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LÆSNING FOR ORDBLINDE

Det kendte VAKS-system til elever med læsevanskeligheder bliver nu 
udvidet med inspirerende læsebøger og træningshæfter, der passer til 
de fem VAKS-strategier: Lyd for lyd, Rim, Vokalalarm, Klip og Spion.

Køb allerede nu bøgerne til VAKS – Lyd for lyd: 

■ Et træningshæfte med lydrette øvelsestekster, hvis sværhedsgrad gradvist øges

■ Fem frilæsningsbøger med lydrette tekster

■ Egner sig til større elever med ordlæsevanskeligheder

■ Læses ved hjælp af basal lydlig læsestrategi

Mere VAKS

Læs mere på  
gu.dk
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I sommer kunne vi på folkeskolen.dk fortælle om lærere, der bruger en uge hver 
sommer på at tage på koloni med børn, som ellers ikke kommer af sted på ferie. I dette 
blad kan du læse om andre lærere, der sammen med frivillige tager sig af elever, som 
er ramt af sorg, og giver dem et rum til at mødes med andre og finde sig selv. 

Du kan også se dig om. Hvem er det, som stiller op som frivillige, når det handler 
om at organisere fodbold for tosprogede drenge, starte en lokalhistorisk forening eller 
– ikke mindst i denne tid – samle grupper af frivillige, som tager sig af flygtninge?

Ja, det er mange forskellige slags mennesker. Men der er lærere at finde i eller bag 
langt de fleste af den slags grupper. Det ligger simpelthen i lærernes dna, at man enga-
gerer sig i at få samfundet til at hænge sammen. Det sker, før man tænker på sin egen 
karriere og på at tjekke lønsedlen for at kontrollere, om alle tillæggene er talt med. 

Et samfund har brug for, at nogen har overskud til at engagere sig i fællesskabet, og 
det er noget af det, vi er gode til i Danmark. Her plejer lærerne at gå i front.

Sådan har det altid været. 
Men sådan bliver det desværre nok ikke ved med at være. 
For lov 409, oplevelsen af mistillid og for mange opgaver får en del lærere til at 

føle sig tvunget til at nøjes med at lægge de timer, de bliver betalt for, og så gå hjem og 
glemme alt om elever, skoler og engagement. 

Inde i bladet kan man læse om den desperate situation, lærerne på det rige Frede-
riksberg oplever. 

»Det er blevet tydeligt for mig, hvor meget jeg arbejdede gratis før. Nu får de, hvad 
de betaler for. Jeg har aldrig arbejdet så lidt, men jeg har heller aldrig leveret så dårlig 
en vare. Jeg gør det, så godt jeg kan, men det bliver en pølsefabrik«, siger en lærer.

Mange lærere oplever, at de mister værdigheden og det 
personlige ansvar og bliver banket ind i en lønarbejderska-
belon, som passer som fod i betonklods til lærerkulturen. 

Det er rigtig dårligt for folkeskolen og eleverne. Det er noget skidt for lærerne selv. 
Men det er også en katastrofe for samfundet som helhed.  

Man må håbe, at de kommuner, som laver skolerne om til pølsefabrikker, bliver stil-
let til regnskab af borgerne. Helst inden den sidste gnist er slukket. 

Valgkamp
»Vi må ikke glemme, at 

vi er en fagforening. Vi er 
fuldt ud i stand til at være 
langt mere nuancerede i 

vores økonomiske betragt-
ninger end det, vi alt for 

ofte lægger både arbejdsliv 
og ører til andre steder fra«.

Hovedstyrelseskandidat

Anders Liltorp
om besparelser i DLF

»Jeg går ind for kollektiv 
løn, da jeg mener, at vi som 
lærere arbejder sammen om 

en undervisningsopgave. 
Lokal løndannelse har alle 

dage været tænkt som 
ledelsens middel til beløn-
ning af særligt udvalgte«.

Hovedstyrelsesmedlem og -kandidat

Jeanette Sjøberg 

»Vi har som bekendt ikke 
en fælles lejrskoleakkord 

eller aftale – vi har lov 409 
og en OK 15 uden styrke. 
OK 18 skal være stærk. 

Den skal give en  
god lejrskoleaftale«.

Hovedstyrelseskandidat 

Kjell Nilsson

Ned med  
pølserne!

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

9
6

9
1

LÆSNING FOR ORDBLINDE

Det kendte VAKS-system til elever med læsevanskeligheder bliver nu 
udvidet med inspirerende læsebøger og træningshæfter, der passer til 
de fem VAKS-strategier: Lyd for lyd, Rim, Vokalalarm, Klip og Spion.

Køb allerede nu bøgerne til VAKS – Lyd for lyd: 

■ Et træningshæfte med lydrette øvelsestekster, hvis sværhedsgrad gradvist øges

■ Fem frilæsningsbøger med lydrette tekster

■ Egner sig til større elever med ordlæsevanskeligheder

■ Læses ved hjælp af basal lydlig læsestrategi

Mere VAKS

Læs mere på  
gu.dk

9691_FO_nr15_vaks_210x285.indd   1 12/08/15   10.05
144576 p02-03_FS1515_Leder.indd   3 07/09/15   15.10



M

ATERIALET

ER G R ATIS En kort fi lm, faktaark og debat- & dilemmakort

 En skabelon til klassens fælles alkoholaftale

 En Power-Point-præsentation om forældre, unge og alkohol

 En skabelon til en invitation til et forældremøde om unge og alkohol

 En lærervejledning, som guider dig gennem materialet

MATERIALET BESTÅR BL.A. AF:

Inspirationsmateriale til forældremøder 
i 7. - 9. klasse om unge og alkohol

Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indfl ydelse på sit barns alkoholvaner

MATERIALET KAN BRUGES AF UNDERVISERE, SSP-KONSULENTER ELLER 
ANDRE, SOM HAR EN DIALOG MED FORÆLDRE OM UNGE OG ALKOHOL

DOWNLOAD MATERIALET PÅ WWW.FULDAFLIV.DK

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING

 TAG STILLING  –  TAL SAMMEN  –  LAV AFTALER
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Portalen iDansk Indskoling tilbyder dig en portal, 
der motiverer de yngste elever til den bedste 
læse- og skriveindsats helt fra start.

Vi åbner for en eventyrlig verden af leg, 
læsning og skrivning og sikrer oplagte 
muligheder for differentiering, som  
giver dine elever et solidt fagligt  
fundament og lyst til læring.

DANSK . 0.-2. KLASSE

Få  

overblikket  

på idansk.dk

Nu udkommer børnehaveklassen! 
I d’dansk til børnehaveklassen lærer eleverne bogstaverne at kende  
og hører gode historier fra ny og klassisk børnelitteratur. d’dansk  
lægger vægt på en kreativ og legende tilgang til læring.

Brug d’dansk og iDansk-portalen sammen og få en  
heldækkende og alsidig danskundervisning.

Superbog.dk  
styrker elevernes lyst til 
frilæsning. Over 300 
bøger i forskellige 
lixtal og emner.

Denførstelæsning.dk 
Trin 0 og 1 viser eleverne 
vejen fra lyd til læsning. 
Trin 2 udkommer  
oktober 2015. 

Skriv og Læs Skole  
møder eleverne der, hvor 
de er. Eleverne skriver sig 
ind i læsningen.

læse- og skriveindsats
DANMARKS BEDSTE

Udkommer oktober 
Forudbestil nu på alinea.dk!
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alinea.dk • Telefon 3369 4666
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I N D H O L D

Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

Tjen 2.500,- 
Til klassen

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

alle klasser tjener 

2.500,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET

186

Ønske:  
Tid og plads 

To små skabe er alt, 
hvad Frederiksberg
lærerne har til deres 
ting. I Furesø er der 
derimod et møde

rum til teamet med 
egen kaffemaskine. 
Men begge steder 
ønsker de sig mere 
tid til forberedelse.   

•   »Selvfølgelig skal eleverne 
have et kram«, mener én l 
ærer. En anden siger: »Jeg 
smyger mig ud af favntaget« 
og »Vi skal passe på profes-
sionalismen«. 

•   Kvindelige lærere krammer 
mest, mange mandlige lærere 
frygter kram.

•   Læs også om en skoleleder, 
der fortæller om en sag om 
pædofili på skolen.

ER DET OKAY  
AT KRAMME?

144576 p04-05_FS1515_Indhold.indd   4 07/09/15   17.02
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Skole dropper 
undervisningen

Læs Morten Riemanns 
uskolede nyheder. 

Bondo:  
Hvad vil vi  

med skolen?
Beretning: Om elektro

niske test helt ude af 
takt med folkeskolens 
formålsparagraf, om 
tættere samarbejde 

med friskolelærerne og 
om muligheden af, at 

DLF går sammen med 
andre foreninger om at 

oprette skoler.

Skilsmisser  
spærrer for læring
Elever skal have det 

godt, før de kan rumme 
det faglige og sociale 
i skolen. Silkeborg har 
gode erfaringer med 
lærere og frivilliges 

samarbejde om triv
selsgrupper på skoler.

  

nye kandidater 
Der er otte nye navne 

blandt de foreløbig 20 
kandidater, der stiller op 
til hovedstyrelsen i DLF.

32 37 38

2015

KONGRES

Spil på Storm P.
Læs også under 
Spot om farvede 
briller og »dyr, du 

ville ønske ikke 
fandtes«. 

Falihos: 
Målstyring 

er en styrke
Tilbyder under

visning for lærere 
i samfundsfag og 

historie.
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Mange lærere krammer eleverne, når de 
mødes efter sommerferien eller fredag, når  
skoleugen er slut. En del krammer ofte – 
når en elev skal trøstes eller trænger til et 
opmuntrende klem. 

Men nogle lærere krammer slet ikke ele-
verne, fordi de ikke tør. Fordi de frygter, at 
der kunne blive lagt noget forkert i det.
Andre lærere igen krammer ikke, fordi de sim-
pelt hen ikke er personer, der giver kram til alle 
og enhver. De mener, at kram og klem er noget 
privat, der er forbeholdt familie og venner.

På Facebook efterlyste Folkeskolens re-
daktion kilder med denne tekst: 

»Tør du give dine elever et kram? 
Eller mener du, at en professionel lærer 

skal undgå at røre ved eleverne, fordi det 
kunne blive misforstået? 

Fagbladet Folkeskolen vil gerne i kontakt 
med lærere, som vil fortælle om deres overve-
jelser over og erfaringer med at give elever et 
kram«.

Mange skrev kommentarer, for eksempel: 
»De, der vil have et kram eller ligner 

nogen, der har brug for det, får det. Er jeg 
i tvivl, spørger jeg, om de har brug for det 
– har aldrig oplevet et nej«, skriver Anja Bir-
kedal Nyhave i tråden.

»Selvfølgelig! Som lærer er man også en 
omsorgsperson for eleven … og jeg vil aldrig 
lade være med at give et kram, hvis mine 
elever har brug for det!« skriver Christel Pal-
ner Sonne.

Lotte Hansen mener, at det er et »sør-
geligt spørgsmål« at stille. »Den eneste 
grund til ikke at give sine elever et kram, 
når der er behov for det, er grimme, usle 
tanker. Desværre kan jeg godt forstå, at 
især mænd ikke vil ’røre’ ved eleverne, 
men hvor er det sørgeligt. Vi skal ikke 
falde for berøringsangsten, så kram ele-
verne, når det passer sig«, lyder hendes 
opfordring.

Men hun har også eftertanken: »Desværre 
er der forældre, der ser så mange spøgelser, 
at jeg godt kan forstå, hvis nogle siger nej, 
ganske enkelt for at beskytte sig selv, men 
hvor er det langt ude, hvor får vi et fattigt 
samfund«. 

Lærer opsøger ikke kram
Mens mange kvindelige lærere krammer løs, 
har en del mandlige lærere overvejet, hvor-

TEKST HELLE LAURITSEN

FOTO KLAUS HOLSTING

Kram deler lærerne 
Selvfølgelig skal eleverne have et kram, mener flere lærere. Men  
mange mænd fortæller, at de sjældent selv krammer. De modtager 
gerne kram fra elever, men de er nervøse ved selv at kramme.

Indskolingen er et krammeunivers, på mel-
lemtrinnet tager det kraftigt af, og i udsko-
lingen er kram oftest forbundet med glæde 
og lettelse efter en god afgangsprøve. Det 
fortæller fire lærere fra Nivå Skole i Nordsjæl-
land. De oplever det at kramme forskelligt 
og har sagt ja til at fortælle Folkeskolen om 
deres tanker og oplevelser med knus, kram 
og berøring i skolen.

»Jeg er ny lærer i 3. klasse. Jeg har tidligere 
haft udskolingsklasser, og jeg oplever at blive 
bombarderet med kram, når jeg  ankommer til 
min 3. klasse. De er meget spontane i den alder. 
Nogle krammer mig, som om jeg er deres mor. 

Det er da sødt og hyggeligt, men 
… også overvældende«, fortæl-
ler Anne Sofie Bay-Nielsen.

Derfor stillede hun sig op 
i døren fredag efter første 
skoleuge og gav hånd til alle 
elever. 

»Jeg ville sige tak for 
ugen, der var gået, og jeg 
ville markere, at jeg havde 
set alle. Der er børn, der 
ikke kan finde ud af bare at 
kramme deres lærer, og de kan 
have meget brug for et kram. Det 
skal ikke kun være dem, der selv tager 
krammet, der får opmærksomhed. De 
andre skal også ses«, forklarer hun.

Så hver fredag vil hun stå i døren og give 
håndtryk til »god weekend og tak for ugen«.

Et håndtryk  
markerer ugens  

afslutning i nogle 
klasser på Nivå Skole. 

Den elev, der ikke  
tager et kram selv, 

bliver også set. Fire 
lærere fortæller om 

forskellige holdninger 
til kram i skolen. 

TEKST HELLE LAURITSEN

FOTO KLAUS HOLSTING

Spontane krammere  
i indskolingen

K R A M
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dan de eventuelt vil kramme eleverne – eller 
de har besluttet at lade være.

»Det skal være eleverne, der søger et 
kram hos mig. De skal ligesom bede om det. 

Jeg er ikke opsøgende«, fortæller Steffen 
Friborg, der har undervist et år i udsko-
lingen på Mårslet Skole.

På Facebook skrev han: »Jeg tør godt 
give et kram«.

I dette interview med Folkeskolen 
fortæller han, at man selvfølgelig har 
det forskelligt med fysisk berøring.

»Det er noget, jeg har tænkt 
over, og derfor er jeg ikke opsø-
gende over for eleverne. Som 
mandlig lærer kan man lettere 

blive misforstået. Derfor er 
det bedst at være på for-

kant og at have tænkt 
sig om«.

Steffen Fri-
borg fortæller, 

at det mest 
er dren-

ge, der søger et kram hos ham. Kun et par 
gange har det været piger, der var glade for 
et 12-tal til afgangsprøven. Men mange elever 
gav ham et kram i forbindelse med prøven 
efter 9. klasse.

»Hvis nogle elever er kede af noget, så prø-
ver jeg at finde en af deres venner, som kan 
tale med dem. En, de har nære relationer til. 
Det er, fordi det er udskolingselever, jeg har«.

Han er meget opmærksom på signaler fra 
eleverne og mener at kunne aflæse, hvem 
der gerne vil have et kram, og hvem der ikke 
ønsker det. Han kender en, der har været 
anklaget af en elev for pædofili, men som 
senere blev frifundet. 

»Det tager voldsomt på folk, og det er 
gået op for mig, hvor lidt der skal til, og hvor 
galt det kan gå. Jeg tror, at der historisk er 
sket en ændring, når det gælder fysisk be-
røring – en amerikanisering. Der er kommet 
en berøringsangst, hvor nogle ser spøgelser, 
og især mandlige pædagoger er i risiko for at 
blive anklaget«, mener Steffen Friborg. 
hl@dlf.org

Spontane krammere  
i indskolingen

»Det er min måde at tackle det på. Jeg skal 
vænne mig til den kropslighed, der er på de 
små klassetrin«.

Hertil og ikke længere
Et kram kan også vælte en lærer. Stine Lil-
legaard Andersen er lærer i 2. klasse, og hun 

Anne Sofie Bay-Nielsen giver et håndtryk til 
sine elever fredag eftermiddag med tak for 

ugen. »Jeg vil markere, at jeg har set alle. Der 
er børn, der ikke kan finde ud af bare at kramme 

deres lærer, og de kan have meget brug for et kram. 
Det skal ikke kun være dem, der selv tager krammet, der 

får opmærksomhed«.
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Bjarne Jappe kalder sig selv for metermanden. En afstand, 
han værner om, fortæller han.

har oplevet engang at blive væltet af en elev, 
der ville kramme.

»Jeg har børn, der er fysisk voldsomme, 
og nogle af dem er ret store, så jeg er nødt 
til at sige ’hertil og ikke længere’, når de 
kommer løbende for at kramme. En dreng 
spurgte også en dag, om han måtte få et kys. 
Og nej, det måtte han ikke. Jeg er ikke hans 
mor. Dén måtte jeg lige tage på stedet. Nogle 
børn har svært ved at styre det«, siger hun.

Hun fortæller, at hun er meget opmærk-
som på de børn, der nærmest ikke tåler 
berøring.

De fire lærere fortæller, at det vigtigste 
er, at man er sig selv. For det er jo meget 
forskelligt, hvordan mennesker har det med 
kram og berøring. Og der skal være plads 
til alle – både blandt de voksne og blandt 
børnene.

Bjarne Jappe kalder sig selv for »meter-
manden«. 

»Den afstand værner jeg om. Jeg passer 
meget på mig selv. Jeg tænker over, hvordan 
jeg krammer børnene«, siger han, der er læ-
rer i 3. klasse.

Han giver kram og tænker over, hvornår 
hans elever har behov for et knus. Men også 
et skulderkram kan virke godt, en berøring på 
skulderen eller armen. Der findes mange for-
mer for kram og en high five kan også bruges.

Ikke børn på skødet
»Vi skal være bevidste om det som mænd. 
Hvis en forælder kommer forbi og ser en be-
røring, hvad tænker de så? Vi mænd skal klart 
være mere forsigtige, end kvinderne behøver 
at være. En lille pige på skødet af Anne Sofie 
eller Stine er mere okay, end hvis hun sidder 
på mit skød. Vi skal tænke på grænselandet«, 
mener Bjarne Jappe.

Både han og Jan Jensen, der underviser 
3. og 5. klasse, sætter grænsen ved at have et 
barn på skødet.

»Mange piger vil sidde på skødet, men 
det ’kæmper jeg mig ud af’. Jeg undrer mig 
over, at de vil sidde på skødet af netop mig 
– ’metermanden’, men jeg flytter dem blidt 
eller rejser mig for at hente noget«, forklarer 
Bjarne Jappe.

Jan Jensen bruger samme taktik over for ele-
ver, der vil kravle op på skødet af ham. Dér går 
en grænse. Ellers er han klart en krammelærer. 
Og han bruger berøring og kram i sin undervis-
ning, fordi det er meget vigtigt for ham, at ele-
verne lærer at turde stå frem, tale højt og klart 
over for andre, lærer at respektere hinanden, 
og alt det indgår i hans dramaundervisning. 

»Jeg er bevidst om, at jeg er mand i skolen, 
men det er en del af opdragelsen af mine 
elever, at de respekterer hinanden og tør leve 
deres liv. Vi laver mange øvelser i klassen om 
respekt for hinanden. Mine elever er blevet 
krammet en del af hinanden også, det er en 

del af opdragelsen til at være en harmonisk 
klasse«, forklarer Jan Jensen.

Han fortæller om en oplevelse fra en 10-års 
sammenkomst i sin gamle klasse. Eleverne mød-
tes og talte om dengang i skolen, og nogle piger 
kom til at snakke om deres gamle klasselærer, 
som altid havde en bestemt pige på skødet i de 
små klasser. Han skulle efter pigernes udsagn 
have taget den pågældende pige på låret.

»Jeg har aldrig set det og ved ikke, om der 
overhovedet var noget i det. Men dét er der 
ingen, der skal kunne sige om mig«, siger Jan 
Jensen.

Lærere er jo forskellige
De fire taler om at være autentiske lærere. At 
man er sig selv, og at børnene jo har helt styr 
på, at de fire har forskellige grænser og er 
forskellige mennesker. 

Stine Lillegaard Andersen fortæller, at 
de i hendes klasse har en bamseven, de kan 
kramme. Den er et led i et forløb om mob-
ning, men den bliver flittigt krammet i alle 
mulige andre sammenhænge også.

»Bamsen er god, hvis et barn har haft en 
øv-morgen eller har svært ved at sige farvel til 
far eller mor om morgenen. Den frigiver min 
tid«, siger hun.

»Der er ikke nogen i min 3. klasse, der ikke tør give 
hinanden et kram«, siger Jan Jensen (til højre). Det 
er en vigtig del af opdragelsen til at være en harmo-
nisk klasse, mener han. Men hverken Bjarne Jappe 
eller Jan Jensen vil have elever på skødet. Anne Sofie 
Bay-Nielsen (til venstre) fortæller, at hun er blevet 
noget overvældet af de mange kram i indskolingen. 
Tidligere arbejdede hun i udskolingen, hvor kram er 
en sjældenhed.

K R A M
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Et kram fra en elev er da dejligt, mener Niels 
Christian Sauer, der i samme åndedræt poin-
terer, at når det sker, så er han nødt til blidt 
at skubbe eleven fra sig.

»Jeg smyger mig ud af favntaget«, forklarer 
Niels Christian Sauer, der er lærer på Kalby-
risskolen og hovedstyrelsesmedlem i DLF. 

Han udtalte sig i februar til Berlingske om, 
hvorfor man som lærer ikke skal kramme, 
men hellere give et håndtryk, og han blev 
dernæst løbet over ende på Facebook med 
kommentarer. 

Det er ikke, fordi han har oplevet noget 

ubehageligt i forbindelse med et elevkram. 
Det er, fordi han ikke vil risikere, at det sker. 
Fordi han mener, at risikoen er stor, og fordi 
kram er med til at gøre læreren mindre pro-
fessionel.

»Vi er lærer og elev. Vi er ikke kammera-
ter. Vi har nogle bestemte roller, som bør-
nene har brug for, og det gælder som lærer 
om at holde på sin værdighed og ikke blive 
intim og privat over for eleverne. Vi risikerer 
massive uroproblematikker og klasseledelses-
problemer, hvis vi løsner på det«, mener han.

»Mange børn kan godt lide tæt kontakt til 
læreren, og de kan mærke, at læreren bliver 
glad, men det betyder også, at nogle børn 
spiller på det. Kram er dejligt, når alt ånder 
fred og ingen fare, men vi kan se, at hvert år 

Niels Christian Sauer krammer ikke eleverne. Fordi elever og lærere har  
bestemte roller, og kram er med til at gøre læreren mindre professionel, mener 
han. I DLF opfordrer man lærerne til at spørge eleven, hvis de er i tvivl.

TEKST HELLE LAURITSEN

MANDLIG LÆRER:

»Jeg smyger mig ud af favntaget«

»En dreng spurgte også en dag, om han måtte få et kys. 
Og nej, det måtte han ikke. Jeg er ikke hans mor. Dén 
måtte jeg lige tage på stedet«, siger Stine Lillegaard An-
dersen, der underviser 2. klasse.

  Da der i den senere tid har været forelagt ministeriet 
flere tilfælde, hvor en lærers berøring af børnene 
har givet anledning til mistydninger, således at der 
har måttet indledes undersøgelser mod den pågæl-
dende lærer til klarlæggelse af, hvad der er foregået, 
og hvorvidt der herefter kunne være anledning til at 
fjerne læreren, eventuelt rejse straffesag imod ham, 
skal ministeriet herved anmode direktionen om ved 
given lejlighed at gøre skolekommissionerne og læ-
rerne i provstiet bekendt med, at det efter ministeri-
ets skøn bør være et ufravigeligt princip for lærernes 
optræden i skolerne, at berøringer af børnene – ven-
lige eller uvenlige – som ikke er absolut nødvendige, 
undgås, hvilket princip enhver lærer bør overholde’.

Berøringscirkulæret fra 1929

»Det er interessant, at børnene ikke kram-
mer hinanden. Det er voksenkram, de vil have. 
Der kommer tit en forbi for lige at få et kram. 
Det er et behov, de har, og det må jeg anerken-
de. Jeg stillede mig også op i fredags for at sige 
’god weekend’, og det blev en kombi af hånd-
tryk og kram«, siger Stine Lillegaard Andersen.

Hun fortæller, at hun bruger massage i 
sine klasser. Det giver en berøring, som alle 
kan lide og acceptere. 

»Det foregår ikke frontalt, men er skulder-
massage, og det vil alle børnene meget gerne«. 

Anne Sofie Bay-Nielsen bruger også mas-
sage i sine klasser i udskolingen. Det er meget 
populært.

Beskyldt for vold
De fire lærere kommer vidt omkring i snak-
ken. De griner over 70’ernes gruppekram, 
taler om, at mennesker fra andre kulturer 
kan opleve danskere som temmelig afstand-
tagende og akavede, når de skal hilse, og de 
taler om, hvor længe et kram varer.

»Jeg kommer fra en familie, hvor man ikke 
krammer, så det har taget nogle år, inden jeg 
kunne give min mor et ordenligt kram. Jeg 
synes, det er vigtigt, og der er ikke nogen i 

min 3. klasse, der ikke tør give hinanden et 
kram«, fortæller Jan Jensen.

»Efter et år med skole-hjem-samtaler 
krammer jeg også forældrene«.

Han har én gang haft en problematisk op-
levelse med berøring i skolen. Han bad nogle 
drenge om at forlade fodboldburet, tog en om 
skulderen for at flytte ham og tog deres bold, 
fordi det ikke var deres tur til at være der. 
Bagefter kom forældrene til tre af drengene og 
fortalte, at han havde skubbet, sparket og taget 
deres børn i kraven og holdt dem op ad muren.

»Det var deres historie, og en fjer blev 
hurtigt til ti høns. Vi holdt flere møder med 
afdelingsleder og forældre, indtil skolens leder 
fik lukket historien. Jeg fik at vide, at jeg skulle 
passe på med at røre eleverne. Jeg skulle passe 
på mig selv. Jeg passer naturligvis på mig selv, 
men jeg må også være autentisk og tro mod 
mig selv og give mine børn i klassen et kram, 
når der er brug for det«, fortæller Jan Jensen.

Bjarne Jappe fortæller, at han har talt med 
nogle forældre, hvis barn har haft Jan. Barnet 
var meget genert og introvert, men efter til-
lidsøvelser og dramaundervisning var barnet 
kommet helt anderledes ud over rampen, 
fortalte de tilfredse forældre.

»Det hører med til at være et helt men-
neske også at kunne give et kram«, mener Jan 
Jensen.

»Men det er et kontroversielt emne i sko-
len«, siger Bjarne Jappe.

»Jeg tror, mange mænd vælger et andet 
erhverv, fordi man som mand er i en risiko-
gruppe, når det handler om berøring i skolen. 
Der er en angst for, hvilke historier der kan 
blive brygget sammen. Kvinderne har det væ-
sentligt lettere på det område«. 
hl@dlf.org
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Kram er et emne, der burde tages 
op på skolerne, mener Niels Chri-
stian Sauer. 

Han udtalte sig om det i en ar-
tikel i Berlingske i februar i år, hvor 
han foreslog, at man som lærer 
kan give eleverne et håndtryk.

»Jeg blev rendt over ende på 
Facebook bagefter. Ni af ti kunne 
ikke forstå mit synspunkt og mente 
slet ikke, at man kan være lærer uden 
at give kram. Jeg mener, at man 
som minimum skal tænke sig rigtig 
godt om. Især hvis man er mandlig 
lærer. Der er kommet særregler for 
mændene – tænk hvis vi gjorde det 
samme med kvinderne – men jeg 
mener, at det er en vigtig debat. Og 
det er stadig noget, der bliver fortalt 
om på kurser i DLF«, siger Niels Chri-
stian Sauer.

Han mener, at det kan være 
svært at kræve noget af eleverne, 
hvis man først har været på knus 
og kram.

»Engang var vi lærere hr. Jensen 
og fru Sørensen, så blev vi til Per og 

Hanne, og nu er vi indimellem ’dit 
fede svin’ og ’din grimme luder’.  Da 
den sorte skole forsvandt, var der 
en stor taknemmelighed, fordi kæft, 
trit og retning var ude. Vi havde det 
sjovt, og alt kunne lade sig gøre, 
men i dag er det jo en selvfølge-
lighed, at læreren ikke slår, men er 
hyggelig. Men vi har nogle roller 
som lærere og elever, og vi er ikke 
kammerater. Man skal passe på, at 
professionalismen ikke ryger – og så 
skal man passe på sig selv«.

Han nævner også, at pæda-
gogerne er kommet ind på skolen, 
og at de ofte er mere krammende 
end lærerne.

Flere lærere fortæller, at de me-
ner, at kram i skolen er vigtigt, og at 
børn skal lære noget om relationer 
og om egne grænser – også i skolen. 
Men Niels Christian Sauer ser indi-
mellem et knus brugt som et kamu-
fleret magtmiddel.

»Hvis en lærer giver en elev et 
knus i stedet for en skideballe, så 
er meningen at få barnet til at gøre 

noget andet, end det gør lige nu. 
Dér er en fysisk omfavnelse faktisk 
et diskret magtmiddel. Vi er ovre i, 
at det er et disciplinærmiddel, og 
hvis der er tale om et pædagogisk 
øjemed – at lære noget om rela-
tioner og egne grænser – så er der 
tale om, at det er en overlagt be-
sked til barnet – det er også disci-

plinering. Så lad os kalde en spade 
for en spade. Og så tror jeg altså 
ikke, at det er særlig klogt at give 
knus til eleverne«.

Hvis han ser nogle krammende 
kolleger, vil han dog ikke sige no-
get.

»Jeg skal ikke gå rundt og kor-
rekse kolleger«.

er der lærere – og næsten altid mænd – der 
får ørerne i maskinen og bliver beskyldt for at 
have været for tæt på en elev. Derfor er alle 
nødt til at være bevidste om, hvad krammeri 
betyder. Jeg mener også, at flere kvindelige 
lærere burde tænke sig mere om«.

Niels Christian Sauer understreger, at det 
selvfølgelig ikke betyder, at man som lærer 
skal undlade at trøste et barn, der er ked af 
det eller er faldet i skolegården. 

»Selvfølgelig skal vi som lærere gå hen 
og løfte barnet op og trøste. Det handler jo 
ikke om at skubbe barnet væk. Men der er en 
grund til, at DLF på kurser opfordrer lærere 
til at undgå berøring – positiv som negativ«. 

Niels Christian Sauer henviser til det 
gamle »Berøringscirkulæret«. Det blev i 1929 

udsendt af Undervisningsministeriet til alle 
skolekommissioner. Det indgik i regelsam-
lingerne på folkeskoleområdet frem til 1987, 
hvor ministeriet ifølge konsulent i DLF Steen 
Dam gav udtryk for, at den snart 60 år gamle 
cirkulæreskrivelse havde »udtømt sine tilsig-
tede retsvirkninger«, og at ministeriet derfor 
anså den for bortfaldet.

»Frygten for, hvad der overgår enkelte 
af vore kolleger, må ikke bombe os tilbage 
til ’Berøringscirkulærets’ forestillinger om 
læreren, som underviser med hænderne på 
ryggen«, skrev Steen Dam i en artikel i Folke-
skolen i 2003.

»Men det må gerne give anledning til kritisk 
selviagttagelse, refleksion og kollegial super-
vision. Det er god, professionel læreradfærd 

  Ordene slår læreren i ansigtet. Han står i drengenes 
omklædningsrum, og på en bænk står en 5. klasse-
dreng og råber til ham. 

  »Det var så ubehageligt. Jeg var forholdsvis ny læ-
rer på skolen, men havde været træner i flere år og 
havde tit stået påklædt i et omklædningsrum sam-
men med en flok drenge, der badede. Jeg tænkte, at 
det måtte stoppes straks, så jeg gik til skolelederen, 
der heldigvis tog en snak med drengen og hans for-
ældre«, fortæller læreren.

  Det stoppede dér, fordi lederen tog det alvorligt, 
mener læreren.

»Er du pædofil?«

Vi har nogle roller som Lærere 
og elever, og vi er ikke kamme-
rater. Man skal passe på, at pro-
fessionalismen ikke ryger – og 
så skal man passe på sig selv.
Niels Christian Sauer
lærer og medlem af DLF’s hovedstyrelse

Pas på professionalismen

K R A M
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Skoleleder Søren Ranthe sidder til middag un-
der Skolerigsdagen i Aalborg en aften i 2013, 
da han gentagne gange får opkald fra sin vi-
ceskoleleder. Han undrer sig, og han bliver til 
sidst nødt til at forlade middagsbordet for at 
ringe til hende. Det må være vigtigt, tænker 
han. Det var det. En af skolens lærere havde 
ringet og fortalt, at han havde krænket nogle 
drenge, deriblandt nogle af skolens elever. Nu 
sad læreren til afhøring hos politiet.

»Læreren blev straks meldt syg og forment 
adgang til skolen. Jeg orienterede skolechef, 
uddannelsesdirektør og udvalgsformand. Og 
viceskolelederen fik fat i kommunens chefjurist 
og HR-chef. Næste eftermiddag blev personalet 
orienteret om sagen. Men vi kunne kun fortæl-
le, at der var en personalesag, og at læreren var 
blevet fritaget for tjeneste«, fortæller skoleleder 
Søren Ranthe fra Antvorskov Skole i Slagelse. 

Resten af personalet fik samme besked på 
intra. Kommunens kommunikationschef tjek-
kede teksten, inden den blev sendt ud.

»Jeg valgte ham som kritisk ven. Fordi han 
ikke havde følelser involveret i sagen. Det 
havde jeg. Det var vores skole, det var gået 
ud over. Man føler sig meget alene i sådan en 
sag, og der kommer irrationelle følelser op. 
Jeg tænkte: Hvorfor har jeg ikke set det? Jeg 
har svigtet!«

Teksten på intra lød: »Ledelsen på Ant-
vorskov Skole har i dag besluttet at fritage en 
lærer for tjeneste. Beslutningen er truffet på 
baggrund af nogle oplysninger, som læreren 
selv er fremkommet med til skolens ledelse i 
går aftes. Grunden til, at læreren fritages for 
tjeneste, er, at det ikke er hensigtsmæssigt, 
at læreren er på skolen, medens sagen un-
dersøges nærmere. Ledelsen har herudover 
ikke mulighed for at udtale sig om konkrete 
personalesager«.

Skoleledelsen talte under hele sagen med 
forvaltningen og med kredsformanden, men 
ellers kunne de bare vente. På at elever skulle 
afhøres, og på at sagen ramte Ekstra Bladets 
forside.

Må ikke kontakte involverede
Politiet kontakter skolen for at få elevers 
cpr-numre, men pålægger skolen tavshed. 

TEKST HELLE LAURITSEN

FOTO KLAUS HOLSTING

En sag, alle ønsker at 
være foruden
Hvad gør man, når en sag om pædofili rammer en skole? Det påvirker 
alle på skolen, fortæller skoleleder, der har prøvet det.

at være opmærksom på, om man overtræder 
elevens grænser. Lad være med at slå det hen 
i pjat, hvis en elev giver udtryk for, at du kom-
mer for tæt på. Og er du i tvivl, så spørg. Un-
dertiden kommer man som lærer tæt på, når 
eleven skal hjælpes med udførelsen af en op-
gave, og der er intet forkert i at spørge: ’Er det 
i orden, at jeg ...’, ’Generer det dig, at ...’. Det 
giver eleven mulighed for at sige fra i tryghed – 
og det markerer, at læreren er opmærksom på 
og respekterer elevens grænser«.

Få sager i DLF
Steen Dam fortæller, at DLF oplever et sted 
mellem ti og 15 sager om året, hvis man tager 
alle sager om magtanvendelse med. 

»Antalsmæssigt er det et lille problem, 
men for den, det går ud over, er det meget 
voldsomt. Nogle kommer aldrig over det. De 
lærere bliver ofte så bange for at have med 
børn at gøre, at de må opgive det. Og vi ser 
berøringsangst på de skoler, der har lærere, 
der har været igennem vridemaskinen«, siger 
Steen Dam.

Der er regler for, at lærere ikke må bruge 
legemlig straf. Men hvis en lærer for eksem-
pel skal skille to elever ad i en slåskamp, så 
må den fysiske magtanvendelse være »rime-
lig efter situationen«. Det er blandt andet i 
sådanne sager, at en lærer risikerer at blive 
politianmeldt af forældre bagefter. 

Steen Dam fortæller, at DLF jævnligt 
oplever politianmeldelse, fordi en lærer har 
taget en elev i armen. Meget ofte bliver sagen 
ikke til mere, fordi politiet skønner, at den er 
grundløs.

»Jeg tog engang over til en retssag, som 
undrede mig. En lærer var sigtet for at have 
overskredet nogle elevers grænse, da han 
ville vise et greb på et keyboard i musiktimen. 
Han havde stillet sig bag en pige og vist med 
egne hænder, hvordan hun skulle spille. Flere 
elever blev ført som vidner i sagen, og alle 
sagde, at læreren aldrig havde rørt dem. Men 
de syntes, at han stod for tæt på dem, når 
han for eksempel rettede dem i matematik. 
Derfor: Hvis du er i tvivl, så spørg eleven, om 
det er okay«, siger Steen Dam.

Han fortæller, at DLF aldrig får henvendel-
ser fra skoler om retningslinjer for berøring 
af elever. Det gør Skolelederforeningen heller 
aldrig. I det hele taget er emnet ikke et, man 
taler om på skolerne. Alligevel ligger frygten 
for en anklage om at være klam eller have 
overskredet en elevs grænse hos nogle lærere. 

Heller ikke på Niels Christian Sauers skole 
bliver emnet diskuteret. 
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Eleverne og deres forældre må ikke blive 
kontaktet. Politiet vil afhøre eleverne, uden at 
de ved det på forhånd.

»Det var rædsomt ikke at måtte kontakte 
de involverede elevers forældre. Vi skulle for-
holde os tavse«, fortæller Søren Ranthe.

Først 27 dage senere blev eleverne afhørt 
af politiet.

Uansøgt afskedigelse af læreren iværksæt-
tes. De involverede elever får tilbud om psy-
kologhjælp.

En måned efter at det hele begyndte, skri-
ver Ekstra Bladet om sagen.

»Det var egentlig en befrielse efter at have 
ventet på det så længe. Det var især slemt at 
bære rundt på viden om nogle elever uden at 
måtte inddrage dem og deres forældre«, siger 
Søren Ranthe. 

Sammen med kommunikationschefen 
skriver han til alle forældre på intra og fortæl-
ler om sagen, som nu har været i pressen. 
»Dette har naturligvis medført, at mange 

elever har talt om dette på skolen i dag. Det 
er altid en balancegang at få skabt plads til de 
oplevelser, eleverne har brug for at fortælle, 
uden at en fjer bliver til fem høns. Forældre 
har spurgt ind til, hvordan I hjemme kan tale 
om situationen. Hvis det er aktuelt for jer, er 
vores råd at lytte, men bevare den voksnes ro 
og overblik. Vi er som ledelse til stede på sko-
lens kontor frem til i aften klokken 21.00, hvis 
I har behov for vores assistance. I morgen 
er vores skolepsykolog på skolen og vil blive 
inddraget, hvis det vurderes hensigtsmæs-
sigt«. Desuden er der henvisning til politiets 
kontaktperson i sagen.

Samtidig pointeres det, at det er skolens 
leder, der udtaler sig til pressen. Ingen andre.

»En forælder kom om aftenen udeluk-
kende for at sige, at han syntes, vi havde 
håndteret sagen godt. Det var dejligt 
at høre«.

Søren Ranthe fortæller, at hver 
gang der har stået noget på intra 

til forældrene, så har lokalpressen det straks. 
Det skal man kunne håndtere.

»Det er at navigere i kaos. Det handler om 
at være ordentlig. At skille tingene ad og være 
professionel«.

Krænkelser via Facebook
Undervejs havde skoleledelsen også kontakt 
til den fyrede lærer. Han havde selv søgt 
hjælp. Det viste sig, at han havde skrevet 
til nogle af eleverne via Facebook, selv om 
skolen har en principbeslutning om, at lærere 
ikke må være venner med deres elever på 
Facebook. Sagen handlede netop om seksu-
elle krænkelser via Facebook og befamling af 
nogle af de involverede elever.

»Da sagen er så langt, er der en 
lærer, der siger: Nu har du 

passet på alle børn og 
forældre, men hvem 

passer på os? Ja, selv-
følgelig! Jeg ringer 

Berøring er vildt vigtigt – også i skolen. 
Det mener Josefine Eiby, der er lærer på 

Øster Farimagsgades Skole i København. Hun 
har ofte kram på programmet i undervisnin-
gen.

»Vi har krammeøvelser, ståtrold med 
kram, optræning i gode kram, gruppekram, 
og vi taler om, at det er vigtigt at kunne mær-
ke, hvor længe et kram skal vare, og vi taler 
om at kunne mærke egne grænser. Det hand-
ler om at kunne sige både til og fra. Selv om 
det ikke står omtalt i forenklede Fælles Mål, 
så mener jeg, at det nærmest er en børneret 

En børneret at  
få et kram  
– også i skolen
TEKST HELLE LAURITSEN

K R A M
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at få kram i skolen. Både af andre børn og af 
voksne«, fortæller hun.

Og tilføjer, at som kvinde føler hun nok, at 
der er frit lejde til at give og modtage kram, 
så længe børnene respekteres.

»Jeg giver elever kram hver dag og meget 
ofte i indskolingen. Drenge på mellemtrinnet 
turde ikke altid tidligere, men de vil gerne, 
er min erfaring. Jeg har nærmest rammesat 
kram som aktivitet, og i en periode kramme-
de vi hver fredag. Jeg er selvfølgelig opmærk-
som på, hvis nogle ikke vil deltage, og jeg har 
ikke oplevet at overskride nogens grænser«, 
fortæller Josefine Eiby.

Hun understreger, at hun hele tiden har 
vinklen med om vigtigheden af at kunne 
mærke egne grænser. 

»Det handler om at kunne sige: Ja, det har 
jeg lyst til. At børnene kan sige både ja og nej. 
Vi taler om, hvornår det er rart med et kram«.

Hvis hun oplever et barn, der »klæber« til 
hende eller for eksempel aer hende på ma-
ven, taler hun med barnet om det. 

»Jeg sætter ord på det. Fortæller, at det er 
ok at ae mig på maven, men at der vil være 
mange, der ikke bryder sig om det, og at det 
er vigtigt at kunne mærke efter og respektere 
andre menneskers forskellige grænser«, siger 
Josefine Eiby og tilføjer: 

 »Jeg kan prøve at guide et barn, der el-
lers vil have nemt ved at overskride andres 
grænser ved at tage en kvinde på brysterne 
eller give et klap bagi. Jeg har også talt med 
en elev, der oplevede, at hendes onkel 

krammede for hårdt og helt ind i ansigtet på 
hende. Så skal pigen lære at kunne sige fra, at 
det bliver for meget«.

Hun kender mandlige pædagoger og læ-
rere, der er mere påpasselige, når det gælder 
berøring. De fortæller, at de ikke kunne finde 
på at røre børn, hvis de er alene med dem. 
Men hun kender også mandlige pædagoger, 
hvor hun ser, at indskolingsbørnene nærmest 
kravler på dem – uden at det tilsyneladende 
giver problemer. 
hl@dlf.org

Retningslinjeundersøgelsen fra 2012 vi-
ser, at især mandlige pædagogers arbej-
de har ændret sig voldsomt de senere år.

Over halvdelen af mandlige pæ-
dagoger fortæller i undersøgelser fra 
2010 og 2012, at de har ændret adfærd 
over for børn som følge af den øgede 
fokus på pædofili. 42 procent siger, at 
de undgår at være alene med børn, og 
hele 81 procent af de mandlige pæda-
goger tænker på risikoen for at blive 
anklaget for seksuelle overgreb.

Lærere har ikke deltaget i undersø-
gelserne. 

Når det gælder befolkningen som 
helhed, fortæller 61 procent af både 
mænd og kvinder, at de føler, at risi-
koen for at blive anklaget for pædofili 
er blevet større inden for de senere år. 
Knap halvdelen af befolkningen siger, 
at de også er blevet mere mistænk-

somme over for deres kollegers og an-
dres opførsel over for børn. Fædre og 
mandlige bedsteforældre beretter, at de 
holder igen over for børn og børnebørn 
for ikke at fremstå mistænkelige. 

Det er forskningsgruppen Paradox 
med projektleder Else-Marie Buch Lea-
nder, der står bag undersøgelserne, der 
har set på medlemmer af BUPL, Social-
pædagogernes Landsforbund og FOA 
og så sammenlignet med befolkningen 
som helhed. 

Mandlige pædagoger 
krammer mindre end  
tidligere 

straks til Falck Healthcare og får dem ud til en 
snak med personalet. Der deltager 30 lærere 
og pædagoger, og psykologen opfordrede alle 
til at fortælle dét, de havde brug for. Det var 
rigtig godt at få sat ord på«.

Søren Ranthe fortæller, at sådan en sag 
sætter spor på en skole. Selv oplevede han 
nærmest at være paranoid og i en periode at 
undgå at have møder med elever bag en luk-
ket dør. 

Hans råd til andre er tydelig kommunika-
tion, kun skolelederen må udtale sig, løbende 
orientering til alle i forvaltningen, og så skal 
der tages hånd om elever, forældre og perso-
nale. Der blev også holdt møder med foræl-
drene til alle de involverede klasser.

Sagen endte med, at læreren blev idømt 
60 dages betinget fængsel og sexologisk be-
handling for krænkelse af i alt ni mindreårige 
drenge. 
hl@dlf.org

Læs også
Læs mere om undersøgelsen på 
folkeskolen.dk i artiklen »Mandlige 
pædagoger krammer mindre end  
tidligere«.
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Odense Kommune vil ikke anerkende afgø-
relserne, der tildeler to lærere hver en erstat-
ning på 330.000 kroner. Pengene skulle 
være udbetalt, inden for 14 dage efter at 
afgørelsen faldt i juni, men lærerne har intet 
set til pengene. 

»Odense Kommune er uenig i afgørelsen 
og agter derfor at indbringe sagen for dom-
stolene. På denne baggrund vil det tilkendte 
godtgørelsesbeløb ikke blive betalt«, medde-
ler Odense Kommunes advokat.

82 lærere blev varslet afskediget i marts 
2012 i kommunen, og da Danmarks Lærer-
forening nærkiggede sagerne, viste det sig, at 

gruppen af afskedigede lærere over 55 år var 
tre gange så stor, som den burde være, i forhold 
til andelen af +55-årige lærere i kommunen.

DLF har i samarbejde med Odense Læ-
rerforening rejst sager ved Ligebehandlings-
nævnet for 11 af lærerne, og i starten af juli 
faldt dommene. Fyresedlen var aldersdiskri-
minerende for to af lærerne. Ifølge advokat 
Peter Breum, som har kørt sagen for DLF, er 
Odenses reaktion bestemt ikke almindelig.

»Det er unormalt, at en kommune ikke 
bakker op om afgørelsen fra en offentlig 
myndighed. Det er uanstændigt, at kommu-
nen vil prøve de ting«.

DLF: Kommunerne  
er ikke hævet over loven
Næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte  
Lange er forarget over Odense Kommune.

»Det er fuldstændig uhørt og fuldstændig 
uset arbejdsgiveradfærd fra en kommune, at 
man negligerer og ignorerer en afgørelse fra 
en myndighed om ligebehandling. At man 
ikke har udbetalt pengene, er strengt, men 
det er jo principielt rystende, at en kommune 
fuldstændig ignorerer et nævns afgørelse på 
den måde«.   
pai@dlf.org

Fredag 21. august 2015 kl. 13.37

Nu underviser akademikere i folkeskolen
Mandag 31. august 2015 kl. 16.01

Spareplaner graver hul på  
300 millioner i læreruddannelsen

Palle Skov Jensen er 
en af de to lærere, der 
endnu ikke har set en 
krone af de penge, 
Odense Kommune er 
dømt til at betale ham. 

Eva Hjorth har en  
kandidat i human  
ernæring, men  
da hun stødte  
på Teach First- 
uddannelsen, var  
hun ikke i tvivl om,  
at hun ville  
undervise på  
en folkeskole.
Foto: Privat

To lærere blev tilkendt en erstatning på 330.000 kroner fra Odense  
Kommune for aldersdiskrimination. Men kommunen nægter at betale lærerne. 

Odense vil ikke udbetale 
erstatning til lærere for 
aldersdiskrimination

På Rødovre Skole har de haft svært ved 
at skaffe faglærere til at dække særligt 
fysiktimerne. 

Da kommunen indgik en partner-
skabsaftale med Teach First Danmark, 
hvor universitetsuddannede læser til 
meritlærer, sideløbende med at de un-
derviser i en folkeskole, så skoleleder på 
Rødovre Skole Peter Hertz det som en 
spændende mulighed for at få fagforde-
lingen på plads på en anderledes måde. 
Derfor har skolen ansat to lærere, som ud 
over lønnen koster skolen 24.000 kroner 
hver om året til Teach First Danmark.

»Jeg forventer, at de kommer til at 
kunne bidrage på lige fod med de lærer-
uddannede og samtidig bringer noget 

anderledes til bordet erfaringsmæssigt. 
Men de skal på ingen måde være ’faglige 
fyrtårne’ fra universiteterne – blot indgå 
på linje med de andre lærere«, siger Peter 
Hertz.
jje@dlf.org

Både kvaliteten og antallet af undervisnings- 
tilbud bliver indskrænket, hvis læreruddannel- 
sen skal leve op til regeringens nye krav om, 
at alle uddannelser skal spare to procent. For 
kravene vil medføre, at læreruddannelsen  
vil stå og mangle omkring 300 millioner 
kroner, lyder det fra talsmand for landets 
læreruddannelser Tove Hvid Persson. Hun 
forventer, at flere studerende vil falde fra, hvis 
læreruddannelsen bliver nødt til at skære i 
antallet af undervisningsfag. Uddannelsen 
tilbyder p.t. 18 fag. 

Tirsdag 25. august 2015 kl. 07.10

Selv uden regeringens krav 
om besparelser vil lærer- 
uddannelsen stå og mangle 
178 millioner kroner, fortæller 
Tove Hvid Persson.
Pressefoto

Foto: Privat
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Tirsdag 25. august 2015 kl. 13.47

Viborg vil droppe lektie- 
hjælp og understøtten-
de undervisning

De Konservative og Venstre i 
Viborg Kommune har besluttet 
at tage undervisningsminister 
Ellen Trane Nørby på ordet og 
søge om, at de lokalt kan drop-
pe både understøttende under-
visning og lektiehjælp. 

»Kvaliteten i den fagunder-
støttende undervisning er for 
ringe. Det samme er tilfældet 
med de tvungne lektiecafeer«, 
siger De Konservatives grup-
peformand i Viborg Byråd Stine 
Damborg Pedersen til Viborg 
Stifts Folkeblad. På Christians-
borg står den tidligere Viborg-
borgmester Søren Pape klar til 
at støtte kommunen.

Torsdag 3. september 2015 kl. 13.43

DLF: Læreruddannelsen 
kan ikke tåle flere  
besparelser

I årevis har de lærerstuderende 
oplevet, at de fik færre og færre 
timer. Færre søgte ind, og på en 
taxameterfinansieret uddannelse 
betyder det færre penge og der-
med faldende kvalitet. Derfor går 
det ikke, at regeringen nu kræ-
ver, at uddannelserne skal spare 
to procent om året. Det mener 
formand for Danmarks Lærerfor-
ening Anders Bondo Christensen.

»Vi bliver nødt til at fortælle 
politikerne, hvad det betyder, når 
de vedtager procentbesparelser 
uden at forholde sig til konse-
kvenserne«, siger Anders Bondo.  

’Teleprecense’ 
giver hul igennem til resten af verden

Tirsdag 1. september 2015 kl. 07.24

Lars Løkke om  
selvejende folkeskoler: 
Spændende

Bliver det besluttet, at DLF skal 
kæmpe for selvejende folkesko-
ler, kan DLF måske se frem til en 
uventet allieret.

»Det vil være superspændende, 
hvis man forenede det bedste fra 
privatskoler med det bedste fra 
folkeskolen i en hybrid, som fri-
satte nogle lærerkræfter«, udtalte 
Lars Løkke således til Ugebrevet 
Mandag Morgen i april. 

»Jeg taler ikke om, at nu skal 
alle danske folkeskoler være selv-
ejende institutioner. Men det ville 
være spændende, hvis nogle  
skoler, som har den ambition,  
fik lov til at løbe lidt længere«.

Onsdag 26. august 2015 kl. 06.06

Ellen Trane: Ikke et mål  
i sig selv at have flest 
timer

Selvom reformens flere under-
visningstimer sender Danmark 
på en stejl flyvetur forbi 12 
lande på OECD’s liste over un-
dervisningstimer og op på en 
klokkeklar førsteplads, er det 
ikke en del af reformens mål. 
Det skriver ministeren i en 
mail til folkeskolen.dk.

»Vi skal naturligvis have 
faglige ambitioner på vores 
børns vegne, men det er ikke 
et mål i sig selv at have flere 
timer end alle andre«.

 
nyheder på:

  

Onsdag 26. august 2015 kl. 18.19

Det er kommunernes ansvar at 
sørge for, at eleverne ikke går for 
lang tid i skole. Det var budskabet 
fra ministeren, da forligspartierne 
udsendte et hyrdebrev til kom-
munerne. 

»Vi skal minde kommunerne 
om, at der ligger nogle meget 
liberale og fleksible regler i folke-
skoleloven, der giver fuld frihed 
til, at kommunerne kan organisere 
sig på forskellige måder. Det er et 
ansvar, vi har en forventning om, 
at kommunerne påtager sig og 
lokalt får løst de problemer, der 
måtte være«, lød det fra ministe-
ren. 

Mest læste:
 
•   Nu underviser akademikere  

i folkeskolen

•   Debat: Velkommen  
til discountskolen

•   Skolens mediedarling  
fylder 70 år

 Mest kommenterede:
 
•   Debat: Velkommen  

til discountskolen

•   Viborg vil droppe lektiehjælp 
og understøttende  
undervisning

•   Nu underviser  
akademikere i folkeskolen

FIK DU  
LÆST: 

Ellen Trane:  
Kommunerne må tage ansvar

Kommuner, lev op til jeres ansvar. Det var den kontante melding fra Ellen Trane 
Nørby, efter at forligspartierne havde drøftet den lange skoledag. 
Foto: Kristian Granquist
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Eleverne kan ikke se frem til at få kortere 
skoledage, selvom skolelederne nu kan gøres 
ansvarlige for at udstede dispensationer til at 
korte skoledagen ved at droppe den under-
støttende undervisning til fordel for to lærere 
i den almindelige undervisning. Formanden 
for Skolelederne, Claus Hjortdal, tror ikke, 
at det er noget, skolelederne vil benytte sig 
særligt meget af:

»Indtil nu har mine medlemmer ikke efter-
spurgt det. Jeg holder fast i, at hvis man skal 
gøre det, så skal det være en pædagogisk 
løsning. Ikke fordi vi synes, at børnene går for 
lang tid i skole«, siger han.

Viser det sig, at eleverne lærer mere af at 
have to lærere på samme tid, vil Claus Hjort-
dal ikke afvise, at det kan være en god ide at 
prøve ordningen af. Men indtil videre mener 
han, at det er vigtigere at holde fast i refor-
mens oprindelige tanker.

»Jeg mener stadig, at vi skal holde fast i den 
overordnede tankegang om, at det er for, at 
børnene skal blive dygtigere, at vi arbejder. 
Men hvis man kan lave et system, hvor bør-
nene lærer mere, er det fint«, fortæller Claus 
Hjortdal.

Han giver ikke meget for det hyrdebrev, 
politikerne har sendt ud til kommunerne. Bre-
vet er mere et politisk signal, end det er no-
get, der gavner kommunerne eller skolerne.

»Jeg tror, at politikerne har haft mere 
behov for at signalere styrke, end vi har haft 
brug for at se et brev. Der er dybest set ikke 
ændret det store i det. Vi er meget tilfredse 
med, at man ikke er begyndt at ændre loven 
på baggrund af nogle avisartikler og nogle få 
skoleskemaer«. 
bje@dlf.org

Fredag 28. august 2015 kl. 15.48 

Claus Hjortdal ser ikke den 
store fidus i at veksle den 
understøttende undervisning 
til fordel for en ekstra lærer.

Der er ikke noget behov for at veksle den under-
støttende undervisning med tolærerordninger. 
Det er meldingen fra skoleledernes formand.

Skolelederne: Få skoler  
vil droppe understøttende  
undervisning

Fredag 28. august 2015 kl. 15.44

Sådan skal  
»hyrdebrevet« læses
Efter at have været samlet valgte forligskredspar-
tierne uden De Konservative at sende et såkaldt 
hyrdebrev til kommunerne. Brevet opridser en 
række værktøjer, kommunerne kan tage i brug for 
at gøre elevernes skoledage kortere. Mest interes-
sant er det, at skolelederne nu kan bemyndiges til 
egenhændigt at tildele skolens klasser dispensa-
tion til at bytte den understøttende undervisning 
ud med en ekstra lærer i den almindelige under-
visning. Det skal gøre det lettere for skolerne at 
benytte ordningen. 
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10.960 timer. Så mange obligatoriske skoleti-
mer har en dansk skoleelev gennem et skoleliv 
med den nye folkeskolereform. Det er mere end 
eleverne i nogen af de 35 lande, som er med på 
OECD’s liste over undervisningstid. Danmark 
lå før reformen nummer 13 på listen overgået 
af lande som Australien, USA og Frankrig. Men 
med folkeskolereformens timetal ryger Dan-
mark helt til tops, hvis timetallene for de øvrige 
OECD-lande ikke ændrer sig i forhold til de se-
nest opgjorte tal fra skoleåret 2013/2014.

Onsdag 26. august 2015 kl. 06.06

Danske elever har  
verdensrekord i skoletimer

144576 p14-17_FS1515_Folkeskolen.dk.indd   16 07/09/15   16.52



 

to. 5. feb. 2015 kl. 09:19

Kronprinsesse Mary var med undervis-
ningsministeren på besøg på Guldberg Skole 
i København for at snakke om »Kærlig Talt«, 
der skal forebygge kærestevold ved at lære 
eleverne at tale om svære følelser. Under-
visningsforløbet er udviklet af Mary Fonden i 
samarbejde med Center for Familieudvikling.

Torsdag 27. august 2015  
kl. 09.00

Ny rapport:  
Undervisere på  
læreruddannelsen 
savner reformviden

Underviserne på lærerud-
dannelsen giver i en un-
dersøgelse udtryk for et 
betydeligt behov for efter-
uddannelse til at uddanne i 
reformen. 76 procent af un-
derviserne på læreruddan-
nelsen svarer, at de i meget 
høj, høj eller i nogen grad har 
behov for et kompetenceløft 
i læringsmålstyret undervis-
ning. Samtidig siger mellem 
69 og 79 procent af læ-
rerne, at de ønsker hjælp til 
at kunne bruge ny forskning 
i undervisningen og give de 
lærerstuderende formativ 
evaluering og feedback. 

Fredag 28. august 2015  
kl. 11.32

Thamestrup: Det  
lader til, at ministeren 
tager problemet med 
tvangsfjernelser  
alvorligt

Autismeforeningens formand, 
Heidi Thamestrup, konstaterer 
efter et møde med Ellen Trane 
Nørby, at ministeren er klar  
over, at det er et problem, at 
kommunerne truer med at 
tvangsfjerne skolevægrende 
børn med autisme.

»Hun ved, at der er et pro-
blem, og hun har sikkert også 
brug for at distancere sig fra sin 
forgænger, som sablede vores 
kritik ned og derfor selv modtog 
massiv kritik for ikke at ville høre 
om problemerne. Det virker til, 
at Ellen Trane Nørby er en anden 
type end Christine Antorini«. 

Foto: Jennifer Jensen 

ANIMATED LEARNING 
kreativitet & visuelle undervisningsmetoder

KREATIVITET
MÅLSTYRING

&
EMPATI

Konference // Viborg // 30. September
Se mere på: www.animationsfestival.dk 
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KAMPEN OM 
ARBEJDSTID  
Folkeskolen har 
besøgt to sko-
ler for at tage 
temperaturen 
på lærernes ar-
bejdsdag. En 
skole i Furesø, 
hvor kreds og 
kommune har 
en fælles for-
ståelse, og en 
skole på Frede-
riksberg, hvor 
kreds og kom-
mune ikke har 
kunnet nå til 
enighed. 

»Jeg har en klubpædagog, 
der udøver understøt-
tende undervisning i min 
klasse, som jeg endnu 
ikke har mødt. Det giver jo 
ingen mening«, fortæller 
lærer Christine Falmer-
Nielsen.
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Shhhhhhhh …l yder det, da Christine 
Falmer–Nielsen svarer sin kollega i 
forberedelseslokalet, og de må gå 
udenfor. Der skal være plads til 18-20 

lærere ad gangen, så de én kvadratmeter små 
laminatskriveborde står i tætte klynger, og ro 
er en lige så stor mangelvare som plads. Bord-
fladerne er næsten tomme, for hvert kvadrat 
på fire ben deles af to lærere. Alle materialer 
ligger i små skabe – to styk 40 gange 40 cen-
timeter skab per lærer. Gennem vinduerne 
trænger råb og hujen fra entusiastiske børn 
på den offentlige parkourbane. 

Christine Falmer-Nielsen smiler lidt træt, 
da hun viser rummet frem. »Jeg håbede, at 
jeg kunne have forberedt mig lidt i de 45 
minutter, jeg har inden frokost i dag. Men 
det, min kollega ville tale om, var en vigtig 
bekymring for en elev, og når man også skal 
nå at gå op og ned ad alle trapperne, vi har 
mellem lokalerne, så er det næsten umuligt at 
nå noget rigtigt«.

Tiden til forberedelse forsvinder
Christine Falmer-Nielsen har valgt at have 
fuld tilstedeværelse på skolen. Det betyder, 
at hun er der fra 8-16, 16.30 eller 15 ugens 
fem dage. Men lektionerne er fordelt på en 
måde, så det er svært at nå noget i de huller 

til forberedelse, der bliver tilbage. Onsdag har 
hun hele eftermiddagen til forberedelse, men 
den er inddraget de kommende to måneder 
til kurser. Og fredag, hvor hun ifølge planen 
skulle have fri klokken 15, varer undervisnin-
gen til 15.30.

»Jeg følte mig så nedgjort og trådt på 
under lockouten, at jeg tænkte, at hvis de 
tror, at jeg ikke laver en skid, så skal jeg vise 
dem. Så jeg har valgt at fortsætte med fuld 
tilstedeværelse. Men vi har simpelthen ikke 
tid til at forberede os. Det er det helt store 

problem. De kortere pauser kan ikke bruges 
til forberedelse overhovedet. Og når de lange 
intervaller så også bliver inddraget, så er det 
helt umuligt«. 

Sidste år skulle alle lærere være på skolen 
35 timer, og de kunne lægge fem timer til 
hjemme. I år har forvaltningen meldt ud, at 
lærerne skal arbejde i alt 1.674,4 timer. Fleksi-
biliteten afhænger af lederen på den enkelte 
skole. Lærerne er blevet tilbudt et regneark til 
at opgøre arbejdstiden.

Maria Louise Bjerrum er glad for, at hun 
nu kan lægge nogle af sine timer hjemme. 
Hun har en datter på seks år, så hun vil meget 
gerne kunne gå 16.15 for at hente. Men regne-
arket er absolut ingen hjælp.

»Jeg ved godt, at jeg burde registrere mine 
timer, men det får jeg ikke gjort. Det bliver 
bare endnu et stressmoment, at det skal jeg 
også gøre. Så jeg arbejder for meget. Men al-
ligevel når jeg slet ikke det, jeg gerne ville«.

Hendes kollega Helen Zachariassen, som 
er tillidsrepræsentant, skubber til hende og 
siger, at hun da skal registrere. Det gør hun 
selv. Men er bestemt ikke stolt af de krøllede 
papirark, hun noterer på, mens hun sidder i 
klassen. Og senere må taste ind i regnearket.

»Det er blevet tydeligt for mig, hvor meget 
jeg arbejdede gratis før. Nu får de, hvad de 
betaler for. Jeg har aldrig arbejdet så lidt, men 
jeg har heller aldrig leveret så dårlig en vare. 
Jeg gør det, så godt jeg kan, men det bliver en 
pølsefabrik«, siger Helen Zachariassen.

Og netop den frustration deler alle tre 
lærere. 

Tiden til forberedelse er væk – arbejdsglæden ligeså. Inklusionen drukner »mellem alt det andet«.  
Tre lærere på Lindevangskolen på Frederiksberg beskriver deres hverdag som en pølsefabrik, hvor de stresser 

mellem opgaver og ikke har tid og overskud til sjov undervisning eller omsorg for børnene. 

»Vi har simpelthen  
ikke tid til  

at forberede os«

TEKST PERNILLE AISINGER OG  
MARIA BECHER TRIER

FOTO BO TORNVIG 

Jeg ved godt, at 
jeg burde registrere 
mine timer, men det 
får jeg ikke gjort. Det 
bliver bare endnu et 
stressmoment.
Maria Louise Bjerrum
Lærer på Lindevangskolen
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»Jeg har rigtig dårlig samvittighed. Jeg føler ikke, at 
jeg er kreativ, jeg er afhængig af bogsystemet. Jeg 
savner sådan at kunne gå ud af klassen efter en time, 
hvor det hele bare har været i flow. Det oplevede jeg tit 
før i tiden, det gør jeg aldrig mere«, siger Maria Louise 
Bjerrum, og tillidsrepræsentant Helen Zachariassen er 
fuldstændig enig.

Den dårlige samvittighed bliver endnu 
værre af inklusionen, som ifølge Christine 
Falmer-Nielsen helt er druknet i alt det an-
det. 

»Jeg har fire elever med diagnoser i min 
klasse. Sidste år havde jeg to støttetimer, 
dem har jeg ikke mere«.

Og Maria Louise Bjerrum er enig:
»Hvis man skal forsøge at nå de børn, 

der ligger højt oppe fagligt, så er der absolut 
ingen tid tilbage til hr. og fru Danmarks mid-
delbørn«. 

Administration sluger nærværet
De tre lærere bliver mere og mere oprørte i 
løbet af samtalen. Det er tydeligt, at frustra-
tionerne ligger i lag. Systemet »Min Uddannel-
se« har sit helt eget niveau. Det er et program, 
som kommunen har pålagt dem at bruge til 
deres årsplaner og forløb og læringsmål.

»Systemet virker ikke – og slet ikke med 
vores it-systemer, som ikke fungerer, det er 
mega tidskrævende, og vi har ikke fået ud-
dannelse i det. Vi skulle have tastet tingene 
ind til 1. september. Nu har vi fået udsættelse 
til 1. oktober af vores skoleleder, men jeg 
aner ikke, hvornår jeg skal gøre det. Jeg har 
hørt fra en kollega, at det ville tage ham flere 

uger, hvis han skulle gøre det for alle sine 
klasser«, siger Christine Falmer-Nielsen. 

Nye administrative opgaver er på ingen 
måde det, som lærerne har lyst til. Allerhelst 
ville de have tid og ro til at forberede sig or-
dentligt og tid til at samarbejde. 

Det er svært at få de tre lærere til at 
stoppe op og tænke over, om der er kommet 
noget godt nyt ud af reformen. For selv om 
det ikke på nogen måde er reformen, de er 
modstandere af, så er vilkårene for at imple-
mentere det nye så dårlige, at det, der kunne 
være godt, drukner. 

»Jeg synes, at et velfærdssamfund som 
Danmark skal have ambitioner for folke-
skolen. Så jeg synes faktisk, at det er godt, 
at politikerne har haft fokus på skolen og 
har forsøgt at være visionære«, siger Maria 
Louise Bjerrum

Christine Falmer-Nielsen har lidt svært 
ved at se det visionære, for de gode ting, der 
ligger i reformen, var jo netop det, hun gjor-
de inden. »Men nu er der bare ikke længere 
tid til den spændende, sjove undervisning«. 

Og Helen Zachariassen kan kun se det 
gode, at hun arbejder mindre, men samvit-
tigheden er dårlig.

»Det er første gang i mine 29 år som læ-
rer, at jeg har holdt en hel påskeferie uden at 
arbejde. Men prisen for fritiden er alt, alt for 
høj. Jeg er så ked af den undervisning, jeg 
kan levere nu. Det her var ikke årsagen til, at 
jeg blev lærer«. 
pai@dlf.org, mbt@dlf.org

»Jeg er så  
glad for, at  
jeg ikke skal  
stemple ind 
og ud«

Det er formiddagsfrikvarter. 
Lærerne i 6.-klasseteamet på 
Søndersøskolen summer rundt i 
teamlokalet. Alle har eget skrive-

bord. Fast computer og plads til materialer. 
I rummet er der også blevet plads til et mø-
debord, en lille sofa og en kaffemaskine, der 
med små plastikkapsler sprutter brandvarm 
kaffe i kopperne, før lærerne haster ud på 
gangene igen.

Rikke Knudsen sidder ved skrivebordet 
over for sin teammakker. Det er hendes andet 
år på skolen. Hun blev uddannet lærer, da 
reformen og arbejdstidsloven var en realitet. 
Hun er ikke i tvivl om, at det er en fordel 
for hendes lærerliv, at Furesø Kommune og 
Furesø Lærerkreds er enige om, at lærerne 

Rikke Knudsen er lærer på 
Søndersøskolen i Værløse. Hun 
sætter stor pris på den fleksibili-
tet, som hun føler, en arbejdstids-
aftale mellem lærerkreds og kom-
mune giver hende i dagligdagen. 

TEKST MARIA BECHER TRIER 
OG PERNILLE AISINGER

FOTO JAKOB DALL

144576 p18-23_FS1515_Arbejdstid.indd   20 07/09/15   16.37



F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 1 5  /  21 

er sikret 220 årlige timer til forberedelse, 
som lærerne selv bestemmer over. Derudover 
er de sikret syv timer om ugen til fælles og 
individuel forberedelse, teamsamarbejde og 
møder. 

»Jeg er så glad for, at jeg ikke skal stemple 
ind og ud«, siger Rikke Knudsen.

»Jeg bruger lang tid på transport – omkring 
45-50 minutter hver vej. Jeg klarer mails i 
toget. Faktisk har jeg lavet en regel for mig 
selv, der hedder, at jeg ikke tjekker mail, før 
jeg er i toget klokken 7 – og jeg tjekker heller 
ikke mail, efter at jeg har forladt toget om 
eftermiddagen. Jeg forsøger i hvert fald«, siger 
Rikke Knudsen. 

Rammer, som strammer
Selv om lærerne i Furesø Kommune har mu-
lighed for at placere 220 timers forberedelse, 
hvor og hvornår de vil, er realiteten for flere 
af lærerne, at de bliver nødt til at være på 
skolen i alle arbejdstimer. Det mærker Rikke 
Knudsens teammakker Niels Fjellander.

»Det er blevet noget ufleksibelt, fordi vi 
har to mødedage, hvor vi skal være her mel-
lem 14 og 16 til møder og fælles forberedelse. 
Jeg har lange undervisningsdage de andre 
dage, så jeg har faktisk ikke mulighed for at 
bruge den fleksibilitet, der er i aftalen«, siger 
Niels Fjellander. 

Rikke Knudsen vil helst forberede sig på 
skolen. Hun noterer ned, hvornår hun kom-
mer og går, og hvor mange timer hun forbere-
der sig derhjemme.

»Jeg forsøger at lægge al min forberedelse 
på skolen. Lige nu arbejder jeg lidt flere ti-
mer, end jeg burde, fordi der i starten af sko-
leåret er så meget, der skal forberedes. Men 
så kommer jeg til at bruge lidt færre timer 
senere. Det er også derfor, det er godt at have 
det fleksible skema«. 

Hun bliver nødt til at forberede meget til 
musik og drama hjemme.

»Der er meget i musik og valgholdet med 
drama, som jeg ikke kan forberede på skolen. 
Musiklokalet er ikke ledigt i tilstedeværelses-

tiden, og jeg skal bruge et klaver – så må jeg 
tage det med hjem«.

Uddannelse presser tiden 
Sidste år var begge lærere presset af, at der i 
deres skema var indlagt kompetenceudvikling 
i synlig læring som en del af den fælles forbe-
redelsestid. Derudover skal lærerne uddannes 
i systemet »meebook«, som kommunen har 
indført. 

»Sidste år blev vi virkelig presset. Selv om 
vi fik afsat tid til kompetenceudvikling, så 
skubber det nogle af de daglige opgaver og 
ens forberedelse ned i anden række«, siger 
Rikke Knudsen. 

Dårligere undervisning 
»Problemet er, at vi skal så meget nyt. Vi skal 
udøve målstyret undervisning og undervise 
mere, og det betyder, at vi ikke rigtig har tid 
til at sætte os ind i alt det nye. Jeg ville gerne 
gå ind og måle på den enkelte elevs progres-
sion. Men vi har ikke tiden til at løfte opgaven 

Rikke Knudsen ville gerne have mere tid til forberedelse, men hun er glad for, at Furesø Kommune har forståelse for, at lærerne skal sikres reel forberedelsestid.
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i forhold til vores ambitioner«, siger Rikke 
Knudsen. 

Hun lægger vægt på at få bevægelse ind 
i sin undervisning, men det tager tid at 
forberede, hvis det skal give mening. Og så 
ville hun meget gerne give eleverne mere 
feedback.

»Vi har ikke tid nok til efterbehandling og 
feedback til eleverne. Og det betyder, at elever-
ne bliver mindre motiverede til opgaverne«. 

Begge lærere er glade for, at kommunen 
har forståelse for, at der skal afsættes forbe-
redelsestid.

»Men det er i perioder svært at levere en 
undervisning, der afspejler vores faglige am-
bitioner, fordi vi er blevet skåret så kraftigt i 
vores forberedelsestid«, siger Niels Fjellander. 

Lydhør ledelse
Begge mener, at ledelsen forsøger at effekti-
visere lærernes tid, så der er så meget plads 
på ugeskemaet til forberedelse som muligt. 

»Hvis jeg ikke kan finde tiden til opga-
verne, så kan jeg gå til ledelsen. Det er ikke 
sikkert, at de fjerner opgaver, men de viser 
stor forståelse«, siger Niels Fjellander – og 
Rikke Knudsen nikker.

Selv om der i en vis grad er differentieret 
forberedelse, så sker det ud fra objektive 
kriterier, og det er lærerne glade for.

»Man har prøvet at have et retfærdigheds-
princip. Så der er en faktor til holdtimer 
og en faktor til fagtimer. Nyuddannede får 
også ekstra tid. Men alle folk er pressede, og 
derfor får alle den samme tid til at forberede 
sig inden for de rammer. Det er godt. Og så 
prøver ledelsen at løse specialfunktioner på 
andre måder, for eksempel har man ansat en 
it-konsulent«, siger Niels Fjellander. 

Bedre fælles forberedelse
En af fordelene, som begge lærere er enige 
om, er lærerarbejdspladserne. 

»Det er en kæmpe fordel for teamsam-
arbejdet, at vi sidder så tæt sammen«, siger 
Niels Fjellander. 

Rikke Knudsen og Niels Fjellander sætter 
stor pris på, at Furesø Kommune og kreds 
samarbejder. 

»Vi er glade for, at der er sat nogle ram-
mer omkring vores arbejdstid i form af et 
forståelsespapir, men vi håber, at man fra 
politisk side kommer til at vægte tiden til 
forberedelse og efterbehandling mere, så vi 
kan få implementeret og kvalificeret de ele-
menter, der er i reformen«. 
mbt@dlf.org, pai@dlf.org

Med en liste på 15 punkter om lærernes 
arbejdstid satte overenskomstparter-
ne KL og Lærernes Centralorganisati-

on i februar fokus på lærernes forberedelsestid. 
De gav blandt andet hinanden håndslag på, at 
skolelederne må sikre lærerne sammenhæn-
gende forberedelsestid. Det blev understreget, 
at forberedelsestiden som udgangspunkt ikke 
skal bruges til andre opgaver. 

DLF har nu gennemført en undersøgelse i 
lærerkredsene for at finde ud af, om intentio-
nerne i arbejdstidspapiret er blevet indfriet. 
Og langt hen ad vejen har det haft betydning 

for lærerne, siger formand for overenskomst-
udvalget Gordon Ørskov Madsen. 

»Det glæder mig, at der har været kon-
struktive drøftelser om realiseringen af bilag 
1.1. i hovedparten af kommunerne. Der er 
nogle få kommuner, hvor der slet ikke rigtig 
har været en drøftelse. En anden ting, der 
glæder mig, er, at man også i 55 kommuner 
har indgået en form for aftale eller fælles for-
ståelse, som yderligere er et grundlag for at 
skabe ordentlige rammer og vilkår for, at læ-
rerne kan gøre et godt stykke arbejde«, siger 
Gordon Ørskov Madsen.

Flekstid
Undersøgelsen viser, at der i 73 kommuner 
har været særlig opmærksomhed om, hvor 

DLF: Lærerne har gavn  
af overenskomsten i  
hverdagen
Næsten alle kredse og kommuner har i fællesskab forsøgt at lette  
lærernes arbejdsvilkår i dette skoleår. Det viser undersøgelse fra DLF.  
I over halvdelen af kommunerne arbejder lærerne efter rammer, som 
kreds og kommune er enige om. 

Man kan ikke forberede  
sig på kommando
Det kan ikke lade sig gøre at skifte fra undervisning til  
forberedelse på ti minutter, siger arbejdsmarkedsforsker. 

TEKST 
PERNILLE AISINGER OG  
MARIA BECHER TRIER

TEKST 
PERNILLE AISINGER OG  
MARIA BECHER TRIER

Dårlig samvittighed over ikke at levere kvalitet 
og nærvær over for børnene er langt farligere 
end lange arbejdsdage. 

Sådan lyder det fra arbejdsmarkedsforsker 
Henrik L. Lund, som forsker i arbejdslivet, 
stress og psykisk nedslidning på Roskilde Uni-
versitet. Han har foretaget to studier i læreres 

arbejdsliv før reformen. Han er ikke et øjeblik 
i tvivl om, at lærerne er pressede – og mere 
pressede, end de var før reform og lov 409. 

»Lærerne har altid talt om travlhed og un-
derskud af tid, men det er blevet langt mere 
intenst. Her er tale om en kronisk stresstil-
stand«, siger Henrik L. Lund.

Han mener, at lærerne ikke kan fordybe 
sig, når forberedelsen bliver presset ind i små 
blokke i løbet af ugen.

»At undervise er specielt, fordi man skal 
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meget tid kommunerne forventer, at lærerne 
har til forberedelse. Også flekstidsaftaler er 
noget, som mange lærere har fået mulighed 
for at benytte. 

»Der har været et fokus på forberedel-
sesopgaven i de aftaler, der er indgået. Men 
i nogle af de kommuner, hvor man ikke har 
en fælles forståelse, har man stadig et velfun-
gerende samarbejde mellem kreds og kom-
mune. Her er kredsene også kommet med 
vigtige input til det administrationsgrundlag, 
kommunerne har udarbejdet«, siger Gordon 
Ørskov. 

Han understreger, at aftaler ikke er den 
eneste måde, DLF kan hjælpe lærerne på. 

Læs også
Find aftaler og fælles for- 
ståelse via Danmarkskortet  
på folkeskolen.dk – søg på  
artiklen »Flere kredse og  
kommuner er enige om  
arbejdstid«.

Det er blevet langt mere 
intenst. Her er tale om en 
kronisk stresstilstand.

Henrik L. Lund
Arbejdsmarkedsforsker,  
Roskilde Universitet

»Det er vigtigt, at vi har øje for, at der er 
andre måder at komme frem til fornuftige 
rammer om lærerarbejdet på end at indgå 
aftaler. Vi synes, det er fornuftigt at indgå 
aftaler, fordi det skaber en sikkerhed, en 
enighed og en god ramme for arbejdet. Men 
der er også andre veje at gå. Og det er mange 
kredse lykkedes med«. 

Og selv om der i kommunen er indgået en 
aftale med lærerkredsen, kan lærerne stadig 
føle, at kravene er så store, at det er umuligt 
at lykkes med opgaven. 

Fælles evaluering forsinket
Parterne har aftalt, at de i fællesskab skal eva-
luere arbejdstidspapiret. Egentlig skulle det 
fælles arbejde sættes i gang allerede i foråret. 
Men der er ikke taget nogen initiativer endnu. 

»Vi er ikke nået langt nok. Så vi savner nok 
noget aktivitet fra KL’s side. Vi har forpligtet 
os som parter til at udarbejdet et grundlag for 
de centrale parters evaluering. Det arbejde 
skal i gang«. 
mbt@dlf.org, pai@dlf.org

Arbejdsretten skal afgøre, om det er KL eller Lærerfor-
eningens tolkning af arbejdstidspapirets punkt 3, der er 
den rigtige. »I drøftelserne af opgaveoversigten, Under-
bilag 2.1, paragraf 5, stykke 1 og 2, indgår en drøftelse 
af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de 
øvrige opgaver«, står der i punktet, og tvisten står om, 
hvorvidt det betyder, at læreren har krav på at kende det 
forventede tidsforbrug til sin forberedelse. DLF er ikke i 
tvivl om, at punktet jo netop handler om tidsforbruget til 
forberedelse, mens KL mener, at det ikke betyder, at der 
skal sættes et konkret timetal på. Ved et fællesmøde i 
sidste uge blev sagen oversendt til Arbejdsretten.
kra@dlf.org

Arbejdsretssag

sætte sig op og være på. Det er en helt an-
den situation end at drosle ned og fordybe 
sig. Og alle mennesker har brug for tid til at 

omstille sig fra det ene til det andet, og det 
kan umuligt gøres på ti minutter«.

Han mener ikke, at man kan tale om 
gode og dårlige eksempler i lærerverdenen, 
afhængigt af om den enkelte kommune har 
en aftale.

»Men lokalaftaler er i sig selv en aner-
kendelse af, at vi har nogle problemer, som 
ikke bare kan løses af den enkelte, og det er 
vigtigt. Hvis de her udfordringer skal løses, 
så kræver det en meget stor fælles italesæt-
telse«. 
mbt@dlf.org, pai@dlf.org

Læs også
Læs mere om, hvad manglende tid til 
fordybelse betyder for lærerne, i længere 
interview med Henrik L. Lund på  
folkeskolen.dk
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TEKST KAREN RAVN

ARKIVFOTO THOMAS ARNBO

Intetsigende selvfølgeligheder. 
Sådan lyder Anders Bondos dom over de 

to hovedmål med folkeskolen – at alle elever 
skal blive så dygtige, som de kan, og at triv
slen skal styrkes. 

»Alligevel fremfører politikere det som den 
helt store nytænkning: Nu skal eleverne blive 

så dygtige som muligt!« sagde han i sin beret
ning ved indledningen til Danmarks Lærerfor
enings kongres i København i denne uge. 

Målene er blevet oversat til et succeskrite
rium, der lyder, at 80 procent skal opnå gode 
testresultater i læsning og regning. 

»Handler det om livsoplysning? Nej, det 
handler om effektivisering, outputstyring og 
datafunderet læring«, sagde Anders Bondo 
og understregede, at de store navne, der stod 
bag den danske tradition for at diskutere 
formålet med skolen, Grundtvig og Løgstrup, 

absolut gik ind for, at eleverne skulle lære 
noget. Folkeskolelovens formålsparagraf har 
traditionelt stillet langt større krav til faglig
heden end det, der kan måles i forsimplede 
elektroniske test.

Anders Bondo citerede tidligere formand 
for den internationale lærerorganisation Thu
las Nxesi, der på en tidligere DLFkongres har 
sagt: »Lærerne og deres fagforeninger har et 
særligt ansvar for vedholdende at insistere 
på, at hele samfundet deltager i debatten om, 
hvilken form for uddannelse vi har brug for«. 

Hvad vil vi med skolen?

»Vi vil have massivt fokus på arbejdsmiljøet, og vi vil dokumentere det, når der er problemer. Ingen vil se os fjolle rundt med en ja-hat nede over øjnene, så vi bare ignorerer det, hvis  
medlemmernes sundhed og helbred er på spil«, sagde Anders Bondo blandt andet i sin beretning i Tivoli Congress Center tirsdag.

De styringsinstrumenter, der lægges ned over skolen i øjeblikket, er i fuld gang med at ændre  
folkeskolens fokus og formål, uden at det har været til debat, sagde formand Anders Bondo ved åbningen  
af Danmarks Lærerforenings kongres. 
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»Det vil være på høje tid. De styringsinstru
menter, der lægges ned over skolen i øjeblik
ket, er i fuld gang med at ændre folkeskolens 
fokus og formål, uden at det har været til 
debat. Det er vores ansvar, at det ikke sker«, 
sagde Anders Bondo og lagde op til et opgør 
med den læringsmålstyrede undervisning, 
der ruller ind over landet, næsten inden 
kursusarrangørerne har nået at pakke plan
cherne væk fra årene med læringsstile som 
det eneste saliggørende.

Lærerindflydelse har betydning
På sommerens lærerverdenskongres i Ca
nada var hovedtemaet styrkelse af lærernes 
såkaldte selfefficacy, som er afgørende for 
elevernes udbytte af undervisningen. 

»Det handler om, at lærerne føler sig sikre 
i deres evner og muligheder for at give elever
ne den bedste undervisning, og det handler 
om, at man har indflydelse på udviklingen og 
organiseringen af skolen. 

I en undersøgelse fra før ferien svarer hele 
63 procent af lærerne, at de nu har mindre 
indflydelse på rammerne for undervisningen. 

Kun to procent svarer mere«, sagde Anders 
Bondo og gik direkte til angreb på målsty
ringssystemer som meebook og itslearning:

»Hvem tror, at det fremmer lærernes 
selfefficacy, at mange skoleforvaltninger for 
at vise handlekraft beslutter, at nu skal alle 
lærere bruge et helt bestemt itprogram til at 
implementere kommunalbestyrelsens – eller 
måske rettere forvaltningens – beslutning om 
læringsmålstyret undervisning. Helt uden at 
forholde sig til, om lærerne fagligt finder det 
hensigtsmæssigt, og helt uden at forholde 
sig til, hvordan i himlens navn lærerne skal 
få tid til at skrive læringsmål, tegn og evalu
eringer ind for alle elever, når der er 20–25 
sekunder per elev per lektion til den samlede 
forberedelse. Det hænger overhovedet ikke 
sammen!« 

Skal vi selv oprette en skole?
Ud over at diskutere, hvad vi vil med skolen 
– blandt andet på en kommende konference 
sammen med Skole og Forældre og Folkekir
kens Skoletjeneste – løftede Anders Bondo og
så sløret for en anden tanke, han har gjort sig:

»Hvordan kan vi dokumentere betydnin
gen af selfefficacy, en høj social kapital og 
betydningen af leadership i stedet for man
agementledelse? En mulighed, jeg gerne vil 
drøfte her på kongressen, er, at vi tager initia
tiv til, at der oprettes en eller flere skoler, der 
med folkeskolelovens formålsparagraf som 
grundlag i praksis viser, hvordan man kan 
skabe den gode skole«, sagde Anders Bondo 
og understregede, at han ikke har en færdig 
model parat.

Guld og grønne skove
»I 2013 lovede KL og regeringen guld og 
grønne skove: Når bare lederen fik mulighed 
for at tildele lærerne den forberedelsestid, de 
havde brug for, i stedet for en aftalebaseret til
deling, ja, så ville det hele blive meget bedre«, 
sagde Anders Bondo med direkte adresse til 
politikere i både KL og Folketinget.

»Jeg bliver nødt til at gentage mig selv: En 
lærer med 28, 29 eller 30 undervisningslektio
ner – eller endnu flere – og med firefem timer 
til at forberede dem kan umuligt leve op til 
de krav til undervisningen, der er formuleret 
i loven. Jeg er godt og grundigt træt af at høre 
politikere og embedsmænd, der aldrig har stå
et med ansvaret for en undervisningsopgave, 
sige, at vi bare skal gøre tingene på en anden 
måde. Vi kan ikke bedrive undervisning ved 
at bruge en kollegas forberedelse eller ved at 
hive et færdigt itbaseret undervisningsforløb 
ned fra nettet. Det er en helt anden undervis
ning, I har lovet elever og forældre – det er en 
helt anden undervisning, I fastlagde i den lov, 
I selv har ansvaret for«. 
kra@dlf.org

Denne artikel er skrevet  kort før kongres 2015 
på baggrund af Anders Bondo Christensens 
talepapir. 
Det talte ord gælder. 

2015

KONGRES

Jeg bliver nødt til  
at gentage mig selv:  
En lærer med  
28, 29 eller 30  
undervisnings- 
lektioner – eller  
endnu flere – og 
med fire-fem timer 
til at forberede dem 
kan umuligt leve  
op til de krav til  
undervisningen,  
der er formuleret  
i loven.
Anders Bondo
Formand for DLF

Grundskolen er blevet frontlinje i en uddannelsespoli-
tisk værdikamp, og Anders Bondo er alvorligt bekymret 
for, at dansk skoletradition med tilværelsesoplysning 
og dannelse som grundpillen bliver blæst omkuld af 
konkurrencestatens effektiviseringskrav.
»I den situation synes jeg, at vi alvorligt skal overveje, 
om vi grundskolelærere ikke i langt højere grad skal 
forene kræfterne«, lød det fra talerstolen på DLF’s 
kongres i denne uge. »Begivenhederne i 2013 viste, 
at fællesnævneren er langt større end det, der skiller, 
og vi fik dokumenteret, at vi i den grad er afhængige 
af hinanden. Foreningen af vores fælles kræfter som 
grundskolelærere er en af de debatter, jeg håber, vi kan 
få på vores kongres«.

Tættere samarbejde med 
friskolelærerne
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Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
– vi passer på dig –

LYDER DET FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT?
Generelt billige priser og lav selvrisiko blandt de 11 selskaber, der var med i testen. Sådan lød  

begrundelsen blandt andet, da Forbrugerrådets blad Tænk Penge kårede vores bilforsikring som  
bedst i test. Nu har fem af vores forsikringer fået titlen. Det kan næsten ikke blive bedre.

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 95 76 80.
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– en del af LB Forsikring

LÆRERSTANDENS
BRANDFORSIKRING
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Nu 20 kandidater til 
DLF’s hovedstyrelse

NYE KANDIDATER TIL 
HOVEDSTYRELSES
VALGET:
  Erik Cloyd Ebsen, Odder (Århus 

Lærerforening)
  Tine Agenskov, Nykøbing Mors 

(Thy-Mors Lærerkreds)
  Line Frederiksen Baadsgaard, 

Dragør (Københavns Lærer-
forening)

  Charlotte Catarina Holm, Odense 
(Odense Lærerforening)

  Morten Refskov, Ballerup 
 (Ballerup Lærerforening)  

  Anders Liltorp, Hvidovre  
(Rødovre Lærerforening)

  Kjell Nilsson, København  
(Københavns Lærerforening)

Fraktion 4 (pensionister)
  Birgit Bruun, Roskilde  

(Roskilde Lærerforening)
 

NUVÆRENDE 
HOVEDSTYRELSES
MEDLEMMER, SOM 
GENOPSTILLER:
  Bjørn Hansen, Holbæk (Holbæk 

Lærerkreds)
  Gordon Ørskov Madsen, Aarhus 

(Århus Lærerforening)
  Thomas Andreasen, Næstved 

(Næstved Lærerkreds)
  Flemming Ernst, Brøndby 

 (Hvidovre Lærerforening)
  Regitze Flannov, København 

(Frederikssund Lærerkreds)
  Jeanette Sjøberg, Ballerup 

 (Ballerup Lærerforening)
  Lars Busk Hansen, Hjørring 

 (Lærerkreds Nord)
  Niels Lynnerup, Haderup 

 (Herningegnens Lærerforening)
  Kenneth Nielsen, Esbjerg 

 (Esbjerg Lærerforening)
  Jens Jakob Skovmand, Hørsholm 

(Hillerød Lærerkreds)
  Ulla Koch Sørensen, Aalborg 

(Aalborg Lærerforening)
  Lars Sten Sørensen, Brønshøj 

(Københavns Lærerforening)

 UAFKLARET:
  Dan Løwe, Greve  

(Greve Lærerforening)
 
DE GENOPSTILLER 
IKKE:
  Birgitte Baktoft, Roskilde (Djurs 

Lærerforening)
  Jane Torp Bodilsen, Roslev 

(Skive egnens Lærerforening)
  Henrik Poulsen, Valby (Gladsaxe 

Lærerforening)
  Niels Munkholm Rasmussen, 

Odense (Odense Lærerforening)
  Niels Christian Sauer, Næstved 

(Næstved Lærerkreds)
  Jan Trojaborg, København 

 (Københavns Lærerforening)
  Greta Jørgensen, Frederiksberg 

(Fraktion 4, Rødovre Lærer-
forening)

De studerendes hovedstyrelsesmed-
lem Christian Dalby og formand for 
Skolelederforeningen Claus Hjortdal 
er ikke på valg.  

Stiller du op til hovedstyrelsesvalget, men er ikke på listen, må du meget gerne kontakte os på folkeskolen@dlf.org 

DE STILLER OP TIL DLF's HOVEDSTYRELSE
DLF's cirka 90.000 medlemmer vælger i en 
elektronisk urafstemning med frist 1. december, 
hvem der skal repræsentere dem i hovedstyrel-
sen. I dag er der 25 pladser i DLF's hovedsty-
relse, men DLF's kongres skal i næste uge tage 
stilling til, om det skal skæres ned til 23.
Tre af pladserne er besat af en repræsentant 
fra skolelederne, de lærerstuderende og 
pensionisterne. 

Formanden og næstformanden vælges på 
kongressen. Anders Bondo Christensen og 
Dorte Lange var i skrivende stund de eneste 
kandidater til posterne. 

DLF’s medlemmer skal vælge, hvem der skal sidde i 
hovedstyrelsen de næste fire år. Allerede nu har otte nye 
kandidater meldt sig i valgkampen. 12 af de nuværende 
hovedstyrelsesmedlemmer har besluttet at fortsætte.

TEKST MARIA BECHER TRIER

D L F

For at stille op skal kandidater udfylde en stillerliste, 
hvor mindst 20 og højst 50 medlemmer skriver 
under på, at de ønsker, at man stiller op. DLF skal 
have modtaget stillerlisterne senest 16. november. 
Alle kandidater præsenteres i Folkeskolen, der 
udkommer den 19. november, og redaktionen vil dække 
valgkampen både i bladet og på folkeskolen.dk

Folkeskolen har været i kontakt med otte nye ansigter, 
som ønsker at stille op til hovedstyrelsen. Hvervet 
som hovedstyrelsesmedlem udløser et vist frikøb fra 
arbejdspladsen.

Valget afgøres 1. december, hvor resultatet bliver 
offentliggjort på dlf.org og folkeskolen.dk

Den nye hovedstyrelse tiltræder 1. januar 2016. 

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

LYDER DET FOR GODT TIL AT VÆRE SANDT?
Generelt billige priser og lav selvrisiko blandt de 11 selskaber, der var med i testen. Sådan lød  

begrundelsen blandt andet, da Forbrugerrådets blad Tænk Penge kårede vores bilforsikring som  
bedst i test. Nu har fem af vores forsikringer fået titlen. Det kan næsten ikke blive bedre.

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 95 76 80.
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.
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}Piger er ikke kun bedst til 
sprog, men også til matematik 
og naturfag

Dion Sommer: 
Professor Dion Sommer blog-
ger om pædagogisk forskning 
på folkeskolen.dk
»… Tidligere forskning viser 
her, at forældres og læreres 
opfattelser af kønsforskelle 
i intelligens spiller en vigtig 
rolle for piger og drenge i 
skolen. Den første forsknings-
bølge har rapporteret om klare 
kønsforskelle i sprog, hvor 
pigerne er de bedste. Drenge 
overgår til gengæld pigerne i 
matematik og naturfag. Disse 
første studier har bekræftet 
manges stereotype opfat-
telser af mænd og kvinders 
uddannelses- og erhvervsvalg. 
(...) Problemet med den tidlige 
forskningsbølge har imidlertid 
været, at undersøgelserne 
enten har været små, handlet 
om særlig udvalgte grupper, 
eller at mange studier ikke har 
været kendt. Men en enestå-
ende og meget omfattende 
metaanalyse har samlet og 
undersøgt forskning fra 30 
lande i verden (...), I stedet 
for at tage udgangspunkt 
i enkeltstående her og nu-
præstationstest (for eksempel 
nationale test) analyserede 
forskerne drenge og pigers 
præstationer i sprogfag, 
matematik og naturfag over 
længere tid vurderet af deres 
lærere i fagene (...):
– Samlet set klarer piger sig 
signifikant bedre end drenge i 
alle fag. Den største kønsfor-
skel ses i sprog og den mind-
ste i matematik, men stadig-
væk i pigernes favør i alle fag.
Ingen resultater viser nogen 
mandlig faglig dominans over-
hovedet …«.

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DLF  
 
 

Folkeskolen  
forfra

I DR’s dokumentar har vi over tre tirsdage 
fulgt Sofiendalskolen i Aalborg og især lærer 
Vivian Eriksen gennem det første år, efter at 
den nye folkeskolelov trådte i kraft.

Ingen kan være i tvivl om, at Vivian 
brænder for sit arbejde og brænder for de 
elever, hun underviser, hvilket ledelsen også 
giver udtryk for gennem hele udsendelsen. 
Ledelsen forsøger at lette situationen for Vi-
vian og de øvrige lærere ved at tage ansvaret 
for de ting, der ikke lykkes. Det er meget 
prisværdigt, og Vivian er glad for ledelsens 
opbakning. Efter de tre udsendelser står det 
imidlertid tindrende klart, at det helt grund-
læggende problem er, at Vivian har alt for 
mange opgaver i forhold til den tid, der er til 
rådighed. Jeg ved, at mange lærere – og sko-
leledere – kan nikke genkendende til Vivians 
situation og situationen på Sofiendalskolen.

Det problem løses ikke ved, at tiden går, 
og det løses ikke ved nok så mange forståen-
de og velmenende ord fra ledelsen. Det løses 
ved, at politikerne sørger for, at Vivian og le-
derne på Sofiendalskolen har de nødvendige 
resurser til at give eleverne det tilbud, politi-
kerne selv har besluttet. Så enkelt er det.

Vivian har fået endnu flere undervisnings-
timer i år end sidste år. Det er i hvert fald 
ikke løsningen. Med regeringens og KL’s aftale 
om den såkaldte omprioriteringspulje er der 
alvorlig risiko for yderligere besparelser og 
endnu flere timer til Vivian.

Ingen tager det politiske ansvar. Politiker-
ne på Christiansborg, der har vedtaget loven, 
henviser til, at folkeskolen er et kommunalt 
ansvar, og kommunalpolitikerne fortæller, at 
de bliver styret så stramt fra Christiansborg, 
at de bliver nødt til at spare. Tilbage står sko-
lerne med økonomiske rammer, der måske 
giver mening i Finansministeriet og KL, men 
er totalt meningsløse i forhold til den opgave, 
skolen har.

Vi skal have ændret på det forhold. Hvis 
kommunerne ikke kan eller vil tage ansvar 
for, at vores vigtigste samfundsinstitution, 
folkeskolen, kan lykkes med opgaven, må 
vi tænke folkeskolen forfra. Er det fortsat 
kommunerne, der skal have folkeskolen som 
opgave? 

Vi må under alle omstændigheder sikre, 
at de, der bestemmer, også tager ansvar 
for, at vi kan lykkes med opgaven. Det er en 
problemstilling, som vi vil drøfte på kon-
gressen i denne uge. Du kan følge med på 
folkeskolen.dk. 

 Hvis kommunerne ikke kan eller vil 
tage ansvar for, at vores vigtigste sam-
fundsinstitution, folkeskolen, kan lyk-
kes med opgaven, må vi tænke folkesko-
len forfra. Er det fortsat kommunerne, 
der skal have folkeskolen som opgave? 

Læs også »Hvad vil vi med skolen?« side 24-
25.
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen  
forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til  
Folkeskolen nummer 17 skal være redaktionen i hænde senest  
onsdag den 23. september klokken 9.00.

Mai Mercado, undervisningsordfører for De Konservative

LAPPELØSNINGER ER IKKE NOK 
Svar til undervisningsminister Ellen Trane 
Nørby, interviewet i »Frihed er mit nøgleord«, 
Folkeskolen nummer 13, den 13 august.

Der er store problemer med skolerefor-
men. Eleverne er efter sommerferien mødt 
ind til skoleskemaer, hvor dagene for mange 
elever først slutter klokken 16. Når de efter en 
lang skoledag kommer hjem til familien, skal 
de igen pakke skolebøgerne frem for at læse 
næste dags lektier. De lange skoledage skal 
afkortes. Derfor ønsker jeg handling fra rege-
ringen. Vi kan ikke nøjes med lappeløsninger. 

Når Ellen Trane Nørby i artiklen siger, at 
hun er åben over for at give kommuner dis-
pensationer, efter at folkeskolereformen er 
implementeret, så lyder det meget fint. Men 
hvorfor nøjes med midlertidige lappeløsnin-
ger og dispensation på dispensation? Hvorfor 
ikke ændre loven med det samme? 

 Det rigtige i denne situation er for mig at 
se ikke lappeløsninger, men at tage det hele 
oppefra og ned og ændre de elementer, der 
ikke fungerer i folkeskolereformen. I en sådan 

proces er det i den grad vigtigt at inddrage 
interessenterne. Den vigtigste interessent er 
i denne sammenhæng lærerne. De bliver til 
hverdag konfronteret med den nye folkesko-
lereform og dens udfordringer. De oplever 
reformen på egen hånd og bør lyttes til, så 
folkeskolen kan blive forbedret. Jeg mener, at 
folkeskolen forbedres ved, at understøttende 
undervisning og lektiecafeer skal gøres frivil-
ligt, og jeg tror på, at det er en gevinst at give 
mere frihed til folkeskolen. 

Jeg vil derfor opfordre Ellen Trane Nørby 
til at tage fat om nældens rod, så vi sammen 
kan ændre loven og forbedre folkeskolen.  

Alle kan læse  
og skrive 

 

CD-ORD               IntoWords

Giv ordblinde og læseusikre 
elever it-værktøjer, der  
hjælper dem med at udfolde 
sig fagligt:

 � Oplæsning gør al viden 
tilgængelig.

 � Skrivning støttes med  
ordforslag.

 � Inkluderer og frigør tid for 
læreren.

Se IntoWords-video

 www.mv-nordic.com    Ring 65 91 80 22
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Carsten Helm, lærer, Fjordrækken, Nakskov

F-16-jagere slår revner  
– det samme gør folkeskolen 
Nogle danske mekanikere i Mellemøsten 
sender ét brev til »krigsministeren«, hvor de 
forklarer, at de er nedslidte, og det samme 
gælder deres materiel. Medierne æder histori-
en, og der er pludselig ikke den politiker, der 
ikke synes, at det er synd for mekanikerne.

Nedslidte mennesker og materiel har ek-

sisteret i folkeskolen længe, men måske har 
lærerne bare glemt at skrive ét bekymrings-
brev midt i ministerens sommerferie. Folke-
skolen kunne jo sagtens sammenlignes med 
en F-16-jager, der slår revner!

LÆSERINDLÆG PÅ FOLKESKOLEN.DK I AUGUST717
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PRIS 85 KR. PR. ELEV/LÆRER INKL. ENTRÉ OG TURPAS
LÆS MERE PÅ TIVOLI.DK/SKOLER

Tag din klasse med til genreskrivningsforløb til Halloween, 
hvor den (u)hyggelige Have danner ramme om klassens 
egen gyser. Fra november er Julemanden på plads i sin fine 
stue på Pantomimeteatret, hvor han med indskolingsklas-
sernes hjælp stykker julens historie sammen ud fra de ting, 
han har medbragt i sin kuffert. Frem til d. 18. september og 
til både Halloween og Jul i Tivoli kan du og dine elever også 
møde havfruen Una i Akvariet, gå i H. C. Andersens fodspor 
eller undersøge energi kredsløb ved forlystelserne. 
Forløbene understøtter nye Fælles Mål for folkeskolen.

UNDERVISNING
I TIVOLI
TIVOLI TILBYDER HANDS ON LÆRING FOR 
ELEVER FRA 0. – 10. KLASSETRIN HELT 
FREM TIL D. 18. DECEMBER

Esben Lunde Larsen, uddannelses- og forskningsminister (Venstre) 

VELKOMMEN, NYE  
LÆRERSTUDERENDE
Kære nye lærerstuderende. 

Velkommen til læreruddan-
nelsen og velkommen til et nyt 
kapitel i jeres liv. 

Med jeres studievalg tager I 
ansvar for en af samfundets vig-
tigste opgaver: I skal give vores 
børn et godt afsæt i livet. Det er 
jer, der skal lære dem at skrive 
og regne. Det er jer, der skal lære 
dem om mennesker og om at 
være en del af et samfund. Og 
det er jer, der skal lære dem at 
fordybe sig og at få lyst til at lære 
mere. I skal med andre ord være 
videnopbyggere og i samspil med 
forældre bidrage til, at fremtidens 
børn bliver dannede og duelige til 
at være borgere. Et større privile-
gium skal man lede længe efter. 

Jeg har enormt høje for-
ventninger til jer. Med den nye 
læreruddannelse har jeg været 
med til at lægge fundamentet til, 
hvad I som færdiguddannede skal 
kunne. Og kravene er skærpet. Jeg 
forventer, at I yder en stor indsats 

på jeres studium – også når det er 
»op ad bakke«. Jeres selvansvar er 
afgørende for, at I får en kvalifice-
ret uddannelse og dermed tilegner 
jer kompetencer og indsigt, der 
kan skabe både autoritet og læring 
i et klasseværelse. Uddannelsesin-
stitutionen tilbyder undervisning 
og studiemiljø. Men det er jer, der 
skal udfylde rammerne, og det 
ansvar skal I møde både jer selv 
og uddannelsesinstitutionen med. 
Og så skal I udvise samfundssind 
– over for jeres medstuderende, 
jeres undervisere og det samfund, 
der investerer i jeres uddannelse. I 
skal med andre ord »ud af sengen 
om morgenen«, for I skal have 
mest muligt ud af de næste fire år. 
Og hvorfor? Fordi uddannelse mu-
liggør evnen til at håndtere eget 
liv. Og evnen til at håndtere eget 
liv er frihed.

Stort tillykke med optagelsen 
på læreruddannelsen. Og glæd jer 
– I går en fantastisk tid i møde.

Deltag i netdebatten. Folkeskolen.dk holder  
åbent hele døgnet.

} Hvis side er du på, Claus?

Niels Christian Sauer: 
Kommentar til, at kun få skoleledere ifølge formand Claus Hjortdal vil  
veksle understøttende undervisning til tolærertimer. 
»Valget står mellem en skole, hvor såvel elever som lærere kun med nød og 
næppe får kæmpet sig frem til sluttidspunkter, der ligger flere timer efter, 
at alle har passeret det punkt, hvor der kan læres noget, navnlig de inklusi-
onselever, for hvem de lange skoledage er ren tortur. Og på den anden side 
en skole, hvor der er to voksne i færre timer og dermed betydelig mere styr 
på sagerne samt meget mere oplagthed og lærelyst. (...) Hvis side er du 
på? Elevernes, lærernes og dine egne hårdt pressede medlemmers eller de 
magtfuldkomne politikere, der har leveret det største svigt i dansk skolehi-
storie med denne overgrebsreform?«
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HVOR ER  
DER NOGET 
OM MIT  
FAG?
De faglige netværk – Folkeskolen som du kender den,  
men om dine fag. Find dem på folkeskolen.dk/fag
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»Min far har fået en ny kæreste, og det er helt 
forfærdeligt«.

»Sådan havde jeg det også, da min far fik 
en kæreste. Men i dag er min papmor guld 
værd«. 

Lærer på Vestre Skole Annette Ploug Sø-
rensen er ikke i tvivl. Når sådan en ordveks-

ling finder sted i en trivselsgruppe, er det en 
succes. 

»Når eleverne kan give hinanden anerken-
delse og håb på én gang, så virker det. Efter 
sådan en dag bliver vi helt høje«, siger hun 
og får et enigt nik fra psykoterapeut, sygeple-
jerske og frivillig i Selvhjælp Silkeborg Hanne 
Jensen. Sammen har de i tre år stået for Ve-
stre Skoles trivselsgruppe for skilsmissebørn 
på mellemtrinnet. De mødes med en gruppe 
elever, som kan komme fra flere skoler i kom-
munen, hver 14. dag.

Skilsmisse, sorg og  
selvværd er tre temaer, som tynger 

mange elever i skolen.  På Vestre 
Skole i Silkeborg mødes skilsmis-

sebørn i fortrolige rum på skolen. 
Trivselsgruppen gør det lettere at 

være klar til undervisningen.

TEKST MARIA BECHER TRIER 

FOTO BO AMSTRUP

Trivselsgrupper  
gør elever undervisningsparate

Andrea, Alberte og Marie har været med i en trivselsgruppe på Vestre Skole, hvor de har kunnet dele tanker om det at vokse op i en familie, hvor mor og far er gået fra hinanden.
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Trivselsgrupper har kørt i tre år på fire skoler i Silkeborg. 
De overordnede temaer for grupperne har været skilsmis-
se, sorg og selvværd. Det er penge fra Bikubenfonden, 
der har sparket projektet i gang. Erfaringerne har været 
så gode, at Silkeborg Kommune har afsat 750.000 kro-
ner om året, hvilket betyder, at der de næste to år kan 

komme gang i 20 grupper. Hver trivselsgruppe har en 
ansat fra skolen og en frivillig tilknyttet. Grupperne er 
typisk på seks-otte elever, og de mødes et par timer hver 
14. dag enten i skoletiden eller lige efter. Selvhjælp Silke-
borg søger midler for at kunne sprede trivselsgrupperne 
til andre kommuner.

Silkeborg prioriterer trivselsgrupper
I dag mødes tre piger, som alle har delta-

get i trivselsgruppen om skilsmisse på Vestre 
Skole. Foran pigerne er bredt billedkort ud. 
Pigerne vælger et billede og fortæller, hvad 
billedet får dem til at tænke på. 

»Jeg har valgt det med ferien. For det 
minder mig om sidste gang, vi alle sammen 
var på ferie sammen«, siger én. En anden har 
valgt et billede, som får hende til at tænke 
på sin forestående konfirmation, og billedet 
får åbnet op for, at hun kan fortælle om sine 
tanker om, hvordan man holder den store 
fest, når mor og far ikke kan være med på 
samme tid.

Nogle gange sidder eleverne blot og 
snakker. Andre gange spiller de et spil eller 
bruger tyve minutter på afspænding. Annette 
Ploug og Hanne Jensen forbereder fra gang 
til gang, hvad der skal ske. Men det vigtigste 
er at få skabt et fortroligt rum, hvor eleverne 
bliver hørt, hjælper hinanden og finder ud 
af, at der er andre, der har det præcis lige-
som dem. 

»Mange børn er bange for at såre deres 
forældre. Så må de afreagere, og det bliver tit 

i skolen. Derfor bliver det aflastende, når vi 
kan snakke om det«, siger Annette Ploug.  

Elever løfter hovedet 
Det er Selvhjælp Silkeborg, der står for at 
uddanne både frivillige og ansatte på skolerne 
til projektet. 

»Tilbagemeldingerne er entydigt positive. 
Klasselærerne kan se, at børn løfter hovedet 
og bliver mere undervisningsparate. Når man 
med så lille indsats kan opnå så meget, så gør 

det stort indtryk. Alle skoler, som har været 
med i projektet, ønsker at fortsætte«, fortæl-
ler projektleder i Selvhjælp Silkeborg Steen 
Andreassen. 

Indtil nu har 325 elever i Silkeborg været 
med i en gruppe. En af dem er Marie. Hun 
går i 5. klasse og har netop afsluttet et forløb 
i den trivselsgruppe om skilsmisse, som An-
nette  Ploug og Hanne Jensen står for. 

Maries forældre blev skilt, da hun var tre 
år. Først begyndte hendes storesøster i en 

Lav en involverende og sjov dag, der kan samle eleverne på tværs af klassetrin. 
I får balloner, plakater og et idékatalog med masser af aktiviteter, så det er 
nemt at arrangere dagen.
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børnerettighedsdag 2015
Meld jer til

Fejr dagen sammen med Red Barnet den 20. november

redbarnet.dk/megafonen/lærere

TILMELD SKOLEN, ET GRUNDTRIN ELLER KLASSEN HER:
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gruppe, og da Marie kunne mærke, hvor glad 
søsteren blev, ville hun også begynde, men i 
en anden gruppe end søsterens. 

»Man kommer frem med noget, som man 
ellers ikke kan. Der er andre her, som har det 
ligesom en selv. Det er et sted, hvor man kan 
sige ting og ved, at det ikke kommer videre«, 
siger Marie. 

Albertes forældre blev også skilt, da hun 
var tre. Da hun var ti, flyttede hendes mor 
og søster til København, mens hun blev hos 
sin far i Silkeborg. Det var, som om familien 
blev brudt op endnu en gang. Hendes far 
tilmeldte hende gruppen.  

»Selv om jeg synes, jeg taler meget med 
min familie, var det godt at komme et sted, 
hvor jeg kunne fortælle om, at min mor er 
sur på min far. Det var godt at få talt ud. Det 
føltes som en tryg base, hvor jeg også kunne 
fortælle ting, som jeg ikke sagde hjemme«, 
siger Alberte.

Skilsmisser spærrer for læring
Sidste år blev 19.345 ægtepar skilt i Danmark. 
Det er det højeste antal nogensinde og 23 
procent flere end det gennemsnitlige antal 
skilsmisser i Danmark gennem ti år, oplyser 
Danmarks Statistik. 

På Vestre Skole er mange elever berørt af 
forældrenes skilsmisse. Og netop derfor er 
det vigtigt at tage alvorligt, fortæller lærer 
Annette Ploug.

»Mange skilsmissebørn føler en stor en-
somhed, fordi deres situation ikke bliver taget 
alvorligt. Der er så mange, som er skilsmis-
sebørn, at det kan blive bagatelliseret. Det 
er voldsomt at være skilsmissebarn. Det er 
vigtigt, at der er rum til det, og det kan være 
svært hjemme, når man skal tage hensyn til 
både mor og far. Derfor er det vigtigt, at der 
er rum til det på skolen«. 

Hun er rigtig glad for, at hun har fået 
mulighed for at yde ekstra opmærksomhed 

til elever på mellemtrinnet, som er berørt af 
skilsmisse. Og hun sætter stor pris på, at hun 
får hjælp af Hanne Jensen, som deltager i 
gruppen som frivillig. 

»Jeg var helt grøn. Selv om det foregår på 
skolen, så er det Hanne, der er den erfarne. 
Vi har et utroligt ligeværdigt samarbejde. Det 
er nødvendigt«, siger Annette Ploug.

»Jeg har en frihed, som Annette ikke har. 
Børnene er meget nysgerrige på, hvorfor jeg 
er her. Jeg tror helt sikkert, at det giver et 
andet outcome, end hvis her havde været to 
lærere«, siger Hanne Jensen. 

Men ikke alle lærere tager umiddelbart så 
godt imod projektet, som Annette Ploug har 
gjort, fortæller Steen Andreassen 

»Vi oplever i begyndelsen, at der kan være 
skepsis på skolen. Er det nu også en skoleop-
gave? Men den skepsis bliver blæst væk, når 
vi kommer i gang. Lærerne og skolelederne 
må konstatere, at det, der sker med de grup-
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Skolen giver skilsmis-
sebørn en mulighed for 
at få et trygt rum, hvor 

de mødes. Trivselsgrup-
perne gør eleverne mere 

undervisningsparate, lyder 
erfaringerne fra Silkeborg. 
Gruppen bruger billedkort 
til at åbne op om oplevel-

ser fra familielivet.
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per, er, at eleverne bliver mere undervisnings-
parate«, siger Steen Andreassen og forklarer, 
at når et barn har mange ting at spekulere 
over på hjemmefronten, kan det være svært 
at samle sig om både det sociale og det faglige 
i skolen. 

»Hvis et barn oplever ikke at kunne samle 
sig i skolen, så får barnet oplevelsen af at 
være dum. Derfor giver det rigtig god mening 
at lave det i skoleregi«, siger Steen Andreas-
sen.

Det glade sted
I klassen, hvor trivselsgruppen mødes, skal 
pigerne sige farvel til Hanne Jensen og An-
nette Ploug. Det sker med store krammere og 
langsomt nærvær. En af pigerne fortæller om 
specielt ét godt råd, som hun stadig bruger:

»Du sagde engang, at når vi var kede af 
det, så skulle vi forestille os, at vi kravlede op 
i vores egen fantasiverden. Et sted, hvor vi 
har det godt. Det glade sted. Så skulle vi bare 
tælle til ti og så kravle ned ad stigen. Det gør 
jeg stadig. Og så får jeg det godt igen«. 
mbt@dlf.org
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Tryghed og tillid er nøgleordene for gruppen. Både elever 
og lærer deltager, når frivillig Hanne Jensen guider gen-
nem afspændingsøvelser. 

børns rettigheder
Sæt

på skemaet
Bestil materialerne på redbarnet.dk/megafonen/rettigheder/lærere

RETTIGHEDERbørns
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Nyt spændende undervisningsmateriale 
fra Skolemælk til 0.-3.klasse.

TAG KLASSEN PÅ 
MISSION 
I KROPPEN
MED MÆLKEMISSIONEN

Tilmeld din klasse på 

edutainmenthuset.dk

Lad dine elever tage på en forunderlig rejse i uge 44-48, 
2015. Lad dem opleve kroppens mysterier i 4 små 
undervisningsfilm, hvor læge Christen Ravn fører dem 
gennem kroppen og arbejder med krop og hjerne, 
muskler, mave og skelet. Og lad eleverne arbejde 
med niveaudelte læringsopgaver, forsøg, lege og 
udfordringer til 0.-3. klasse.

VIND 4 X 5.000,- KR. TIL KLASSETUR
Tilmeld din klasse allerede nu på edutainmenthuset.dk. 
Alle klasser tilmeldt Mælkemissionen senest fredag den 
30. oktober 2015 deltager automatisk i lodtrækningen 
om 4 x klassetur til en værdi af 5.000,- kr. 
Vinderklasserne udtrækkes i uge 49.
Materialer: 
Findes online på edutainmenthuset.dk fra uge 42. Der er nok til 
5-10 timers undervisning. Kan bruges i 0. klasse i naturfaglige 
fænomener og 1.-3. klasse fx i natur/teknologi.

· Sjove og lærerige quizzer
· 4 undervisningsfi lm med Læge Christen Ravn
· Forsøg med mælk
· Info videoer

?
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Ved Mie Borggreen Winther/mbw@dlf.org

xxxxxxxx xxxxxxx

Foto: Sara Hartmann Sivertsen

Kærestesorger, eksamensangst eller ensom
hed. Rådgivningstilbuddet headspace er både 
anonymt og gratis, og her er frivillige klar til at 
hjælpe unge, der har brug for en at tale med 
enten på chat eller i syv centre placeret rundt
om i landet. 

Farvede  
briller
Hvilken farve har dine briller? Den chilenske 
praktikant Consuelo, der er i Danmark for or
ganisationen for international ungdomsud
veksling, YFU, giver gerne input til at se verden 
gennem andres briller. Det næste halve års tid 
turnerer hun skoler landet over med oplægget 
»Coloured Glasses« om kulturforskelle.

Workshoppen er gratis og varer to lektioner. 
Hvis din klasse også skal have chilensk besøg, 
kan arrangørerne kontaktes på denne mail:  
jr@yfu.dk

Dyr, du ville ønske ikke fandtes
»I 1700tallet blev der ofte rapporteret om 
næsehornsfrøangreb, når sørøvere gik i land i 
Sydamerika, og mange måtte gå med klap for 
øjet resten af livet«. Sådan er et af fantasidy
rene i Jo Nesbøs børnebog »Doktor Proktors 
sensationelle samling af D.D.V.Ø.I.F.« beskre

vet, og nu bliver næsehornsfrøet og 24 andre 
farlige dyr fra børnebogsuniverset bragt til live 
på Gentofte Bibliotekerne i København. 

Du kan møde fantasidyrene fra den 25. 
september og høre mere om bøgerne.

Mangler dine elever  
nogen at tale med?

Ved Anette Solgaard/ans@dlf.org 

Spil på Storm P.
I stedet for støvede malerier eller gamle 
tegninger er det computerspil, der bliver 
vist frem i særudstillingen »Play« på Storm 
P. Museet i København. Her kan dine ele
ver opleve de nyeste og fedeste spil, prøve 
kræfter med programmering og se arbejds
tegningerne bag de digitale verdener. Ud
gangspunktet er, at computerspil er en vig
tig del af kulturen, ikke mindst for de unge. 

Særudstillingen er åben fra 4. septem
ber til 10. januar, og entreen er gratis for 
skoleklasser. Museet tilbyder også under
visningsforløb.

Foto: Gentofte Bibliotekerne og Forlaget Alvilda

Foto: Screendump fra »En lille film om headspace«  

(https://www.youtube.com/watch?t=72&v=NWYFzql62Yw)

HVOR GÅR DLF HEN?
FØLG DLF’S KONGRES PÅ FOLKESKOLEN.DK, FÅ NYHEDER OM DLF-KONGRES ’15  
I DIT PERSONLIGE NYHEDSBREV ELLER FØLG #DLFKONGRES PÅ TWITTER

2015

KONGRES
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Nyt spændende undervisningsmateriale 
fra Skolemælk til 0.-3.klasse.

TAG KLASSEN PÅ 
MISSION 
I KROPPEN
MED MÆLKEMISSIONEN

Tilmeld din klasse på 

edutainmenthuset.dk

Lad dine elever tage på en forunderlig rejse i uge 44-48, 
2015. Lad dem opleve kroppens mysterier i 4 små 
undervisningsfilm, hvor læge Christen Ravn fører dem 
gennem kroppen og arbejder med krop og hjerne, 
muskler, mave og skelet. Og lad eleverne arbejde 
med niveaudelte læringsopgaver, forsøg, lege og 
udfordringer til 0.-3. klasse.

VIND 4 X 5.000,- KR. TIL KLASSETUR
Tilmeld din klasse allerede nu på edutainmenthuset.dk. 
Alle klasser tilmeldt Mælkemissionen senest fredag den 
30. oktober 2015 deltager automatisk i lodtrækningen 
om 4 x klassetur til en værdi af 5.000,- kr. 
Vinderklasserne udtrækkes i uge 49.
Materialer: 
Findes online på edutainmenthuset.dk fra uge 42. Der er nok til 
5-10 timers undervisning. Kan bruges i 0. klasse i naturfaglige 
fænomener og 1.-3. klasse fx i natur/teknologi.

· Sjove og lærerige quizzer
· 4 undervisningsfi lm med Læge Christen Ravn
· Forsøg med mælk
· Info videoer

?
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TÆTTERE PÅ FAGET: HISTORIE OG SAMFUNDSFAG  
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Et kernepunkt i kritikken af målstyring er, at al
men dannelse bliver ofret på målstyringens alter. 
Men det behøver slet ikke at være tilfældet, me
ner Foreningen af lærere i Historie og Samfunds
fag, Falihos. Derfor tilbyder foreningen workshops 
i målstyring i historiefaget, så landets lærere kan 
blive inspireret til at bruge målstyring konstruk
tivt.

»Vi mener, at læringsmål sagtens kan være en 
positiv ting, og vi vil gerne gøre vores for at aflive 
nogle af de myter, der findes om målstyrings

tænkningen«, siger formand for Falihos Dennis 
Hornhave Jacobsen. 

»Der behøver ikke at være nogen modsætning 
mellem målstyring og dannelse, og det er absolut 
også muligt at forene læringsmål og kanonkrav. 
Men man skal selvfølgelig vide hvordan, og det er 
det, vi gerne vil hjælpe med«. 

Helt konkret går Falihos’ initiativ ud på at ud
danne historielærere til såkaldte historieambas
sadører, som kan afholde workshops i målstyring 
med fokus på faget. Det skal blandt andet af
hjælpe et problem, som foreningen mener præger 
implementeringen af målstyringstankegangen.

»Der er en tendens til, at de enkelte fag bliver 
glemt, når debatten ruller«, siger Dennis Hornhave 

Målstyring  
er en styrke
Faste læsere af Folkeskolen og folkeskolen.dk har måske 
bemærket, at debatten om målstyring af undervisningen 
har præget spalterne den seneste tid. Måske har du også 
bemærket, at opbakningen til målstyring blandt lærere er 
noget fodslæbende.

Historie og Samfundsfag er et fagligt netværk for 
alle, der underviser i de to fag i grundskolen.
Du kan debattere, sparre og videndele med kol
legaer fra hele landet og holde dig opdateret på 
dine fag med artikler, blogs, anmeldelser og debat 
med relevans for historie og samfundsfag.
Tilmeld dig netværket og få en mail, når der er 
nyt om fagene, på folkeskolen.dk/historieogsam
fundsfag 

FAGLIGT NETVÆRK: 
HISTORIE OG SAMFUNDSFAG 

Falihos:

TEKST STINE GRYNBERG

Falihos er positiv over for 
målstyring og ønsker konkret 
at uddanne historielærere til 

såkaldte historieambassadører, 
som kan afholde workshops i 

målstyring med fokus på faget.

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 201

Sælg fl otte julekort og/eller “til-fra” gavemærker.

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

I kan også tilmelde jer på 
skolekon@gmail.com eller 
på tlf.nr. 22 40 88 06

Vores projekter er for udsatte grønlandske børn og 
unge, i Grønland og i Danmark, fokus på barnets 
rettigheder. Vi lægger vægt på, at vores projekter 
bidrager til børnenes positive udvikling ved at 
styrke deres kompetencer og understøtte deres 
positive ressourcer. Målet er at medvirke til at 

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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Jacobsen. »Det kan hurtigt blive meget abstrakt og 
overordnet, også på de kurser i målstyring, som for 
eksempel Undervisningsministeriet afholder. Der kan 
vi som faglig forening byde ind«, fortsætter han.

En naturlig opgave
Dennis Hornhave Jacobsen afviser, at foreningen 
påtager sig en efteruddannelsesopgave, som 
egentlig burde høre under kommunerne eller mi
nisteriet.

»Jeg mener tværtimod, at det er en naturlig 
opgave for os som faglig forening, og at det ville 
være naturligt for andre foreninger at gøre noget 
tilsvarende«, siger Dennis Hornhave Jacobsen.  
sga@dlf.org 

TILMELD  
DIG NETVÆRKET  

HISTORIE OG SAMFUNDS-
FAG  PÅ FOLKESKOLEN.DK

Fakta om  
historieambassadører

Projektet er et samarbejde mellem Foreningen af lærere 
i Historie og Samfundsfag (Falihos) og Nationalt Viden
center for Historie og Kulturarvsformidling. 
Workshops er som udgangspunkt gratis for både med
lemmer og ikkemedlemmer af Falihos.
Der er planlagt workshop på Højmeskolen i Odense den 
17. september.
Se http://www.falihos.dk/falihos/arrangementer/ for 
mere information.

Læs også
Læs artiklen i sin fulde længde på  
folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag

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

Find dit lokale CFU på 
cfu.dk

Travlhed i den 
nye folkeskole
Digitale læremidler, tidlig sprogstart, 
bevægelse, åben skole, læringsmål 
og synlig læring – der er meget at 
forholde sig til i den nye folkeskole.

Få råd og vejledning på CFU til at 
implementere de mange nye krav 
og muligheder i en konkret hverdag.

Brug dit lokale CFU.
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 Lederstillinger 
mindeord

Carsten Jessen-Hansen
Sommerferien var knap 
begyndt, da vi modtog 
besked om, at vores kol-
lega på Mariagerfjord 
10.-klassecenter, Car-
sten Jessen-Hansen, 
pludselig var død i hjem-
met. Det var med stor 
sorg, at vi gik på ferie. 
Carsten var meget af-
holdt blandt personale, 
elever og forældre for 
sin meget engagerede 
indsats både fagligt, 
pædagogisk og som 
menneske. Carsten var 
omsorgsfuld over for 
eleverne på en meget 
rolig og ligevægtig fa-
con. Han kunne både 
lave gæk med dem og 
være en autoritet for 
dem, og aldrig var de i 
tvivl om, at han holdt af 
dem. Kollegaerne op-
levede Carsten som en 
god faglig samarbejds-

partner, men også som 
en god ven, der interes-
serede sig for alle andre 
på skolen.
Carsten var på sin rolige 
facon en lærer fuld af 
begejstring for sine fag, 
og han var altid klar til at 
afprøve noget nyt. Såvel 
folkeskolereformen som 
nye emner og nye måder 
at undervise på kastede 
han sig ud i uden tøven, 
og han fik altid det bed-
ste ud af det.
På samme måde, da 
han fik muligheden for 
at tage naturfagsvej-
lederuddannelsen, gik 
han i gang med uddan-
nelsen fuld af interesse 
og engagement. Straks 
han var vendt tilbage 
til skolen efter at have 
afsluttet uddannelsen, 
opbyggede han science 
som et af vores store 
valgfag, hvor det blev 
et tilbud, der skærpede 
elevernes interesse for 
naturfagene.
Carsten vil blive meget 

savnet blandt perso-
nalet både som kollega 
og som den fantastiske 
person, han var.
Vores tanker går til de 
efterladte.
På hele personalets vegne

Torbjørn Ebbesen,  
skoleleder,

Mariagerfjord  
10.-klassecenter

KO R T E  M E D D E L E L S E R

Baunehøjskolen søger 
viceskoleleder
Baunehøjskolen i Jyllinge søger viceskoleleder.

Trivsel, sundhed og udvikling…
er rammen for læring på Baunehøjskolen. 

Vi søger en viceskoleleder med ledelseserfaring, som kan 
være  med til at sikre fortsat udvikling, og implementering af 
skolereformen i et forpligtende samarbejde med alle parter 
omkring skolen.

Ansøgningsfrist 27. september 2015.
Søg stillingen via www.roskilde.dk/job

www.roskilde.dk/job

 www.hillerod.dk

SKOLELEDER
Hillerød Kommune søger distriktsskoleleder til Frederiksborg Byskole

Du er en erfaren og tydelig leder, der kan din kommunikation 
og som agerer i krydspres med sikker prioritering af relationer 
og samarbejde. Du har opdateret indsigt i læring, undervisning, 
pædagogik og inklusion, og solide erfaringer med at drive og styre 
i en politisk ledet organisation. Du kan skabe resultater i sam-
spil med skolens mange interessenter, og brænder for skolens 
kerneopgave.

Passer denne karakteristik på din lederprofil, er distriktsskoleleder- 
stillingen på Byskolen sikkert noget for dig. 70 dygtige kolleger, 
et fokuseret ledelsesteam, en engageret skolebestyrelse og den 

ambitiøse forvaltning er klar til at byde dig velkommen. Skolen 
ligger kun to minutters gang fra S-toget.

Læs mere i job- og personprofilen på Hillerød Kommunes hjemme- 
side. Her kan du også se, hvordan du søger. 

Ansøgningsfrist er den 20. september 2015.

Du er velkommen til at kontakte Skolechef 
Hanne Frederiksen, Hillerød Kommune, på 
7232 5400, og rekrutteringskonsulent  
Søren Thorup på 2168 8708.
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 Lederstillinger 

Nørre-Snede Skole søger en viceskoleleder, der med engagement og 
overblik brænder for at indgå i ledelsesteamet og derved være med ti l 
at videreudvikle skolen og realisere visionerne i Folkeskolereformen.

VI SØGER:
En viceskoleleder, der er udviklingsorienteret, og som med stor energi 
vil bidrage ti l at løse skolens administrati ve og pædagogiske opgaver, 
herunder være med ti l at videreudvikle skolen i henhold ti l skolens 
pædagogiske profi l og igangsatt e indsatsområder.  Vi ser gerne ansø-
gere med ledelseserfaring / lederuddannelse.

VI TILBYDER:
Nørre-Snede Skole er en udviklingsorienteret, afdelingsopdelt 2-sporet 
skole med 32 lærere, 8 pædagoger og ca. 350 elever. Skolens medar-
bejdere arbejder alle i selvstyrende team, og skolen står overfor en 
større ombygning/nybyggeri, hvor du får mulighed for at få indfl ydelse 
på de fysiske og pædagogiske rammer for fremti dens skole. 
Et godt undervisnings- og læringsmiljø, hvor der bliver taget hånd om 
den enkelte, og hvor der fokuseres på muligheder frem for begræns-
ninger. 
Skolen er en PALS-skole - anerkendelse og tydelige forventninger er 
således et vigti gt omdrejningspunkt i det daglige arbejde. Endvidere 
har skolen gennem fl ere år arbejdet med entreprenørskab som en 
pædagogisk/didakti sk ti lgang ti l undervisningen.

VI FORVENTER, AT DU:
• er læreruddannet og har stærke kompetencer indenfor det   
 pædagogiske område
• vil indgå og bidrage akti vt i et positi vt og innovati vt læringsmiljø
• er inspirerende, igangsætt ende og moti verende 
• er ti llidsskabende og har gode relati onskompetencer
• er fl eksibel, engageret, troværdig, nytænkende, dynamisk 
• har en anerkendende ti lgang ti l elever, forældre og personale 
• prioriterer et positi vt og venligt arbejdsmiljø.

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD:
Sti llingen ønskes besat den 1. december 2015. Løn og ansætt elsesvil-
kår i henhold ti l Ny løn og gældende overenskomst

FOR YDERLIGERE INFORMATION OM STILLINGEN, KONTAKT:
Skoleleder Hans Erik Pedersen på tlf. 9960 5600 (2225 4172)
SFO-leder Lene Andersen tlf. 9960 5615 (2984 2485)
Skolechef Kim Brøbech tlf. 9960 5421
Skolebestyrelsesformand Jakob Bruun tlf. 2927 7090

På skolens hjemmeside www.nsskole.dk kan du hente supplerende 
oplysninger. Ansøgere opfordres ti l at aft ale ti d ti l besøg på skolen. 

ANSØGNINGSFRIST:
Tirsdag den 29. september 2015 kl. 12. Ansøgningen fremsendes 
via Ofi r/Emply. Vi forventer at afh olde 1. ansætt elsessamtale den 7. 
oktober 2015 og 2. samtale den 26. oktober 2015.

”Ikast-Brande Kommune forbeholder sig ret ti l eft er forudgående samtykke at indhente 
børneatt est”. ”Vores vision er, at Ikast-Brande Kommune har et sammenhængende 
skolevæsen, der skaber det bedste læringsgrundlag med udgangspunkt i respekt og 
anerkendelse af barnets potenti aler. Skolevæsnet 
arbejder innovati vt og kvalitati vt med globalt 
perspekti v”. ”Ikast-Brande Kommunes børne- og 
ungepoliti k kan ses på kommunens hjemmeside”. 

VICESKOLELEDER TIL 
NØRRE-SNEDE SKOLE Uddannelseschef til 

Læreruddannelsen  
Folkeskolen er i gang med store og vigtige udviklings-
opgaver. I samarbejde med lærere, pædagoger, ledere 
og forvaltninger indgår Læreruddannelsen i Odense i 
arbejdet med at omsætte folkeskolereformen til den 
nye hverdag i skolen.

Vi søger en ny uddannelseschef, der kan stå i spidsen 
for en forsat udvikling af læreruddannelsen i Odense. 

Du vil få et spændende og udfordrende job med ledel-
ses- og administrative opgaver indenfor det strategiske, 
faglige og personalemæssige område. 

Du er strategisk og analytisk – får tingene til at ske 
gennem dit samarbejde med studieledere, uddannel-
sesfaglige medarbejdere og studerende. Din lederstil 
er åben, anerkendende og dialogbaseret med fokus på 
UCL’s overordnede mål og strategier for, at sikre den 
faglige og pædagogiske udvikling for såvel studerende 
som medarbejdere. 

Kontakt vicedirektør Jørgen Hansen på tlf.: 2199 9265 
eller mail joha2@ucl.dk for flere oplysninger om stil-
lingen. 

Ansøgningsfrist den 17. september 2015. 
Læs det fulde stillingsopslag 

på ucl.dk/job
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Ansøgningsfrist: 27. september 2015 

Læs hele stillingsopslaget og søg online på 
www.koege.dk/job

Matematik og engelsklærere 

Asgård Skole søger 2 lærere til matematik 
og engelsk samt undervisning i modtage-
klasse.

Er du en samarbejdsorienteret lærer med liniefag 
i matematik og/eller engelsk samt med en inter-
esse for at undervise i en modtageklasse?

Så har vi et tilbud om fast stilling.

Læs mere på furesoe.dk/job

Tør du tage springet og prøve noget nyt?
Solvangskolen i Farum søger den rigtige matematik- og idrætslærer til 
7. årgang.

Du er vild med at undervise folkeskolens største elever og har matematik, 
idræt og gerne andre naturvidenskabelige fag som linjefag eller tilsvarende 
kompetencer.  Du vil komme til at indgå i et fælles team omkring 7. og 8. 
årgang, hvor det funktionelle TEAMsamarbejde er bygget op omkring 
faglige forpligtende relationer på tværs. Eleverne har iPads til rådighed, 
Vores egne idrætsfaciliteter er gode og alle sportsgrene er tilgængelige 
inden for en kort afstand. Vi forventer du er i bevægelse og vil være et 
aktiv i skolens PROFIL-gruppe ift. bevægelse i undervisningen i sam-
arbejde med DGI. 

Frist: 23. september 2015.
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slagelse.dk

Ved ansættelse skal foreligge straffe- og børneattest.

Lærere 
Dalmose Skole

Grundet øget elevtal og omstrukturering søges lærere pr. 1. 
november til blandt andet musik, tysk, pigeidræt og humanistiske 
fag i overbygningen.

På Dalmose Skole tror vi på, at faglig trivsel giver social trivsel. 
Derfor deltager alle lærere og pædagoger i et Visible Learning 
uddannelsesforløb, der bygger på John Hatties forskning. 
Uddannelsesforløbet sker i samarbejde med Challenging Learning. 

Vi forventer, at du
• ser muligheder i Folkeskolereformen
• vil opstille synlige mål og succeskriterier for og med eleverne 

og give feedback på disse
• ser inklusion som en mulighed for mangfoldighed
• vil bidrage kompetent og positivt i egen og kollegers faglige 

udvikling.

Vi kan tilbyde dig
• elever som alle bidrager til fællesskabet og er i gang med at 

øve sig på at være synligt lærende
• en udviklingsorienteret medarbejdergruppe, hvor videndeling 

er naturlig
• et loft på 26 undervisningslektioner om ugen
• høj grad af fleksibilitet i planlægning af egen arbejdstid.

Læs mere om skolen på www.dalmoseskole.slagelse.dk. Du er 
velkommen til at kontakte skoleleder Pia Gabel for at aftale et 
besøg på skolen, telefon 58 11 15 10.

Ansøgningsfrist er den 25. september 2015 kl. 8.00. 

Ansøgning samt relevante bilag  
sendes til dalmsko@slagelse.dk. 

Samtaler forventes afholdt  
den 29. september 2015. 
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Blokade mod UCplus’  
sprogcentervirksomhed
Lærernes Centralorganisation har 
iværksat blokade over for UCplus’ 
sprogcentervirksomhed. Uddannel-
sesforbundet har siden primo 2012 
forsøgt at opnå overenskomstdæk-
ning 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 døgnets 
begyndelse den 10. juni 2014.

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

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på  
“KLAG OVER BLADLEVERING”   

Så ryger din besked omgående videre til distributøren.
Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  

33 69 63 00,  
hvis det er nemmere for dig.

Ringe Kost- og Realskoles tilbud retter sig mod børn og 
unge, i vanskeligheder omkring skole, familie samt kam-
merater, og hvis adfærd indikerer, at deres trivsel og ud-
vikling er truet.
De fleste af vores børn og unge bor på skolen, men vi har 
også elever i dagskole. 

Vi har klasser fra 4. til 10. klasse. Der er få elever i 
klasserne, og der er ofte 2 undervisere i timerne. Her-
udover arbejder vi med specielt/intensivt tilrettelagt un-
dervisning (”kursusklasser”). Der bliver undervist i hele 
fagrækken, og vi vægter meget højt, at alle vores elever 
efter endt skolegang aflægger 9. klassesprøven og / eller 
10. klassesprøven.

Mange af vores elever er fagligt og socialt udfordret i det 
traditionelle skolesystem, så vi ved, vi skal gøre os 
umage med at finde den bedste vej til læring for den
enkelte elev.

Vi søger medarbejdere der:
Overordnet:
• har kendskab til den systemiske narrative pædagogik
• vil og kan arbejde både i skolen med undervisning og  
 efter skoletid med tilsyn
• kan udtrykke sig præcist og korrekt skriftligt

Skoledelen:
• har erfaring med skolens målgruppe herunder specielt/
 intensivt tilrettelagt undervisning
• kan arbejde systematisk med målstyret undervisning  
 og pædagogik sætte retning og rammer
• kan skabe betydningsbærende relationer til børn, der
 ikke nødvendigvis har gode erfaringer med skolegang
 og voksne
• har solid erfaring og er kompetent til at undervise i
 dansk, matematik, fysik og sprogfag

• har undervisningsdifferentiering som en naturlig del af
 lærerarbejdet
• har erfaring i at teste elever og dokumentere deres
 faglige progression

Husdelen:
• er stærk i relationsarbejdet
• indgår i vores vagtturnus (hverdage/aften/weekend) i 
 vores kostafdeling
• brænder for én eller flere fritidsaktiviteter

Vi tilbyder:
• en levende skole med dejlige unger og dygtige enga-
 gerede kolleger
• en skole, hvor anerkendelse, involvering, respekt, nys-
 gerrighed og vedholdenhed er i fokus 
• en skole, hvor arbejdet er teamorganiseret
• en skole, hvor der er supervision 
• en skole, hvor fælles efteruddannelse vægtes højt
• løn og ansættelse efter overenskomst mellem Finans- 
 ministeriet og Lærernes Centralorganisation

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte:

Forstander Mariann Kordiff, mk@ringekostskole.dk – 
62 62 20 80
Skoleleder Steen Fuglsang, sf@ringekostskole.dk – 
62 62 20 80

Se mere om skolen på vores hjemmeside:
www.ringekostskole.dk
Send din ansøgning hurtigst muligt og senest d. 23.
september 2015 til:

Ringe Kost- og Realskole
Att.: Mariann Kordif
Vestergade 27, 5750 Ringe
E-mail: mk@ringekostskole.dk

Ringe Kost- og Realskole søger lærere
GENOPSLAG
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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

www.frederikssund.dk

Fire lærere  
til Slangerup
 

Ansøgning  
sendes til
lmort@

frederikssund.dk  

(Lindegård) og 

kingoskolen@

frederikssund.dk 

(Kingo)

Distrikt Slangerup er den midlertidige 

betegnelse for den netop fusionerede 

skole i Slangerup. Skolen består af tre 

afdelinger, matriklerne Byvang, 

Lindegård og Kingo.

• Afdeling Lindegård søger en lærer 

til matematik og natur og teknologi

• Afdeling Kingo søger 3 lærere, der 

kan undervise i fagene dansk, 

matematik, fysik/kemi og engelsk 

og gerne også idræt, tysk og musik.

Frist 22. september kl. 12.00.

Læs hele opslaget på frederikssund.dk

Langhøjskolen, Hvidovre Kommune

Administrativ afdelingsleder – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 24/09/15

Net-nr. 19248

Vigersted Skole, Ringsted Kommune

Afdelingsleder for SFO og indskoling

§ Ansøgningsfristen er den 24/09/15

Net-nr. 19274

Baunehøjskolen, Roskilde Kommune

Viceskoleleder pr. 1. november 2015

§ Ansøgningsfristen er den 27/09/15

Net-nr. 19229

Hovedgård Skole, Horsens Kommune

Pædagogisk leder i indskolingen 

§ Ansøgningsfristen er den 15/09/15

Net-nr. 19282

Skoleafd., Frederiksberg Kommune

Sektionsleder til skoleafdelingen

§ Ansøgningsfristen er den 17/09/15

Net-nr. 19246

Frederiksberg Ny Skole, Frederiksberg Kommune

Skoleleder til Frederiksberg Ny Skole

§ Ansøgningsfristen er den 19/09/15

Net-nr. 19264

Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift (FSVS) søger 
to konsulenter pr. 1. januar 2016. Konsulenterne har 
fælles kontor i Viborg, og begge stillinger er på 37 
timer/uge og arbejdet dækker hele Viborg Stift. 

Yderligere oplysninger om stillingerne og skoletje-
nestens arbejde kan findes på www.fsvs.dk eller ved 
henvendelse til provst Niels Arne Christensen på tlf. 
24249786, mail: nac@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til provst 
Niels Arne Christensen – nac@km.dk senest mandag 
d. 5. oktober 2015 kl. 15.00.

Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift 
søger to konsulenter

 Stillinger ved andre institutioner 

 Lærerstillinger 

Brejning Efterskole, Vejle Kommune

Forstander – Brejning Efterskole

§ Ansøgningsfristen er den 19/09/15

Net-nr. 19280
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Mosedeskolen, Greve Kommune

Skoleleder til Mosedeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 16/09/15

Net-nr. 19263

Stengård Skole, Gladsaxe Kommune

Skoleleder til Stengård Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24/09/15

Net-nr. 19223

Ny Hollænderskolen, Frederiksberg Kommune

Souschef/pædagogisk leder – genopslag

§ Ansøgningsfristen er den 28/09/15

Net-nr. 19243

Himmelev Skole, Roskilde Kommune

Viceskoleleder søges til Himmelev Skole

§ Ansøgningsfristen er den 17/09/15

Net-nr. 19265

Hunderupskolen, Odense Kommune

Viceskoleleder til Hunderupskolen

§ Ansøgningsfristen er den 02/10/15

Net-nr. 19270

VUC Syd, Haderslev Kommune

Bliv vejleder ved VUC Syd i Sønderborg

§ Ansøgningsfristen er den 23/09/15

Net-nr. 19279

Behandlingshjemmet Hvidborg, Hvidovre Kommune

Fuldtidslærer til intern skole på Hvidborg

§ Ansøgningsfristen er den 14/09/15

Net-nr. 19251

Fredericia Realskole, Fredericia Kommune

Spændstig talknuser søges

§ Ansøgningsfristen er den 14/09/15

Net-nr. 19247

Learnmark/Step 10, Horsens Kommune

Underviser søges til 10. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 11/09/15

Net-nr. 19267

Vigersted Skole, Ringsted Kommune

A-huset søger lærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 18/09/15

Net-nr. 19281

Syvstjerneskolen, Furesø Kommune

Barselsvikar til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 11/09/15

Net-nr. 19215

Tune Skole, Greve Kommune

Dansk-/tysklærer til Tune Skole

§ Ansøgningsfristen er den 21/09/15

Net-nr. 19249

Drosthuset Dyssegaarden, Fredensborg Kommune

Dyssegården søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 13/09/15

Net-nr. 19255

10. klasse Campus Køge, Køge Kommune

Engelsklærer til 10. klasse Campus Køge

§ Ansøgningsfristen er den 15/09/15

Net-nr. 19242

Gentofte Kommunes Ungdomsskole, Gentofte Kommune

Lærer til afdeling Kvisten

§ Ansøgningsfristen er den 18/09/15

Net-nr. 19266

Synscenter Refsnæs, Kalundborg Kommune

Lærer/skolekonsulent til skoleområdet

§ Ansøgningsfristen er den 20/09/15

Net-nr. 19290

Rungsted Skole, Hørsholm Kommune

Rungsted Skole søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 28/09/15

Net-nr. 19289

University College Sjælland, Slagelse Kommune

Pædagogisk konsulent til dansk

§ Ansøgningsfristen er den 18/09/15

Net-nr. 19253
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Frederiksværk Skole, Halsnæs Kommune

Lærere søges til Frederiksværk Skole

§ Ansøgningsfristen er den 22/09/15

Net-nr. 19273

Fladsåskolen, Næstved Kommune

Lærere til Fladsåskolen

§ Ansøgningsfristen er den 21/09/15

Net-nr. 19262

Hillerød Vest Skolen, Ålholmafd., Hillerød Kommune

Lærere til Hillerød Vest Skolen, Ålholm

§ Ansøgningsfristen er den 14/09/15

Net-nr. 19276

Skolen på Strandboulevarden, Københavns Kommune

Primærlærer i modtagelsesklasse, barselsvikar

§ Ansøgningsfristen er den 18/09/15

Net-nr. 19260

Skolen ved Bülowsvej, Frederiksberg Kommune

3 lærere pr. 1. okt/1.nov. 2015

§ Ansøgningsfristen er den 17/09/15

Net-nr. 19271

Sofieskolen, Gladsaxe Kommune

Sofieskolen søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 18/09/15

Net-nr. 19268

Storebæltskolen, Slagelse Kommune

Specialundervisningslærer

§ Ansøgningsfristen er den 15/09/15

Net-nr. 19252

Hundested Skole, Halsnæs Kommune

Sprog- og musiklærer til Hundested Skole

§ Ansøgningsfristen er den 22/09/15

Net-nr. 19272

Strøbyskolen, Stevns Kommune

Strøbyskolen søger nye lærere

§ Ansøgningsfristen er den 18/09/15

Net-nr. 19275

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune

Musiklærer til barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 20/09/15

Net-nr. 19245

Gyldendal Uddannelse, Københavns Kommune

Forlagsredaktør til historie

§ Ansøgningsfristen er den 21/09/15

Net-nr. 19278

Egmont Administration A/S, Københavns Kommune

Redaktør til naturfag hos Alinea

§ Ansøgningsfristen er den 16/09/15

Net-nr. 19217

Holmebækskolen, Køge Kommune

Lærere til Holmebækskolen i Køge

§ Ansøgningsfristen er den 20/09/15

Net-nr. 19288

Birkerød Skole, Rudersdal Kommune

Lærere til tysk og andre fag (genopslag)

§ Ansøgningsfristen er den 23/09/15

Net-nr. 19284

Brøndbyvester Skole, Brøndby Kommune

Lærer til dansk, specialpæd. og inklusion

§ Ansøgningsfristen er den 11/09/15

Net-nr. 19256

Skole- og Behandlingshjemmet Emdrupgård

Lærer til specialinstitutionen Emdrupgård

§ Ansøgningsfristen er den 11/09/15

Net-nr. 19254

Brøndbyvester Skole, Brøndby Kommune

Lærer til specialklasse, madkundskab og tysk

§ Ansøgningsfristen er den 11/09/15

Net-nr. 19258

Sydskolen afd. Grevinge, Odsherred Kommune

Lærer til sprog- og ordblindeklasserne

§ Ansøgningsfristen er den 21/09/15

Net-nr. 19291
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Provencevilla - 
middelhavsudsigt
La Londe. Enestående 
flot beliggenhed. Vel-
fungerende bolig. Alle 
faciliteter. Oplysninger 
55738131
Telefon: 5573 8131 
www.provence-valcros.dk

Stilfuld lejlighed i Berlin
Luksuslejlighed på 1. sal 
udl. i Friedrichschain - et 
af Berlins mest interes-
sante områder. Gl. østtysk 
gymnasium.
Telefon: 20214190  
www.berlin-ferie-lejlighed.dk

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

rubrikannoncer

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

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

Heine 

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

CLASSIC
LONDON
FRA KR. 2.098,-

Christian  Juliane  

LONDON CLASSIC
Vi tilbyder alle de mest klassiske sevær-
digheder i London + dem med et tvist.

-Musicalforestilling
-London Eye 
-Naturhistorisk og Science Museum 
-Royal Observatory Greenwich Mean time 
-Madame Tussauds
-Tower of London
-Kayak på Themsen 
  

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

 Prag, Berlin, Paris, London
Biathlon Norge, lejrskole Norge
Kano Sverige.
Vi har gode tilbud! - forhør nærmere!

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

Folkeskolen 59x30.indd   1 18-12-2014   09:38:41

Er du på udkig  
efter et vikarjob?

folkeskolen.dk/vikarbazar

Barselsvikar til Vestermarkskolen
Lærer søges med kompetencer in-
den for dansk, idræt gerne svøm-
ning og evt. tysk. Ansøgningsfrist: 
23/09/15. Tidsbegrænset fra: 
19/10-15 til 31/07-16. E-mail: ve-
stermarksskolen@odder.dk
Telefon: 87803484

JOBMARKEDET 
FOR VIKARER 
TIL FOLKESKOLEN

Folkeskolen 
Næste nummer udkommer 
torsdag den 24. september

IDRÆTSLEJRSKOLE SåvEL SOm aLm. LEJRSKOLE 
To idrætshaller samt en svømmehal m.m.

Brøndumvej 14-16 / 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 11 90 / jammerbugt@idraetscenter.dk

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside NORGE -  SVERIGE

Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.685,00 inkl. liftkort.

Fyns skole- og grupperejser
www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470 
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Følg med og deltag i debatten på

Forslag til studiebesøg i Dublin: 
• Gaelic games • Trinity College/Book of Kells
 • Udflugt til Wicklow og Glendalough

STUDIEREJSE TIL
DUBLIN
5 dg./4 nt. 
fly fra kr.  1.895,-

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:
Wien, fly, 5 dg/4 nt  ........................ fra kr.  1.880,-
Barcelona, fly, 5 dg/4 nt ................ fra kr.  1.995,-
London, fly, 5 dg/4 nt .................... fra kr.  1.865,-
Berlin, m. rutebus 3 dg/2 nt .......... fra kr.  750,-
Rom, fly, 5 dg/4 nt ........................ fra kr.  1.990,-

Kompetent rådgivning til studierejsen
Hos BENNS sætter vi en ære i at give jer den allerbedste 
rådgivning. Vi skræddersyer rejserne efter jeres ønske, så I 
får mest muligt ud af jeres studierejse både fagligt og socialt.

VORES FOKUSPUNKTER ER:
Tid: Vi klarer alt det praktiske - og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept - vi er med hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse

Pris pr. person i 
flersengsværelse
på hostel

Kontakt Tina
tlf: 46 91 02 49
tibr@benns.dk
www.benns.dk

Dit personlige
rejsebureau

1.975,-
 med fly,

5 dg/4 nt.

PARIS
fra kr.

FAGLIGE BESØG I PARIS:
• Besøg det smukke Versailles slot
• Besøg Louvre museet

• Tag på Parc de la Vilette, “Videnskabsbyen”

FAGLIG NYHED...
Besøg Dansk Journalist bosiddende i Paris og få et foredrag 
om f.eks. Fransk kultur eller at være ung i Frankring

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

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

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

www.rejsetip.net 
tlf.: 36 96 47 29
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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
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Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
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inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonne-
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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.
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tificeret af Det Norske Veritas 
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14001 som EMAS.

132. årgang, ISSN 0015-5837 
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Telefon: 33 69 63 00 
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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

Forsidefoto: Klaus Holsting

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+.

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

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

KAMP OM FORBEREDELSE PÅ TO SKOLER
REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 
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SKILSMISSEBØRN  
HJÆLPES I GRUPPER

BEDRE TRIVSEL

8
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NYE KANDIDATER TIL 
HOVEDSTYRELSEN I DLF

KRAMMER DU?
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Lærerne er delte  
– det afhænger  

af kønnet  
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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 / 87

Læreres politikerlede 
nu omtrent på niveau 
med politikeres  
lærerlede.

Fuldmægtig i Under-
visningsministeriet 
snakker stadig om 
cd-rom’er: »Og bille-
der! Farvebilleder!« 

Udsat elev sat ud. 

Ny undersøgelse: Alt 
for mange forlader 
det danske uddan-
nelsessystem uden 
kompetencerne til 
at kunne vurdere, 
hvornår de skal undla-
de at skrive hadefulde 
indlæg, hver gang de 
møder et kommen-
tarfelt.

Mobiltelefoner ses af mange som en af hovedårsagerne 
til dårligt arbejdsklima i landets undervisningslokaler. Nu 
kræver en gruppe lærere, at eleverne begynder at være 
ufokuserede på en måde, så ældre generationer også kan 
følge med. »Man var nok mere tryg før i tiden«, forklarer 
en initiativtager, »ved den måde, en elev kunne sidde med 
åben mund og stirre tomt ud i luften på. Nu om dage er 
der så mange mærkelige måder at gøre det på«.
     Gruppen har ladet udforme et idékatalog over »gode og 
sunde måder at flytte koncentration og forstyrre under-
visningen for raske drenge og piger på«, der blandt andet 
rummer klassikere som kryds og bolle med sidemand, 
sende papir rundt i klassen og tegne kruseduller på træk-
papir. Som det hedder: »Hvis eleverne vil gøre sig håb om 
at møde forståelse fra os andre, må vi kræve, at de vender 
tilbage til en mere autentisk og analog form for ballade og 
dagdrømmeri«.

De mange nye tanker om målstyring, evaluering og feedback er 
så spændende, mener skolelederen på en middelstor dansk skole, 
at man bør gå »all in« i implementeringen. »Vi har valgt at droppe 
undervisningen her på skolen«, forklarer lederen. 
     »Hvis vi skal kunne leve op til vores egne succeskriterier på 
dette strategiske prioritetsområde, har det været nødvendigt 
at tænke ud af boksen, forstår du? Og uanset hvad man mener 
om undervisning, så er det altså en utroligt resursekrævende di-
sciplin«, fortæller skolelederen. Han indrømmer dog, at det har 
krævet tilvænning i skolens såkaldte resultatcentre pludselig at 
skulle undvære eleverne.

Skole ønsker 100 procent 
fokus på målstyring, evalu-
ering og feedback: Dropper  
undervisningen Mobilkritikere:  

Vi må kræve uro og mangel på 
koncentration på en  analog  
måde, som vi kan forholde os til

M

ATERIALET

ER G R ATIS En kort fi lm, faktaark og debat- & dilemmakort

 En skabelon til klassens fælles alkoholaftale

 En Power-Point-præsentation om forældre, unge og alkohol

 En skabelon til en invitation til et forældremøde om unge og alkohol

 En lærervejledning, som guider dig gennem materialet

MATERIALET BESTÅR BL.A. AF:

Inspirationsmateriale til forældremøder 
i 7. - 9. klasse om unge og alkohol

Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indfl ydelse på sit barns alkoholvaner

MATERIALET KAN BRUGES AF UNDERVISERE, SSP-KONSULENTER ELLER 
ANDRE, SOM HAR EN DIALOG MED FORÆLDRE OM UNGE OG ALKOHOL

DOWNLOAD MATERIALET PÅ WWW.FULDAFLIV.DK

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING

 TAG STILLING  –  TAL SAMMEN  –  LAV AFTALER
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