år efter 
ferien. Min 6. klasse nåede for ek-
sempel først 5.-klasse-niveauet 
omkring efterårsferien«, fortæller 
matematiklæreren, som dog også 
selv har været nødt til at repetere 
metoden til, hvordan pokker det nu 
er, man dividerer.  

De seneste års nedskæringer på skoleområ-
det bør anskues på en anden, mere positiv 
måde end hidtil. Sådan lyder i hvert fald 
opfordringen ved skoleårets start fra de po-
litiske partier, der har medvirket til at gen-
nemføre spareplanerne. »Jo, der har da nok 
været temmelig mange skolelukninger, og ja, 
også en del fyringsrunder og den slags. 2,5 
milliarders besparelse på tre år lyder måske 
også af meget«, kommenterer en politisk 
ordfører. »Men i stedet for hele tiden at dis-
kutere kvantiteten af besparelserne så lad 
os nu sammen forsøge at fokusere mere på 
kvaliteten af dem«. 

Ordføreren vil ifølge eget udsagn gøre sit 
til, at der i det nye skoleår etableres en mere 
konstruktiv tone i dialogen med lærerne, idet 
han tilføjer: »Eller I hvert fald med dem, der 
stadig er i job«.

Politikere: lad 
os nu fokusere 
på kvaliteten  
i besparelserne

Danske skoleelever gennemsnitligt 
21 procent dummere efter ferien

Så kan de lærer det / 19

Der

Tilmeld din klasse og læs mere på www.Tivoli.dk/skoler

Hvad sker der med din puls, når du suser 63 meter 
ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det samme på vej 
op i Ballongyngen, som du vejer på vej ned? Hvor 
hurtigt svømmer fiskene og hvor meget energi 
bruger forlystelserne?

Dét og meget andet skal dine elever udforske, måle 
sig til og gøre rede for til Faglige Dage i Tivoli. 
Opgaverne lever op til Undervisningsministeriets 
Fælles Mål. Faglige Dage i Tivoli bliver til i  
samarbejde med Skoletjenesten.

Faglige dage i Tivoli giver sTejl læringskurve hos dine elever

pris 50 kr. pr. elev inkl. enTré og Turpas

7.-10. klasseR  
og gymnasieR 
3-21 sep. 2012

Læringskurve på

5g
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Tilmeld din klasse og læs mere på www.Tivoli.dk/skoler

Hvad sker der med din puls, når du suser 63 meter 
ned i det Gyldne Tårn? Vejer du det samme på vej 
op i Ballongyngen, som du vejer på vej ned? Hvor 
hurtigt svømmer fiskene og hvor meget energi 
bruger forlystelserne?

Dét og meget andet skal dine elever udforske, måle 
sig til og gøre rede for til Faglige Dage i Tivoli. 
Opgaverne lever op til Undervisningsministeriets 
Fælles Mål. Faglige Dage i Tivoli bliver til i  
samarbejde med Skoletjenesten.

Faglige dage i Tivoli giver sTejl læringskurve hos dine elever

pris 50 kr. pr. elev inkl. enTré og Turpas

7.-10. klasseR  
og gymnasieR 
3-21 sep. 2012

Læringskurve på
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Sig’natur – gør det  
sjovt at lære naturfag!

Sig’natur er et nyt, inspirerende  
system til natur/teknik. Der er fokus på  
elevernes egen aktivitet og nysgerrighed. Sig’natur kombinerer 
bog og it i et dynamisk samspil, og skaber moderne rammer for 
den naturfaglige undervisning. 

Bog, it og masser af praktisk arbejde
I elevbogen møder eleverne spændende naturfaglige emner, 
og på hjemmesiden er der instruktioner til praktiske opgaver, 
it-baserede opgaver, en digital logbog og meget mere.  Sig’natur 
kombinerer det bedste fra bogen med det bedste fra it.

Fokus på faglig læsning 
Faglig læsning er en integreret del af systemet. Tekster, layout 
og struktur er bearbejdet i forhold til faglig læsning.

Læs mere og prøv Sig’natur 
Du kan læse meget mere på sig-natur.dk. Her kan du også 
bestille et gratis prøveabonnement, downloade et særtryk og 
afprøve det første kapitel.

•	 Bog, it og masser af praktisk arbejde

•	 Fokus på faglig læsning
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2Naturfag  ·  3.-9. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Sig’natur består af:

•	Elevbog
•	sig-natur.dk
•	Lærervejledning
•	Tavlebog.

NYHED
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SE HELE 

PROGRAMMET, 

OG TILMELD 

DIG PÅ 

MIT.DANSKLF.DK

DET 
DIGITALE 
DANSKFAG 
FOKUS PÅ UDFORDRINGER 
OG MULIGHEDER

Jeg savner 
gode ideer 

til at bruge den 
interaktive 

tavle!

Hvordan får jeg 
litteraturarbejde 
og digitale medier 

til at fungere 
sammen?

Hvordan får 
jeg eleverne og 
mundtligheden 
involveret i min 
undervisning?

Hvor langt 
er arbejdet 

med de digitale 
afgangsprøver?

mit.dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 3379 0010

Kurset afholdes tre steder i landet:
SILKEBORG den 25. september
ODENSE den 27. september
KØBENHAVN den 4. oktober
Alle steder fra 9.00-17.00

Pris: 
Kr. 800 for medlemmer
Kr. 1.100 for alle andre
Prisen er ekskl. moms

Mød medieeksperter, danskeksperter og forfattere 
– og bliv klædt på til at anvende de digitale medier i din 
danskundervisning.
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