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MATLAB

Lad eleverne lære matematik i Matematik- 
Laboratoriet, MatLab – Gyldendals nye  
matematiksystem!

■	 Indeholder	konkrete	læringsmål	skrevet	ud	fra		

	 Forenklede Fælles Mål	

■	 En	undersøgende	og	problemorienteret	tilgang		

	 til	matematikken

■	 Bygger	på	forskning	i,	hvordan	børn	lærer	matematik

■	 Et	tæt	samspil	mellem	bog	og	web

MATEMATIK	0.	KLASSE

Se	mere	på matlab.gyldendal.dk
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Hanne Birgitte Jørgensen,  
Ansv. chefredAktør

hjo@dlf.org

De gange, hvor vi her på Folkeskolen har citeret undervisningsminister Christine 
Antorini for denne vurdering af inklusionsøvelsen i folkeskolen, kan ikke tælles på to 
hænder. Antorinis holdning er, at penge fra specialundervisningen bør følge med over i 
almenundervisningen.  

Men vi har aldrig fået svar på, om det så er sket.
Nu er der gået tre år, siden loven blev ændret med det formål at knække kurven, 

hvor flere og flere elever blev flyttet over i specialtilbud, men vi er ikke kommet nær-
mere på et svar ud over rapporter fra enkelte kommuner.

Men generelt har ministerens svar mere haft karakter af besværgelser a la »det er 
ikke en spareøvelse« end en energisk indsats for at finde ud af, hvad der egentlig er 
sket. Det står i parentes bemærket i stærk kontrast til regeringens øvrige bestræbelser 
på at evaluere, kvantificere og undersøge alt og alle. 

Nu er der så – endelig – kommet en undersøgelse, hvor man kan læse svaret. Den er 
bestilt af ministeriet, og den virker meget lødig inden for de rammer, der er sat op.  

Her kan ministeren sort på hvidt læse to fakta, som bør gøre indtryk.
Først den massive mangel på støtte til de elever, som er flyttet til almenklassen. Seks 

ud af ti elever, som er overflyttet, får støtte i deres nye klasse. Det vil sige, at de midler, 
som er sparet, ved at eleverne ikke længere går i et specialtilbud, bliver brugt andre 
steder på skolen eller i kommunen. Måske til at lappe huller på vejene?

»Det er bekymrende«, siger Antorini nu til Politiken og 
lover at tale med KL og skoleforligskredsen om det. Endelig. 
Tre år efter at loven blev vedtaget. Det gør ondt at måtte 
kalde det et fremskridt, men det er det.

Tallet for den manglende støtte dækker så endda over et større tal. For i undersø-
gelsen ser forskerne kun på elever, som har gået i specialtilbud og derefter er kommet 
tilbage til en almindelig klasse. Såkaldte »tilbageførte« elever.

Men i de tre år siden lovens vedtagelse er der formentlig kommet mange nye elever 
med særlige behov, som aldrig har fået et specialtilbud, fordi de hele tiden blot har 
befundet sig i almenklassen. I løbet af få år vil denne type undersøgelse faktisk slet ikke 
give mening, fordi der kun vil være få elever, som kan betegnes som »tilbageførte«.

Det andet bekymrende faktum er, at undersøgelsen viser, at de elever, som har gået 
i specialtilbud, tilbageføres til klasser, hvor der i forvejen er problemer. Altså til klasser 
og elever, hvor den sociale arv i forvejen er tung.  

Det er den klassiske omvendte Matthæus-effekt, som netop i forhold 
til inklusionselever for længst burde være opvejet af massiv målrettet 
støtte. I øjeblikket taber vi alt for mange børn – fordi 
politikerne bruger skyklapper i stedet for 
kikkert. Nu er det dokumenteret sort på 
hvidt. Så mangler vi bare noget hand-
ling. Det kan kun gå for langsomt. 

Frisk luft
»Drop det evindelige hun-
deslagsmål om skolepo-
litikken (…) og foretag en 

engangsinvestering i stør-
relsesordenen maksimum 

fem procent af skolens 
årlige udgifter i ordentlig 

ventilation på alle landets 
skoler. Voila: Syv procent 

højere Pisa-score …«.
niels Christian sauer

Elevplaner
»Mål: Eleven skal blive så 
dygtig, som eleven kan. 

Middel: Eleven skal arbej-
de med sine læringsmål 

for at blive så dygtig, som 
eleven kan.

Fokusområder: Eleven skal 
arbejde med de områder, 
eleven ikke er så dygtig, 

som eleven er, på«.
tomas Hansen

Trivselsundersøgelse
»Mit barn bliver nu trænet  

i at spionere på sine  
lærere, og i stedet for vel-
vilje og imødekommenhed 
skal hun vurdere lærerens 
evner som lærer. Det helt 

modsatte af, hvad vi  
opdrager til«.
Maud Pedersen

Det er ikke en 
spareøvelse 
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Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
– vi passer på dig –

LYDER DET FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT?
Husforsikringen og ulykkesforsikringen i 2013. Rejseforsikringen i 2014. Og her i 2015 

vores indboforsikring. Alle gode gange fire er vores forsikringers pris og dækning samlet set  
blevet kåret som bedst i test af forbrugerbladet Tænk Penge.

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 11 77 55.
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– en del af LB Forsikring

LÆRERSTANDENS
BRANDFORSIKRING
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Det har vi også! Alle vores systemer er solide, udfordrende og 
velafprøvede og brugt af mange tusinder lærere allerede.

Har du høje krav til
dit matematiksystem?
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MATEMATIK 0.-10. KLASSE

Et system, hvor de centrale faglige pointer præsenteres i en 
kontekst, så eleverne har bedre mulighed for at tilegne sig 
forestillinger om de matematiske begreber, før der øves og 
trænes. Masser af digitale ressourcer på kontextplus.dk.

Klar til juni: 2., 5. og 7. klasse

Vores systemer er bl.a. populære fordi:

• Vi hele tiden fornyer dem, så de lever op til de seneste Fælles Mål.

• Du får en undersøgende og problemorienteret tilgang til matematikken.

• Vi gør det vedkommende og motiverende for eleverne at lære matematik.

• Du får komplette undervisningsforløb, der er lette at gå til 
 og nemt kan tilpasses din undervisning.

Endnu en klassiker, der er ved at blive fornyet til forenklede 
Fælles Mål. Systemet tager udgangspunkt i de matematiske 
kompetencer og giver eleverne faglige udfordringer på 
alle niveauer.

Klar til skolestart: 1. og 8. klasse

Få en aktiv og varieret undervisning, hvor der er særlig 
fokus på elevernes forskelligartede tilgange til læring. 
På MitFormat.dk kan eleverne arbejde med selvrettende 
evaluering og differentieret værkstedsundervisning. 

Klar til skolestart: 8. klasse

4
Michael Wahl andersen  Bent lindhardt   

rikke saron dalsGaard  Michael Poulsen AlineA
MATeMATiK Kernebog/Web

M
A

TeM
A

TiK
 K

er
n

eb
o

g
/W

eb
 4

A
lin

eA

 er en ny udgave af matematiksystemet KonteXt og opfylder kravene i de nye læringsmål for 

Folkeskolen.

 er et fagligt solidt lærebogssystem med en gennemtænkt og afprøvet struktur.

Eleverne føres fra virkeligheden og hverdagssproget ind i matematikkens verden. De centrale faglige 

pointer præsenteres i en kontekst, så eleverne har bedre mulighed for at tilegne sig forestillinger om de 

matematiske begreber før der øves og trænes.  Der er fokus på varierede skriftlige arbejdsopgaver og 

varierende arbejdsformer, der underbygger en differentieret tilgang til elevernes læring.

Kapitlerne i 
 

Hvert kapitel i den nye udgave Kontext+ bevarer strukturen fra Kontext, men tilføres nye elementer.

• Der indledes med et 2-siders oplæg til klasseaktivitet og klassesamtale samt synliggørelse af læringsmål.  

• Der indgår et øget brug af digitale værktøjer fx regneark og GeoGebra.  

Se efter ikonerne               
             s

om refererer til filer i web-delen på www.kontextplus.dk.

• Der er flere nye praktiske, eksperimentelle og legende opgaver på Aktivitetsopslaget. Her spilles, måles, 

undersøges, bygges – aktiviteter, som kan anvendes til den understøttende undervisning. 

• ”Viden om”-siderne  samler op på matematikken og sætter faglige sammenhænge på plads. Siderne 

suppleres med ”Viden om”-film, som findes i web-delen på www.kontextplus.dk.

• De afsluttende breddeopgaver indeholder et bredere udvalg af enkle færdighedsopgaver og 

problemløsende opgaver.

• Eftertanken indeholder fagligt diagnosticerende test og elevernes kommunikation af egen viden.  

De diagnosticerende test – EVA ark – findes i web-delen på www.kontextplus.dk. Til elevens 

dokumentation af egen viden inddrages multimodale virkemidler.

• De otte matematiske kompetencer indgår synligt og præciseres i lærervejledningen, der er en del af 

Lærerresurse. 

Ved køb af klassesæt af kernebogen, får eleverne adgang til arbejdsark, applets, GeoGebra-filer, Excel-filer, 

film, serviceark m.m. via www.kontextplus.dk.

Til 4. klasse hører følgende materialer:

• Kontext+ 4, Kernebog/web

• Kontext+ 4, Lærervejledning/web

• Flexbog, KonteXt+ 4

• www.kontextplus.dk

ISBN 978-87-23501-714

9788723501714_omslag.indd   1

19/05/14   13.39

Se hvilke klassetrin, der er på vej,
og læs mere om systemerne på alinea.dk

ALINEA

A
LIN

EA

Dorte Kofoed

Lene Junge

Malene Schott Christensen

Klaus Petersen

Stine Dunkan

Tina Ritter

8Format er et fleksibelt grundbogssystem med fokus på aktiv 

værkstedsundervisning og brug af læringsstile, der 

tilgodeser elevernes foretrukne måde at lære på.

Format 8 består af følgende:

 • Elevbog/Web – inkl. DitFormat med digitale resurser til elevbogen, samt   

  elevdelen af MitFormat, der indeholder digital evaluering og værksteder.

 
• Format 7 - 9, Materialekasse til hele udskolingen.

 
• Lærervejledning/Web – inkl. DitFormat med digitale resurser til elevbogen,   

 
 samt lærerdelen af MitFormat.

Format 8 indeholder den matematik, der er beskrevet i de nye forenklede Fælles Mål.  

Bogens kapiteloverskrifter går igen igennem hele udskolingen.

Format 7 - 9, Materialekassen indeholder konkrete materialer til 

værkstedsundervisningen til hele udskolingen.

Lærervejledning/Web indeholder faglig-pædagogisk rådgivning samt 

kommentarer til opgaverne i alle kapitler.

www.alinea.dk

ISBN 978 8723 50604 7

9 788723 506047

ALINEA

TOMAS HØJGAARD JENSEN · LENE HVILSOM LARSEN · BO BOISEN PEDERSEN · HELLE THORBJØRNSEN

GRUNDBOG/WEB

MATEMATRI 7

alinea.dk • Telefon 3369 4666

144570 p58-60_FS0915_Uskolet.indd   60 30/04/15   11.47
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i n d h o l d

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

REDSKABER TIL 
 MATEMATIK

Et værktøj, der hjælper dig til at vurdere elevernes kom-
petencer i matematik i slutningen af 0. klasse. Afdækker 
elevernes kunnen bl.a. inden for følgende områder:

•  Talrækken og talrækker 
•  Antalsforståelse 
•  Talsymbol 
•  Talgenkendelse 

•  Addition og subtraktion 
•  Flest/færrest 
•  Mønstre og former 
•  Skrive tal og regnestykker

HÅNDBOG OM MATEMATIK I 
GRUNDSKOLEN
Læring, undervisning og vejledning
Af Peter Weng og Michael Wahl Andersen 
(red.) 
374,40 kr.

Spark til din fagudvalgsformand 
og få ham/hende til at investere 
i denne vigtige sag.

 – Steen Ehlers, Folkeskolen

MATEMATIKVURDERING 
0. KLASSE
Af Inger-Lise Heinze og 
Karina Lehmann Kemner

MATEMATIKVANSKELIGHEDER 
Tidlig intervention
Af Lena Lindenskov og Peter Weng 
366,40 kr.

Et praktisk redskab til at kortlægge 
og styrke elevers matematiske 
begrebsudvikling inden for de ti 
basale matematiske områder.

Priserne er ekskl. moms.

Et godt udgangs-
punkt for at tilret-
telægge matematik-
undervisningen, så 
den tilgodeser den 
enkelte elev.

NU MED 
NORMER OG 

DIGITALT 
SCORINGS-
PROGRAM

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

26

Klogere i gitterly
 Mød en lærer, der 
har valgt at under-

vise indsatte. 

Status fra  
lærerhverdagen
»nu har jeg beslut-
tet, at jeg er lærer 

– uanset vilkårene«.   
folkeskolen har for 
tredje gang i dette 
reformår 1 besøgt 
lærer Helle Breilev 

fra fladsåsko-
len i næstved og 
susanne Ander-
sen på 4kløver-
skolen i nyborg.  

6

T E M A

10

Ny lærerrolle 
REfoRmEn 
gøR dig til  
læRingslEdER 
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læreren skal styre
Interview med professor Morten Mis-

feldt, der sammen med andre for-
skere med Målpilen har forsøgt at 

udvikle et værktøj, som hjælper den 
enkelte lærer med at skabe et sam-
spil mellem de mål, der er vedtaget 

for skolen, og lærerens arbejde med at 
opstille mål for egen undervisning.

 

Upædago-
gisk politik

fordelingen af 
ordførerskaber på 

Christiansborg 
foregår efter for-

ældede pædago-
giske principper.

læs Morten Rie-
manns satire.

Skal du opgraderes?
•	 Med lene til  

afklaringssamtale. 

•	 skal læreren til 
eksamen?

•	 Det koster at få del 
i puljepengene.

35
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»Forbereder I noget hjemme?« spurgte Helle 
Breilev for nylig nogle kolleger på Fladså-
skolen i Næstved. »Ja«, lød svaret. Og skal 
hun være ærlig, har hun også selv de seneste 
måneder måttet kaste håndklædet i ringen 
nogle gange. Læseprøver, skriftlige opgaver, 
stavearbejde og en digital engelskaflevering 
havde for nylig hobet sig op i en så stor 
bunke, at hun ikke længere kunne se nogen 
anden mulighed end at bryde sine principper 
og inddrage en hel weekend til at få klaret 
rettearbejdet.    

»På samme tid gav det rigtig god og rigtig 
dårlig samvittighed«, fortæller Helle Breilev, 
som Folkeskolen besøger for tredje gang dette 
skoleår. 

Foråret er kommet, men på samme måde 
som med hjemmearbejdet er Helle Breilevs 
oplevelse af sin generelle lærerhverdag præ-
get af en hel del ambivalens. Lærernes ja til 
Overenskomst 2015 er et eksempel på den 
splittelse, hun ofte føler.        

»Hovedpunktet for mig var og er, at læ-
rerne ønsker at forberede og efterbehandle 
deres arbejde bedre. Og det kræver altså 
mere tid. Ikke bare en hensigtserklæring om 
at samle den eksisterende tid i nogle blokke«.  

Med den begrundelse stemte Helle Breilev 
nej ved urafstemningen. Hun havde ellers 
virkelig efterlyst argumenter for at kunne 
stemme ja, da hun kunne mærke, at der var 
»jastemning« blandt hendes kolleger. Mange 
ville gerne undgå en ny konflikt, fornemmede 
hun. 

»Men hvorfor skal vi vente tre år på at gøre 
noget ved det, der ikke fungerer, når der er 
en masse, der sagtens kunne udpeges nu?« 
spørger Helle Breilev, mens hun kigger ud ad 

F Ø R S T E  Å R  M E D  R E F O R M E N

»Jeg er lærer  
– uanset vilkårene«
Det seneste skoleår har langtfra givet lærer Helle 
Breilev anledning til at tro, at der er lys forude for 
skolen. Men at stille sig på bagbenene er ikke en 
mulighed.

TeksT LiSE  FRaNk

foTo HaNNE  LOOp

Helle Breilev er 5.b’s lærer i fire fag, historie, dansk, en-
gelsk og billedkunst. Udsmykningen af de udtjente stole 
og fortællingerne om deres nye liv er et tværfagligt dansk- 
og billedkunstprojekt.

144570 p06-09_FS0915_1._aar_efter_reformen.indd   6 30/04/15   13.57



Følg to lærere et år
En reformeret skole og en ny  

arbejdstidslov er ny virkelighed for lærere  
over hele landet. Folkeskolen følger i det  

nye skoleår de to lærere Helle Breilev,  
Fladsåskolen, Næstved, og Susanne  

Andersen, 4kløverskolen,  
Frørup-afdelingen,  

Nyborg.
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vinduet, hvor en  skarp forårssol kaster sit 
næsten hvide lys på Fladsåskolens grå fliser. 
Hun fortæller, at hun i forlængelse af overens-
komstresultatet overvejede at melde sig ud af 
Danmarks Lærerforening. 

»Men hvis jeg meldte mig ud af DLF, så 
ville det ligesom være cementeret, at jeg er 
en del af konkurrencestaten og én, der bare 
kæmper for mig selv. Så vil jeg hellere håbe 
på, at jeg bliver positivt overrasket«, siger 
Helle Breilev og tilføjer et øjeblik efter: 

»Nu har jeg besluttet, at jeg er lærer – uan-
set vilkårene«.  

Lærer med anhængertræk  
Ude blandt eleverne lader Helle Breilev sig 
heller ikke mærke med sin bekymring for de 
næstkommende skoleår. Hun tvivler ikke på 
sin evne til at undervise, og hun ved, at hun 
kan navigere i kaos, når det indimellem bliver 
nødvendigt. 

»Jeg har en stålsat tro på, at jeg kan få 
eleverne til at lære noget, uanset om vi er i et 
rum med alverdens teknik eller står i en afri-
kansk landsby i skyggen af et træ«, siger hun.    

Da Folkeskolen kigger ind i hendes 5. klas-
se en tilfældig torsdag eftermiddag, er der 
da heller ingen tegn på usikkerhed at spore. 
På smartboardet kan alle se dagsordenen for 
dobbeltlektionen, der begynder med, at ele-
verne henter deres billedkunstprojekt fra bib-
liotekets udstillingsområde. Her midt blandt 

bogreolerne står 18 udtjente 
stole, der har fået nyt liv gennem 
elevernes udsmykning af dem. 

Mens Gustav slæber på en 
kontorstol, der har spaghetti 
hængende ud af sin frådende 
æggebakkemund, kommer Mie 
bærende på »Sonja« – en kvinde, 
der går med lyserød læbestift og 
ryger 20 smøger om dagen. Til 
hver stol hører en historie, og 
de seneste uger har det været 
børnehaveklasseelevernes opgave 
at matche stol og fortælling, når 
Helle Breilevs 5. klasse har læst 
højt fra deres kunstprojektbeskri-
velser. Men i dag kan eleverne 
tage stolen med hjem, medmin-
dre de ikke har plads. Så vil Helle 
hente sin trailer og køre stolene 
på genbrugsstationen på vej hjem 
fra skole. 

Syge kolleger og elever  
Selv har Helle Breilev ikke været slemt ramt, 
men flere af hendes kolleger har de seneste 
måneder haft usædvanligt mange pletvise 
sygedage. Der er også en del langtidssygemel-
dinger på skolen. Så der er nok arbejde til alle 
vikarerne, kan Helle Breilev lidt tørt konsta-
tere. Sygefraværet er selvfølgelig noget, der 
bekymrer hende og gør hende ked af det på 
hendes kollegers vegne. Men så må hun igen 
håbe på, at det er hende, der tager fejl, og at 
overenskomstresultatet faktisk vil forbedre 
lærernes arbejdsmiljø. 

Hvad den nye arbejdstidsaftale vil få svæ-
rere ved at forandre, er elevernes sygedage. 
I Helle Breilevs 5. klasse har hun og klassens 
matematiklærer kunnet registrere, at syge-
fraværet blandt eleverne er steget en hel del 
i forhold til sidste skoleår. Det kan undre, da 
eleverne i en trivselsmåling giver udtryk for, 
at de er glade for at gå i skole, glade for deres 
kammerater og glade for deres lærere. Men 
Helle Breilev kan ikke lade være med at tro, 
at eleverne på samme måde som lærerne er 
påvirket af de lange dage på skolen.    

»Tidligere havde jeg det så-
dan, når jeg vågnede med ondt i 
halsen, at jeg godt kunne tage op 
og undervise fire lektioner, for så 
ville jeg kunne tage hjem og sove 
bagefter. Men i dag kan det være 
på en onsdag, hvor jeg skal være 
på skolen til 16.45, og så tager jeg 
måske ikke af sted. 

  Jeg tænker, at noget af 
sygefraværet for eleverne kan 
forklares på samme måde. Det er 
en lang dag at være her til klok-
ken 15«. 

igen ikke noget valg 
Men hvorvidt det er reformen 
eller arbejdstidsloven, der skal 
have skylden for skolens udfor-
dringer, er egentlig underordnet 
for Helle Breilev. Begge dele er 

vilkår, som hun bliver nødt til at tilpasse sin 
lærergerning i forhold til. På samme måde 
indstiller hun sig positivt på sin skoles næste 
store udfordring. Det er netop blevet beslut-
tet, at der skal ske en fusion med Korskilde-
skolens udskoling, hvilket i praksis betyder, at 
Fladsåskolens 150 7.-9.-klasseelever bliver til 
250 fra august. 

»Der bliver officielt meldt ud, at der er plads 
til dem. Jeg kan ikke rigtig se det. Men igen har 
vi ikke noget valg. Så den tager vi også«, siger 
Helle Breilev. Hendes blik er fast. 
freelance@dlf.org 

Jeg har en stålsat  
tro på, at jeg kan  
få eleverne til at  
lære noget.
Helle Breilev
Fladsåskolen

Læs også
Læs tidligere bragte artikler fra Helle 
Breilevs lærerliv på folkeskolen.dk:  
•  Tilbage på arbejde: »Det er uvisheden, 

jeg vil af med«
•  »Det sværeste er at svigte eleverne«

  50 år.
  Lærer, Fladså- 

skolen, Næstved.
  Uddannet i 1989 

på Det Nødven-
dige Seminarium 
i Tvind.

Helle Breilev
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På 4kløverskolen i Frørup ved Nyborg hænger 
en række plancher på lærerværelset. De har 
overskrifter som »vilkår«, »mig selv«, »ledel-
sen« og »gode historier«. På hver planche har 
lærere og pædagoger sat en række små sedler. 
De er et led i afdelingens antistresskursus.

»Det handler om at tale hinanden op, om 
omsorg og trivsel. Om at prøve at udelukke 
dét, vi ikke kan gøre noget ved«, som en af 
lærerne forklarer. Og der er brug for kurset. 
Afdelingen har været hårdt ramt af sygdom i 
dette skoleår. Lærer Susanne Andersen, som 
Folkeskolen har besøgt et par gange tidligere, 
har været én af de sygemeldte.

»Jeg har altid tænkt, at jeg 
var et tolerant menneske, men 
alligevel kunne jeg ikke accep-
tere, at jeg selv kunne gå ned 
med stress«, siger hun.

»Lige nu har jeg det bedre, 
end jeg har haft længe. Også 
bedre end da lov 409 begyndte. 
Jeg har fået arbejdsglæden tilba-
ge. Nu glæder jeg mig til, at jeg 
skal på arbejde om morgenen – 
og til at jeg skal hjem igen«.

Susanne Andersen fortæller, 
at det har været en proces at 
lære at sige nej. Ikke at skulle 
have sine fingre med i alt muligt 
og at sige nej til arbejdsopgaver. 
Det har været svært.

»Kerneopgaven med ungerne 
har jeg fundet igen. At tegne 
den udvikling med børnene er 
det vigtige i lærerjobbet. Jeg 
elsker mit arbejde. Men du så 

mig ikke i november og december. Dengang 
var jeg parat til at tage ind til nærmeste Netto 
og søge et arbejde dér«.

ikke god til at bede om hjælp
Susanne Andersen understreger, at det ikke 
er lov 409, der er skyld i, at hun gik ned med 
stress. Men det var lov 409, der blev udløse-
ren for sygdommen.

I begyndelsen af december havde hun 
fået omlagt sit skema. Hun var blevet frata-
get AKT-arbejdet (adfærd, kontakt, trivsel), 
posten som it-vejleder og familieklassen. Til 
gengæld havde hun fået et par timer i fordy-
belsescafeen, så hun mente, at alt var i orden.

»Men det var hverken forebyggende eller 
helbredende. Det var kun et plaster på såret. 
Jeg har ikke været god til at række hånden ud 

og bede om hjælp«.
Hun fortæller, at hun dengang 

græd i bilen til og fra arbejde, og 
at hun sov dårligt om natten. Hun 
talte flere gange med den daglige 
leder uden at formå at gøre for-
ståeligt, hvor dårligt hun egentlig 
havde det. For hun forstod det 
ikke selv.

»Onsdag den 10. december rin-
gede jeg til min leder. Jeg hostede, 
havde ondt i brystet, og mit blod-
tryk var helt vanvittigt. Min læge 
sagde, at jeg ikke ville komme på 
arbejde på denne side af jul, men 
jeg ringede til lederen og sagde, 
at jeg ikke kom torsdag og fredag. 
Min klasse skulle gå Luciaoptog 
fredag, og det var ellers mit an-
svar. Det var rædsomt«.

Det endte med en sygemelding 
til efter jul. Så døde hendes far. 

»Alle sagde til mig, at jeg 
skulle vente længere med at gå på 

arbejde. Men jeg var jo ikke syg, mente jeg. 
Jeg har det dårligt med at trille tommelfingre 
hjemme, og jeg var bange for at gå en tur og 
møde nogle af forældrene«.

Opfattes som nederlag
Aftalen blev, at hun skulle begynde på arbej-
det i uge 4. De første to dage med vikaren og 
derefter alene. 

»Onsdag på vej til arbejde løb tårerne ned 
ad mine kinder. Jeg ville ringe til skolen, men 
besluttede at tage derover og tale med lede-
ren. For ellers ville jeg ikke komme hen på 
skolen igen, tænkte jeg«.

Hele vejen i forløbet har Susanne Ander-
sen gået til psykolog. Kredsen var også med 
til en samtale på skolen. Det var guld værd.

»Endelig lukker jeg 4kløverskolen ned. Så 
sov jeg, og sov – og så sov jeg lidt mere«, for-
tæller hun med et smil.

Hun var sygemeldt fra december til vinter-
ferien. Så startede hun langsomt op.

Hun har haft mange samtaler med le-
deren. Det har været vigtigt for hende at 
fortælle, at hun ikke kan høre dét, som skole-
lederen egentlig siger. Forventning bliver hørt 
som et krav. At gå fra, hvis det ikke fungerer 
en dag, vil hun opfatte som et nederlag. Der-
for ændrer de på måden. 

»Hvor har jeg spændt ben for mig selv 
mange gange. Men da jeg hører, at min vikar 
kan være med i alle mine undervisningstimer, 
så tænker jeg: ’De vil mig! De tror på, at jeg 
kan komme tilbage’«. 

De aftaler, at hun ikke har sine to ugentlige 
tysktimer, da hun begynder på arbejdet igen. 
Dem tager vikaren. Men hvis hun har en god 
dag, så går hun med. Det fungerer godt. 

arbejdede en dag i påsken
Susanne Andersen har sine lange undervis-
ningsdage mandag og fredag. De tre andre 

Efter stresssygemelding: 
»Nu har jeg det godt«
Susanne Andersen har fået arbejdsglæden tilbage, og skolens medarbejdere er i 
gang med et antistresskursus. Her handler det om at tale hinanden op og prøve at 
udelukke det, de ikke kan gøre noget ved.

TeksT HELLE  LauRiTSEN 

foTo HuNg TiEN Vu

 

  47 år.
  Lærer på Frørup-

afdelingen på  
4kløverskolen.

  Uddannet fra  
Odense Semina-
rium i 2000 med  
linjefag i historie, 
matematik og 
hjemkundskab.

SuSanne  
anderSen
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ugedage har hun nogle gode blokke til forbere-
delse. Og så har de en lokal aftale på skolen, så 
alle lærere må flekse fem timer om ugen. 

»Efter seks undervisningstimer mandag 
kan jeg ikke forberede mig en time. Jeg kan 
ikke fordybe mig på det tidspunkt. Jeg kan 
holde et møde, og ellers flekser jeg. Så kan 
jeg møde klokken 7 tirsdag eller onsdag i ste-
det«, siger hun.

»Her i påsken gjorde jeg noget, jeg ville 
have forsvoret. Jeg arbejdede en dag. Jeg ud-
arbejdede elevplaner – og det gav mig en vel-
signet ro. Nu er jeg så i gang med at arbejde 
de timer af i fleksen«.

»Jeg har været igennem en erkendelses-
proces: Ja, jeg er lærer, og jeg er god til det. 
Så skal jeg lære at skære andet fra«.

Susanne Andersen er stadig arbejdsmiljø-
repræsentant og skal på kursus dagen efter. 
Hun er glad for, at kurset »Sæt stress til vægs« 
begyndte på hendes første arbejdsdag efter 
sygemeldingen. 

»Jeg synes, vi er gode til at spørge til hin-
anden, og kurset er godt. Jeg tror ikke, at man 
bliver rask efter at have været stressramt, 
men man kan lære at navigere i det kaos, der 
er omkring en. Jeg er blevet lydfølsom, og 
min hukommelse og koncentration er ramt«, 
fortæller hun.

Medarbejderne på skolen havde i første 
omgang skrevet en del på planchen med »vil-
kår«. Men kursuslederen sagde, at det ikke 
var vilkår. En del af det var ledelsens ansvar. 

Et tilbagevendende problem på skolen 
er, at netadgangen ikke fungerer. Som i dag, 
hvor ingen ved, hvor personalemødet skal 
holdes, fordi de ikke kan komme på nettet. 
Susanne Andersen ved heller ikke, hvem der 
skal være vikar for hende, når hun skal på 
kursus. Det står alt sammen på intra.

 Vi gør børn fortræd
Denne eftermiddag har hun valghold i 
billedkunst. Der er 11 piger fra 4.-6. klasse. 
De tegner, maler, fniser og taler om den lejr-
skole, de skal på om halvandet år. På vej fra 
billedkunstlokalet stikker hun lige hovedet 
ind i klasseværelset og sikrer sig, at duksene 
er i gang med at rydde op. Siger farvel til 
eleverne. 

Susanne Andersen stemte nej til Overens-
komst 15 – for ellers kunne hun ikke se sig 
selv i øjnene. 

»Jeg vil nødigt lyde højtravende, men man 
er altså i gang med at gøre folkeskolen for-
træd. Den bløder, fordi man hele tiden skub-
ber ansvaret nedad. Jeg ser både lærere, der 
kæmper for at overleve i systemet, og lærere, 

der stortrives. Mit ønske er, at der bør være 
loft over antallet af undervisningstimer og så 
et minimum på forberedelsestiden«.

Men man gør også nogle elever fortræd i 
skolen, mener hun. Mange af de inkluderede 
elever trives slet ikke.

»I inklusionens navn gør vi nogle børn 
fortræd. Jeg skal navigere i et system, der gør 
nogle børn ondt. Det er ubehageligt. Der er 
så mange børn, der slet ikke burde være her, 
men burde have et andet og bedre tilbud«, 
siger Susanne Andersen. 
hl@dlf.org

»Jeg elsker mit arbejde. Men i november og december 
var jeg parat til at tage ind til nærmeste Netto og søge et 
arbejde dér«, siger Susanne Andersen.

Følg to lærere et år
En reformeret skole og en ny  

arbejdstidslov er ny virkelighed for lærere  
over hele landet. Folkeskolen følger i det  

nye skoleår de to lærere Helle Breilev,  
Fladsåskolen, Næstved, og Susanne  

Andersen, 4kløverskolen,  
Frørup-afdelingen,  

Nyborg.

Læs også
Læs tidligere bragte artikler med  
Susanne Andersen på folkeskolen.dk
•   »Jeg forbereder mig ikke, jeg klargør  

undervisningen«
•   »Vi følger lov 409 og så alligevel ...«
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Læringsdesigner, tekniker, undervisnings-
ekspert, læringsleder, gammeldags faglærer, 
fleksibel, professionel lærer.

Sådan svarer en håndfuld eksperter på 
spørgsmålet: Hvilken lærerrolle kræver folke-
skolereformen?

Størst enighed er der om betegnelsen læ-
ringsleder. Forstået på den måde, at lærerens 
hovedopgave i den nye skole ifølge reformen 
er at lede elevernes læringsprocesser frem 
mod de nye, forenklede Fælles Mål.

En enkelt ekspert nævner kritisk sans som 
det vigtigste element i lærerrollen i dag. Nem-
lig evnen til at sortere i de alt for mange krav, 
som forvaltninger og Folketinget trækker ned 
over hovedet på lærerne i disse år. Mere om 
det senere. Først læringslederen.

»Politikerne har med reformen bestemt, 
at Fælles Mål skal være læringsmål«, fastslår 
professor i pædagogisk sociologi ved Aarhus 
Universitet Jens Rasmussen, der har været 
med til at formulere rammerne for de nye 
Fælles Mål.

»Det betyder, at lærerens nye rolle bliver 
at lede elevernes læring. Læringsledelse er 
derfor en rigtig betegnelse for lærerens rolle 
i dag. Det er en lærer, der kan sine fag og sin 
fagdidaktik, og som kan tilrettelægge en un-
dervisning, der er stimulerende for elevernes 

læring, og som har øje for, hvor eleven skal 
hen fagligt«, tilføjer han. 

Det er læringslederens opgave at ned-
bryde de Fælles Mål til mål for kortere forløb 
og sætte tegn, der viser, om eleven kommer 
hen til delmålet, og eventuelt justere under-
visningen i forhold til elevens læreprocesser 
undervejs, forklarer Jens Rasmussen.

»Og læreren skal være i stand til at lede 
læringen, så den kommer forskellige elever i 
møde. Det vil sige, at undervisningsdifferen-
tiering er mindst lige så vigtig nu som før«, 
fastslår han.

Faktisk er rollen som læringsleder ikke 
helt ny, den har været på dagsordenen, siden 
Fælles Mål blev indført i 2003, påpeger Jens 
Rasmussen. Men med folkeskolereformen og 
de nye Fælles Mål er det blevet tydeligere, at 
læreren skal være leder af elevernes lærepro-
cesser.

»Det nye er, at elevernes udbytte er kom-
met i centrum. Succeskriteriet er ikke læn-
gere, om læreren har undervist i stoffet, men 
om der er kommet læring ud af det. Om ele-
verne har fået det udbytte af undervisningen, 
som det forventes«, uddyber han.

»Og det er meningen, at Fælles Mål skal 
styre læreprocesserne. Der er blevet færre 
mål, og de er blevet tydeligere. Fælles Mål 

ny rolle som lærer:  
LæringsLederen
Læreren skal sørge for, at eleverne lærer det, der står i Fælles Mål. Det er  
kravet fra Christiansborg. Det er ikke nok at undervise eleverne.

er et styringsredskab. De er samfundets eller 
politikernes udtryk for, hvad befolkningen 
kan forvente af den offentlige skole«.

En teknisk lærerrolle
»Undervisningsekspert« og »læringsdesigner« 
er de to lærerroller, som lektor i pædagogisk 
filosofi ved Aarhus Universitet Thomas Rømer 
læser ud af reformen og debatten om den.

»Begge betegnelser er knyttet til Hatties 
filosofi. Det er en meget teknisk lærerrolle, 
der passer til en skole, hvor fagene er define-
ret ved læringsmål, som eleverne skal score 
højt i forhold til«, siger Thomas Rømer, der 
har modtaget Holger-prisen for sine kritiske 
uddannelsespolitiske bøger og blogindlæg 
om den aktuelle uddannelsespolitiske tænk-
ning.

Thomas Rømer mener, at der er tale om et 
opgør med formålsparagraffen i folkeskolelo-
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T e m a  o m  l æ r e r ro l l e n  
e r  s k r e v e T  a f  
J o h n  v i l ly  o ls e n ,  
es b e n  C h r i sT e n s e n  o g  
m i e  b o rg g r e e n  W i n T h e r 
i l lu sT r aT i o n :  
P e r n i l l e  m ü h l baC h  
foTos :  l a rs  J u sT  o g  
P e T e r  h e l l es  e r i ks e n

dLF:  
S ko l e n  h a r  b r u g  fo r  
p ro fe ss i o n e l l e  l æ re re  
 » S i d e  13

Lærerer Faring:  
M å l s t y re t  u n d e r v i s n i n g       
k ræve r  s p ro g l i g  p ræ c i s i o n   
 » S i d e  14

eLever:  
D e n  b e d s te  l æ re r  e r  s j ov
 » S i d e  16

a n To r i n i :  
Fo l ke s ko l e re fo r m e n  e r  e n 
l æ r i n g s re fo r m
 » S i d e  18

T e m a  » » » »
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ven, som slår fast, at skolen skal skabe »ram-
mer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så 
elevene udvikler erkendelse og fantasi og får 
tillid til egne muligheder og baggrund for at 
tage stilling og handle. Folkeskolen skal forbe-
rede eleverne til deltagelse, medansvar, ret-
tigheder og pligter i et samfund med frihed 
og folkestyre. Skolens virke skal derfor være 
præget af åndsfrihed, ligeværd og demokra-
ti«. Et skjult opgør.

»Paragraf 1 nævnes aldrig i udmeldin-
gerne. Der er ingen referencer til den i do-
kumenterne fra KL – for eksempel ’Nysyn 
på skolen’ – eller andre steder. Den tekniske 
lærer er den eneste, der findes. Det er lidt 
synd«, siger Thomas Rømer.

Folkeskolen har nemlig et bredere dannel-
sessyn indbygget i formålsparagraffen, mener 
han. Paragraffen har således ikke kun fokus 
på kundskaber og færdigheder, men også på 
lyst til at lære, kulturel forståelse på tværs af 
landegrænser og forståelse af mennesket i 
forhold til naturen samt på den enkelte elevs 
alsidige udvikling.

 »Det er ikke et åbent opgør, men en lige-
gladhed. Kommunerne er forpligtet af para-
graf 1, men har koblet den fra og har koblet 
sig af det, som en skole og en lærer er og har 
været i 100 år«, siger Thomas Rømer.

Det gør læreren til en tekniker, der er løs-
revet fra holdninger og værdier, mener han. 
En læringskirurg. En metodetekniker. 

Hvad vil det gøre ved folkeskolen?
»Læreren bliver en tekniker, og det vil 

opløse skolen, som vi kender den. Skolen 
bliver bare en ministeriel struktur. Der vil 
heller ikke være noget folk i folkeskolen. 
Skolen bliver en læringsmuskel, hvor for 
eksempel frikvartererne ses som et mellem-
rumspotentiale, der skal bruges til andre for-
mål, nemlig læring. De bevægelser, børnene 
foretager, skal fremme læring. Skolen bliver 
en læringsmaskine, der kører på Fælles Mål. 
Det er utroligt i Grundtvigs eget land«, siger 
Thomas Rømer.

»I gamle dage betød en skolereform ikke 
så meget, for skolen var, som den hele tiden 
havde været. Men her er der reformeret i 
detaljer. Det bliver en omvæltning. En kultur-
revolution. De skriver jo også manifester«, 
tilføjer han med henvisning til projektet om 
Ny Nordisk Skole forud for reformen, der 
resulterede i et manifest om en ny skole.

Er den gammeldags faglærer på vej tilbage?
For skolehistorikeren Keld Grinder-Hansen 

er billedet ikke så entydigt. Reformen stritter 
nemlig i forskellige retninger, mener han: Der 
er de nye Fælles Mål, som i hans øjne kalder 
på en gammeldags faglærer.

Men der er også kravene om åben skole 
og tværfaglighed, som kræver en moderne, 
fleksibel  lærer.

»Hvis reformens primære mål er at løfte 
det fagfaglige, så kan vi lige så godt vende 
tilbage til faglæreren med en grundbog, den 
tekniske lærer. Men er det virkelig det, man 
ønsker politisk? Der er jo også intentioner i 
reformen om, at skolen skal åbne op til det 
omgivende samfund. Og intentioner om, at 
eleverne skal lære på mange forskellige må-
der«, siger Keld Grinder-Hansen, der for nylig 
udgav en fagbog om den danske lærer gen-
nem 1.000 år.

»Hvis det ender ud i ren fagfaglighed, 
vil det sandsynligvis betyde, at læreren vil 
standardisere sin produktion og genbruge 
den år efter år. Men jeg tror ikke, det er det, 
politikerne vil have. De vil have det hele, og 
det kræver fleksible, professionelle lærere, 
der kan samarbejde med pædagoger og 
kolleger og med lokale erhvervsledere og 
foreningsfolk, samtidig med at de styrker det 
fagfaglige«, tilføjer Keld Grinder-Hansen, der 
efterlyser en afklarende værdidebat om refor-
men og skolen.

For forskningschef ved Via University 
College Andreas Rasch-Christensen har de 
forskellige elementer ét sigtepunkt, nemlig 
læringsmålene. 

Lektiecafeer, understøttende undervis-
ning, bevægelse, samarbejde med lokalsam-
fundet – alt sammen skal læreren organisere 
i forhold til Fælles Mål, som Andreas Rasch-
Christensen forstår reformen.

Lærerens rolle bliver således at lede ele-
vernes faglige læring, mener han i lighed med 
de øvrige eksperter. Men han mener også, at 
reformen lægger op til, at læreren skal lede 
eleverne i deres personlige udvikling og sørge 
for, at de trives.

»Det er en lærerrolle, vi har talt om i flere 
år, men reformen kan med sine målsætninger 
understøtte den«, siger han.

Kommune og skoleleder må skaffe tid 
Men skal reformen lykkes, kræver det tid, 
mener Andreas Rasch-Christensen. Tid til 
samarbejde med kolleger og pædagoger og 
andre samarbejdspartnere. Og tid til analyse 
af egen praksis, tid til at tænke over den og 
tid til at udvikle den.

»Det kan være en god ide at forberede sig 
sammen for eksempel. Men der skal være tid 
til det. Og logistikken og de fysiske rammer 
skal også være i orden. Når skolelederen læg-
ger skema, bør han tænke på, at lærerne skal 
have tid til og fysisk mulighed for at mødes 
med hinanden og andre samarbejdspartne-
re«, siger Andreas Rasch-Christensen, der var 
arbejdende formand for den mastergruppe, 
som gav anbefaling til undervisningsministe-
ren om, hvordan rammen for forenklingen af 
Fælles Mål skulle se ud.

»Og for eksempel lektiecafeer – hér er 
ideen, at læreren kan differentiere læreproces-
serne, men så skal der etableres rum, hvor det 

ElEvEnS læringSuDbyttE 
Skal i cEntruM
De tidligere Fælles Mål, som blev indført i 2003, 
var undervisningsmål, der beskrev den overordnede 
hensigt med undervisningen. De bliver nu erstattet 
af nogle nye Fælles Mål, der beskriver, hvad eleverne 
skal kunne til slut. De nye Fælles Mål kaldes derfor 
for læringsmål.

I aftaleteksten, der ligger til grund for den nye 
skolereform, står der således i et kapitel med over-
skriften »Fokus på udvikling af undervisningen«:

»Fælles Mål præciseres og forenkles med hen-
blik på at sikre læringsmål, som sætter elevernes 
læringsudbytte tydeligere i centrum, og som under-
støtter skolens arbejde med målstyret undervisning. 
Tydelige mål for elevernes læring skal bidrage til at 
øge det faglige niveau for både fagligt stærke og 
svage elever.

Præciseringen skal blandt andet medføre, at 
må  l ene understøtter skoleledernes arbejde med 
målstyret undervisning og lærernes arbejde med 
planlægning, gennemførelse og evaluering af under-
visningen«.
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kan lade sig gøre. Og der skal være mere end 
én lærer til 50 elever, som vi har set nogle ste-
der. Der skal være flere lærere med forskellig 
faglighed, hvis det skal lykkes«, uddyber han.

»At skaffe rammerne, det bliver den store 
udfordring. Der ligger en stor opgave på sko-
lelederens og forvaltningens bord«, fastslår 
Andreas Rasch-Christensen.

Den kritiske lærer
Den kritiske lærer, der selvstændigt kan tage 
stilling og skille skidt fra kanel. Sådan bør den 
nye lærerrolle se ud set med professor Per 
Fibæk Laursens øjne. Han har blandt andet 
skrevet bogen »Den autentiske lærer«.

»Kommunale forvaltninger, Folketinget og 
medier har skruet forventningerne til lærer-
rollen enormt meget op i de senere år, så 
det, der i dag først og fremmest er brug for, 

er evnen til at tage kritisk stilling og sortere 
i alle de forventninger. Lærerne kan umuligt 
leve op til det hele, de må sige nej til noget 
af det«, siger Per Fibæk Laursen, der sidder i 
Danmarks Evalueringsinstituts (Eva) ekspert-
gruppe vedrørende god undervisningspraksis.

Men lærerne skal vel overholde skoleloven? 
»En rapport fra Eva i 2012 viste, at lærerne 

betragter Fælles Mål som vejledende. Altså: 
Selv om målene faktisk er bindende, går 
lærerne til dem, som om de er vejledende. 
Lærerne tager dem med andre ord ikke alt 
for højtideligt, og det synes jeg er et sund-
hedstegn. Det er en nødvendig tilgang for at 
overleve i det skolesystem, vi har i dag«. 

Andre eksperter, vi har talt med, siger, at 
reformen stiller krav om, at læreren skal være 
læringsleder?

»Man kan definere lærerrollen på mange 

måder, og læringsleder er udmærket. Det har 
læreren sådan set altid skullet være. Men det 
at være kritisk vurderende er blevet et vigtigt 
aspekt ved lærerrollen i de senere år, hvor 
ambitionerne på lærernes vegne er blevet 
skruet så voldsomt i vejret«.

»Vi ser jo mange tegn på stress blandt læ-
rere for tiden. Sygefraværet er øget, og mange 
lærere tager deres afsked. Det viser, at mange 
føler sig kraftigt presset, og én måde at over-
leve det pres på er at blive mere kritisk og 
selektiv, i forhold til hvilke forventninger man 
tager mere afslappet, og hvilke man tager 
alvorligt«, siger Per Fibæk Laursen. 
jvo@dlf.org, esc@dlf.org, mbw@dlf.org

DLF:  
skolen har brug for Professionelle lærere
En professionel lærer, der tænker selvstændigt og tager fagligt velbegrundede beslutninger i un-
dervisningen – det er, hvad elever og skoler har brug for, mener Danmarks  Lærerforening.

Undervisningen i folkeskolen 
skal være læringsmålstyret, me-
ner undervisningsminister Chri-
stine Antorini. Og læreren skal 
følgeligt være læringsleder for 
eleverne i deres læreprocesser.

Formanden for skole- og ud-
dannelsespolitisk udvalg i Dan-
marks Lærerforening, Bjørn Han-
sen, vil hellere tale om den pro-
fessionelle lærer. En lærer, der 
qua sin uddannelse og erfaring 
løbende vurderer, hvad eleverne 
har brug for i undervisningen for 
bedst muligt at kunne udvikle 
sig fagligt og personligt.

»Vi har altid skullet tage 

hensyn til, hvad eleverne skal 
lære, og har så planlagt under-
visningen efter det: Hvordan gør 
jeg som lærer det bedst? Hvilke 
metoder kan jeg bruge, for at 
eleverne når hen til målene?« 
tilføjer han og læser op fra Læ-
rerforeningens principprogram 
om den professionelle lærer: 

»Det er lærerens ansvar, at 
undervisningen sigter mod at 
opfylde de fastlagte målsætnin-
ger og rummer en faglig progres-
sion. Inden for de fastlagte mål 
og rammer foretager den profes-
sionelle lærer valg af indhold og 
metode i undervisningen«.

»Selvfølgelig er det sådan, vi 
skal arbejde, også nu. Jeg kan 
ikke se, at det skulle være ander-
ledes«, siger Bjørn Hansen.

»Vi skal stadig hele tiden 
holde os for øje, at det er den 
professionelle lærers ansvar at 
beslutte, hvad der er bedst i en 
given situation. Læringsmål-
styret undervisning kan være én 
måde at gøre det på, men man 
kan også arbejde på andre måder 
i folkeskolen. Det kommer an på 
elevens behov. Den professionel-
le lærer tager hensyn til elever-
nes behov«, fastslår han.   f
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»Hvorfor tror du, at du er her?«
Da Anne-Mette Hedensted, der er dansk-

lærer på Dalmose Skole, som ligger syd for 
Slagelse, stillede spørgsmålet til en inklusi-
onselev, der lå på gulvet og legede kylling, 
kunne drengen ikke svare. »Han så helt un-
derlig ud i hovedet«, og læreren måtte selv 
komme med svaret – det handler om at blive 
dygtigere og i danskundervisningen om at 
læse og skrive.

»Det tror jeg ikke var gået op for ham«, 
fortæller Anne-Mette Hedensted om episo-
den. I dag arbejder hun som resten af Dal-
mose Skole med synlig læring og målstyret 
undervisning. Og det har skabt fokus, fordi 
eleverne nu i højere grad ved, hvad de skal 
gøre for at flytte sig. Også drengen, der ikke 
kunne svare på, hvorfor han var i skole.

»Urolige elever er blevet mere rolige. Det 
er også blevet tydeligt for inklusionseleverne, 
hvorfor de er her. Jeg har for eksempel op-
levet en elev, der har haft meget fokus på 
at ville være god til at skrive. Og det at han 
har rykket sig i skrivning, har også generelt 
givet ham blod på tanden«, siger Anne-Mette 
Hedensted. Hun har oplevet, at skiftet til 
målstyret undervisning har gjort hende mere 
præcis i sine instruktioner og tydeligere som 
klasseleder.

»Vi har talt om det på et lærermøde. Tidli-

Lærererfaring:
    målsTyreT undervisning       
       kræver sProglig PræCision

Elever og forældre får færten af, 
hvad og hvordan der skal læres, og 
det rykker, fortæller to lærere, der ar-
bejder med målstyret undervisning. 

Også idræt er et fag, hvor der skal læres. med den målsty-
rede undervisning oplever Per Holm-Hansen, at læringen i 
faget bliver mere tydelig.

T e m a :  D E n  n y E  L æ r E r r o L L E
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gere har vi snakket meget om den sociale triv-
sel, og at trivslen skal være der, før eleverne 
kan lære noget. Men det kan godt være, at 
det ikke altid er sådan. Der er også en faglig 
trivsel, der kan gøre, at man bliver accepteret 
i klassen«, siger Anne-Mette Hedensted.

Præcise mål er tidskrævende
Men det kræver tid at forberede undervisnin-
gen på en helt ny måde. Målstyret undervis-
ning kan hjælpe eleverne til selv at bygge bro 
mellem det, de har lært, og det, som de skal 
til at lære. Men i arbejdet med læringsmål er 
det underforstået, at målene er klare, og at de 
sprogligt er formuleret på en måde, der giver 
mening for eleverne. 

Helle Plauborg, der er ansat som ph.d.-stu-
derende ved Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik ved Aarhus Universitet, har skrevet 
kapitlet »Klasseledelse og målstyret undervis-
ning« til bogen »Folkeskolen efter reformen«. 
Heri skriver Helle Plauborg, at den gængse 
litteratur om målstyret undervisning har som 
præmis, at målene er forståelige og klare. Og 
netop arbejdet med at skabe meningsfulde 
mål for eleverne er ifølge Anne-Mette Heden-
sted en udfordring.

»Det tager tid at udarbejde præcise og 
konkrete mål. Og jeg synes, det er svært med 
progressionen. Hvem siger, at eleverne følger 
den samme progression?« spørger hun og 
fortæller, at hun er i gang med et forløb om 
nyhedsartikler til mellemtrinnet. Her overve-
jer hun, hvad der er det grundlæggende, og 
hvad der kommer derefter – og hvilke begre-
ber forstår elever og forældre? Den sproglige 
præcision er en forudsætning for, at lærings-
målstyret undervisning skal have en effekt, og 
opgaven ligger hos lærerne.

Til gengæld giver den målstyrede forbere-
delse nye muligheder i selve undervisningen.

»Jeg har været så fokuseret på, hvad jeg 
gerne vil, og det har givet plads til, at jeg kan 
observere meget mere, hvad der sker i klasse-
lokalet. Jeg synes, det har været interessant, 
at det har givet en sikkerhed på det faglige 
fokus, inden jeg er gået til timen, at det har 
skabt et overskud hos mig i forhold til at ob-
servere nogle andre ting end normalt«, siger 
Anne-Mette Hedensted.

Bevidsthed om læring øger selvtilliden
Per Holm-Hansen er tillidsrepræsentant og 
udskolingslærer på Dalmose Skole – for ham 
har arbejdet med målstyret undervisning 

været den største positive forandring i hans 
35 år som lærer.

»Jeg kan se det værdifulde i, at eleverne 
ved, hvad det er, de er ved at lære. Vi kan gå i 
dialog om, hvad der skal til, for at eleven læ-
rer det. Og hvis det ikke lykkes, kan jeg stille 
mig selv spørgsmålet: Er det noget i min kom-
munikation, der har gjort, at det er kikset? 
Hvordan kommer vi videre til næste trin?« 
siger Per Holm-Hansen, hvis erfaringer med 
målstyret undervisning stammer fra matema-
tik i udskolingen. Her er der sket et skift, hvor 
eleverne har færten af, hvad de skal lære. 
Han oplever, at de bevæger sig fra at være 
elever hen imod at være studerende, der i 
højere grad bruger fagtermer, og som har fået 
en forståelse af, hvordan de flytter sig. 

»Vi øger selvtilliden hos eleverne, der for 
eksempel kan se, at de kan fire gange så me-
get efter en måneds undervisning. Så bliver 
man lidt gladere for at gå i skole dagen efter«, 
siger Per Holm-Hansen og peger på gevinster i 
forhold til relationen til forældrene, hvor han 
med fokus på læringsmål tydeligt har kunnet 
forklare, hvad eleverne skulle lære, og hvad 
forældrenes rolle var i skolearbejdet.

»Forældre siger: Hvor er det dog fedt, at 
vi kan se, hvad du vil med vores unger, og 
hvad der kræves af os. Forældre vil gerne 
deres børns bedste i skolen, og de vil gerne 
det fagligt bedste for deres børn«, siger Per 
Holm-Hansen.

Anne-Mette Hedensted har i forældresam-
taler oplevet, at den målstyrede undervisning 
giver fokus til forældresamtalerne.

»Hvor det måske tidligere har været en 
overordnet snak, er jeg blevet mere præcis 
og handlingsanvisende: Så forældrene er gået 
derfra med noget, som de kan bruge, fordi 
jeg selv ser flere detaljer i elevernes læring og 
progression«, siger Anne-Mette Hedensted.

Stadig plads til åbninger
En undervisningstime er et rum, hvor der 
kan opstå ting, som læreren måske ikke 
kunne forudse i sin forberedelse. Og med den 
målstyrede undervisning ligger der netop, 
at læreren vil have eleverne et bestemt sted 
hen. Men betyder det så, at læreren skal 
lukke ned, hvis undervisningen bevæger sig 
væk fra den retning, der blev sat i forberedel-
sen? Anne-Mette Hedensted har lagt mærke 
til, at hun ikke så let lader sig føre ad faglige 
sidespor, som hun gjorde tidligere. Og det 
kan være problematisk.

»Jeg vil stadig have plads til at åbne op for 
spændende faglige diskussioner. Så kan det 
godt være, at der er de her læringsmål, men 
så skal målene justeres, alternativt vender vi 
tilbage til dem senere – jeg opfatter ikke det 
målstyrede som noget, der skal have lov til at 
styre hen over faglige diskussioner«, siger hun 
og fortæller, at det handler om motivation. 
»Hvis ikke jeg holder åbningen, så tror jeg, 
at jeg mister noget motivation hos eleverne. 
Hvis jeg kan se, at de får nogle tanker og bli-
ver kreative om et eller andet inden for det 
her emne. Det kan være gavnligt for motiva-
tionen, at jeg har mål med, men også at der 
skal være plads til åbninger og justeringer af 
målene, så der tages hensyn til, hvor eleverne 
er henne i det faglige stof«, siger Anne-Mette 
Hedensted.

Per Holm-Hansen sondrer mellem åbne 
og lukkede opgaver i sin matematikundervis-
ning.

»Jeg laver ikke kun de ting, der er evidens 
og effekt på: Jeg holder fast i de gode ting, jeg 
gjorde før, de er jo ikke blevet dårlige, fordi 
der er kommet noget nyt«, siger han. 
esc@dlf.org

anne-mette Hedensteds elever skal selv vurdere, i hvor 
høj grad de har tilegnet sig stoffet. Hvis de har en stor 
forståelse, er der meget liv på planeten, og omvendt hvis 
der ikke er.
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Det kan godt være, at læreren i ministeriets verden allerede er skiftet ud med en »læringsleder«, hvor de  
Fælles Mål er i centrum. Men eleverne vægter stadig nogle andre værdier, når de sætter ord på Danmarks 
bedste lærer.

Hvad er opskriften på en god lærer, hvis 
man spørger eleverne? Sjov, engageret og 
smilende, hvis man skal tro på de tillægsord, 
der bliver brugt til at beskrive de indstillede 
lærere til Politikens Undervisningspris. Folke-
skolen har foretaget en uvidenskabelig optæl-
ling af de tillægsord, der forekommer oftest 
i 74 indstillinger af otte forskellige lærere. Og 
der er et ord, der går igen mange gange: Sjov 
– eller bøjninger af ordet – optræder hele 59 
gange.

At »sjov« bliver brugt til at beskrive den 
gode lærer, overrasker ikke Martin Führ, 
der som ph.d. og humorforsker er tilknyttet 
Aalborg Universitet. Martin Führ er cand.
pæd.psych.aut. og arbejder til daglig som sko-
lepsykolog i Guldborgsund Kommune, hvor 
han oplever humorens betydning for positiv 
trivsel og læring.

»Når læreren skaber et miljø, hvor der er 
god stemning, bliver eleverne motiveret for 
læring. Og det, at en lærer kan grine med sine 
elever, gør, at han eller hun højnes i elevernes 
agtelse«, siger Martin Führ. 

Det er dog vigtigt, understreger Martin 
Führ, at det er autentisk, hvis en lærer skal 
bruge humor i klasserumssituationer, hvis det 
skal gøre noget godt for deres læring. 

»Når man i klassefællesskabet kan grine 
over et mislykket forsøg på at løse en opgave, 
er det heller ikke ’farligt’ for eleverne at 
prøve igen«, siger Martin Führ.

Lysten til at lære
På Center for Ungdomsforskning har forsker 
Mette Pless kigget nærmere på, hvad der mo-
tiverer udskolingselevernes læring. Hun kan 
godt genkende ordlyden fra indstillingerne i 
sin egen undersøgelse, der både understøtter 
og udbygger humorforskeren Martin Führs 
pointer. 

»Vores forskning viser, at læreren har en 
betydelig og vigtig rolle i forhold til elevers mo-
tivation og lyst til at lære. Men de er heller ikke 
omnipotente (almægtige, redaktionen)  – der er 
mange faktorer, der spiller ind«. 

»Relationsmotivation« beskriver Mette 
Pless som det, der driver eleverne i skole. Det 
kan være venner, lærere, god stemning eller 
andre ting, der giver dem lyst til at møde op. 
For nogle elever smitter det af på lysten til at 
lære, men det gælder ikke alle. Derfor kalder 
Mette Pless kortlægningen af unges lyst til 
læring en »kompleks proces«. 

Selvom det er mange ting tilsammen, der 
gør en forskel for, om eleverne har lyst til at 
lære, har Mette Pless og hendes kolleger fun-
det ud af, hvilke værdier der betyder noget 
for eleverne

»Det er lærere, der er engagerede, glade 
for deres fag og giver noget af sig selv. Og så 
er det vigtigt for eleverne, at deres lærer inte-
resserer sig for dem både fagligt og socialt«.

Netop de kvaliteter går igen i tilfældigt 
udvalgte indstillinger til Politikens Undervis-
ningspris, som Folkeskolen har kigget på. Her 
er »glad«, »respekt« og »engageret« alle til-
lægsord, der beskriver elevernes bud på Dan-
marks bedste lærer. Men ordet »sjov« er Mette 
Pless også selv stødt på i sin forskning.

»Jeg tolker det ikke sådan, at lærerne skal 
lave standup i klasserne. I stedet tror jeg, 
at udtrykkene dækker over lærere, der er 
afslappede, er rummelige, udviser en form 
for distance til sig selv og ikke er så selvhøj-
tidelige. Det kan være en god indgangsvinkel 
til at skabe en relation til eleverne, men det 
er vigtigt, at det faglige ikke går tabt«, siger 
Mette Pless. 

elever:  
den bedsTe lærer er sJov

Det, at en lærer 
kan grine med 
sine elever, gør, 
at han eller hun 
højnes i elever-
nes agtelse. 
Martin Führ 
skolepsykolog
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Når vinderen af Politikens Undervisnings-
pris 2015 udpeges, har Mette Pless en finger 
med i spillet. Som en del af dommerpanelet til 
grundskoleprisen vægter hun netop den svære 
balancegang mellem det faglige og det sociale 
samt evnen til at favne den brede elevgruppe, 
når Danmarks bedste lærer skal findes. Men 
vægter ordet »sjov« noget som helst?  

»I panelet ser vi på elevernes motivation 
for indstillingerne, men vi er også fokuseret 
på lærere, der rykker noget. Det er derfor 
ikke nok at være en sjov lærer og skabe god 
stemning i sin klasse, hvis ikke der er en kob-
ling til fagligheden«, fortæller Mette Pless. 

Længe leve professionsidealet
Ud fra indstillingerne til undervisningsprisen 
lader det til, at det er professionsidealets vær-
dier, der betyder noget for eleverne og deres 
forældre. Lise Tingleff Nielsen er forsknings-
chef på professionshøjskolen UCC og sidder 
ligesom Mette Pless i juryen, der skal finde 
frem til den bedste lærer anno 2015. Hun 
mener, at der er en god grund til, at lærernes 
personlighed bliver fremhævet. 

»Læreren som person står mere til skue 
end før, og der er også kastet mere lys på, 
hvad en lærer skal kunne. De møder et øget 
krav om at kunne forklare deres pædagogiske 

og didaktiske faglighed, og denne faglighed 
handler om langt mere end at kunne ind-
drage humor«, understreger Lise Tingleff 
Nielsen. 

Selvom skolen med reformen er blevet 
mere styret af mål og resultater, er der stadig 
plads til den »humoristiske« lærer, mener 
Lise Tingleff Nielsen. 

»Jeg ser ikke, at der er et modsætningsfor-
hold mellem at have humor i sin undervis-
ning og leve op til folkeskolereformen. Det 
vigtigste er at kunne møde eleverne, hvor de 
er, og understøtte meningsfulde læreproces-
ser. Man skal derfor ikke stemples som en 
dårlig lærer, fordi man ikke er sjov. Men ofte 
er det heldigvis sådan, at det sker helt af sig 
selv, fordi det er sjovt at lære noget menings-
fuldt«, siger Lise Tingleff Nielsen. 
mbw@dlf.org

Hvilke tillægsord var de mest brugte om lærerne i 
indstillingerne til Politikens Undervisningspris 2015? 
Se her:

Sjov: 59

Smilende: 15

Engageret: 13

Humoristisk: 12

Glad: 11

Ordene er baseret på 74 tilfældigt udvalgte indstillin-
ger. Ordene optræder i forskellige bøjninger og er brugt 
til at beskrive lærerens personlighed eller undervisning.

ElEvErnES topFEM:  
SåDan bESkrivEr DE  
SupErlærErEn
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T e m a :  d e n  n y e  l æ r e r r o l l e

Har du svært ved at forstå folkeskolereformen 
sådan helt i dybden? – så kan du få hjælp af 
chefen selv i dette interview, undervisnings-
minister Christine Antorini. Hun giver to 
nøgler. Vi kan kalde dem Store Nøgle og Lille 
Nøgle:

Skolerne skal flytte deres fokus fra pensum 
til læring. Fra hvad eleverne skal lave, til hvad 
de skal lære. Det er den jordrystende foran-
dring, forklarer ministeren. Det er den Store 
Nøgle. 

Lille Nøgle handler om undervisningsdif-
ferentiering, som kom sammen med 1993-sko-
leloven, der endegyldigt indførte den udelte 
enhedsskole i Danmark. I stedet for at dele 
eleverne i klasser efter fagligt standpunkt 
skulle de nu gå i den samme klasse, og lære-
ren skulle  differentiere undervisningen, så 
alle kunne følge med. Det var udtænkt ved et 
skrivebord, og det har vist sig svært i praksis 
at differentiere undervisningen ude i klasse-
lokalerne. De nye Fælles Mål, der følger med 
2014-skolereformen, kan hjælpe lærerne med 
undervisningsdifferentiering, mener Christine 
Antorini.

Men vi begyndte egentlig et andet sted, 
nemlig med det spørgsmål, der er hoved-
spørgsmålet i nærværende tema om lærerrol-
lens transformation:

Hvilken lærerrolle kræver den nye folkesko-
lereform?  

»Man går fra, hvilket pensum læreren skal 
gennemgå for eleverne, til hvad det egentlig 
er, eleverne skal lære. Det er en anden måde 
at se det på: Fra hvad de skal lave, til hvad de 
skal lære. Det er en stor ændring«, siger Chri-
stine Antorini.

»Det kan godt være, at der i den offentlige 
debat er blevet diskuteret lektiecafeer rigtig 
meget, men jeg synes, at det, der overhove-

det er det vigtigste, og som er blevet disku-
teret mindst i offentligheden, det er hele det 
pædagogisk-didaktiske fundament, vi har lagt 
med den læremålsstyrede undervisning«.

Hvad betyder den læringsmålstyrede under-
visning for lærerrollen?

»Den sætter i den grad lærerens fagprofes-
sionelle kompetencer i spil, for i og med at 
man fokuserer på, hvad det er, eleverne skal 
lære, så har man også sagt, at der er mange 
forskellige veje til, hvordan man når målet. 
Det sætter mulighederne for at udvikle meto-
der meget mere i spil i teamsamarbejdet, for 
i sidste ende skal lærerne ikke dokumentere, 
at de har gennemgået det og det stof på den 
og den måde, men sige: Vi har faktisk opnået, 
at eleverne er blevet dygtigere i x, y og z; det 
har vi så valgt at gøre på den her måde. Så 
lærerens fagprofessionelle, didaktiske meto-
der kommer langt mere aktivt i spil.

Lærernes metodefrihed bliver ikke ind-
skrænket, som nogle har påstået, men de får 
et metodeansvar nu, for i sidste ende bliver 
de fagprofessionelle holdt op mod, om ele-
verne bliver dygtigere i forlængelse af de nye 
Fælles Mål«.

En række eksperter, vi har talt med, siger, at 
reformen kræver en ny lærerrolle, som de kal-
der læringslederen. Siger det dig noget?

»Ja, det synes jeg egentlig er et meget godt 
ord. Vi ved, at læreren gør en verden til for-
skel, for det er jo læreren, der er ekspert i, 
hvordan man gennemfører den rigtige under-
visning i forhold til meget forskellige elever.

Derfor er målstyret undervisning for så 
vidt noget, der blev sat på dagsordenen helt 
tilbage ved folkeskolereformen i 1993, da un-
dervisningsdifferentiering kom ind. Det, der er 
dilemmaet, er: Hvordan søren skal man gribe 
den her undervisningsdifferentiering an?

»Danmarks Evalueringsinstituts rapport 
fra 2012 om Fælles Mål viste, at lærerne havde 
svært ved at bruge de daværende Fælles Mål 
som et redskab til at levere god undervisnings-
differentiering. Målene var for diffuse og uty-
delige, oplevede lærerne. De gik kold på det. 
Det er meget på baggrund af den rapport, at vi 
nu vender tankegangen om og siger: Hvad er 
det, eleverne skal lære? Så jeg synes egentlig, 
det med at være læringsleder er en god sam-
menfatning af, hvad lærerens rolle er«.

Du kalder ofte reformen en læringsreform 
 – hvad ligger der i det?

»Især to ting: Med de nye læringsmål bli-
ver det tydeligt, hvad eleverne skal lære. Og 
de skal blive dygtigere uanset baggrund. Der-
for er det en læringsreform«.

Ville det blive klarere, hvis I omdøbte Un-
dervisningsministeriet til Læringsministeriet, 
ligesom Landbrugsministeriet i 1990’erne blev 
omdøbt til Fødevareministeriet og dermed flyt-
tede fokus til produktet?

»Det ville ikke være et dårligt bud. Nu er 
det ikke mig, der bestemmer navnene, men 
læringsministerium kunne jeg godt abonnere 
på personligt«.

Læringsministerium
Læringsledelse, læringsmål, læringsministe-
rium – der er noget vildt over det. Jeg minder 
ministeren om, at professor Jens Rasmussen 
for mindre end to år siden på ministeriets 
egen hjemmeside udtalte: »Til forskel fra tid-
ligere tiders læreplaner, så beskriver målene 
ikke, hvad der skal gennemgås, men hvad 
eleverne til slut skal kunne. Dette paradigme-
skifte er så nyt, at erfaringerne med lærings-
målstyret undervisning endnu kun i begræn-
set omfang er dokumenteret«.

Når erfaringerne er begrænsede, er det så 

antorini: 
folkeskolereformen  
er en læringsreform
reformen gør det tydeligt, hvad eleverne skal lære i skolen. Og reformens ambition er, at eleverne  
skal blive så dygtige, som de kan blive, uanset social baggrund, Derfor er den en læringsreform, siger  
undervisningsminister Christine Antorini.
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ikke for satset at bygge en skolereform op på 
læringsmålstyret undervisning?

»Det synes jeg ikke. Læringsmålstyret 
undervisning er noget, der er slået igennem i 
mange lande de seneste ti år, så det svarer til, 
at der er kommet cirka en årgang igennem, 
og erfaringerne viser, at læringsmålstyret 
undervisning gør undervisningen mere gen-
nemskuelig, og det gør teamsamarbejdet 
bedre, når målene er klare, og det styrker 
læringen«.

Fælles Mål versus formålsparagraf
Nogle skolefolk har peget på, at de nye Fælles 
Mål indsnævrer den brede dannelsesforståelse, 
der ligger i folkeskolelovens formålsparagraf. 
Hvad siger ministeren til det? 

»Det er jeg helt uenig i. Det brede læ-
ringssyn findes også i de nye Fælles Mål. De 
handler også om medborgerskab og demo-
krati. Derudover er der hele tanken om den 
åbne skole og spørgsmålet om, hvordan man 
arbejder med medborgerskab i det lokale 

civilsamfund. Det understøtter også folkesko-
lens formålsparagraf.

Man kan sige, at dilemmaet er, at vi har 
haft en beslutning om undervisningsdifferen-
tiering siden 1993, men at det har været svært 
at levere den undervisningsdifferentiering. 
Det har ikke virket. Ellers havde vi jo ikke 
haft den udfordring, at både for mange af de 
dygtigste elever ikke blev udfordret nok, og 
for mange af de elever, der havde det svært, 
heller ikke blev løftet.

Vi har været nødt til at gentænke det og 
er altså gået over til: Jamen, hvad er det, ele-
verne skal lære. Men selvfølgelig altid under 
ansvar for den samlede formålsparagraf, der 
er for folkeskolen. Men lærerne får med de 
nye læringsmål et langt bedre pædagogisk og 
didaktisk værktøj til at differentiere undervis-
ningen i forhold til forskellige børn«.

De nye Fælles Mål kan ses som et svar på 
en undervisningsdifferentiering, der ikke har 
virket?

»Det er jo ikke kun det. Det vigtigste er det 

med at gå fra, at eleverne skal gennemgå et 
pensum, til at man skal være sikker på, at de 
lærer de mål, der er i fagene. Det er den store 
forskel. Man kan godt gennemgå et pensum, 
men hvis man ikke får tjekket, om eleverne 
kan det, der skal til for at komme videre, 
jamen, så er man jo ikke kommet videre i 
forhold til læring. Det er derfor, at det er en 
læringsreform. Det er med udgangspunkt i, 
hvad eleverne skal lære«.

Kritikere vil sige, at de nye læringsmål kan 
føre til en instrumentalisering af undervisnin-
gen?

»Uenig. Og når jeg siger uenig, er det 
blandt andet, fordi vi har udarbejdet lærings-
målene sammen med fagfolk. Vi tilbyder 
et helt univers med mål og eksemplariske 
læringsforløb, som alle har adgang til digitalt. 
Og det er udformet i et sprog, som gør det 
mere tilgængeligt for lærerne og også for for-
ældrene, sådan at Fælles Mål også kan styrke 
samarbejdet mellem skole og hjem.

Så jeg er fuldstændig uenig i, at det er en 
instrumentalisering, tværtimod mener jeg, 
at det skaber en gennemsigtighed og dermed 
også en demokratisering. Alle bliver involve-
ret i elevens læring«.

I 2005, da formålsparagraffen blev justeret, 
talte du om, at skolen egentlig skulle have en 
helt ny formålsparagraf – er der en ny formåls-
paragraf på vej?

»Vi har ingen planer om at sætte en proces 
i gang om en ny formålsparagraf. Lige nu har 
vi gennemført en meget stor læringsreform 
med tre overordnede mål, som ligger inden 
for en samlet ramme, der bygger på både ud-
dannelse og almen dannelse – så vi lader lige 
læringsreformen udfolde sig først.

Men det er altid en god ide at diskutere, 
om vi har brug for også at udvikle de over-
ordnede formål med skolen i forhold til 
fremtiden, men jeg tror, vi lige skal vente et 
par år, før vi går i gang med den øvelse«, siger 
Christine Antorini.  
jvo@dlf.org 

Læs også
interview med lærer Mette Teglers:

»Jeg er en engageret lærer
– mellem 8 og 17«

Læs også »Læreren skal styre, ikke målene«, 
side 32
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Til juni skal undervisningsministeren give sin før-
ste årlige statusredegørelse for folkeskolen. et 
kontor er oprettet til at overvåge udviklingen på de 
forskellige mål for reformen. kontoret arbejder for 
en styregruppe bestående af topembedsmænd fra 
kl, finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsmini-
steriet, Ministeriet for Børn, ligestillling, Integrati-
on og sociale forhold og Undervisningsministeriet. 

Ud fra 11 indikatorer vil styregruppen tjekke, 
om folkeskoleloven og lov 409 om lærernes ar-
bejdstid virker efter hensigten, nemlig: Bliver 
eleverne fagligt dygtigere, spiller deres sociale 
baggrund en stadig mindre rolle i forhold til deres 
faglige læring, og trives de i skolen – det vil sige 
de overordnede mål i skolereformen. Rapporten 
skal aflægges til finansminister Bjarne Corydon. 

Corydon overvåger skolen
finansminister Bjarne Corydon, der sidder for 

bordenden i regeringens økonomiudvalg, følger 
med andre ord med i, om landets skoleelever bliver 
bedre til at skrive og regne målt på de nationale 
test. sker der ikke fremskridt ude på skolerne i de 
11 punkter, som kontoret måler på, skal Undervis-
ningsministeriet gribe ind.

Bjarne Corydon har aldrig lagt skjul på, at han 
og finansministeriet vil have hånd i hanke med 
folkeskolen og folkeskolereformen.

»Danmarkshistorien er fyldt med flotte refor-
mer, der aldrig er blevet til virkelighed. Utroligt 
mange gange har man vedtaget ting og så tænkt, 
at nu har vi løst samfundets problemer. Ti år 
senere må man så konstatere, at det, der skete 
i virkeligheden, intet havde at gøre med inten-
tionerne«, har finansministeren tidligere sagt i et 
interview med folkeskolen.dk. 
jvo@dlf.org

Onsdag 29. april 2015 kl. 13.53

esbjerg bruger 
feriepenge på 
 flere lærere
esbjergs kredsformand kenneth 
nielsen er glad for, at kommunens 
skolechef valgte at lytte, da han 
til et møde i mandags foreslog at 
bruge de sparede penge fra lærer-
nes sjette ferieuge på læreruddan-
nede vikarer, som kan dække ind, 
når lærerne nu kan holde ferie midt 
i skoleåret.

I esbjerg er der 740 lærere, der 
har valgt at afholde deres sjette 
ferieuge næste år. Det betyder, at 
de hver især vinker farvel til cirka 
10.000 kroner, som de tidligere fik 
udbetalt – og det er de penge, der 
ifølge kenneth nielsen svarer til 
lønnen til de 14 lærere, som kom-
munen nu vil ansætte. 

»Udfordringen bliver nu at 
finde 14 lærere, der kan fylde de 
her stillinger ud. Der er dog en læ-
reruddannelse i esbjerg, så jeg er 
fortrøstningsfuld«, siger kredsfor-
manden.  
mbw@dlf.org

Onsdag 22. april 2015 kl. 10.25

et kontor er oprettet til at overvåge udviklingen på de forskellige mål for 
reformen, og rapporten skal aflægges til finansminister Bjarne Corydon.

Første reformår skal 
til status hos Corydon

finansministeriet er et resultatministerium, der også skal hol-
de øje med folkeskolen, mener finansminister Bjarne Corydon.

»Det her er et godt eksempel på en sko-
lechef, der har lyttet til os, og som har re-
spekt for vores overenskomst«, roser ken-
neth nielsen, kredsformand i esbjerg.

Foto: Stig Stasig

Foto: Stig Nielsen
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Fredag 17. april 2015 kl. 13.06

Odense forsøger på ny at afvise  
erik Schmidt-sag

odense kommune for-
søger for anden gang at 
undgå at forholde sig til 
den tjenstlige advarsel, 
erik schmidt fik i forsom-
meren 2014, hvor han var 
lærer på Agedrup skole. 

erik schmidt og hans 
fagforening, Danmarks 
lærerforening, stævnede 
odense for at få kommu-
nen til at anerkende, at 
advarslen ikke var beret-

tiget. Det er dette søgsmål, som kommunen nu vil have 
afvist, med henvisning til at erik schmidt er fratrådt.

»Det bekræfter mig i, at odense kommune selv ved, at 
den har en dårlig sag«, siger Anders Bondo Christensen.

til speed-dating om  
bjørnedyr og krystalstruktur

Fredag 24. april 2015 kl. 07.00

26 procent vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse

næsten 26 procent af alle elever i 
8. klasse er vurderet ikke-uddan-
nelsesparate til enten en erhvervs-
uddannelse eller en gymnasial 
uddannelse, viser de landsdæk-
kende tal for den første uddannel-
sesparathedsvurdering i 8. klasse. 
eleverne er blevet vurderet ud fra 
standpunktskarakterer, personlige 
og sociale forudsætninger samt 
deres eget ønske.

Den tidlige vurdering giver nu 
både elever, lærere og vejledere 

bedre muligheder for at målrette arbejdet med eleverne frem mod en ung-
domsuddannelse, siger undervisningsminister Christine Antorini.

 

 

Torsdag 23. april 2015 kl. 13.33

Forskere fra Aarhus Universitet har gennem-
ført en ny undersøgelse i fire klasser på to 
skoler i Aarhus. Undersøgelsen viser klart, at 
der er sammenhæng mellem luftkvalitet og 
elevers koncentrationsevne og præstationer.

Når klasseværelserne fik en øget tilførsel 
af frisk luft, klarede eleverne sig op til syv 
procent bedre, end når de arbejdede med op-
gaverne i deres sædvanlige indeklima. I den 
friske indeluft kunne børnene nå at løse signi-
fikant flere opgaver inden for ti minutter uden 
at øge deres fejlprocent. 

 »Det er bekymrende, at vi ser et CO2-niveau, der er to til 
tre gange så højt som det, man i dag tillader i nybyggeri«, 
siger Steffen Petersen, der er en af forskerne bag under-
søgelsen om skolernes indeklima.

Mest læste:
 
•   Debat: Jeg har syndet 

•   lærer udelukket fra pædago-
gisk weekend

•  Blog: nødvendig fejde 

Mest kommenterede:
 
•   Debat: Jeg har syndet 

•   konservative står fast: nej 
til obligatorisk lektiecafe fra 
august 

•   Debat: Dorthe staunæs som 
radikalt accepterende be-
grebseksperimentator

Ny forskning: 
God luft i klassen  
giver bedre præstationer

Privatfoto

Foto: Heidi Lundsgaard

Foto: Les Kaner

Fik du  
læst: 
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Foto: Peter Rahbek

lærerkredsformand Marianne lund mener, 
at arbejdstidsaftalen afspejler lejre kom-
munes tillid til, at lærere og børnehaveklas-
seledere løser deres opgave professionelt. 

som en del af aftalen fremgår det 
blandt andet, at lærerne skal have sam-
menhængende perioder til forberedelse 
og efterbehandling, og at skolelederne 
skal give lærerne en tydelig prioritering af, 
hvilke opgaver der er vigtigst – til gavn for 
det psykiske arbejdsmiljø.

Med aftalen kan lærerne i lejre selv vælge 
mellem fuld tilstedeværelse eller en form for 
flekstid, hvor læreren har en pulje på tre timer 
om ugen, som han eller hun kan lægge på et 
andet sted og et andet tidspunkt end den 
fastlagte tilstedeværelsestid – selvfølgelig 
under hensyn til møder og fælles forberedelse.

Aftalen understreger også, at deltids-

ansatte lærere og lærere med for eksempel 
aldersreduktion eller tillidsrepræsentant-
arbejde skal have en rimelig fordeling mel-
lem undervisning og andre opgaver.

»Jeg er sikker på, at vi med denne 
aftale skaber forudsætninger for et sko-
levæsen, hvor man har lyst til at blive og 
søge ansættelse«, siger formand for lejre 
lærerforening Marianne lund.

Flertal for aftalen  
lejre-aftalen blev vedtaget af et flertal 
bestående af liberal Alliance, De konser-
vative, socialdemokraterne og sf. Dansk 
folkeparti og Venstre stemte imod, da afta-
len på initiativ af Venstre blev behandlet på 
kommunalbestyrelsesmødet mandag den 
27. april, oplyser lejre lærerforening. 
kra@dlf.org

Onsdag 22. april 2015 kl. 15.42

Maksimalt 26 lektioner per lærer om ugen og én 
mindre, hvis man er nyuddannet. Det er rammen for 
en ny lokal arbejdstidsaftale i Lejre Kommune.

Lejre: ny aftale viser  
tillid til lærerne
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Fredag 24. april 2015 kl. 14.25

Mere fleksibilitet i Gribskov

Det blev ikke til en egentlig arbejdstidsaftale, men 
Gribskov lærerkreds og den nordsjællandske 
kommune har i fællesskab skrevet et dokument, 
hvor lærerne i kommunen næste år kan vælge at 
nøjes med en tilstedeværelsestid på skolen på i 
snit 33 timer om ugen og for eksempel lægge no-
get forberedelse hjemme om aftenen. 

»Det er ikke alle, der trives med at gå direkte 
fra dagens undervisning til at gennemføre en 
enormt effektiv forberedelse og så gå hjem klok-
ken 16«, siger Gribskovs kredsformand Allan 
nielsen.

Tirsdag 21. april 2015 kl. 15.12

Herlev: Lærerne skal  
undervise lidt mere

Det er lykkedes for Herlev lærerforening at 
indgå en ny toårig fælles forståelse med kom-
munen. lærerne kommer til at undervise i snit 
15 timer mere om året, men de får også en øget 
fleksibilitet, siger kredsformand Jens lunden, 
der er godt tilfreds med forståelsen.

»Det er rigtig godt. Herlevs økonomi ser stram 
ud de kommende år. Der er ikke udsigt til en for-
bedret budgetsituation i 2016. Derfor er det vig-
tigt, at vi hegner vores vilkår ind, som vi gør, med 
den her fælles forståelse«, siger Jens lunden.

De gamle værdier fra før lov 409 er tilbage i den 
arbejdstidsaftale i lejre, som borgmester Mette 
Touborg har sikret et politisk flertal.

Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · Tlf 97 12 84 33 · forlag@herning.dk · www.spf-herning.dk

PRISER EXCL MOMS

En håndfuld bøger til de læseglade begynderlæsere

Læs lydret er et 
hit. Det er rigtige 
bøger med gode 
historier. Nu er 
serien udvidet 
med Trin 3.
Der er gratis 
opgaver til alle 
titlerne.
Pr bog kr 68,-

Så er der gang i Bo 
igen, igen. Han roder 
sig ud i alverdens ting. 
Han er nysgerrig,  
han er dejlig  
og vi elsker  
ham. Der er  
gratis opgaver  
på nettet.
Pr bog kr 68,-

Det er løgn, 
Kalle! En ny serie 
hvor den ene 
løgnehistorie er 
bedre end den 
anden. Far bliver 
til en hund, mor 
til en kat.
Pr bog kr 108,- 
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Tirsdag 28. april 2015 kl. 07.13

60 procent af inkluderede  
får ikke støtte

en netop offentliggjort sfI-rapport bestilt af 
Undervisningsministeriet viser, at kun 40 pro-
cent af de inkluderede elever modtager støtte 
i klassen. Inklusionsarbejdet har ikke været 
uproblematisk, perspektiveres der i rapporten, 
men der er heller ingen snuptagsløsning på 
problemerne. Resultatet af den kvantitative 
evaluering af dansk inklusionspraksis viser, at 
det er kontekstafhængigt, hvilke pædagogiske 
metoder der er mest gavnlige.

Mandag 27. april 2015 kl. 17.50

Viborg-leder siger stop: Urimelig  
forskelsbehandling af skolerne 
»Jeg har tidligt i år lovet mig selv, at per 1. 
august var jeg ikke længere ansat i Viborg 
kommune«, skriver viceleder på skals skole 
Anne Mette Bak i et læserbrev i Viborg stifts 
folkeblad, der har givet genlyd på egnen og i de 
sociale medier. efter i flere år at have kæmpet 
for en mere retfærdig fordeling af penge til sko-
lerne, har hun sagt op. 

I Viborg fordeles midlerne som et bestemt 
antal kroner per elev, og det mener Anne Mette 
Bak er urimeligt, da nogle skoler har 30-33 
elever per årgang – altså for mange til én klasse 
og for få til to.  

Emnet er naturgeografi  
og Island 
eleverne går på Hvidovre kommunes 
talenthold i science, og her på holdets 
femte seminar før Islands-turen arbej-
der de med glacialmorfologi på Island. 
Undervejs på Islands-turen vil eleverne 
blogge på folkeskolen.dk på det natur-
faglige netværk. Det foregår på søren 
Peter Dalby Andersens blog.

Privatfoto

Tirsdag 28. april 2015 kl. 06.23

Prisvinder:  
Gode elevrelationer er vigtigt

Årets vinder af Politikens Undervisningspris 
evner at gøre hadefag til yndlingsfag. Vinder er 
lærer Vini Bahl Hansen, der er matematik- og 
naturfagslærer fra Brobyskolerne på fyn. Hun 
mener, at den gode relation skaber et godt 
fundament for læring, og hun kan slet ikke lade 
være med at interessere sig for sine elever. 

»Det giver en gensidig respekt og en god 
relation, når de mærker, at jeg har lyst til dem. 
så har de også lyst til mig, og det giver en 
høj indlæringsevne hos dem«, siger Vini Bahl 
Hansen.

Helle Lauritsen

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

Website: . . . . . . . . . . . . . . .kr. 2.000,- pr. år
Til både 1. og 2. klasse. Tilskud.

Elevbog 1. og 2. kl:  . . . . . . .kr. 50,- pr. bog

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

og apps, og lærervejledningen giver konkrete bud på en god 

sprogstart med en engelskundervisning.

Få gratis prøvelogin på meloni.dk/engelsk

THUMBS     UP

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

THUMBS     UPTHUMBS     UP

Engelsk i indskolingen
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Folkets  
stemme

Der er snart valg til Folketinget. De fleste af 
os har nok altid betragtet Folketingets og 
regeringens arbejde med respekt. Det er 
jo det øverste lag af det danske samfunds 
formelle demokrati!  

Men noget er forandret helt fundamen-
talt. 

Svinestregen mod lærerne i 2013 er og 
bliver ikke glemt. At Socialdemokraterne, 
De Radikale og Socialistisk Folkeparti brug-
te regeringsmagten til at mistænkeliggøre 
en hel faggruppe for at bane vej for finan-
siering af en skolereform og indgreb i over-
enskomsten, står stadig tindrende klart. 
Regeringen lader hånt om det danske aftale-
system og fortsætter sin magtarrogance ved 
at gøre lovindgrebet fra 2013 til en fortsat 
del af sin politik. Det gør den ved under 
overenskomstforhandlingerne at forbyde 
arbejdsgiverne at ændre i lov 409 eller for-
handle den væk. Derudover har regeringen 
sikret lov 409’s fortsatte eksistens gennem 
det såkaldte implementeringssekretariat. 
»At reformerne og de nye arbejdstidsregler 
bliver en succes og får effekt i praksis, forud-
sætter, at de implementeres fuldt ud og sam-
menhængende hele vejen fra de ansvarlige 
ministerier til kommuner, skoler, selvejende 
institutioner, ledere, lærere og helt ud til den 
enkelte elev – og at der efterfølgende løbende 
og systematisk følges op på indfrielsen af re-
formernes målsætninger«, står der i Finans-
ministeriets opgavebeskrivelse.

Normalt vil en regering efter et lovind-
greb i overenskomsten efterfølgende overla-
de overenskomsten til parterne – men ikke 
denne regering. Den har overtaget over-

enskomsterne og undergraver dermed det 
danske aftalesystem. Alt dette skal naturligvis 
forelægges for ILO, som i forlængelse af forlø-
bet i 2013 kritiserede den danske regering for 
at hindre frie forhandlinger.  

Det største problem er, at tilliden og op-
bakningen til det demokratiske system for-
svinder. Hvordan skal vi kunne have tillid til 

en regering, der underløber nogle af de mest 
fundamentale principper i et demokratisk 
samfund? En sådan regering har ikke fortjent 
at fortsætte, men det borgerlige alternativ har 
bakket regeringen op i både lov 409 og den 
fremgangsmåde, skolereformen er blevet til på. 
Dertil vil en borgerlig regerings økonomiske 
politik betyde forringelser på en række vel-
færdsområder. Pest eller kolera? – bedøm selv.

Fremtiden kalder på en samlet fagbevæ-
gelse, der sætter sig op mod regeringen og 
går i brechen for både aftalesystem og demo-
kratisk samtale. Det kommer desværre ikke 
fra de politiske partier. 

Kommentarer til »Lærer  
udelukket fra pædagogisk 
weekend«

Peter Bach: 
»Come on! Skolen skal holde 
en fremadrettet pædagogisk 
weekend om en ’skal-opgave’: 
pædagogiske læringsmål. Til-
lidsmanden skal pensioneres 
og inviteres derfor ikke med. 
Længere er den ikke. Hvis Hel-
ge gerne vil være social sam-
men med kollegerne, skal der 
da arrangeres noget særskilt. 
At kræve – i ytringsfrihedens 
navn – at han skal have lov til 
at deltage for at sige ’nej!’ til 
noget, han i øvrigt ikke skal 
deltage i, det er da helt ved 
siden af skiven!«

Thora Hvidtfeldt Rasmussen: 
»Det er en meget sjov indstil-
ling til ledelse, der kommer 
frem hos visse af folkeskolens 
ledere i denne tid – senest 
udtrykt af afdelingsleder Pe-
ter Bach.
Jeg har en række opklarende 
spørgsmål: 
Hvad er det, du mener er sær-
skilt – i forbindelse med at 
alle ansatte på tidspunktet for 
pædagogisk weekend invite-
res med?
Hvor lang tid før pensione-
ringen mener du, at man kan 
sige, at det er unødvendigt at 
deltage i pædagogiske fælles-
arrangementer?
Hvilken grad af uoverens-
stemmelse med den mening, 
der bliver udbudt på et fælles 
kursus, kan kontrolleres?
Hvis uenighed på forhånd gør, 
at man ’kun er med for at sige 
nej’ – er det så et acceptabelt 
kursus? Er det acceptabelt 
med ’enten er du med os eller 
mod os’-kurser?«

DLF mEnEr
Af GORDON ØRSKOV MADSEN  
fORMAND fOR DLf’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
 

 Regeringen  
lader hånt om  
det danske  
aftalesystem og 
fortsætter sin 
magtarrogance 
ved at gøre  
lovindgrebet fra 
2013 til en fortsat 
del af sin  
politik. 
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Jesper Tejstø, projektleder og forhenværende skoleleder, Sorø Kommune, om brugen af tablets:

I sorø vil vi en skole, der 
møder fremtidens krav
Vi er glade for, at evalueringen af Sorøs iPad-
indsats allerede efter de første ni måneder 
viser så gode resultater, som det er fremhæ-
vet i kronikken (»Lige meget hvordan man 
stiller spørgsmålet, er iPad’en ikke svaret«, 
Folkeskolen nummer 7/2015, redaktionen). Det 
passer godt med, hvad vi selv oplever:

Gode tegn på udvikling i elevrollen med 
elever, der er mere aktive og arbejder mere 
med medier og mere fleksibelt; lærerrollen 
udvikler sig mod en undervisning, hvor den 
enkelte elevs læring kommer tydeligere i fo-
kus, vi ser god udvikling omkring de læseud-
fordrede, hvor alle – ikke bare de diagnostice-
rede – nu har værktøjerne. Vi ser tegn på nye 
muligheder for elever, der adfærdsmæssigt 
har svært ved at deltage i almen undervis-
ning. 

Som kronikken konstaterer, har lærerne i 
Sorø været igennem kompetenceudviklings-
forløb. Kronikkens evaluering har koncentre-
ret sig om den første del af kompetenceudvik-
lingen, der handlede om at lære teknologien 

at kende, få input til at arbejde multimodalt 
og til digitale muligheder i undervisningen. 
Evalueringen – interview med blandt andre 
seks lærere fra tre skoler – konstaterer, at vi 
ikke har gjort nok. Heldigvis var det også kun 
første del af planen, evalueringen forholdt 
sig til. Vi har efterfølgende gennemført anden 
del af den planlagte kompetenceudvikling; 
her var det faglige i fokus med kurser, der 
tog udgangspunkt i fag og trin for at udvikle 
undervisning og læring med it, så skolen ty-
deligere kan afspejle samfundsudviklingen og 
nye muligheder.

Der er ingen tvivl om, at vi kan og skal 
gøre det bedre, også selvom vi er lykkedes 
godt med mange ting. I Sorø vil vi en skole, 
der møder fremtidens krav, og vi ved, at læ-
rernes kompetencer er afgørende for at lyk-
kes med det mål.

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive mel-
lemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer 
11 skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 19. maj klokken 9.00.

Christine Antorini, undervisningsminister

ELEvEr sKaL værE KLar tiL En ungdomsuddannELsE
Der er heldigvis ikke tale om nogen molbo-
historie, når det handler om at gøre vores 
ældste folkeskoleelever parate til en ung-
domsuddannelse og få flere til at vælge en 
erhvervsuddannelse, som det påstås i lederen 
i Folkeskolen nummer 8/2015. 

 Et af målene med den reform af erhvervs-
uddannelserne, der træder i kraft til sommer, 
er netop at få flere til at vælge en erhvervs-
uddannelse. For som det også fremgår af 
lederen, vælger alt for mange automatisk det 
almene gymnasium, mens for få er opmærk-
somme på de mange muligheder, der er med 
en erhvervsuddannelse.

Alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg, 
men det er og bliver de unge, der ikke vurde-
res parate til en uddannelse, der har behov for 
mest vejledning. Derfor har vi fokuseret vejled-
ningen i grundskolen mod den gruppe af unge. 
Men alle elever og deres forældre får fortsat 
vejledning i form af kollektiv vejledning, ud-
dannelsesaftener med mere. Derudover skal 
alle elever deltage i introduktionskurser i 8. 
klasse. Her skal de vælge mindst en erhvervs-
rettet uddannelse. Derudover sidder der en 
masse dygtige vejledere klar til at hjælpe de 
unge i vores eVejledning, ligesom de unge kan 
bruge UddannelsesGuiden ug.dk.

Ved at fremrykke den første uddannel-
sesparathedsvurdering til 8. klasse er der 
bedre tid til at arbejde målrettet mod at gøre 
eleverne klar til en ungdomsuddannelse. Vi 
forventede, at omkring 20 procent af de unge 
ville blive vurderet ikke-uddannelsesparate. 
Tallet har vist sig at være 26 procent på lands-
plan. Det er højt, men ikke de tal, Folkeskolen 
skriver om. 

 Både vejledere og skoler har skullet væn-
ne sig til de nye systemer, og der har været 
udfordringer undervejs, som vi skal rette op 
på. Men det vigtigste er, at alle får den hjælp, 
de har brug for.

BLIV KLOGERE 
        PÅ VERDEN

Lær en anden kultur 
at kende i dit eget 
hjem. Og få en ekstra 
søn eller datter. 

Bliv værtsfamilie for 
en udvekslingsstudent 
fra august 2015!

WWW.AFS.DK

indLæg på folkeskolen.dk i April970
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»Jeg er en lærer, der underviser voksne. I et 
fængsel. I den rækkefølge«.

Sådan siger Benny Kent Nielsen. Han er 
først og fremmest lærer, men hans matema-
tikelever er nogle af de indsatte, der afsoner 
de længste fængselsdomme i Danmark. Det 
er mere end 12 år siden, at han begyndte at 
undervise i matematik på Anstalten ved Her-

stedvester, hvor virkeligheden bag murene 
ikke minder om livet i en skolegård. Udsigten 
fra klasseværelsernes vinduer er skæmmet af 
tremmer, og hele fængslet er omkranset af en 
høj, sandfarvet mur med silhuetter af vilde æn-
der og fritstående træer. Der er hegn, pigtråd 
og slusesystemer mellem parallelverdenen 
Herstedvester og det omgivende samfund.

Hvis han ville, kunne Benny Kent Nielsen 
med sine 66 år bare gå på pension. Han kan, i 
modsætning til sine elever, bare tage skoleta-
sken og drage ud i friheden. Men det gør han 

ikke. Han er ikke klar til at opgive arbejdslivet 
endnu. Han nøjes indtil videre med alders-
reduktion, hvor han underviser 18 timer om 
ugen i matematik.

»At være lærer i et fængsel er både fagligt 
og personligt udfordrende. Her bliver jeg ved 
med at undre mig over didaktikken, hvordan 
man rent faktisk lærer noget«, siger Benny 
Kent Nielsen. 

Anstalten ved Herstedvester er et lukket 
fængsel med speciale i psykologisk og psy-
kiatrisk behandling. Alle fanger har pligt til 

TeksT Mie Borggreen Winther

foTo Lars Just

Byens værste børn har også ret til at gå i skole. Og Benny Kent Nielsen er ikke i tvivl  
– han kunne ikke tænke sig at undervise andre steder end på Anstalten ved Herstedvester. 

Fæ n g s e L s L æ r e r e
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at arbejde, mens de afsoner deres domme, 
men de har også ret til undervisning. Om-
trent en tredjedel af de 150 indsatte har valgt 
at gå i skole. Deres bagland, udfordringer og 
forudsætninger er vidt forskellige, og derfor 
spænder undervisningsdifferentieringen fra 
indskolingsniveau til hf-niveau. Spredningen 
på de enkelte hold kan være ganske stor. 

»Selvom der kun er cirka fem elever i hver 
klasse, er der noget at lave hele tiden. Jeg 
har ikke tid til at læse så meget som en linje 
i avisen i løbet af min dag«, fortæller Benny 
Kent Nielsen. 

Foruden Benny Kent Nielsen er der fire 
andre fuldtidslærere, en deltidslærer og en 
uddannelsesvejleder. For tre år siden var 
de kun tre lærere, der underviste i engelsk, 
dansk og matematik. I dag er fagene udvidet 

med naturvidenskab, fransk, samfundsfag og 
et livsanskuelsesfag. Udvidelsen af både læ-
rerstaben og de faglige tilbud er et resultat af 
statens satspuljemidler og har medført, at to 
ekstra lokaler bag murene er opført for at få 
plads til alle kursisterne.  

en lykkelig slutning
Det er lidt tilfældighedernes spil, at Benny 
Kent Nielsen er blevet lærer i et fængsel. Han 
er seminarieuddannet med linjefag i matema-
tik og fysik/kemi. Han har undervist i 25 år på 
Sankt Joseph-skolen på Østerbro i København, 
og det var her, han »lærte at blive lærer«. 
Men et voksende høretab kombineret med 
tinnitus gjorde til sidst klasserumssituationer 
utålelige med den larm, skratten og snakken, 
der følger med. 

Mindre klasser og mere ro var det, der 
skulle til, hvis Benny Kent Nielsen skulle 
blive ved med at være lærer. Det medførte et 
pitstop på Ungdomsskolen Amager, men det 
var først, da han fik jobbet bag Herstedvesters 
tykke mure, at han fandt de optimale rammer 
for sine udfordrede ører. 

»Her skal jeg ikke bede om ro. Jeg var glad 
for mit arbejde på Sankt Joseph, og jeg havde 
aldrig forladt det, hvis ikke min hørelse var 
blevet nedsat. Men nu kunne jeg ikke tænke 
mig at arbejde på en grundskole igen. Så på 
den måde er Herstedvester blevet en lykkelig 
slutning på mit arbejdsliv«, siger han.

Som fængselslærer tjener man mindre 

Det er i høj grad de administrative opgaver, der tager tid, 
fortæller Benny Kent Nielsen. Der er meget journalføring 
på de indsatte, og alle praktiske opgaver som depotop-
fyldning og at skaffe materialer står lærerne selv for.

 IASCE 2015

Cooperative Learning: 
Meeting the Challenges 

of the 21st Century

Welcome to 
the IASCE 
 Conference 2015

University College Lillebaelt
Odense, Denmark

  1st – 3rd October 2015

The international conference for 
academics and practitioners of 
Cooperative Learning from all 
over the world.

•  Meet more than 80 experts from
26 countries across 6 continents

•  Engage in more than 60 workshops, 
discussions and presentations

•  Network with colleagues from all 
over the world

•  Explore new approaches to 
cooperative learning.

iasce2015.ucl.dk
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For to år siden var det på tide for 36-årige Ca-
rina Jansson at prøve noget nyt. Privatskolen, 
hun arbejdede på, gik konkurs, og udsigten til 
et lærerliv under folkeskolereformen fik hende 
til at søge mod fængslet i Herstedvester. Efter 
ti års undervisningserfaring på almindelige 
folke- og privatskoler stod hun som matema-
tik- og samfundsfagslærer på Anstalten ved 
Herstedvester med en meget alvorlig opgave: 
Hendes sikkerhed. 

»Noget af det første, jeg fik at vide, var, at 
jeg ikke måtte dele noget om mig selv. Kursi-
sterne ved godt, at jeg er gift, men om jeg har 
børn, eller hvor jeg bor – det ved de ikke. Det 
er jo ting, jeg normalt ville have delt med mine 
elever«, siger Carina Jansson. 

At holde kortene tæt på kroppen gælder 
alle lærerne. Fængselslærer Benny Kent Niel-
sen fortæller, at »man kan godt være personlig 
– man skal bare ikke være privat«. Men som 
kvindelig ansat i et fængsel er spillereglerne 
anderledes end for det mandlige personale. 

»Det er vigtigt, at jeg overholder dress-
coden«, siger Carina Jansson. »Ingen stilet-

ter, intet lårkort eller nedringet. Selv om som-
meren går jeg i lange bukser for at være profes-
sionel. Hvis jeg klædte mig anderledes, ville det 
give de indsatte et forkert billede«. 

ingen chef, der blander sig
Det er sket en gang før, at en elev har forel-
sket sig i Carina Jansson. Den slags viden skal 
hun underrette til betjentene, og den forlibte 
fange måtte stoppe sit uddannelsesforløb. At 
betjente og psykologer fik kendskab til forel-

skelsen, fik den indsatte til at undgå Carina 
Jansson. 

»Jeg har aldrig følt mig utryg eller oplevet, 
at nogen er blevet voldelig. Men jobbet kræver, 
at man ikke er nærtagende«, fortæller Carina 
Jansson, der også har stået model til usande 
rygter blandt fangerne. 

Hun kan, ligesom Benny Kent Nielsen, ikke 
se sig selv som andet end fængselslærer. No-
get af det bedste ved jobbet er ifølge Carina 
Jansson den faglige frihed:

»Jeg kan være selvstændig i min plan-
lægning af undervisningen. Der er ikke nogen 
chef, der blander sig i, hvad jeg laver med 
dem«, fortæller Carina Jansson. Det giver 
hende også luft til at håndtere, hvis en af 
kursisterne har en dårlig dag. Så holder de en 
ekstra pause, sætter en film på eller bager en 
kage i stedet.

»De skal stole på, at jeg vil dem noget 
godt, ellers åbner de sig ikke op. Jeg er ved at 
være der nu«, siger hun – to år efter at hun 
begyndte at undervise fangerne på Anstalten 
ved Herstedvester. 

kvindelig lærer:  
Det handler om sikkerhed

LEJRSKOLE MED BID I
MADlejr er en ny form for lejrskole, 
hvor 6.-7. klasser deltager i et alterna-
tivt og udfordrende læringsforløb, der 
sætter fokus på noget helt essentielt, 
nemlig mad og måltider.

I løbet af de 5 dage lejrskolen varer,  
vil eleverne deltage aktivt i tilbered-
ningen af alle deres måltider, sam- 
tidig med at de bliver klogere på  
råvarer, sundhed og bæredygtig- 
hed. Det er både lærerigt og sjovt  
– og så styrker det fællesskabet i 
klassen.

NEMT AT GÅ TIL
MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, 
hvor eleverne involveres i de mange 
aktiviteter omkring mad og måltider, 
sundhed, trivsel og bæredygtighed. 
Vores faste personale står for alle ind-
køb, mens aktiviteterne planlægges i 
tæt samarbejde med elever og lærere.

Lejrskolen har plads til 2 skoleklasser 
ad gangen, og prisen for de 4 overnat-
ninger er 500 kr. pr. elev – inkl. forplej-
ning og undervisningsmateriale til før, 
under og efter opholdet. Derudover 
skal I ikke betale for lærernes ophold 
(2 pr. klasse). Og husk, at den offent-
lige transport kører lige til døren.

Vil du læse mere
om MADlejr?

Scan QR-koden
eller gå ind på

madlejr.dk

LEJRSKOLE FOR
6.-7. KLASSE

Fæ n g s e L s L æ r e r e
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end »almindelige« lærere. Lønnen er der dog 
ingen tvivl om, når hans kursister går til eksa-
men og får høje karakterer: »Får jeg virkelig 
løn for det her?« udbryder han i et kæmpe 
smil. Der er ingen tvivl om, at han er stolt 
over, at han gør en forskel.

»Før, da jeg arbejdede på Sankt Joseph, 

undgik jeg specialklasser og satte nok mest 
pris på de dygtige og artige børn. Men her er 
det så skævt, som det overhovedet kan blive. 
Det har jeg lært at holde af«.

skolen som frirum
Omgangstonen på gangene i den lille sko-

lebygning bag murene er venlig, drillende, 
uformel. Ikke ulig en almindelig folkeskole. 
Det er den, tonen, fordi lærerne ikke bærer 
uniformer ligesom fængselsbetjentene. Lærer-
ne er dog udstyret med overfaldsalarmer og 
nøgler ligesom de andre ansatte. 

»Jeg har aldrig følt mig utryg. Jeg er så 

»Hvis man ikke kan se menneskerne bag og abstrahere fra de forbrydelser, de har begået, vil man ikke bryde sig om det her job«, siger Benny Kent Nielsen. Den gennemsnitlige afsoningstid 
for de indsatte på Anstalten ved Herstedvester er otte år. Til sammenligning er den gennemsnitlige afsoningstid på landsplan fem måneder.

Fra forskning til klasse
E F t E r u d d a n n E l s E

Masteruddannelsen bygger videre på den viden og erfaring, du har som lærer. 
Uddannelsen giver dig kompetencer til at perspektivere og udvikle din under-
visningspraksis. Blandt andet:
❚   Indblik i aktuel naturvidenskabelig forskning
❚   Træning i at reflektere, så du kan udvikle din undervisning
❚   Kompetence til at igangsætte udviklingsprojekter i din kommune

Læs mere på ➜ sdu.dk/naturfagsundervisning

 

naturfags- 
undervisning

M A S T E R  i

F o r s k n i n g s b a s E r E t  E F t E r u d d a n n E l s E

 

❚   Uddannelsen starter i september. 
❚   Ansøgningsfristen er 16. juni.
❚   Ring på tlf. 65 50 10 54 eller på  

e-mail: efteruddannelse@sdu.dk
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gammel, at jeg bliver en faderfigur for nogle 
– vi går jo op ad hinanden hver dag. Der er 
endda nogle, der har siddet inde så længe, 
at de også var her, da jeg startede for 12 år 
siden«, siger Benny Kent Nielsen. 

Skolen er på mange måder et frirum for 
de indsatte. Her kommer betjentene ikke, og 
hvis man har en dårlig dag, bliver man bare 
i sin celle. Derfor slipper lærerne også for de 
ubehagelige konfrontationer, fortæller Benny 

Kent Nielsen. Det er betjentenes job at tage sig 
af det. 

Som almindelig seminarieuddannet lærer 
har Benny Kent Nielsen aldrig haft med hver-
ken specialpædagogik eller -undervisning at 
gøre. Og hvordan man som lærer håndterer 
voksne kriminelle med diagnoser, er ikke no-
get, der findes en håndbog i. 

»Jeg har brugt mine almindelige menneske-
kundskaber, resten har jeg lært hen ad vejen. 
Man er altid opmærksom på, hvordan ens kur-
sister har det, og vil altid reagere på pludselige 
lyde i et andet lokale«, siger han. Lærerne bru-
ger så meget tid sammen med de indsatte, der 
modtager undervisning, at det nogle gange er 
dem, der ser de første tegn på depression og 
udsving, som de underretter betjentene om.

syv lange, syv brede
Uddannelsen i fængslet er en del af den 
Almene Voksenuddannelse, hvor man har 
mulighed for at læse 9.- og 10.-klassefag på 
forskellige niveauer og afslutte med ad-
gangsgivende eksamen til eksempelvis en 
hf-uddannelse, som fangerne kan tage som 
selvstudium. I modsætning til grundskoleele-

En af de første ting, man lærer, når man bliver ansat på Anstalten ved Herstedvester, er, at man ikke skal dele sit liv med 
de indsatte. »Det er okay at være personlig, men ikke at være privat. Vi ved alt om dem, men de skal helst vide så lidt som 
muligt om vores private forhold«, siger Benny Kent Nielsen.
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dkSavner du din kalender for 2015-2016?

DAGKALENDER
416 sider og  masser  
af skriveplads 
(13x17 cm) kr. 99,95

UGEKALENDER 
144 sider med kolonner som  
den sædvanlige lærerkalender 
(13x17 cm) kr. 89,95

Som du sikkert ved, har  Danmarks Lærerforening  stoppet udgivelsen 
af deres gratis kalender for det kommende skoleår. Plakatforlaget har 
på mange opfordringer lavet en tilsvarende men smukkere kalender.

Køb den hos din boghandler eller på www.plakatforlaget.dk

SKOLEÅRET RUNDT for hele  familien 
Måneds kalender på 12 ark, der følger skole
året fra juli 2015 til og med august 2016 (14 
måneder). Hvert familiemedlem har sin egen 
plads til noteringer. Oversigtskalender for 
2016/17 og skoleskemaer.

4 kolonner (22x35 cm) kr.  99,95
5 kolonner (29x48 cm) kr. 129,95

Med mange noteringssider,  skoleskemaer, oversigtskalendere mv.  
Hvert opslag er smukt illustreret af Inga Linde Jensen.

Begrænset 
 oplag - så 
skynd dig!

Fæ n g s e L s L æ r e r e
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Det kræver både en stærk faglighed og stor tålmodighed, mener Benny Kent Nielsen, hvis man skal være rustet til  
at arbejde med de indsatte på Anstalten ved Herstedvester.

ver skal de indsatte ikke gå til eksamen, hvis 
ikke de har lyst eller føler sig klar. Og hvis de 
har meldt sig til afgangsprøverne og skifter 
mening, er det også okay. 

»Det er en af kvaliteterne ved arbejdet, at 
jeg kan følge tingene helt til dørs i deres eget 
tempo. Men det kan også være svært at balan-
cere indholdet i undervisningen, hvis der er 
en i klassen, der vil til eksamen, hvor de fire 
andre har brug for at tage den mere med ro«.

Undervisningen er ikke en plade, Benny 
Kent Nielsen vender ved et nyt skoleår. Han 
finder nye opgaver løbende, så de passer til 
hans kursister. Også selvom de tager det sam-
me forløb om. Når det så er sagt, fylder forbe-
redelse ikke alverden, selvom han underviser 
i matematik på mange forskellige niveauer 
i løbet af en dag og en uge. Det, der sluger 
mest tid ud over undervisningen, er alt det 
administrative. Overlevering til betjentene, 
evaluering, at læse journaler og nogle gange 
også opdatere dem. 

Når først dagen er i gang, er der ingen hul-
ler eller mellemtimer. Klokken 7.30 møder 
Benny Kent Nielsen ind, og klokken 14.30 går 
han igen – de fleste dage. 

»Det tager syv lange og syv brede at kom-
me ind og ud af fængslet, så man går ikke lige 
en tur til købmanden mellem to lektioner«, 
siger han. Tingene går heller ikke så hurtigt 
inden for murene; mangler der kridt, skal 
han selv bestille det. Mangler der materialer, 
må man selv samle det sammen. 

Det er ikke byens bedste børn, der bor 
bag sluserne til resten af verden. Fordi de har 
gjort forfærdelige ting, er deres frihed blevet 
taget fra dem, men de har stadig deres ret til 
uddannelse. Og Benny Kent Nielsen er først 
og fremmest lærer. 
mbw@dlf.org

r

FORÅRSNYHEDER 
FRA DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

STJERNESKUD 0 
– SKRIV OG LÆS I 0. KLASSE
Af Grete Wiemann Borregaard & 
Dorte Sofie Mørk Emus

Et helt nyt materiale til arbejdet med børneskrivning,  
fonologisk læsning og oplæsning med fokus på lytte- 
forståelse. Materialet lægger op til et samlet arbejde med  
de sproglige udfordringer, og består af elevens arbejdsbog, 
lærerens bog og den lydlettet læsebog – På Nyø. 

Stjerneskud 0 – Min magiske bog – 69 kr. ekskl. moms
Stjerneskud 0 – Lærerens bog – 399 kr. ekskl. moms
Læs lydlet 0 – På Nyø – 119 kr. ekskl. moms

Helt nyt materiale 
til børnehaveklassen:

Skriv og stav i 1. klasse

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

Skriv og læs i 0. klasse

0STJERNESKUD

Grete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk Emus

opgaver   bogstaver

små sætninger   sange

        Læ
reren

s bog

Skriv og stav i 1. klasse

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

Skriv og læs i 0. klasse

0STJERNESKUD

Grete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk Emus

opgaver   bogstaver

små sætninger   sange

        Mi
n magisk

e bo
g

DANSKLÆRERFORENINGENS FORLAG

0

På Nyø

Grete Wiemann Borregaard og Dorte Sofie Mørk Emus
Illustreret af Gunhild Rød

LÆS LYDLET

Dansklærerforeningens Forlag ejes af Dansklærerforeningen. Det tætte samarbejde mellem 
forening og forlag styrker den danskfaglige profil og sikrer høj kvalitet i alle udgivelser.  
Vi udgiver skønlitteratur og undervisningsmaterialer til dansk i hele uddannelsesforløbet. 
Læs mere om udgivelser, aktiviteter og medlemsmuligheder på dansklf.dk

dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 33 79 00 10

KØB  
BØGERNE  

VIA  
DANSKLF.DK
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Målstyring efter læringsmål er det nye sort 
– i hvert fald på Frederiksholms Kanal og 
nærmeste omegn. 

Men betyder målstyring, at man som 
lærer skal sætte sig nogle mål med sin un-
dervisning? Eller at man skal tilrettelægge 
sin undervisning, så eleverne opfylder Fæl-
les Mål ét efter ét? Eller at man navigerer 
efter det meget målbare mål, som regeringen 
har sat op, om at mindst 80 procent af ele-
verne skal være gode til at læse og regne i 
de nationale test? Med andre ord: Hvem er 

det egentlig, der styrer, når man styrer efter 
læringsmål?

Professor Morten Misfeldt, Aalborg Univer-
sitet, er en af de tre eksperter, som sad med 
i den mastergruppe, der har skrevet ramme-
værket for de nye Fælles Mål. Og nu forsker 
han i, hvordan lærere kan bruge digitale værk-
tøjer til at sætte mål for deres undervisning, 
matche dem op med de Fælles Mål og følge, i 
hvilken grad eleverne når målene. Forskerne 
har selv udviklet et værktøj, Målpilen, som 
lærerne på ti demonstrationsskoler bruger, så 
forskerne kan afprøve deres hypoteser.

Fra mål til læringsmål
»De fleste lærere går ind i klassen med en ide 
om, at de vil et eller andet – de har gjort sig 

TeksT Karen ravn

foTo Kristian  granquist

                           Skal Styre, ikke målene

P r o f e s s o r :

Læreren
Professor Morten Misfeldt 
forsker i, hvordan man som lærer 
selv kan navigere, sætte mål og 
tage styringen – samtidig med at 
man holder den fælles retning.
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nogle forestillinger om, hvor de vil hen, hvad 
de går efter, og hvad de tillægger værdi«, 
siger Morten Misfeldt. 

»Målene kan så være mere eller mindre 
præcise og mere eller mindre styrende for, 
hvad man gør i undervisningen. De kan være 
mere eller mindre italesat og mere eller min-
dre konkrete. Nogle mål kan godt fastlægge 
en retning, uden at man nødvendigvis kan 
måle og veje, om man når dem.

Og så er der det andet niveau – curriculum 
– de politisk vedtagne mål eller læseplanen. 
Det, som man politisk har vedtaget, at skolen 
skal forholde sig til«.

Det er de sidstnævnte mål, Fælles Mål, der 
er blevet revideret og gjort til læringsmål.

»Man lovgiver altså om, hvad børnene 
skal kunne ... Det er en måde at gøre det på, 
som på den ene side understøtter lærernes 
metodefrihed, fordi der ikke står noget om, 
hvad der skal foregå i skolen, men som på 
den anden side hjælper med at fortolke de 
her dannelsesideer om, hvad skolen går ud 
på, ned i nogle relativt konkrete størrelser. 
På den måde giver de et præcist grundlag for, 
hvad skolen skal sigte efter«.

lovgivning om output
Og hvis der er elever, der ikke når alle lærings-
målene – har man så gjort noget galt?

»Det er jo problemet med læringsmålstan-
kegangen – sat på spidsen lovgiver man om 
output, altså om hvad eleverne skal kunne, 
og det kan man selvfølgelig ikke«, siger Mor-
ten Misfeldt. Men han synes samtidig, at det 
er lykkedes at finde en brugbar løsning på 
dilemmaet i de endelige Fælles Mål. »Jeg kan 
godt lide ideen om de opmærksomhedspunk-
ter, som er lagt ind i dansk og matematik. Det 
er nogle punkter, hvor man skal holde øje, og 
hvis der er elever, der ikke kan de her ting på 
et givet klassetrin, så skal man sætte ind«.  

Fælles Mål er skrevet af en række ekspert-
arbejdsgrupper – én for hvert fag – inden for 
et rammeværk fastlagt af mastergruppen med 
både eksperter, parter som KL og Lærerfor-
eningen og embedsmænd fra ministeriet. 

Kan du på én gang sige, at det er politisk 
besluttet, og det er noget, du kan stå forsknings-
mæssigt inde for?

»Jeg tænker, at jeg har stillet min ekspertise 
som forsker til rådighed for en politisk proces. 
Jeg tænker ikke, at Fælles Mål nødvendigvis er 
den eneste rigtige måde at gøre det på«. 

Morten Misfeldt står i spidsen for et forsk-
ningsprojekt, der skal undersøge potentialet 
i digital understøttelse af læringsmålstanke-
gangen. Med Målpilen har forskerne forsøgt 
at udvikle et værktøj, som hjælper lærerne 
med at skabe et samspil mellem de mål, der 
er vedtaget for skolen, og så lærerens arbejde 
med at opstille mål for egen undervisning.

Når der nu findes alle de nye og meget kon-
krete læringsmål, er det så ikke spild af lærer-
nes kostbare tid, at de også skal fastsætte deres  
egne mål?

»Det mest effektive vil jo være at fastlægge, 
præcis hvad der skal foregå alle steder én 
gang for alle. Det fungerer fremragende in-

den for industritræning, men det rummer 
en masse problemer. Det er svært at skabe 
god og meningsfuld undervisning, hvis staten 
fastlægger, hvad der skal ske i timerne, for 
eksempel: ’Du skal med et smil på læben sige, 
at nu skal vi i gang med andengradsligninger 
…’. Det gør skolen til en undervisningsfabrik 
i stedet for et sted, hvor man kan udfolde sig 
som elev«, mener Morten Misfeldt.

Når så den rigtig kompetente lærer med 
det gode kendskab til eleverne har lagt en 
gennemtænkt plan, fastlagt mål og besluttet, 
hvad han/hun vil gøre for at nå målene, så 
skal vedkommende alligevel bagefter – even-
tuelt med hjælp fra et digitalt værktøj – få sine 
mål til at passe ind i de officielle mål. 

Er det ikke en lidt kunstig og overflødig 
proces?

»Om det er dobbeltarbejde? Nej, det sy-
nes jeg egentlig ikke, det er. For det er jo en 
fortolkning af det lovgrundlag, man arbejder 
under, ind i den situation, man udforsker 
sammen med eleverne, og det synes jeg er en 
ret central proces – at man som lærer gør sig 
forestillinger om, hvad det er, vi er i gang med 
at undersøge, og hvordan det forholder sig til 
det lovgrundlag, vi nu engang har for skolen«.

Håber på mere effektiv forberedelse
Det lyder jo smukt, men også meget ambitiøst 
og i modstrid med, at der er skåret ned på 
forberedelsestiden?

»At drive god skole er nok relativt tidskræ-
vende! Men hvis man er i stand til sammen 
med andre at artikulere og få skrevet ned, 
hvad man går efter, og tale om, hvordan det 
relaterer sig til Fælles Mål, så er det nemmere 
at arbejde sammen. Det er det, vi håber på, 
men vi er eksplorative – det er det, vores 
forskning skal undersøge. Vi håber, at det ef-
fektiviserer forberedelsen, at man tydeliggør, 
hvad man går efter«.

Målpilen er ikke et værktøj til deling af 
undervisningsforløb, men i høj grad et værk-
tøj, hvor man som lærer skal arbejde med at 
sætte ord på, hvilke mål man vil nå med de 
enkelte forløb.   

Professor Morten Misfeldt har siddet med i mastergrup-
pen bag de Fælles Mål: »Jeg tænker, at jeg har stillet min 
ekspertise som forsker til rådighed for en politisk proces. 
Jeg tænker ikke, at Fælles Mål nødvendigvis er den eneste 
rigtige måde at gøre det på«.

Professor Morten Misfeldt er en af forskerne bag pro-
jekt Digitalt understøttede læringsmål. Projektet indgår 
i  demonstrationsskoleprojekterne, som er sat i gang 
som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 

For at afprøve nogle hypoteser om, hvordan lærere kan 
bruge digitale værktøjer til at understøtte arbejdet med 
læringsmål, har forskerne udviklet en prototype, Målpi-
len. Målpilen er et værktøj, der skal hjælpe lærerne med 
at planlægge målstyret undervisning og de aktiviteter, 
som knytter sig hertil. Som udgangspunkt planlægger 
lærerne et forløb, hvor det beskrives, hvad eleverne skal 
lære, og hvilke aktiviteter og produkter der skal skabes 
undervejs.

Når læreren planlægger et forløb, konkretiserer og for-
tolker hun de forenklede Fælles Mål og arbejder disse 
ind i Målpilen. Et forløb knytter således forenklede Fæl-
les Mål, konkrete mål og en række målpile sammen, 
så læreren får et overblik over, hvilke temaer, konkrete 
mål og hvilke målpile eleverne skal arbejde med hen 
over et år. 

Kilde: demonstrationsskoler.dk

Fælles Mål og egne mål

144570 p32-34_FS0915_Målstyring.indd   33 30/04/15   11.32



M å l s t y r i n g

34 /  f o l k e s k o l e n  /  0 9  /  2 0 1 5

»Jeg tror på, at support til den der konkreti-
sering er et rigtig stærkt værktøj, hvis den kan 
blive så standardiseret, at jeg kan snakke med 
om din undervisning, og du kan snakke med 
om min. Og begynde at bruge hinandens. Det 
er selvfølgelig en begrænset tidsgevinst, for 
man skal aldrig bare tage undervisningsforløb 
ned fra hylden – man skal selvfølgelig tænke 
igennem, hvad man arbejder med i forhold til 
præcis denne klasse, men jeg synes, værktøjet 
er ganske lovende, i og med at det hjælper til 
at sætte ord på«, siger Morten Misfeldt. Han er 
helt med på, at rigtig meget god undervisning 
opstår, fordi en lærer får en ide og for eksem-
pel bare har en mavefornemmelse af, at der 
kunne være »fed matematik« i at prøve det af, 
og det har han absolut ikke noget ønske om, at 
lærerne skal holde op med.

lærer mente at have snydt
»En lærer på en af demonstrationsskolerne 
fortalte mig, at han havde snydt! Han var nem-
lig gået ind og havde ændret målene under-
vejs. Han havde sat en aktivitet i gang, hvor 
eleverne skulle sænke slagskibe for at lære no-
get om koordinatsystemer. Undervejs opfandt 

børnene nogle x-aksebomber, og læreren 
tænkte: ’Det er for fedt, det her, der er jeg 
nødt til at gå med’. Selvfølgelig! Det er da ikke 
at snyde! Man ender et andet sted, end man 
havde tænkt, men det skal der være plads til. 
Der skal også være plads til at forestille sig, 
at aktiviteter kan være fagligt interessante, 
uden at man nødvendigvis kan se, at det er 
svaret på konkrete læringsmål. Men hvis man 
har prøvet at konkretisere det og prøvet at 
relatere det til Fælles Mål, så slutter man ikke 
kun med en god mavefornemmelse, men også 
med en viden om, hvilke læringsmål man 
har dækket, og hvilke man så ikke nåede og 
måske skal vende tilbage til en anden gang«. 

teaching to the test
»Jeg tror, det er en god ide at vide, hvad 
man pejler efter – men det er netop ikke det 
samme, som at man skal lukke sine antenner 
ned«. 

Foruden de mål, læreren selv sætter for 
sin undervisning, og foruden de nationale 
læringsmål fastlægger folkeskolereformen tre 
helt overordnede og meget målbare faglige 
mål: 

•  Mindst 80 procent af eleverne skal være 
gode til at læse og regne i de nationale test. 

•  Andelen af de allerdygtigste elever i dansk 
og matematik skal stige år for år. 

•  Andelen af elever med dårlige resultater i de 
nationale test for læsning og matematik skal 
reduceres år for år.

Spørgsmålet er, hvor de mål passer ind i for-
hold til lærerens egne mål og Fælles Mål. 

Overordnet synes Morten Misfeldt, at det 
giver god mening med sådan nogle klare mål, 
så man kan følge med i, om eleverne lærer 
det, de skal. 

»Det er fint at samle data op om, hvordan 
det går i et skolesystem, som man også for 
eksempel gør med Pisa. Men hvis værktøjerne 
ikke er gode, hvis de kun tester en snæver 
del af det, man skal lære i skolen, kan de gøre 
mere skade end gavn. Så kommer risikoen for 
teaching to the test – og det er også faren ved 
målstyret undervisning, hvis man tager det 
alt for bogstaveligt«, siger Morten Misfeldt. 
kra@dlf.org

MØD SKOLENS VIRKELIGHED MED VIDEN

Som professionel inden for skole- og uddannelsesområdet har du brug for at navigere 
mellem politiske beslutninger, samfundets forventninger og de konkrete udfordringer, 
du møder i din hverdag. 

En masteruddannelse på DPU giver dig indsigt, perspektiv og den nødvendige viden, 
så du får kompetencer til at analysere og forandre praksis inden for dit faglige felt. 

DPU udbyder forskningsbaserede masteruddannelser
inden for pædagogik, uddannelse og ledelse 
i København og Aarhus.

Find din masteruddannelse på
edu.au.dk/master

MASTERUDDANNELSE PÅ DPU

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)                      

AARHUS                                  
UNIVERSITET                             AU

 

144570 p32-34_FS0915_Målstyring.indd   34 30/04/15   11.32



f o l k e s k o l e n  /  0 9  /  2 0 1 5  /  35 

Hun løfter de brune briller af og bider lidt i 
højre stang, mens to rynker klemmer sig ind 
mellem øjenbrynene. Hun puster ud og fug
ter læberne. Kaffekruset for enden af bordet 
er urørt. Det samme er blokken og kuglepen
nen – urørt. 

»Det er svært, det her«, siger hun med øj
nene rettet mod computeren foran. »Teksten 
handler om noget med overvågning, men der 
er ord, jeg ikke forstår. Jeg ved ikke, hvordan 
jeg skal gribe det an, for jeg er vant til at un
dervise i 4. og ikke i 9. klasse«.

Læreren sidder ved et skolebord, men 
klasselokalet er tomt, og det orange skilt 
uden på døren viser, at lokale 6122 er reserve
ret til forberedelse til kompetenceafklarings
samtaler. 

Lene Jacobsgaard på 54 er ved at forbe
rede sig til en samtale i engelsk på lærerud
dannelsen på University College Syddanmark 
i Esbjerg. Samtalen skal vurdere hendes kom
petencer i engelsk: Hvad mangler hun for at 
kunne bestå en eksamen i faget på lærerud
dannelsen. Lene Jacobsgaard skal screenes, 
fordi hun de seneste fem år har undervist 4. 
og 5. klasse i engelsk på Skærbæk Distrikts
skole i Tønder Kommune, men ikke er uddan
net i engelsk. 

Inden samtalen har Lene Jacobsgaard en 

time til at forberede sig i et af læreruddannel
sens undervisningslokaler. Hun har trukket un
dervisningsmateriale til en 9. klasse og har fået 
en elevcase og en tekst. Dertil er der to gange 
seks spørgsmål, som kommer omkring alle 
engelskfagets kompetenceområder. Hun skal 
blandt andet svare på, hvordan hun vil plan
lægge, gennemføre og evaluere undervisning 
på baggrund af den tekst om overvågning, hun 
har trukket. Og ud fra en tekst, en elev har 
skrevet, skal hun vurdere elevens niveau. 

Sommerfugle i maven
Selvom hun godt ved, at det ikke er en eksa
men, men en faglig samtale med en lektor, 
en samtale, der skal bruges til at finde ud af, 
om og hvor meget efteruddannelse hun har 

Keep calm and carry on
TeksT Anette SolgAArd

foTo PAlle Peter Skov

det gælder om at holde hovedet koldt, når engelsklærer Lene Jacobsgaard fra Skærbæk Distriktsskole 
skal vise, hvad hun kan og ikke kan, til en kompetenceafklaringssamtale. 

e f t e r u d dA n n e l S e

Til kompetenceafklaringssamtalen skal engelsklærer Lene 
Jacobsgaard (til venstre) blandt andet fortælle, hvordan 
hun bruger it, når hun står bag katederet i sin 4. klasse. 

AfklAringssAmtAle:
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brug for inden kompetencemåls
prøven i engelsk, føles det sådan. 
Nervøsiteten meldte sig på 
banen, allerede da hun satte sig 
ind i bilen, og på de er 50,4 kilo
meter, der er mellem Skærbæk 
Distriktsskole og læreruddannel
sen i Esbjerg, når sommerfuglene 
at fylde maven. 

Hun er også nervøs under for
beredelsen og føler sig presset. 
Forberedelsen er for svær, synes 
hun. Da der er gået en time, 
bliver Lene Jacobsgaard hentet 
ind til samtalen. Sofia Rontini 
er adjunkt i engelsk, og det er 
hende, der står for samtalen. 
»Keep calm and carry on«, står 
der på hendes kaffekrus. Hun 
løfter det op og fortæller med et 
smil, at det også er mantraet for 
samtalen. At formålet er at hjæl
pe Lene Jacobsgaard til at få den 
rigtige opkvalificering, og at det 
på ingen måde er en eksamen, 
men en samtale om faglighed og 

didaktik. Og hvis noget er svært 
at udtrykke på engelsk, må hun 
godt slå over i dansk, beroliger 
Sofia Rontini. Derefter fortæller 
adjunkten, hvordan den næste 
time skal bruges; de første 45 
minutter skal de tale ud fra de 12 
spørgsmål, og de sidste 15 minut
ter skal bruges på feedback. 

Sofia Rontini tager elevteksten 
frem og spørger, hvordan Lene 
Jacobsgaard vil vurdere eleven, 
hvordan det står til med gramma
tikken i teksten, og hvordan hun 
vil give feedback. Lene Jacobs
gaard har nemmere ved at tale 
ud fra sin egen klasse end casen, 
så Sofia Rontini hjælper hende 
på vej ved at omformulere: »Hvis 
jeg var din elev, hvad ville du så 
gøre? Hvad ville du gøre i din 4. 
klasse?« De taler om it i under
visningen, om læringsstrategier, 
om kulturel forståelse og meget 
mere, og Lene Jacobsgaard virker 
mere og mere afslappet.

36 /  f o l k e s k o l e n  /  0 9  /  2 0 1 5

e f t e r u d dA n n e l S e

Skriv  
aldrig under på 

et billån uden at 
tale med din 
bank først

Tjek ÅOP (Årlig Omkostning i Procent),  
når du sammenligner priser

Som medlem af DLF får du al den hjælp, du skal bruge hos 
Lån & Spar. For billån kan godt være lidt kryptiske. Et godt fif 
er at kigge på ÅOP’en. Her skal alle udgifter på lånet nemlig 
regnes med. Vi ser gerne papirerne igennem med dig og 
giver dig det nødvendige overblik over de reelle udgifter.  
Så ved du, hvad der kan betale sig. 

Men uanset, hvor langt du er i processen, vil vi gerne give 
dig nogle gode råd med på vejen. En guide til, hvad du skal 
være opmærksom på, når du kigger på ny bil.

Find guiden på lsb.dk/5gode 

VIL DU HURTIGT VIDERE?

Ring:  Ring 3378 1930 hvis du vil 
tale billån med en personlig 
rådgiver

Online:   Gå på lsb.dk/dlf og vælg ’book 
møde’. Så kontakter vi dig

Billån på  EKSTRA GODE betingelser, når du 
er medlem af DLF

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10
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»Jeg var frustreret og følte 
mig presset under forberedelsen, 
fordi jeg ikke havde ordbøger og 
lærervejledninger med, men til 
samtalen fik Sofia mig til at slap
pe af. Snakken faldt naturligt, og 
der var en god stemning«, siger 
Lene Jacobsgaard, der synes, det 
var en god oplevelse at være til 
kompetenceafklaringssamtale. 
»Ubevidst er vi nok kommet til at 
køre hinanden lidt op på skolen, 
for der var ingen grund til, at jeg 
var så nervøs«, tilføjer hun.

20-30 eCtS-point, før lene 
Jacobsgaard er prøveklar 
Kompetenceafklaringssamtalen 
skal afdække Lene Jacobsgaards 
realkompetencer i engelsk og 
skal bruges til at vurdere, hvor 
meget efteruddannelse hun skal 
have, før hun er klædt på til at 
gå til eksamen i kompetence
målsprøven i engelsk. Hvis hun 
består eksamen, har hun officielt 

undervisningskompetencer på 
linjefagsniveau i engelsk. 

Efter 45 minutter slår de over 
i dansk, og Sofia Rontini drejer 
computeren over mod Lene 
Jacobsgaard så hun kan følge 
med, når hun skal vurderes. Ud 
fra hvert spørgsmål skal Sofia 
Rontini vurdere, hvor sikker eller 
usikker hun er i forhold til både 
det fagfaglige og fagdidaktiske, 
og imens forklarer hun, hvorfor 
hun sætter krydserne på skalaen, 
som hun gør. 

Når Sofia Rontini har plottet 
krydserne ind, spytter computer
systemet et tal ud. Alt efter vær
dien af tallet anbefales det enten 
at gå direkte til prøven, læse et 
helt linjefag eller tage et kompri
meret efteruddannelsesforløb. 

Inden samtalen havde Lene 
Jacobsgaard håbet på at blive 
vurderet til at skulle tage hele 
linjefaget, men hun er alligevel 
godt tilfreds med, at resultatet 
bliver en anbefaling af et længere 
forløb på 20-30 ECTSpoint: »So
fia sagde, at jeg havde helt styr 
på det didaktiske, men at det 
fagfaglige haltede, så det passer 
godt med et komprimeret forløb. 
Hvis jeg skulle have et helt fag, 
ville didaktikken kede mig, men 
jeg har brug for at blive bedre til 
grammatikken og teorierne«. 

Når University College Syd
danmark er færdig med at 
afdække engelsklærernes kompe
tencer i Tønder Kommune, tilret
telægges efteruddannelsesforløb, 
alt efter hvad samtalerne har 
vist, at der er behov for. Derefter 
kan lærerne gå til eksamen i fa
get. Lene Jacobsgaard og hendes 
leder skal nu til at tale om, hvad 
der konkret skal ske efter sam
talen. 
ans@dlf.org

Medie-
konkurrence 

for skoler 2016

OM TEMAET
Hvem bestemmer over din krop, og om du vil have sex? 
Vælger du selv din kæreste, og om du vil have børn?
Millioner af piger og drenge verden over træffer ikke disse 
valg selv.
Deltag i Mediekonkurrencen 2016 og bliv klogere på dine  
rettigheder.

OM KONKURRENCEN
Lav et nyhedssite eller en rigtig avis trykt i 1.000 eksemplarer. 
6.-10. klasse kan deltage. Vælg mellem uge 9, 10 eller 11. 
Læs mere og tilmeld klassen på ekstrabladet.dk/skole eller 
politiken.dk/skole.

Støttet af Danidas Oplysningsbevilling.
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I 2020 skal elever i 95 procent af timerne un
dervises af lærere, der har undervisningskom
petence på linjefagsniveau. Men hvordan er 
det, man vurderer, om en lærer har kompe
tencer til at undervise på samme niveau som 
en linjefagsuddannet i faget? Opgaven er lagt 
på skoleledernes skuldre, så det er dem, der 
vurderer, om en lærers mangeårige under
visningserfaring, kurser og lignende kan gøre 
det ud for en formel linjefagsuddannelse, 
eller om læreren har brug for opkvalificering.

Professionshøjskolerne anbefaler, at læ
rerne sendes til kompetenceafklaringssamtale, 
hvor en lektor ved hjælp af en spørgeguide og 
et digitalt pointsystem udviklet i samarbejde 
med managementfirmaet Rambøll vurderer 
lærernes niveau og afdækker behovet for 
efteruddannelse. Efterfølgende tilbyder profes
sionshøjskolerne komprimerede uddannelses
forløb af forskellig længde, der skal klæde læ
rerne på til at gå til eksamen i faget, så de kan 
få papir på deres undervisningskompetencer.

Danmarks Lærerforening synes derimod 
ikke, at der er behov for kompetenceafkla
ringssamtaler – den opgave kan skolelederne 

selv løse. Sammen med KL, skolelederne og 
forvaltningscheferne har de udgivet et skema, 
skolelederne kan bruge, når de skal vurdere 
lærernes kompetencer, frem for at lade profes
sionshøjskolerne gøre det. 

dlf: eksamensbeviser unødvendige 
Hvis man består en eksamen i faget, får man 
et eksamensbevis og dermed et officielt stem
pel fra professionshøjskolerne på, at man har 
linjefagskompetence, og det kan man tage 
med i bagagen ved et eventuelt jobskifte. Al
ternativt kan man bruge den vurdering, sko
lelederen har givet. Danmarks Lærerforening 
mener, at skolelederens vurdering er lige så 
gældende, da foreningen sammen med Skole
lederforeningen, KL og Børne og Kulturchef
foreningen har aftalt, at vurderingen af en læ
rers undervisningsmæssige kompetencer også 
er gyldig, når man skifter skole. 

Bjørn Hansen, der er formand for skole 
og uddannelsespolitisk udvalg i Danmarks 
Lærerforening, mener derfor ikke, at lærerne 
har brug for at få eksamensbeviser på deres 
kompetencer:

»Det er kun professionshøjskolerne, der 
kan udstede egentlige eksamensbeviser på 
undervisningsfag, men et vurderingspapir 
mener vi er lige så godt i den sammenhæng. 
Vi har aftalt med Skolelederforeningen, KL og 

erfarne lærere kan opleve det skræmmende, hvis de pludselig skal til 
en samtale for at få afklaret deres kompetencer på en professionshøj-
skole. Det er der heller ikke behov for, mener DLF, der i stedet vil overlade 
vurderingen til skolelederne.  

kritik Af AfklAringssAmtAler:
SKal lærerne til eKSamen for  
at beviSe, at de Kan underviSe? 

e f t e r u d dA n n e l S e

TeksT Anette SolgAArd

foTo lArS JuSt

Hanne Schilling, der 
er lektor i dansk på 
UCC, har haft omkring 
30 kompetenceaf-
klaringssamtaler. Hun 
oplever, at selvom læ-
rerne er nervøse, når 
de kommer til samta-
len, ender de med at 
gå derfra med en god 
mavefornemmelse.

BORNHOLM

Sjovt – Nemt - Lærerigt 
På oplevelsescentret Natur Bornholm
oplever I Bornholms forvandling gennem
millioner af år fra rødglødende lava til
frodig solskinsø. Ind i mellem herskede 
dinosauerne over Bornholm  – hør den 
spændende historie. 

Oplev borgen Hammershus og lær mere
om middelalderen. Der var allerede offent-
lig brugerbetaling dengang. Man betalte 
selv, hvis man skulle have hovedet hugget 
af hos bødlen…og der var altid forudbe-
taling!

På Bornholm får du og eleverne det sjovt.
Vi har gjort det nemt for jer med lærervej-
ledninger og elevhæfter, som giver jer
inspiration til lærerige lejrskoledage med
smil på læberne.

Bornholm er ikke bare læring på den sjove 
måde. Eleverne vil også elske lejrskoleste-
derne med de gode feriehuse, swimming-
poolen og de spændende aktiviteter. 
Glæd jer til masser af oplevelser. 

Vi gør det nemt og billigt – og rejsen 
til Bornholm er endda gratis for jer. 
Vi har hjulpet over 1000 skoleklasser 
med dejlige lejrskoledage. 
Må vi også hjælpe jer?

Det bliver en god lejrskole!

lejrskole.bornholm.info

Ring nu: 56 95 85 66
info@teambornholm.dk

www.lejrskole-bornholm.dk
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Børne og Kulturchefforeningen, at når man én 
gang er vurderet af en skole til at have de og 
de kompetencer, så kan man tage den vurde
ring med videre til andre skoler også«. 

Tove Hvid Persson, dekan på UCC, mener, at 
kompetenceafklaringssamtalerne kan være en 
vigtig støtte, når skolelederne skal vurdere, om 
lærerne har undervisningskompetence i et fag:

»Lederne foretager en slags traditionel 
meritvurdering, men det tænker jeg ikke, at 
der er noget problem i. I nogle tilfælde kan det 
dog være svært for skolelederne at vurdere de 
enkelte læreres kompetencer og faglighed, og 
hvis lederne er i tvivl om, hvor meget efterud

dannelse lærerne mangler, anbefaler vi, at 
man benytter kompetenceafklaringssamta
lerne«. 

Tove Hvid Persson understreger også, at 
det for lærernes egen skyld kan være godt 
at få papir på kompetencerne, blandt andet 
fordi »man kan forestille sig, at en leders god
skrivelse af erfaring, kurser og lignende som 
linjefagskompetence bliver godkendt i en kom
mune, men ikke i en anden«.

lærerne er bedst til didaktikken
Hanne Schilling, der er lektor i dansk på pro
fessionshøjskolen UCC, har i løbet af vinteren 
haft omkring 30 kompetenceafklaringssam
taler, og hun ser en tydelig tendens: Lærerne 
er dygtige didaktikere, men de mangler viden 
om nyere fagfaglige teorier. 

Hanne Schilling oplever, at nogle lærere er 
utrygge ved kompetenceafklaringssamtalerne, 
men hendes erfaring er, at nervøsiteten forduf
ter, når samtalen går i gang. 

»Nogle af de erfarne lærere kan have det 
lidt svært med at skulle til samtale om deres 
fagfaglighed og didaktik. De føler måske, at 
det er ydmygende og ubehageligt, og oplever 
samtalen som en eksamen. Alligevel ender 

det altid med at blive en spændende faglig 
snak og en god oplevelse for dem. Og jeg tror 
ikke, jeg har haft en eneste samtale, hvor læ
reren var uenig med min vurdering«, fortæller 
Hanne Schilling.

Hun understreger, at det store behov for 
opkvalificering ikke behøver at betyde, at 
lærerne er dårlige, men at fagene og skolen i 
dag flytter sig hurtigt – og at der ikke er grund 
til at være flov over at skulle efteruddannes. 
Desuden er det en »komisk tanke, at lærerne 
skulle have haft tid til at læse op på ny viden, 
når de kæmper med at få tid til at forberede 
deres undervisning«, tilføjer hun. 

Bjørn Hansen er dog kritisk over for sam
talerne:

»Jeg er skeptisk over for screeningssam
talerne, da de tager udgangspunkt i den un
dervisning, der er på læreruddannelsen. Det 
kender en lærer med 15 års erfaring ikke til, 
men til gengæld har vedkommende den vigtige 
undervisningserfaring, der skal til. Jeg vil dog 
understrege, at hvis en lærer oplever, at han 
eller hun har brug for en faglig opkvalificering, 
skal det naturligvis være muligt at få det«. 
ans@dlf.org

Regeringen har i forbindelse med folkeskolereformen 
besluttet, at lærerne skal opkvalificeres, så andelen af ti-
mer, der undervises af en lærer med undervisningskom-
petence (tidligere linjefagskompetence) i det pågælden-
de fag, stiger fra de 80 procent af timerne, som det er i 
dag, til 85 procent i 2016 og 95 procent i 2020.

En kompetenceafklaringssamtale består af en times 
forberedelse, typisk udtrækker læreren en elevcase og 
et undervisningsmateriale, og derefter 45 minutters 
samtale på baggrund af 12 spørgsmål. Ud fra hvert 
spørgsmål giver lektoren en faglig og en didaktisk vur-
dering, og systemet responderer med en talværdi, der 
udtrykker behovet for efteruddannelse. 

elever skal undervises af 
linjefagsuddannede 

Kære LÆRER 
Forestil dig en digital udfordring i 5. klasse.

Hvad gør du?

Tag en Master i ikt og læring

 

Læs mere på www.mil.aau.dk
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Aabenraa Kommune har fået bevilget 
900.000 kroner af A.P. Møller Fonden til 
efteruddannelse af kommunens tysklærere, 
så de kan undervise i tysk allerede fra 3. 
klasse. Lønudgifterne til de ekstra hænder, 

der er brug for, mens lærerne opkvalificeres, 
løber op i 2,2 millioner kroner, og dem kan 
kommunen ikke søge støtte til.

Et lignende problem oplever lærerne over 
hele landet. Kommunen bevilger midler til 
opkvalificering af lærerne til linjefagskom
petence fra enten A.P. Møller Fonden eller 
fra den milliard, som regeringen har afsat til 
at opkvalificere lærerne. Men ofte følger der 
ikke midler med til de ekstra hænder, der skal 

læse timerne for de lærere, som er på kursus. 
Det betyder, at kollegerne skal løbe hurtigere. 

Projektet i Aabenraa er blot et ud af 64 
projekter, som indtil nu har fået støtte fra den 
pulje på en milliard kroner, som A.P. Møller 
Fonden har afsat til efteruddannelse af pæda
gogisk personale, og i langt de fleste tilfælde 
må kommunen altså selv finansiere de høje 
lønudgifter.

 »Det er en fantastisk hensigt, at man vil 

e f t e r u d dA n n e l S e

TeksT AndreAS BrønS riiSe

illusTraTion rASmuS Juul

A.P. møller fonden har afsat en milliard kroner til efteruddannelse af lærerne. Puljen dækker dog ikke kom-
munernes største udgift forbundet med opkvalificering. I Aabenraa  udløser tilskud dobbelt så store udgifter. 

det Kan være dyrt at få del i puljepenge

I Aabenraa Kommune 
er støttekronerne til ef-

teruddannelse fra A.P. 
Møller Fonden en ekstra 
bonus – eller det ekstra 
trin på trappen, der gør 
det lettere at nå målet.
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styrke det faglige niveau gennem efteruddan
nelse af pædagogiske medarbejdere. Men den 
store udfordring i forhold til at få en kvalifice
ret efteruddannelse med dokumenteret effekt 
er, at man har tid til at fordybe sig. Derfor er 
det da problematisk, at man ikke forholder 
sig til den største udfordring på kommunalt 
niveau, som er at sikre tiden, fordi vi alle 
er pressede på resurser«, siger skolechef i 
Aabenraa Lars Svenson.

 Stort set alle de bevilgede penge går til at 
betale University College Syddanmark, der af
vikler efteruddannelsen, oplyser skolechefen.

 »Mange har et billede af, at der ligger 
en bunke penge og bare venter på, at kom
munerne kommer og henter dem. Men reelt 
set går størstedelen til eksterne aktører, og så 
skal jeg så finde resurser til at dække de med
arbejdertimer, der skal til«, siger han.

Hver fjerde krone går til kurser
Af de 38 millioner kroner, der i alt er afsat til 
efteruddannelse i Aabenraa Kommune, går 
kun syv millioner kroner til at betale kurser. 
Resten dækker lønudgifter.

 »Og så er det klart, at det for nogle kom
muner bliver fristende ikke at afsætte en 
tilstrækkelig tidsresurse«, siger Lars Svenson, 
der understreger, at man i Aabenraa Kom
mune har »skyndt sig langsomt« og analyseret 
behovet for efteruddannelse grundigt, inden 
man går i gang til næste skoleår.

»Vi har som kommune en udfordring i at 
sikre nok resurser til at tydeliggøre over for 
medarbejderen, at det er prioriteret fra vores 
side. Man kan ikke som skoleleder sige, at 
efteruddannelse er interessetimer, når det 
indgår som element i en kommunal strategi. 
Men vi har skoler, der skal have 20 procent af 
medarbejderne på længerevarende efterud
dannelsesforløb over de næste tre år, så det 
skal planlægges rigtig godt, hvis forældre og 
elever ikke skal opleve det som vikarkaos«, 
siger han.

I den forbindelse regner skolechefen ikke 
med puljepenge – i stedet kommer de som en 

ekstra bonus i forhold til projekter, der i for
vejen ville være løbet af stablen.

 »Jeg ville aldrig gøre den kommunale 
efteruddannelsesplan afhængig af eksterne 
resurser. Sidste år passede det lige med, at vi 
alligevel var så langt fremme i processen, at 
det passede med ansøgningsfrist til A.P. Møl
ler Fonden. Når vi når til en stabiliseringsfase 
efter skolereformen, skal vi til at kigge på, 
hvordan vi med fondsmidler kan gå fra at lave 
et godt stykke arbejde til at lave noget, der 
skiller sig ud fra andre. Der er vi bare ikke 
endnu«, siger han.

kun rige kommuner har råd
Når puljen ikke dækker lønudgifter, rækker 
den længere, og samtidig forpligter man kom
munerne på projekterne, når de også selv 
skal investere i dem, påpeger professor og 
kommunalforsker Poul Erik Mouritzen.

Dog kan den store egenfinansiering være 
med til at skræmme mindre velbjergede kom
muner og skoler fra at søge puljepengene.

»Hvis man har en kommune med lav vækst, 
ingen mulighed for at sætte skatten op, og man 
i forvejen kører med underskud, så bliver det 
meget svært at finde pengene«, siger han. Poul 
Erik Mouritzen tilføjer, at flere af de projekter, 
der har fået støtte af A.P. Møller Fonden, ved
rører efteruddannelse af ledere, hvilket ikke 
er forbundet med udgifter til vikardækning og 
ikke kræver lønkroner. 
freelance@dlf.org

Inden første ansøgningsrunde sidste år var A.P. Møller 
Fonden i dialog med en række aktører på folkeskole-
området, og det gav ikke anledning til at ændre den 
fastlagte linje, som skal være med til at sikre et fæl-
les ejerskab for projekterne, oplyser fondens direktør, 
Henrik Tvarnø.

»Formålet med fondens donation til folkeskolen er 
at støtte selve efteruddannelsen og eventuelt nært 
tilknyttede aktiviteter. Det har således helt fra starten 
ligget fast, at midlerne ikke skulle gå til at dække ud-
gifter til vikardækning«, siger han.

Han forventer, at det vil være muligt at søge fonden 
om støtte de kommende tre-fem år.

»Det betyder, at kommuner og skoler har god tid at 
tilrettelægge deres projekter på en måde, så både læ-
rere, pædagoger og ledere gives de nødvendige forud-
sætninger for at få det bedst mulige udbytte af kom-
petenceudviklingsindsatsen. Det er vores klare indtryk, 
at det sker«, siger Henrik Tvarnø.

I 2014 fik A.P. Møller Fonden 299 ansøgninger og 
uddelte i alt 199 millioner kroner til 64 efteruddannel-
sesprojekter for pædagogisk personale.

A.P. møller fonden:  
det sikrer fælles ejerskab
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Når det du gør bedre  
– gør en forskel
Lærerfaglige kurser indenfor Praktisk Musiske fag, 
Humanistiske fag, Naturfaglige fag og Pædagogiske fag

Se det fulde kursuskatalog 2015/16 på  
phmetropol.dk/skolereform

144570 p35-41_FS0915_Efteruddannelse.indd   41 30/04/15   14.44



42 /  f o l k e s k o l e n  /  0 9  /  2 0 1 5

Tilmeld dig  
neTværkeT  

Håndværk og design  
på folkeskolen.dktættere på faget: Håndværk og design 

Sløjd- og fysiklærer Rasmus Ricki Christensen 
havde håbet på 16 tilmeldte til sit valgfag science 
på Vangeboskolen i Holte. Men 32 elever fra 7., 
8. og 9. årgang valgte faget frem for sprogfag el-
ler innovationsdesign. Heldigvis er der altid nogle, 
der ikke kan komme, for der er rigeligt bud efter 
hans hjælp. Eleverne bevæger sig hjemmevant fra 
limpistol til pudsemaskiner. Ved bordet, hvor fire 
drengenakker er bøjet i koncentreret diskussion 
om, hvordan de skaber det mest aerodynamiske 
tag af plexiglas, løfter én pludselig hovedet og 
råber: »Rasmus! Skal Thorkild have hat og arme 
på?« Rasmus griner og svarer, at ja, bilens fører 

skal have arme, men hvis de kan få et fladere tag 
ved at tage kasketten af legomanden, så er det 
okay. 

Bilerne testes i vindtunnel
Eleverne har fået til opgave at skabe en eldrevet 
bil med en lang liste af specifikationer. Hver grup-
pe har fået en kasse med hjul, aksler, batterier, 
ledninger, træ og plexiglas. Når bilen er færdig, 
skal den testes i den vindtunnel, som Rasmus 
Ricki Christensen selv har bygget, og bedømmes 
på fart, aerodynamik og udseende. »Det her forløb 
kunne jeg lige så godt have gennemført i hånd-
værk og design, men jeg er ikke håndarbejdslærer, 
så det ville kræve en kollega at få de bløde mate-
rialer ind. Og i et sciencefag har jeg friere rammer 
og kan lære dem en masse om fysik samtidig«, 
fortæller Rasmus Ricki Christensen. 

Sløjd + fysik  
= yndlingsfag
Slibemaskinen overdøver allerede stiksavens lystige 
summen, da klokken ringer ind. Hvert minut tæller, når 
man konkurrerer om at skabe den elbil, der kan vinde i  
kategorierne fart, aerodynamik og design. 

Det faglige netværk for håndværk og 
design er for sløjd- og håndarbejds-
lærere, der underviser i håndværk og 
design.

Er du interesseret i artikler og blogs 
om sløjd, håndarbejde og håndværk og 
design og i at se, hvilke forløb andre 
lærere gennemfører med deres elever? 
Så tilmeld dig netværket på folkesko-
len.dk og få en mail, når der komme 
nye indlæg om faget. 

Fagligt netværk: 
Håndværk og design

Louise Helmbæk og Emilia Friis fra 9. vil have plexiglas på siderne af deres bil, så 
Rasmus må vise dem, hvordan de kan bore mikroskopiske huller i bundpladen for 
at lime siderne fast.

TeksT Pernille AiSinger

foTo Bo Tornvig

act /               / 1
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For Peter Holger fra 7. årgang er der dog ingen 
tvivl om, at det her er yndlingsfag. »I håndværk 
og design skal man sidde stille og sy puder, og 
det bliver hurtigt kedeligt. Men her lærer man alle 
mulige forskellige fremgangsmåder, og så får man 
lov til at bruge sin fantasi. Det er jo både sløjd og 
fysik på én gang. Så bliver det altså ikke bedre«, 
siger han med et stort, lykkeligt smil. 
pai@dlf.org

De fem drenge har gjort bilen helt flad 
for at skabe så lidt modstand som 
muligt, men nu er der ikke plads til 
føreren Thorkild. »Kan vi ikke lave en 
klap i bagenden med hængsler og så 
lade ham glide ned i bilen?« foreslår 
Sebastian Neltoft. 

Fuld kompetencedækning i 
undervisningsfagene
Alle lærere skal senest i 2020 have undervisnings kompetence på linjefagsniveau 
i de fag, de underviser i.

UCC tilbyder:
• Kompetenceafklarende samtaler for uddannede lærere
• Særligt tilrettelagte forløb i undervisningsfagene for uddannede lærere

UCC samarbejder med skoleledere og skolekonsulenter i en 
række kommuner. Læs mere på ucc.dk/undervisningsfag
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Børneliv anno 2015
5.-klasserne på Blågård Skole har været 
med til at arrangere en udstilling på Kø-
benhavns Museum, der viser, hvordan det 
er at være barn i København i dag. Ele-
verne har selv bidraget med deres egne 
ting til udstillingen, der viser noget om 
de fællesskaber, de tilhører. Udstillingen 
hedder »Børnenes by« og vil være et fast 
indslag på Københavns Museum, indtil 
der lukkes for sæsonen den 9. oktober. 

Det er gratis for unge under 18 år at 
komme ind på Københavns Museum. For 
at tilmelde skoleklasser kan museet kon-
taktes på telefon 33 21 07 72.

Ved Mie Borggreen Winther/mbw@dlf.org
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Hilfe, bitte! 
Ti tyske udvekslingsstuderende mangler 
værtsfamilier, når de til august kommer til 
Danmark for at gå et år på en folkeskole 
eller et gymnasium. Det er unge mellem 
15 og 18 år, der med udvekslingsorganisa-
tionen YFU får lov til at komme i nærkon-
takt med dansk kultur. Opholdet varer fra 

august til juni, og værtsfamilier bliver ikke 
betalt for at have de udvekslingsstuderende 
boende – men man bliver helt sikkert et 
kulturmøde rigere. 

For mere information kontakt da YFU 
Danmark på yfu@yfu.dk eller på telefon 64 
76 30 06.

Indsamling med  
sidegevinst 
Diabetesforeningen samler ind til børn og unge med 
sukkersyge søndag den 7. juni og mangler frivillige 
til at dække hele landet. Derfor har foreningen sør-
get for en gulerod til de skoleklasser, der tilmelder 
sig indsamlingen: For hver 100 kroner man får ind-
samlet, donerer Diabetesforeningen 15 kroner til en 
lejrtur. Ruterne varer cirka to-tre timer og giver som 
regel 1.000 kroner i indsamlingsbøssen. 

Tilmeld din klasse på sbd@diabetes.dk

Kærlighed  
uden klaps 
40.000 unge mellem 16 og 24 år bliver hvert år ud-
sat for kærestevold, der dækker over både tørre tæsk, 
psykisk vold, stalking og kontrol. Det sætter udviklings-
projektet Voldsom Kærlighed fokus på med foredrag 
og workshops. Her tager projektdeltagerne gratis ud 
på landets skoler og oplyser om, hvad man som ung 
kan gøre, hvis man selv eller nogen, man kender, bliver 
udsat for vold af en kæreste. Oplæggene varer to-tre 
timer, men kan tilrettelægges individuelt. 

Projektleder Lene Stavngaard kan kontaktes for mere 
information på lene.stavngaard@dialogmodvold.dk

CFU servicerer
grundskoler og 
ungdomsuddannelser 
med læremidler,
vejledning og kurser.

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

Brug Digitale
læremiDler
•	 lån e-bøger til dine elever 

•	 Stream film og tv i klassen

•	 Vurdér digitale læremidler 
med dit team

læs mere på cfu.dk

Foto: YFU

Foto: Jens-Otto Nielsen/Københavns M
useum

Foto: Sara Hartmann Sivertsen
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korte meddelelser

personalia

Adræt udvalgsformand 
fylder 60
Formand for skole- og ud-
dannelsespolitisk udvalg 

Bjørn Hansen fylder 60 år 
den 11. maj.
Bjørn Hansen er født på 
Als og tog sin lærereksa-
men fra Emdrupborg Se-
minarium med linjefagene 
geografi og biologi. Hans 
første job blev på Stig 
Bjergby Skole ved Hol-
bæk. Her blev han valgt 
til tillidsrepræsentant. 
Siden blev han medlem 
af kredsbestyrelsen i 
Holbæk Lærerkreds, og 
i 16 år fra 1996 var han 
kredsformand. Mens han 
var formand, var han også 
i en periode konstitueret 
skoleleder på Stig Bjergby 
Skole. Bjørn Hansen har 
været medlem af DLF’s 

hovedstyrelse siden 
2008. Han kom ind midt 
i perioden, da hovedsty-
relsesmedlem Henrik Bil-
lehøj døde. 
Siden blev han formand 
for skole- og uddannel-
sespolitisk udvalg.
Bjørn Hansen er ivrig fod-
boldspiller og har blandt 
andet været målmand i 
flere år. Også lærervolley, 
skiferier i Norge og en årlig 
cykeltur med geografihol-
det fra seminariet holder 
ham adræt. 
Han er gift med Kirsten 
Gjeldstrup. De har tre børn 
og seks børnebørn. 

mbt@dlf.org
 

Foto: Stig Nielsen

Nummer 10: Fredag den 8. maj 2015
Nummer 11: Tirsdag den 26. maj 2015
Nummer 12: Tirsdag den 9. juni 2015
Nummer 13: Tirsdag den 4. august 2015

DeaDlines for
stillingsAnnoncer

2015

Job & karriere

Find de usynlige 
kompetencer

Karen Sanders er konsulent i 
Lærernes A-kasse og har gennem 
flere år undervist ledige i at 
skrive ansøgninger og CV, og det 
er hende, der peger på, at lærere 
tit skjuler noget:

»Mange tager udgangspunkt 
i deres formelle kompetencer, 
altså hvilke linjefag og hvilke kon-
krete joberfaringer de eventuelt 
har, men ved siden af har de fle-
ste en række kompetencer, som 
kan bruges på arbejdsmarkedet. 
De står ikke på et eksamensbevis, 
men derfor kan de godt være 
særdeles relevante«.

En af de kompetencer, som 
mange lærere har, er at kunne 
sætte sig ind i nyt stof og hurtigt 
pædagogisere det.

»Mange lærere kender det at 
tage fat på et nyt emne eller stof-
område og formidle indholdet til 
andre. Det er en anvendelig kom-
petence i forhold til forskellige 
job«, siger Karen Sanders.

Find fem fejl
Et andet område er fejlfinding.

»Det er ikke usædvanligt, 
at læreruddannede er per-
fektionister og derfor er gode 
medarbejdere i virksomheder 
og organisationer, der arbejder 
med kvalitetssikring. Er man ikke 
bevidst om det, kan den slags 
egenskaber nemt smutte, når 
der skrives jobansøgning«, siger 
konsulenten.

Er du ikke god til at få øje på 
dine usynlige kompetencer, kan 
det anbefales at snakke dit CV og 
dine ansøgninger igennem med 

andre. Det kan være nogle, der 
kender dig godt og ved, hvad du 
kan, eller det kan være nogle, 
der selv er ledige og måske har 
prøvet at søge forskellige job, 
også inden for områder, hvor 
man arbejder med udvikling.

»Erfaringen fra Lærernes A-
kasse er, at mange får meget ud 
af at snakke med andre ledige om 
hinandens kvalifikationer. Det 
gør det nemmere at se jobper-
spektiverne i en læreruddan-
nelse«, siger Karen Sanders.

Hun er selv et eksempel på, at 
der kan dukke usynlige kompe-
tencer op.

Efter nogle år som lærer be-
gyndte hun at skrive lærebøger. 
Så fik hun et job som pædagogisk 
konsulent, senere en konsulent-
ansættelse i Aalborg Lærerfor-
ening, før hun blev konsulent i 
Lærernes A-kasse.

»Der er langt fra mit nuvæ-
rende job til den uddannelse, 
jeg oprindeligt fik på seminariet, 
men undervejs har det vist sig, at 
jeg kunne nogle ting, som kunne 
bruges andre steder. Det har væ-
ret med til at forme mit arbejds-
liv og gøre det varieret og spæn-
dende«, siger Karen Sanders.

Hvis du ikke lige har nogen 
at snakke usynlige kompetencer 
med, kan du på Lærernes A-kas-
ses hjemmeside finde henvisnin-
ger til workshops, hvor du møder 
de rigtige folk at snakke med.

Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

bliver du spurgt, om du har nogle usynlige kom-
petencer, der er relevante på arbejdsmarkedet, skal 
du bare sige ja. Langt de fleste med en lærerfaglig 
baggrund har nemlig en række resurser, som de ikke 
er opmærksomme på.
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blokade mod UCplus’  
sprogcentervirksomhed
Lærernes Centralorganisation har 
iværksat blokade over for UCplus’ 
sprogcentervirksomhed. Uddan-
nelsesforbundet har siden primo 
2012 forsøgt at opnå overenskomst-
dækning af undervisningen med 
UCplus, men hidtil uden held.

Blokaden omfatter samtlige 
medlemmer af LC’s medlemsorga-
nisationer — herunder Danmarks 

Lærerforening — og indebærer, at 
intet medlem må søge eller lade 
sig ansætte i stillinger ved UCplus. 
Blokaden trådte i kraft ved døg-
nets begyndelse den 10. juni 2014.

Dansk Magisterforening og 
Gymnasieskolernes Lærerfor-
ening har iværksat sympatiblo-
kade, så deres medlemmer også 
er omfattet.

Om skolen
Skolen er i gang med en udviklingsproces med fokus på, hvordan medarbejdergruppen kan arbejde sammen 
om at udvikle skolen til en endnu bedre skole. Vi arbejder på at skabe en skole, der udfordrer alle elever, så de 
trives og lærer, og hvor medarbejderne er stolte af at arbejde.

Hotherskolen er aktiv og synlig i lokalområdet. En position, der skal styrkes og udbygges i de kommende år, 
hvor den åbne skole skal folde sig ud.

Skolen har over 500 elever og ca. 75 ansatte. Skolen har tre specialklasser og huser desuden kommunens 
velkomstklasse. Der er opdaterede faglokaler, så de fysiske faciliteter og rammer er rigtig gode.

Om dig
Vi søger en strategisk tænkende og udadvendt skoleleder med evne og lyst til at lede en skole, der er midt i en 
udviklingsproces. En tydelig og robust leder, der kan skabe følgeskab gennem sit engagement, viden og evne 
til at kommunikere med alle.

Du er en leder, der tør sætte retning, og som selv går forrest for at sikre at ambitionerne indfries. Du er en  
inspirerende og kommunikerende leder med gennemslagskraft, der kan skabe tillid omkring din person og  
derved sikre opbakning om en fælles vision og retning for skolen.

Du er en inddragende leder med gode relationelle kompetencer. Du skal have forståelse for og bud på, hvordan 
en vellykket skoleudvikling finder sted. Du kan styre en proces, sætte klare mål og skabe resultater. Du har 
lærerbaggrund og har erfaring med personaleledelse gerne fra en tilsvarende stilling eller lignende.

Du skal indgå i et strategisk samarbejde med Stevns Kommunes to øvrige folkeskoler, ungdomsskolen og  
dagpasningen og herved bidrage til udviklingen af den fælles folkeskole i Stevns Kommune. 

Yderligere oplysninger
Uddybende jobprofil kan hentes på www.genitor.dk/stillinger/. Der tilbydes attraktive vilkår med ansættelse på kontrakt.  
Du er også velkommen til at kontakte områdechef Peter Ulholm, Genitor på tlf. 31 41 01 76, eller centerchef, Børn & Læring, 
Stevns Kommune, Anton Svendsen tlf. 30 16 90 90 eller se skolens hjemmeside www.hotherskolen.dk. Du kan søge stillingen 
på www.genitor.dk/stillinger/. Ansøgningsfristen er den 18. maj 2015 kl. 9.00. Der afholdes samtaler den 27. maj og den  
8. juni. Kandidater der går videre til anden runde skal gennemgå et testforløb og der vil blive taget referencer. 

Skoleleder til Hotherskolen på Stevns 
Du brænder for at skabe en god skole 
Kan du styre og lede en udviklingsproces, så alle potentialer indfries?

 Lederstillinger 
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Dansk Skoleforening for Sydslesvig søger en direktør med 
tiltrædelse 1. august 2015, der med en naturlig autoritet og 
med hjertet på rette sted har flair for og lyst til at lede en 
forening, hvor medlemmerne udgør den politiske ledelse.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig har til opgave at 
drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske 
mindretal i Sydslesvig og driver blandt andet 57 
daginstitutioner og 46 skoler, der sætter børn og unges 
trivsel, udvikling og læring i fokus.

Vi søger en direktør med visionær tænkning 
og strategisk sans, der kan videreudvikle 
Skoleforeningens samlede pædagogiske virksomhed. 

Vi ønsker os en faglig kompetent direktør med erfaring 
fra uddannelsesverdenen, troværdige lederegenskaber, 
solide analytiske og økonomiske kompetencer. 
En synlig leder, som er i stand til at motivere og 
inspirere sine medarbejdere til at omsætte strategier, 
målsætninger og handleplaner til gavn for foreningens 
medlemmer.

Ansøgningsfrist: 28. maj 2015 kl. 12.00
Se hele stillingsopslaget på www.skoleforeningen.org

OG HJERTET PÅ RETTE STED
MED NATURLIG AUTORITET
DIREKTØR

Skoleleder til Nordskolen
Vi søger en relationsstærk skoleleder til Nordskolen i Odsherred
Kommune.

Du er optaget af at bidrage til fremtidens skole. Du er en dygtig, 
erfaren, tillidsskabende og ikke mindst relations-stærk leder, der 
kan stå i spidsen for Nordskolens næste lange, spændende, men 
også krævende træk. Du kan dokumentere bred faglig viden på også krævende træk. Du kan dokumentere bred faglig viden på 
børn- og ungeområdet, solid leder-værktøjskasse og resultater, 
skabt i samarbejde.

Ansøgningsfrist: 18. maj 2015, kl. 12 

Læs hele stillingsopslaget inklusiv job- og kompetenceprofilen 
og send en online ansøgning via: www.odsherred.dk/job

NORDSKOLEN

WWW.ODSHERRED.DK/JOB

Positiv skoleleder med 
værdier, indsigt og erfaring
Du har personlighed, positivt livssyn og en erfaringsballast, der 
let gør dig til det naturlige samlingspunkt og katalysator. Du kan
dokumentere opdateret viden, værktøjskasse og resultater, der 
er relevante for en skoleleder i en krævende, men også 
spændende udviklingstid. Du har relevant uddannelsesmæssig 
og ledelsesmæssig baggrund samt opdateret faglig indsigt, der 
matches af sikre personlige værdier og kompetencer.

Rammer denne karakteristik dig, bør du interessere dig for stillingen 
som skoleleder af Dåstrup Skole, som er ledig til besættelse fra 1. 
august 2015, da den hidtidige skoleleder går på pension.

På skolen arbejder de ansatte ud fra skolens værdier: Selvværd, 
engagement, ansvarlighed og gensidig respekt. I skolens 
værdigrundlag slås det fast, at Dåstrup Skole er skolen for alle, 
hvor den enkeltes udvikling og læring inden for fællesskabets 
rammer er i centrum. 

På skolen lægger man vægt på:
•    At skabe grundlag for selvudvikling, så eleverne derigennem 

opnår større selvværd
•   At eleverne gennem undervisning og oplevelser bliver i stand til 

at handle aktivt og ansvarligt i et moderne internationalt 
samfund

•    At have et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem 
skolen og hjemmene, hvor såvel hjemmene som den enkelte 
elev påtager sig det fornødne engagement og medansvar for 
skolegangen og de aktiviteter, der hører til

•   At alle skolens parter udviser respekt for sine medmennesker og 
omgivelser. Det er et stadigt mål, at undervisningen tilrettelæg-
ges, så elevernes nysgerrighed og lyst til at lære bevares

På Dåstrup Skole ca. 14 km. fra Roskilde centrum vil du møde et 
dejligt grønt miljø, højt til loftet, ca. 400 dejlige elever, engage-
rede forældre, en resultatorienteret skolebestyrelse og ikke 
mindst dygtige lærere og pædagoger, som glæder sig til at 
skrive skolens næste kapitel sammen med den nye skoleleder.

Der er udarbejdet job og personprofi l, hvor du kan læse mere om 
skolen og lederstillingen. Du kan også se, hvordan du ansøger på
www.roskilde.dk/job.

Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte skolechef 
Holger Bloch Olsen, Roskilde Kommune på tlf. 46 31 52 01 eller
rekrutteringskonsulent Søren Thorup på tlf. 21 68 87 08.

Ansøgningsfristen er den 28. maj 2015, kl. 12.

www.roskilde.dk/job

 Lederstillinger 
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Guldborgsund Kommune samler sine skole- og 
dagtilbud i et nyt fælles center.

Hermed 
§ skabes stærke og fl eksible rammer om en hel-

hedsorienteret og sammenhængende indsats for 
børn og læring

§ skabes et nyt fælles afsæt for udvikling af kvalitet 
og faglighed og for læring som afsæt for barnets 
hele liv

§ samles ressourcer og kompetencer i en dynamisk 
og effektiv organisering, der kan samle, men også 
udfordre og udvikle faglige og tværfaglige tilbud.  

Centeret får 1.580 fuldtidsansatte og et netto-
budget på 670 mio. kr. 

Den nye centerchef evner at placere sig tydeligt 
og med tyngde 
§ i udvikling af fremtidens indsats for børn og læring
§ i spidsen for arbejdet med den nye organisation
§ i en samlende og udviklende ledelsesdialog 

centralt som decentralt
§ i de lange pædagogiske og faglige træk og i 

nytænkende processer og indsatser, og
§ i arbejdet med effekter og effektiv styring.    

Se mere på www.malenehansen.dk og 
www.guldborgsund.dk

Ansøgning oploades på 
www.malenehansen.dk 
senest den 26. maj 2015 
kl 9.00.

Centerchef for Skole og Dagtilbud  
Guldborgsund Kommune 

Thorshøjgård er et opholdssted under Landsforeningen LIVSVÆRK for unge i alderen 13 – 23 år.

Thorshøjgård har en normering på 17 døgnpladser. Hertil kommer 5 pladser i bofællesskab og 2 udslusningsboliger.

Thorshøjgårds har herudover et dagtilbud, der består af et internt undervisningstilbud, som underviser efter Folke-
skoleloven. Endvidere er der værksteder med egen produktion samt en STU-afdeling, der består som en integreret 
del af dagfunktionen. På STU undervises såvel interne som eksterne elever. Dagfunktionen bruges dagligt af ca. 20 
unge.

Institutionen har et årligt budget på ca. 30 mio. kr. og med ca. 40 faste fuldtidsmedarbejdere. 

Du kan finde oplysninger og se hele det spændende stillingsopslag på www.livsvaerk.org og www.thorshoejgaard.dk 

Yderligere oplysninger samt aftale om besøg på Thorshøjgård fås ved henvendelse til forstander Finn Alring            
tlf. 4062 0893, generalsekretær Ebbe W. Lorenzen eller souschef Roland Durup tlf. 3888 3636. 

Ansøgningsfrist: Ansøgning, CV mv. stiles til bestyrelsen for Thorshøjgård og sendes til Landsforeningen LIVSVÆRK, 
mailadresse job@livsvaerk.org - senest den 10. juni 2015 kl. 12.00

FoRSTandeR SøgeS TIL ThoRShøjgåRd den 1. oKTobeR 2015

LIVSVÆRK tidligere KFBU, driver på landsplan dag- og døgninstitutioner for børn, unge og familier. Herudover er andre aktiviteter 
tilknyttet Landsforeningen LIVSVÆRK bl.a. en familieplejeafdeling, boliger til unge m.v. Der kan indgås aftale med Landsforeningen 
LIVSVÆRK om forretningsførerskab. Se www.livsvaerk.org 

 Lederstillinger 
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 Lærerstillinger 

Lærere 
til Tune Skole

I det kommende skoleår har vi brug for lærere, der ønsker 
at undervise på en udviklingsorienteret skole.
Du skal brænde for lærergerningen, være engageret og 
have kompetencer og ønsker til:

A. Dansk og andre fag i Indskolingen
B. Matematik og andre fag i Indskolingen
C. Matematik og andre fag i Udskolingen 
D.  Dansk og specialundervisning og andre fag i 

 Udskolingen (barselsstilling).

Dine andre faglige kompetencer og ønsker kommer natur-
ligvis også i spil, når vi skal fordele kommende skoleårs 
arbejde.

Der er tale om stillinger på fuld tid med ansættelse i Greve 
Kommune på Tune Skole fra 1. august 2015.

Vi kan tilbyde en varieret arbejdsdag (med et fornuftigt 
”lavt” tilstedevær) med dedikerede kolleger på en trespo-
ret skole fra 0. til 9. klasse, hvor undervisning via IWB og 
apple-tv er mulig i alle lokaler, og hvor iPads er fuldt im-
plementeret (samtlige elever har iPads). Tune Skole arbej-
der ud fra de fire værdier: demokrati, respekt, engage-
ment og nærvær mod det overordnede mål: Tune Skole, 
et godt sted at være, er et godt sted at lære.

Vi forventer, at du:
•  Har lyst til at indgå i et forpligtende samarbejde i teams
•  Er engageret og ansvarsbevidst
•  Er uddannet lærer 

Vil du vide mere om stillingen, kan du ringe til Tune Skole 
på tlf.nr. 43 97 32 50, og tale med skoleleder Lars Djuraas, 
viceinspektør Arne Holm eller afdelingsleder Merete 
 Fledelius.

Løn og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst og principper for ny 
løn.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 18. maj 2015, kl. 12.00.

Ansøgningen sendes til:
Tune Skole, Skolegade 10, 4030 Tune,  
eller e-mail: tuneskole@greve.dk

Jurist til 
Center for 

Byråd & Ledelse
Vil du være med til at styrke Greve Kommunes udvik-
ling og topledelsens arbejde - så har vi jobbet for dig.

Som jurist i Strategi & Ledelse skal du yde råd og vej-
lidning til kommunens politiske og administrative top-
ledelse, herunder kvalitetssikre de juridiske aspekter i 
den politiske betjening af Byrådet og de stående ud-
valg.

Du skal desuden rådgive bredt i organisationen i for-
hold til juridiske spørgsmål på blandt andet udbuds-
området, ved køb og salg af fast ejendom, forpagtning 
og udlejning.

Læs hele opslaget på www.greve.dk/job

Greve Kommune

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og 
medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

Midtskolen i Faxe Kommune søger lærere 
Midtskolen søger et antal lærere og børnehaveklasseledere med 
ti ltrædelse pr. 1. august 2015
Midtskolen er en distriktsskole beliggende i Faxe kommune med 
tre almen afdelinger; Afdeling Bavne i Dalby, afdeling Møllevang 
i Rønnede og afdeling Sofi endal i Haslev. Til skolen hører også to 
specialskoler; Skolen ved Skoven og Øen i Haslev.

I Faxe Kommune ti llægges lærerne, eft er politi sk beslutning, mere 
forberedelse kommende skoleår. Udover det, vil du, hvis du er 
nyuddannet blive ti llagt 30 ti mers ekstra forberedelse det første år. 
Alle nyansatt e ti lbydes at indgå i en mentor ordning. 
I Midtskolen har alle lærere egen nyindrett et arbejdsplads.

Midtskolen er PALS skole (positi v adfærd i leg og læring). 
Det betyder, at den anderkende ti lgang danner udgangspunkt for 
skolens pædagogiske profi l.

Midtskolen arbejder med følgende større projekter:
• Ny Nordiskskole
• Linjer og profi ler i overbygningen
• Naturlig-vis. Fokus på kompetenceudvikling og kvalifi cering  
 af undervisningen i naturfag med støtt e fra Maersk fonden

Nærmere informati oner om sti llingerne på www.midtskolen.dk

Du skal være dygtig til at undervise i dansk i indskolingen, på 
mellemtrinnet eller i udskolingen. Du skal meget gerne have 
religion/historie/samfundsfag eller musik som dit andet spe-
ciale. Du skal have lyst til at være med i projekter på tværs 
af årgange, til at tage på lejr og i det hele taget indgå i et tæt 
samarbejde med de øvrige ansatte på skolen i overensstem-
melse med skolens værdigrundlag og traditioner, som formu-
leret i ”Værd at vide om Kolding Friskole”. 
Se hjemmesiden www.kolding-friskole.dk

Ring eller skriv, hvis du har spørgsmål, du ikke får svar på ved at 
studere hjemmesiden. 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet 
og LC.

Ansøgning senest den 15. maj til:
Kolding Friskole, Bramdrupskovvej 25, 6000 Kolding eller på 
e-mail til knud.noerregaard@kolding-friskole.dk

Kolding Friskole
søger engageret og dynamisk lærer fra 1. august 2015 i

en fast stilling med en ansættelsesgrad på minimum 0,8.
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 Lærerstillinger 
         
 Læs mere om jobbet 

www.ishoj.dk

Ishøj Kommune

“Ishøj Kommune ønsker at afspejle samfundet. 
Derfor opfordres kvinder og mænd uanset alder, religion, 

handicap og etnisk baggrund til at søge”

Brænder du for biologi og matematik, og du har lyst til at 
gå i front og være med til at præge Ishøj Skoles natur-
videnskabelige profil, er dette job måske noget for dig. 
Kompetencer i andre fag vil være en fordel.

Ishøj Skole har et fagligt højt niveau, engagerede kol-
leger, elever og forældre

Skolen er beliggende i Ishøj Landsby og har 270 ele-
ver fra 0. – 9. klasse. Skolens størrelse gør, at det er et 
meget trygt og nært skolemiljø. Vi har de sidste par år 
arbejdet på at skabe en naturvidenskabelig profilskole.

Ansøgning med bilag sendes på e-mail: 
ishojskole@ishoj.dk senest 21. maj kl.12.00.

Ishøj Skole søger uddannet 
lærer i biologi og matematik

Skolen Concura søger matematikunderviser 
til skole- og dagbehandlingstilbud
Er du læreruddannet med matematik på linje?Har du overblik og en tro på at 
elever, trods vanskeligheder, kan og skal lære så meget som muligt? Kan du 
arbejde analytisk, struktureret og varieret? Vil du arbejde i en professionel, ud-
viklingsorienteret organisation, hvor der ikke er langt fra tanke til handling? 

Så kan vi tilbyde en fast lærerstilling som matematikunderviser pr. 01.08.2015 på 
vores skole der ligger i Tveje Merløse, ved Holbæk. Dine opgaver vil primært være, at 
undervise skolens elever i matematik (alle trin) og sammen med dine kollegaer:
•  sikre at eleven bliver mødt med åbenhed og accept, der giver den fornødne plads 

og ro til at udnytte egne potentialer.
•  ud fra tydelige læringsmål, stimulere og udfordre til faglig udvikling for den enkelte 

elev, og tilstræbe størst mulig tilnærmelse til Folkeskolens kundskabsområde.
•  ud fra tydelige sociale udviklingsmål stimulere og udfordre til personlig udvikling for 

den enkelte elev, bl.a. ved, at træne sociale færdigheder, udvikle evne til selvbeh-
erskelse og ved at lære at ræsonnere moralsk og empatisk. 

•  gennem samarbejde med elevens primære voksne (forældre, plejeforældre eller 
institution) samt anbringende myndigheder (socialforvaltning og PPR) at arbejde for 
elevens overordnede trivsel. 

Vi tilbyder meget gode rammer både i læringsmiljøet og i arbejdsforholdene for vores 
personale. Vi stiller telefon og pc til rådighed for personalet, sådan at forberedelse og diverse 
dokumentationsarbejde kan udføres fx hjemmefra. I august 2015 starter ART-uddannelse for 
skolens personale, der gerne skulle ende med certificering for alle i december. 
Kontakt skoleleder Helle Aaskilde på mobil 2475 3860 hvis du vil vide mere.

Ansøgningsfrist 29.5.2015 kl. 12.00 på ansogning@concura.dk • Samtaler: Primo/medio Juni

concura
S K O L E N  T V E J E  M E R L Ø S E

Skolen i Tveje-Merløse er et undervisnings- og dagbehandlingstilbud til elever med faglige og sociale van-
skeligheder. Ofte udspringer elevernes vanskeligheder af opmærksomhedsforstyrrelser eller anden psykisk 
sårbarhed. Vi ser det som vores fornemste opgave at udfordre og udvikle elevernes potentiale, trods deres 
vanskeligheder. Vi arbejder på et didaktisk og pædagogisk fundament, præget af en analytisk, anerkendende 
og ressourcebaseret tilgang (KRAP). 

Tveje Merløse 10 · 4300 Holbæk · Tlf. 5943 4700 · www.concura.dk

Lærere til Tasiilaq, Grønland
Kommuneqarfik Sermersooq har brug for lærere både til kom-
munens byskoler i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit og bygdeskoler 
i Isertoq, Kulusuk, Kuummiut, Sermiligaaq og Tiniteqilaaq i 
Østgrønland til almindelige skolefag.

Vi forventer at du
• er seminarieuddannet lærer
• er positiv, engageret og igangsættende 
• vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og 

forældre 
• kan se muligheder frem for begrænsninger
• er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret 

skolemiljø
• kan indgå i og være med at videreudvikle teamsamarbejdet i 

en afdelingsopdelt skole

Vi kan tilbyde dig
• et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig 

og faglig udvikling
• en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk 

udvikling er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og 
i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet

• god opbakning som ny lærer på skolen
• gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde
• gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne
• gode videreuddannelsesmuligheder

Ansættelse
Er du tjenestemandsansat i Grønland i dag, har du således mulig-
hed for at fortsætte som tjenestemand efter gældende regler og 
aftaler hos os. Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år. 

Der kan til stillingen anvises bolig.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, ansøgningen kan også 
fremsendes med bilag til Forvaltningen for Børn, Familie og Skole, 
Kommuneqarfik Sermersooq, Postboks 1005, 3900 Nuuk, eller pr. 
e-mail: atu@sermersooq.gl

Ansøgningen skal være Forvaltningen for Børn, Familie og Skole i 
hænde senest fredag den 15. maj 2015.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overens-
komst mellem Grønlands Landsstyre og IMAK, Centralorganisatio-
nen for lærere i folkeskolen i Grønland.

Interesserede kan se overenskomsten på: www.kanukoka.gl under 
emnet: ”Personale, løn og arbejdsmiljø”.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Skolekonsulent 
Niels Egede Høegh, tlf. (+299) 36 73 25 / nieh@sermersooq.gl
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 Specialstillinger 

Folkeskolereformen er nu trådt i kraft, og Roskilde Kommune er 
i fuld gang med at udmønte reformen fuldt ud og skabe en ny og 
anderledes skole, hvor elevernes læring og trivsel er det naturlige 
omdrejningspunkt.

Roskilde Kommunes skolevæsen er veldrevet, og kommunen har 
høje ambitioner med skolerne. Skoleområdet nyder stor politisk 
bevågenhed, og der er derfor store forventninger til reformens 
udmøntning.

For at styrke et helhedsorienteret reformarbejde og en pædagogisk 
sammenhæng i kommunens dagtilbud og skoler er der etableret en 
matrixorganisation med konsulenter fra forvaltningens forskellige 
afdelinger. 

Den nye konsulent vil indgå i denne organisation, men være fast 
forankret i skoleafdelingen med reference til skolechefen.

Vi ønsker at styrke matrixorganisationen og udvider derfor med en ny 
konsulent, der kan være med til at drive udviklingen og understøtte 
skolerne i deres arbejde.

Vi har fokus på:
•  At arbejde strategisk med udvikling
•   At skabe sammenhæng mellem læringsmiljøerne på 0-16 års 

området
•   At udvikle en fælles ramme for arbejdet med elevernes læring og 

trivsel
•   At skabe en data og forskningsinformeret udviklingskultur, der 

understøtter progression i elevernes læring
•  At understøtte arbejdet med at indfri nationale og lokale mål
•   At styrke samarbejdet i og omkring skolen, så det fremmer, at alle 

børn lærer mest muligt

Vi ønsker at få en konsulent, som kan leve op til fl est mulige af 
nedenstående punkter:

Kompetencer i forhold til skoleudvikling:
•   Har erfaring med skoleudvikling gennem konkret arbejde som 

konsulent eller lignende
•  Har erfaring med og viden om evaluering og evalueringsmetoder
•  Har indsigt i forskning og viden om læring

•   Har viden om pædagogisk kontinuitet og vellykkede overgange fra 
dagtilbud til skole

•   Har indgående kendskab til skolens praksis og samarbejde med 
skolens aktører

•   Har indgående kendskab til folkeskolereformen, fælles mål og 
skoleområdet i almindelighed

•  Er i stand til at udfordre skolens praksis

Generelle konsulentkompetencer:
•  Har analytiske evner
•  Kan arbejde dataog forskningsinformeret
•  Er god til procesog projektstyring
•  Er en god og tydelig formidler – både i skrift og tale
•  Er mål og resultatorienteret
•  Har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation

Personlige kompetencer:
•  Har gode relations og samarbejdskompetencer
•  Har gennemslagskraft og kan inspirere og motivere
•  Er nytænkende og nysgerrig på skoleudvikling
•  Er arbejdsom, udviklingsparat og brænder for sit arbejde
•   Kan samarbejde med kolleger med mange forskellige faglige og 

uddannelsesmæssige baggrunde

Vores nye konsulent vil i det daglige samarbejde med dygtige og 
vidende kolleger, der arbejder tæt sammen, deler viden og ud-for-
drer hinanden. Gruppens fokus retter sig mest mod skolelederne og 
de faglige netværk med henblik på at understøtte skolerne 
bedst muligt.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en fast stilling på fuld tid. Lønnen fastsættes efter gæl-
dende overenskomst efter forhandling med relevant faglig organisation.

Yderligere oplysninger
kan fås ved henvendelse til skolechef Holger Bloch Olsen på
telefon 46 31 52 01.

På Roskilde Kommunes hjemmeside www.roskilde.dk/job 
kan du søge stillingen.

Ansøgningsfrist den 28. maj 2015.

Roskilde Kommune søger en konsulent til 0-16 års området
med fokus på udviklingsopgaver inden for folkeskoleområdet

www.roskilde.dk/job
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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

 Specialstillinger 

PPR i Holstebro Kommune søger en læsekon-
sulent fra 1. august 2015 eller snarest derefter.
PPR i Holstebro Kommune består af psykologer, 
tale-hørekonsulenter, ergoterapeut og kon-
sulenter. Der er tale om et kontor med ca. 25 
medarbejdere. 

Ansøgningsfristen er 22. maj 2015.

Der henvises til www.holstebro.dk for yderligere 
information om stillingen. 

Læsekonsulent søges til velfungerende 
og udviklingsorienteret PPR
PPR, Holstebro Kommune 

ringe kost- og realskole, faaborg-Midtfyn kommune

afdelingsleder til ringe kost- og realskole

§ ansøgningsfristen er den 18/05/15

Net-nr. 15592

Skolen i Charlottegården, københavns kommune

en souschef og en pædagogisk leder

§ ansøgningsfristen er den 15/05/15

Net-nr. 15688

Holmebækskolen, køge kommune

Pædagogisk leder

§ ansøgningsfristen er den 13/05/15

Net-nr. 15655

europäische Schule, karlsruhe

Leder af grundskolen på europaskolen

§ ansøgningsfristen er den 07/05/15

Net-nr. 15672

Hillerød kommune

Leder af tale-høre-teamet i PPr

§ ansøgningsfristen er den 21/05/15

Net-nr. 15683

N. kochs Skole, aarhus kommune

Pædagogisk afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 12/05/15

Net-nr. 15643

Sankt ansgars Skole, københavns kommune

Ny viceskoleleder pr. 1. august  2015

§ ansøgningsfristen er den 17/05/15

Net-nr. 15667

Mercuri Urval, københavns kommune

Skoleleder til Herstedvester Skole

§ ansøgningsfristen er den 11/05/15

Net-nr. 15673

Lolland kommune

Ungdomsskoleleder til Lolland kommune

§ ansøgningsfristen er den 11/05/15

Net-nr. 15631

fagsekretariatet Undervisning, faaborg-Midtfyn kommune

brænder du for børn m. læsevanskeligheder?

§ ansøgningsfristen er den 18/05/15

Net-nr. 15639

Skolecenteret, egedal kommune

2 psykologer pr. 1. august 2015

§ ansøgningsfristen er den 01/06/15

Net-nr. 15679
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PPr køge kommune, køge kommune

Tale-høre-lærer til PPr i køge kommune

§ ansøgningsfristen er den 20/05/15

Net-nr. 15663

Center for dagtilbud og skoler, Greve kommune

Udviklingskonsulent til Greve kommune

§ ansøgningsfristen er den 26/05/15

Net-nr. 15633

juelsminde Skole, Hedensted kommune

4 lærerstillinger med naturfag, dansk, eng. 

§ ansøgningsfristen er den 10/05/15

Net-nr. 15691

as friskole, Hedensted kommune

as Friskole søger lærer pr. 1. august

§ ansøgningsfristen er den 08/05/15

Net-nr. 15603

børnenes friskole, aarhus kommune

børnenes Friskole søger 2 lærere

§ ansøgningsfristen er den 28/05/15

Net-nr. 15692

Nord-Samsø efterskole, Samsø kommune

Nord-Samsø efterskole søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 18/05/15

Net-nr. 15634

Samsø efterskole, Samsø kommune

barselsvikar til matematik og dansk

§ ansøgningsfristen er den 08/05/15

Net-nr. 15641

Samsø efterskole, Samsø kommune

Underviser til fysik og matematik

§ ansøgningsfristen er den 08/05/15

Net-nr. 15640

Skærbæk realskole, Tønder kommune

Sproglærer og barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 11/05/15

Net-nr. 15651

Holmegårdsskolen, Hvidovre kommune

Fire lærere pr. 1. august 2015  

§ ansøgningsfristen er den 07/05/15

Net-nr. 15625

amager Lille Skole, københavns kommune

amager Lille Skole søger to lærere

§ ansøgningsfristen er den 07/05/15

Net-nr. 15618

den Lille Skole, Gladsaxe kommune

barselsvikar til Den Lille Skole

§ ansøgningsfristen er den 18/05/15

Net-nr. 15686

baunehøj efterskole, frederikssund kommune

baunehøj efterskole søger 2 lærere

§ ansøgningsfristen er den 13/05/15

Net-nr. 15648

engstrandskolen, Hvidovre kommune

Dygtige og engagerede lærere

§ ansøgningsfristen er den 12/05/15

Net-nr. 15695

Hospitalsskolen, bolig 32, Glostrup kommune

Lærer til matematik, n/t og idræt

§ ansøgningsfristen er den 21/05/15

Net-nr. 15647

billums Privatskole, Lyngby-Taarbæk kommune

Lærer til samfundsfag og dansk i udskolingen

§ ansøgningsfristen er den 08/05/15

Net-nr. 15617

region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk kommune

Lærere søges til Geelsgårdskolens Spor 3

§ ansøgningsfristen er den 11/05/15

Net-nr. 15662

aabybro efterskole, jammerbugt kommune

efterskolelærer til fodbold og engelsk

§ ansøgningsfristen er den 11/05/15

Net-nr. 15697
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Høng Skole, kalundborg kommune

Lærere til Høng Skole

§ ansøgningsfristen er den 15/05/15

Net-nr. 15646

Herfølge Skole, køge kommune

Matematiklærer – Vi har brug for dig … 

§ ansøgningsfristen er den 31/05/15

Net-nr. 15653

kalundborg friskole, kalundborg kommune

Naturfagligt fyrtårn til kalundborg Friskole

§ ansøgningsfristen er den 13/05/15

Net-nr. 15694

Niels Steensens Gymnasium, københavns kommune

To til tre lærere til ansættelse 1. august 

§ ansøgningsfristen er den 12/05/15

Net-nr. 15666

Vestegnen Hf & VUC, albertslund kommune

ordblindelærer på deltid søges

§ ansøgningsfristen er den 01/06/15

Net-nr. 15684

rynkevangskolen, kalundborg kommune

et antal lærere søges pr 1. august 2015

§ ansøgningsfristen er den 11/05/15

Net-nr. 15676

Sankt ansgars Skole, københavns kommune

Lærere til indskoling og udskoling

§ ansøgningsfristen er den 18/05/15

Net-nr. 15668

Skorpeskolen Privatskole, Helsingør kommune

Skorpeskolen søger nye medarbejdere

§ ansøgningsfristen er den 18/05/15

Net-nr. 15687

Sportsefterskolen Sjælsølund, Hørsholm kommune

Sportsefterskolen Sjælsølund søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 17/05/15

Net-nr. 15637

Strandskolen, Greve kommune

Lærere og inklusionsmedarbejder

§ ansøgningsfristen er den 08/05/15

Net-nr. 15650

Heibergskolen, københavns kommune

To lærere til Heibergskolen på Østerbro

§ ansøgningsfristen er den 07/05/15

Net-nr. 15642

CICed, københavns kommune

Frivillige lærere søges til Zanzibar 

§ ansøgningsfristen er den 17/05/15

Net-nr. 15693

kVUC, københavns kommune

kVUC søger lærere til avu, obu og fvu

§ ansøgningsfristen er den 15/05/15

Net-nr. 15669

Holbæk Private realskole, Holbæk kommune

realskolen søger en ny lærer ...

§ ansøgningsfristen er den 11/05/15

Net-nr. 15690

fladsåskolen, Næstved kommune

To lærere søges til Fladsåskolen

§ ansøgningsfristen er den 18/05/15

Net-nr. 15696

Learnmark/STeP 10, Horsens kommune

4 faglærere og 1 læsevejleder til 10. klasse

§ ansøgningsfristen er den 25/05/15

Net-nr. 15699

Hellebækskolen, Helsingør kommune

3 lærere til indskolingen og mellemtrinnet

§ ansøgningsfristen er den 13/05/15

Net-nr. 15703

STU Viborg, Viborg kommune

Pædagogiske medarbejdere til nyt aSF-tilbud

§ ansøgningsfristen er den 12/05/15

Net-nr. 15707
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Valby uge 29-30 - tæt 
på park og buslinier
Hyggelig stor lejlighed i 
2 plan. Vestvendt altan 
og lille gård. 6 pladser. 
2800,- uge - ikke ryger - 
ingen dyr. 
telefon: 60101035

København - perfekt 
beliggenhed på Østerbro
4 V med gåafstand til ca-
feer, strand, parken og In-
dre by. Plads til 6 pers. 
ledig i uge 28-29-30-
31. 3000.-/uge
telefon: 30279200

sommerferie i 
København i hus og have
Dejligt hus med have ud-
lejes i uge 29+30+31+ 
32. Rolig villavej 3900 
pr uge. nils 40309323. 
Ring for info ;-)
telefon: 40309323

»sommerhus med 
sjæl« – sjællands odde
Moderniseret klassisk 
»Jepsen«-sommerhus 
i 2. række på »Gniben«, 
lyst og venligt.. 7 sove-
pladser …….
telefon: 2367 5194 
www.perthyge.dk

Havudsigt Bornholms 
østkyst listed (svaneke) 
Havudsigt. To stuer. læk-
kert køkken. 3 Badevæ-
relser med spabrus/spa. 
To værelser. 3/7 - 17/7. 
4700 kr. pr. uge.
telefon: 30182007

lÆsØ, Kalmarhus 56 m² 
udlejes. Hunde tilladt.
kalmarhus på stor na-
turgrund ca 2km fra Ve-
sterø, udlejes billigt.fri 
Brænde.forhør om pris. 
tlf 98232138  
telefon: 98232138 mobil 
23717738

sommerferie i sandvig 
på Bornholm 
Dejlig lejlighed (2 perso-
ner) 30 m fra stranden 
udlejes. fra solrig balkon 
udsigt over klipper/hav. 
fri internet.
telefon: 20735046

Ferie i italien! 
Ferielejlighed tæt på rom
ledige uger i sommerfe-
rien: Dejlig ferielejlighed 
med plads til 6 personer. 
flot panoramaudsigt. 
telefon: 61376860 
www.cori-it.dk

sommerhus på 
Helgenæs (Mols)
Til 6 pers., fordelt på to 
huse. Tæt på skov og 
strand.
telefon: 12345678

stort moderne 
sommerhus i odsherred
Plads til 8 pers. Tæt på 2 
strande i skøn natur. Wi- 
fi fuldt udrustet til en 
perfekt ferie.
telefon: 30293363 
www.sjodde.wordpress.com

Aalbæk v/skagen- 
350m til strand.
skønt 5 pers. kalmar-
hus. stue komb/køkken, 
3 vær + badevær. lille 
hund ok. ledige uger i 
juni,juli,aug,sept. 
telefon: 61795640 
www.ferieboligweb.dk/5640nj

nordfyn - havudsigt
skønt sommerhus med 
4 sovepladser udlejes 
juni,juli,august. Pris pr. 
uge 3500kr.
telefon: 29363155

stressfri zone på rømø 
med havudsigt
stressfri zone på Rømø 
med havudsigt. læk-
ker smagfuld feriebolig i 
Havneby på den skønne ø 
Rømø.  Høj Velvære.
telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

svaneke Bornholm 
til leje uge 30
Hyggeligt bindingsværk-
hus. fredet område, tæt 
på kyst. stor gl. have. 8 
sengeplds. 4000 pr uge. 
ledigt uge 30.
telefon: 50903460

sommerhus i lyngså/ 
10 km syd for sæby
Velholdt mindre hus på 
stor grund. 5 min. til dej-
lig badestrand. 2600 kr/
uge, excl. el. ledige uger 
i ferien.
telefon: 22834193

Ferie, ferie, ferie i 
sydfrankrig, Mariag. Fj
Charmerende bolig i 
smuk, rolig og autentisk 
by ved flod i sydfrankrig. 
Balkon m. fantastisk ud-
sigt til bjerge, 
telefon: 27516550

Feriebolig på Bornholm
ferielejl. på 40 m² med 
plads til 4 pers. God be-
liggenhed.150 m. til ba-
destr. 3.200 kr for en uge 
i højsæsonen.  
telefon: 24985388

limfjorden - 
nationalpark thy
Ugenert sommerhus 400 
m fra fjorden udlejes uge 
27 - 31. 2300 + el / uge. 
burkhardsievers@gmail.
com
telefon: 59659998

Provence v. Mt. Ventoux 
m. pool uge 30-31
½ dobbelhus m. pool 4/5 
pers, stort terrain, wifi, 
udsigt t. bla Alperne, ro-
ligt område, al komfort, tlf 
30234399
telefon: 30234399

sommer i det 
grønne Valby
Dejlig, stor, lys 2 vær.
(75 m²) med altan i 
Valby. Udlejes uge 26-
33. (lørd.-lørd.). Pris kr. 
2.600/uge
telefon: 51940431

Hyggeligt familiehus 
ved Bjerge strand
Udlejes enkelte uger i juli. 
Børnevenlig sandstrand. 
seks sovepladser i hu-
set. 2950 kr. pr. uge + 
forbrug.
telefon: 51822230

Fur - limfjordens perle
sommerhus ved den flot-
te nordkyst, 5 min fra 
strand. Hus på 65 kvm. 
stue/køkken + 3 sove-
rum. 2700 kr pr. uge + el
telefon: 75883729

klik din annonce ind, når det passer dig – folkeskolen.
dk er åben hele døgnet. Priser fra 410 kroner inklusive 
moms – betal med kort. se priser på folkeskolen.dk

annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på 
folkeskolen.dk 
 
ansvarsfraskrivelse
Aftaler indgået mellem annoncører og læsere via fagbladet folkeskolens 
Bazar og på folkeskolen.dk/bazar er et direkte mellemværende mellem 
annoncøren og kunden, som vælger at respondere på annoncen. 
folkeskolen, Danmarks lærerforening og Media-Partners kan ikke 
drages til ansvar for de annoncer, der er indrykket i Bazar –  og vi 
kontrollerer ikke de annoncerede oplysninger.

bazar
    Ikke-koMMerCIeLLe aNNoNCer 

fra dLf-MedLeMMer

rubrikannoncer

Tag en snak med vores erfarne Ungarn-eksperter - så er jeres 
skolerejse i de bedste hænder! Ring GRATIS på 8020 8870 
og få en snak om mulighederne og måske et godt tilbud på 
jeres skolerejse - også hvis I ikke rejser til Budapest.

Kirsten Kallesøe

alfatravel.dk - info@alfatravel.dk - 80 20 88 70

INTRODUKTIONSPRIS
Vi fejrer, at der er kommet en direkte fly-
forbindelse fra Billund lufthavn med et 
supertilbud på skolerejsen.

Prisen inkluderer: Flyrejse t/r, 4 nætter på
hostel, morgenmad under opholdet.

 

BUDA 
PEST 
FLY FRA 1.688,-

Louise Fog Kristensen

alfa-folkeskolen_Budapest_april.indd   1 4/20/2015   11:14:17 AM

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk
Besøg Danfoss Universe på Als

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 
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Følg med  
og deltag i  

debatten på

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

www.rejsetip.net 
tlf.: 36 96 47 29

Se efter ledige stillinger samt  
kurser, efteruddannelse,  

supervision m.m. indenfor:
skole, dagbehandling, STU  

og kollegie/botilbud 
på vores hjemmeside  

www.skolensputnik.dk  
eller kontakt  

konsulent Anne Berglund  
tlf. 41 78 31 31 

mail: anb@skolensputnik.dk

Tag med på Danmarks bedste og billigste ferie 
for voksne, der rejser sammen med børn. 
Balatonsøen i Ungarn i skoleferien. Bus eller 
Kør Selv. Se mere på www.pegasusrejser.dk

GOD FERIE til både børn og voksne

Fællescamping

Forslag til studiebesøg i Dublin: 
• Gaelic Games • Udflugt til Wicklow/Glendalough
• Besøg på Trinity College med Book of Kells

STUDIEREJSE TIL
DUBLIN
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  2.075,-

Kontakt: Tlf.: 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk
www.kilroy.dk

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

KILROY er specialister i at arrangere studierejser 
med et højt fagligt indhold. Oplev mindre praktisk 
organisering, faglig forberedelse og mere tid 
til undvisning og samvær.

GØR S TUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE.... .
Spar tid
& penge

Styrk 
Fagligheden

Tryghed &
Sikkerhed

Erfarne
rådgivere

Forslag til andre rejsemål:
Prag, egen bus, 6 dg/3 nt  .................. fra kr.  1.270,-
Istanbul, fly, 6 dg/5 nt  .................... fra kr.  2.225,-
Berlin, rutebus, 4 dg/3 nt  ............... fra kr.  795,-
London, fly, 5 dg/4 nt  ..................... fra kr.  1.865,-
Paris, egen bus, 6 dg/3 nt  .............. fra kr.  1.765,-

Top 3 faglige besøg i Budapest:
•  Skolebesøg  •  foredrag om sigøjnere 
•  Virksomhedsbesøg v. f.eks. Grundfos

1.570
pr. person
6 dg/3 nt.

BUDAPEST
 EGEN BUS fra kr.

Vores fokuspunkter er: Tid: Vi klarer alt det praktiske – du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept og vi er med jer hele vejen 
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Dit personlige
rejsebureau

Kontakt Karen Jette på tlf: 46 91 02 59
kaho@benns.dk
www.benns.dk

Firenze, fly, 5 dg/4 nt .................................. fra kr.  2.245,-
Amsterdam, fly, 4 dg/3 nt ........................ fra kr.  1.745,-
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt .............................  fra kr.  2.040,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt NU fra Billund fra kr.  1.980,-
Cesky Raj, aktivrejse, bus, 5 dg/3 nt ....... fra kr.  1.795,-
Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer

og start egen køreskole
Velegnet deltidsjob

Dag- og aftenhold
Stjernqvist Trafikskole • Finsensvej 45 • 2000 Frederiksberg

www.stjernqvist.dk • info@stjernqvist.dk • 38 88 00 46

Tag med på en eventyrlig rejse gennem indisk 
Himalaya ti l Ladakh, kendt som ”Lille Tibet”. 
Vi besøger Amritsar med det gyldne tempel, Dalai 
Lamas hjemby Dharamsala, og kører i 3 dage over 
Himalayas bjerge ti l Ladakh, hvor vi bl.a. besøger 
fj erntliggende landsbyer. Vi afslutt er rejsen med et 
besøg ti l Agra og Taj Mahal. 
21 dage, afrejse 04.07. Kr. 18.950,- med halvpen-
sion og dansk rejseleder. HURTIG TILMELDING!

HIMALAYA / LADAKH

Tlf. 20 830 830
lidvin@lidvin.dk

www.lidvintravel.dk

ITALIEN HOS HANNE
På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra 
kr. 200/pers.

Eller nær TOSCANA, 2 landhuse  
med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året fra kr. 3.200/uge.

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863
www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

Lillehøjvej 2 • 8600 Silkeborg  
info@berlinspecialisten.dk • Tlf. 8646 1060 

www.berlinspecialisten.dk
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WWW.LPPENSION.DK

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

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. Abonne-
ment kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
løssalgspris: 40 kroner. 

151.000 LæSere 
Annoncering  
Media-Partners, niels Bohrs Vej 23, Dk-8660 stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 10  4. maj 8. maj 21. maj
folkeskolen nr. 11  18. maj 26. maj 4. juni
folkeskolen nr. 12  2. juni 9. juni 18. juni
folkeskolen nr. 13  28. juli 4. august 13. august

»folkeskolen – fagblad for 
 undervisere« og folkeskolen.dk 
udgives af Danmarks lærer-
forening. De redigeres efter jour-
nalistiske væsentligheds kriterier, 
og det er chefredak tøren, der har 
ansvaret for alt indholdet. Blade-
nes ledere udtrykker ikke nød-
vendigvis foreningens synspunk-
ter.

folkeskolen er fremstillet hos 
stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det norske Veritas 
efter Iso 14001 og eMAs. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel Iso 
14001 som eMAs.

132. årgang, Issn 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på »klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
e-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 københavn k
Telefon: 33 69 64 00  
e-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

Hanne Birgitte Jørgensen 
chefredaktør, ansvarshavende 
hjo@dlf.org
Bente Heger, chefsekretær  
beh@dlf.org  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann
bladredaktør
hah@dlf.org
telefon: 33 69 64 01
karen Ravn, webredaktør
kra@dlf.org
telefon: 33 69 64 06 

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
esben Christensen, esc@dlf.org
Anette solgaard, ans@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Mie Borggreen Winther 
mbw@dlf.org 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

Anmeldelser og meddelelser
stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser 
sga@dlf.org  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
Juni 2014: 82.799  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
1. halvår 2014 er  
151.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
engelsk, ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
naturfag, Religion, Tysk og fransk

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

Formand
Lærerstuderende Bob Bohlbro, 3092 5515, bobo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

forsideillustration: Pernille  
Mühlbach

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
Bo holmsgaard

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

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

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

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Jørgen Mandrup Nielsen 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

Ny læringsportal fra Clio Online
Prøv gratis på Engelskfaget.dk

Engelskfaget Indskoling
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Redaktionen anbefaleR også side 32: 

læReRen skal styRe, ikke målene 

2
dyre milliarder

til efteruddannelse
L æ s  s i d e  3 5

L æ s  s i d e  2 6

lærer i et fængsel
bag tremmer

reFormen  
ændrer
din rolle
L æ s  T e M A  s i d e  1 0

fra lærer til læringsleder  
– det er ikke nok at undervise
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U s k o l e t
Ved Morten Riemann
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Sætning, der starter 
med »takket være de 
nye digitale mulig-
heder«, ikke hørt til 
ende.

Skoleleders sødetab-
letmisbrug stadig 
ikke under kontrol. 

Matematiklærer bru-
ger bødekasse som 
afsæt til langt, forvir-
ret indlæg om Big 
Data.

Noget med lakrids 
stresser madkund-
skabslærer. Bare no-
get med lakrids.

Kaffe i termokande 
enten ikke fra i dag 
eller te.

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.

Så kan de lærer det / 81

Hold da op, hvor skal for-
stadslærer da bare have 
det for vildt i weeken-
den. »Låååålålålå! You’ll 
NEVER waaaaalk alone! 
Hvad så, drengene! Klar 
på en omgang seriøs bin-
ge-watching på filmcen-
tralen.dk/grundskolen? 
Mon de her 12 poser sour 
creme and onion kan gøre 
det?« 
     Den 32-årige lærer 
fortæller, at han har væ-
ret med helt fra starten 
og efterhånden været 

næsten hele udbuddet 
igennem. »Det føltes bare 
helt tomt, da man havde 
set de sidste afsnit af 
’Kortfilm i engelsk’ og 
’Undervisningsmateriale til 
Antboy’, og man var bare 
desperat efter noget nyt. 
Så var der heldigvis nogle, 
der anbefalede, at man 
genså holocausttemaet«, 
fortæller læreren, som lige 
nu glæder sig allermest til 
den nye sæson af »Kultur-
katedraler«.

Ja mand, lærer skal da bare 

bInGe-WatCHe fIlmCentralen.

dk/Grundskolen I Weekenden!
Når politiske ordførere udpeges på 
Christiansborg, foregår det stadigvæk 

efter pædagogisk set dybt forældede 
principper. »Efter adskillige år med fo-
kus på politisk svage i de boglige disci-
pliner på Christiansborg er det skuffende 
at måtte konstatere, at så lidt faktisk er 
sket i praksis«, kommenterer en ekspert 
i pædagogisk politik. Hun konstaterer, 
at samtlige partier ifølge hendes under-
søgelser ufortrødent er fortsat med at 
bruge førstevælgere og andenvælgere 
som fordelingsnøgle, når de politiske til-
lidsposter skulle fordeles. 
     »Men på den måde udstilles de svage 

politikere, og man kommer uforvarende til 
at fremdyrke en kultur, hvor de dårlige poli-

tikere bliver set som en gene for partiet«, for-
klarer eksperten. Hun peger på, at problemet er 
tydeligst på skole- og undervisningsområdet.

Første- og andenvælgere stadig udbredt på

ChriStianSborg

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
– vi passer på dig –

LYDER DET FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT?
Husforsikringen og ulykkesforsikringen i 2013. Rejseforsikringen i 2014. Og her i 2015 

vores indboforsikring. Alle gode gange fire er vores forsikringers pris og dækning samlet set  
blevet kåret som bedst i test af forbrugerbladet Tænk Penge.

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 11 77 55.
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– en del af LB Forsikring

LÆRERSTANDENS
BRANDFORSIKRING
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