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Nyt håNdværksfag
4.d på Skelgaardsskolen har hånd-
værk og design. Læs om og tilmeld  
dig et nyt fagligt netværk for lærere.
Side 30

Lærer på tre år
Der var rigelig tid til at klare alle fire  
års læreruddannelse på tre år, fortæller 
studerende.
Side 8

I gabestokkeN
17 skoler blev i otte dage hængt ud af Ministeriet 
for Børn og Undervisning som Danmarks dårligste 
skoler, indtil Christine Antorini undskyldte. 
Side 6

Studerende bag
eget valgfag

to studerende på læreruddannelsen i skive går 
foran for at udnytte tiden bedre og lære mere.  

Med fokus på lærerjobbets praktiske dimension  
har de oprettet de studerendes Valgfag.

SIDe 12
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- veje til viden

5.-7. kl.

engelsk.gyldendal.dk 5-7
Skoleabonnement, pr. år. pr. klasse  kr. 700,-

Engelsk.gyldendal.dk  5-7  er et nyt omfattende digitalt 
materiale til engelsk i 5.-7. klasse. Sitet byder på komplette 
undervisningsforløb, et omfangsrigt frilæsningsbibliotek,  
en basisgrammatik med opgaver og meget mere. 

Topics indeholder færdige forløb, der er lige til at gå til.  
De første tre forløb er målrettet 6.-7. klasse. Home Base 
handler om familiestrukturer og hjemløshed. Tales of the 
Unknown sætter fokus på mystik og eventyr, og Fame and  
Fortune tager fat på berømmelse på godt og ondt.

Grammar er en enkel og lettilgængelig basisgrammatik med 
tilknyttede, selvrettende opgaver. Grammatikopgaverne kan 
løses på sitet eller afleveres digitalt til læreren. 

Library rummer et væld af varierede tekster samt et stort 
udvalg af frilæsningsbøger. Bøgerne læses på skærmen, og 
emnerne byder bl.a. på dramatiske hverdagshistorier, dystre 
fremtidsscenarier og beretninger om helte.

Spot on rummer nyttige redskaber til eleven, fx opslags- 
værket Country Cubes, der er en grundig præsentation af  
de engelsktalende lande. Her kan eleverne få indsigt i kultur-  
og samfundsforhold på tværs af de engelsktalende lande inden 
for områder som fx History, Traditions, Eating & Drinking og 
Attractions.

Teacher er lærerens opslagsværk med vejledning til sitet samt 
nyttig information om en række onlineredskaber.

engelsk.gyldendal.dk  5-7
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Hanne Birgitte Jørgensen,  

ansv. cHefredaktør

HJo@dlf.org

!
Nybagte lærere sendes direkte på kursus i konflikthåndtering og klasseledelse. Det 
kunne Politiken fortælle i sidste uge. De nye er også usikre, fordi de ikke i deres prak-
tiktid har stået alene med en klasse, fulgt en hel skoledag eller overværet et forældre-
møde. 

For at få det hele til at fungere må nogle kommuner så bruge tid og penge på at 
sende dem på kurser. 

Umiddelbart virker det mærkeligt. Men det skyldes jo nok, at de slet ikke har tid til 
at lære det på professionshøjskolerne. At dagsprogrammet er så proppet, at de ikke 
kan få plads til disse mere praksisnære discipliner. 

Men sådan forholder det sig på ingen måde. Der er masser af tid.
Hvis man er i tvivl, kan man i dette nummer af Folkeskolen læse om fire lærerstude-

rende.  
De første to syntes, at der var for få udfordringer på deres studium – og den op-

levelse deler de med en del af deres medstuderende. Otte ud af ti siger, at de bruger 
under 37 timer om ugen på deres studium.

Så de to iværksættere indførte et ekstra valgfag mandag eftermiddag, som en tred-
jedel af de studerende – 70-100 – har tilmeldt sig. Emnerne er blandt andet konflikt-
håndtering og skole-hjem-samarbejde. Netop emner, som kommunerne sender deres 
nybagte lærere på kursus i. 

De to andre har også taget sagen i egen hånd – dog på mere individuel basis. De 
har simpelthen skåret et år af studietiden og gennemført den på tre år. Alt inklusive og 
uden at overanstrenge sig. De var trætte af at føle, at de spildte tiden.

»Tirsdag eftermiddag startede weekenden«, fortæller en af de studerende Peter Pilely.
Han og hans medstuderende havde undervisning mandag og tirsdag, resten af ugen 

skulle de selv fylde ud. Heller ikke den oplevelse er de alene om. For godt et år siden 
konkluderede en undersøgelse blandt alle lærerstuderende, at de arbejdede omkring 
31 timer om ugen på deres studium. 

Det er grotesk, at de studerende drysser rundt, samtidig med at deres kommende 
arbejdsgivere må sende dem på kursus i basale færdigheder. Spild af tid og penge!

Uddannelsesminister Morten Østergaard vælger dog ikke at se de studerendes 
initiativer som en kritik af læreruddannelsen. Men han er i øjeblikket i færd med at for-
handle kontrakter med læreruddannelsesstederne og medgiver, at det er nødvendigt 
blandt andet at sikre flere timer: 

»Målet er at få intensiteten op, for vi ved, at nogle 
af de her uddannelser ikke er fuldtidsstudier«, 
siger han til Folkeskolen. 

Foruden mere undervisning skal profes-
sionshøjskolerne måles på, om færre 
studerende falder fra. Og om de bliver 
færdige til tiden. 

Det sidste mål er der åbenbart en 
god chance for, at mange studerende vil 
kunne opfylde. 

Tirsdag  
eftermiddag 
startede  
weekenden.

Abonnement   
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 
kroner inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. 
Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et 
kalenderår. Løssalgspris: 40 kroner. 

182.000 læsere 
Annoncer  
DG Media, Saturnvej 65, 8700 Horsens
Telefon: 70 27 11 55, fax: 70 27 11 56

Forretningsannoncer: folkeskolen@dgmedia.dk
Stillings- og rubrikannoncer: folkestil@dgmedia.dk
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forening. De redigeres efter 
journalistiske væsentligheds-
kriterier, og det er chefredak-
tøren, der har ansvaret for alt 
indholdet. Bladenes ledere 
udtrykker ikke nødvendigvis 
foreningens synspunkter.

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det Norske Veritas 
efter ISO 14001 og EMAS. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
Norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel ISO 
14001 som EMAS.

129. årgang, ISSN 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk og klik på »Klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
E-mail: medlemsservice@dlf.org
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Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 64 00  
E-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

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

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org 
Esben Christensen, (orlov) 
esc@dlf.org 
Jennifer Jensen, jje@dlf.org 
Kasper Stougaard Andersen, 
ksa@dlf.org 
Helle Lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy Olsen, jvo@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org
Jesper Nørby, jnb@dlf.org

Layout og grafisk produktion  
Datagraf

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2011: 76.928  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Ugentlige læsere: 
182.000  
(2. halvår 2011)  
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Specialpædagogik,
Ernæring og sundhed.

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

Forsidefoto: Simon Jeppesen

14139

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

- veje til viden

5.-7. kl.

engelsk.gyldendal.dk 5-7
Skoleabonnement, pr. år. pr. klasse  kr. 700,-

Engelsk.gyldendal.dk  5-7  er et nyt omfattende digitalt 
materiale til engelsk i 5.-7. klasse. Sitet byder på komplette 
undervisningsforløb, et omfangsrigt frilæsningsbibliotek,  
en basisgrammatik med opgaver og meget mere. 

Topics indeholder færdige forløb, der er lige til at gå til.  
De første tre forløb er målrettet 6.-7. klasse. Home Base 
handler om familiestrukturer og hjemløshed. Tales of the 
Unknown sætter fokus på mystik og eventyr, og Fame and  
Fortune tager fat på berømmelse på godt og ondt.

Grammar er en enkel og lettilgængelig basisgrammatik med 
tilknyttede, selvrettende opgaver. Grammatikopgaverne kan 
løses på sitet eller afleveres digitalt til læreren. 

Library rummer et væld af varierede tekster samt et stort 
udvalg af frilæsningsbøger. Bøgerne læses på skærmen, og 
emnerne byder bl.a. på dramatiske hverdagshistorier, dystre 
fremtidsscenarier og beretninger om helte.

Spot on rummer nyttige redskaber til eleven, fx opslags- 
værket Country Cubes, der er en grundig præsentation af  
de engelsktalende lande. Her kan eleverne få indsigt i kultur-  
og samfundsforhold på tværs af de engelsktalende lande inden 
for områder som fx History, Traditions, Eating & Drinking og 
Attractions.

Teacher er lærerens opslagsværk med vejledning til sitet samt 
nyttig information om en række onlineredskaber.

engelsk.gyldendal.dk  5-7

14139 GYL_Ann_Folkeskolen nr 18_Engelsk portal mellemtrin_210x285.indd   1 02/10/12   10.56

n
r

. 1
8

 /
 1

1
. o

k
t

o
b

e
r

 2
0

1
2

 /
 f

o
l

k
e

s
k

o
l

e
n

.d
k

18

Nyt håNdværksfag
4.d på Skelgaardsskolen har hånd-
værk og design. Læs om og tilmeld  
dig et nyt fagligt netværk for lærere.
Side 30

Lærer på tre år
Der var rigelig tid til at klare alle fire  
års læreruddannelse på tre år, fortæller 
studerende.
Side 8

I gabestokkeN
17 skoler blev  i otte dage hængt ud af Ministeriet 
for Børn og Undervisning som Danmarks dårligste 
skoler, indtil Christine Antorini undskyldte. 
Side 6

Studerende bag
eget valgfag

to studerende på læreruddannelsen i skive går 
foran for at udnytte tiden bedre og lære mere.  

Med fokus på lærerjobbets praktiske dimension  
har de oprettet de studerendes Valgfag.
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»Der var simpelthen 
ikke nok at lave«,

 fortæller to studerende, som har 
klaret læreruddannelsen på tre år.

Værdikampen
om folkeskolen står 
mellem kontrol og til-
lid, mener professor 
Per Fibæk Laursen, 
Institut for Uddan-
nelse og Pædagogik 
(DPU).  

12

  

 

portræt

StuDerenDe  
tager Sagen  
i egen hånD  

Lærerstuderende Marie Uth og  
Ditte Nielsen vil have den bedst  

mulige uddannelse på Læreruddannelsen 
i Skive. De vil udnytte tiden bedre og har 
oprettet De Studerendes Valgfag, som er 

en stor succes. Uddannelsesminister  
Morten Østergaard svarer på kritik af  

læreruddannelsen. 

4 /  f o l k e s k o l e n  /  1 8  /  2 0 1 2

Vær med til at sælge årets  
UNICEF julemærker og deltag i konkurrencen 

om at få UNICEF ambassadørerne 
Bubber, Pjerrot eller Mek Pek på besøg 

i netop jeres klasse!

I hjælper verdens børn og tjener på samme  
tid penge til klassekassen. 

Et ark koster 30 kroner, og for hvert ark 
I sælger, kan I selv beholde 8 kroner. 

I tjener altså 200 kroner, hvis hver elev
 i en klasse på 25 sælger bare et enkelt ark.  

Hvis I har fået bestilt for mange, er der fuld returret  
på dem, I ikke har fået solgt. 

Læs mere på www.unicef.dk/julemærker

Bestil UNICEFs julemærker på 
kontakt@unicef.dk eller ring til 35 27 38 00 

Skal jeres næste 
vikar hedde Bubber, 

Pjerrot eller Mek Pek?

UNICEF Danmark 
Pakhus 48, Sundkaj 9, 1. 
2100 København Ø 

136677 p04-05_FS1812_indhold.indd   4 08/10/12   15.44



à   Oversigt

Aktualiseret
Otte dage i gabestokken .........................../  6

Læreruddannet på tre år .........................../  8

Folkeskolen.dk ..................................../  10

Portrætteret
Lærerstuderende på  
meningsfuld mission ................................./  12

Konfronteret ......................................../  19

Lærer til lærer ...................................../  20

Debatteret
Kronik: Lærerens lederskab 
mod mobning ............................................../  22

DLF mener: Emil i skole! .........................../  24

Læserbreve ................................................../  25

Interviewet
Dannelse eller kompetence?  
– en pseudo-diskussion ............................/  28

Fagligt netværk
Håndværk og design giver  
nye muligheder .........................................../  30

Ny viden/spot ...................................../  32

Publiceret
God, indholdsrig og lidt rodet .................../  36

Teori om det praktiske .............................../  37

Korte meddelelser .........................../  38

Job og karriere .................................../  39 

Stillinger ................................................./  39

Bazar ........................................................./  47

Uskolet...................................................../  50

30

Modernisering af håndværksfagene
Det giver håndarbejdslærer Pernille  

Bennedbæk og sløjdlærer Mie Crillesen 
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håndværk og design. Men det er en klar 
forbedring af fagene, mener de.
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Uden forvarsel oplevede de 
ansatte på 17 folkeskoler at blive 
hængt ud som Danmarks dårlig-
ste skoler af Ministeriet for Børn 
og Undervisning. En uge efter blev 
listen trukket tilbage.

Otte dage i gabestokken

aktualiseret

6 /  f O l k e s k O l e n  /  1 8  /  2 0 1 2

 Mandag den 24. septeMber  om eftermid-
dagen sender Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen en 
mail til hoved-mail-adressen i 12 kommuner. 
I mailen står, at en eller flere af kommunens 
skoler viser »tegn på vedvarende dårlig 
kvalitet«. Vedhæftet er en rapport med 17 
navngivne skoler. 

 tirsdag den 25. septeMber  bliver listen 
over de 17 skoler offentliggjort på uvm.dk. 
Folkeskolen.dk’s journalister ringer til lederne 
på flere af listens skoler. De har intet fået at 
vide om, at deres skole ville blive offentlig-
gjort som en af Danmarks 17 dårligste. Men 
nogle af dem vil gerne udtale sig – for eksem-
pel viceskoleleder på Hanstholm Skole Søren 
Ottosen. 

»Jeg synes ærlig talt, det er fattigt at udar-
bejde den liste«, siger han. »Listen er udarbej-
det på baggrund af resultaterne fra de sidste 
års afgangsprøver, og når man her går ind og 
måler på et meget smalt område i dansk og 
matematik, så synes jeg egentlig, det er den 
metode, der er noget galt med. Jeg ved, at 
vores skole gør en god indsats med at skabe 
unge, som tror på sig selv og ved, at de har 
nogle kompetencer, de kan bruge til noget«.

 Onsdag den 26. septeMber  skriver me-
troxpress.dk: »Se listen over landets dårligste 
folkeskoler«.

 tOrsdag den 27. septeMber  breder listen 
sig i netmedier, tv og aviser. For eksempel 
præsenterer Ekstra Bladet på forsiden »Dan-
marks værste skoler«. Ministeriets udhæng-
ning af 17 navngivne skoler vækker forargelse 
blandt politikere og organisationer. Danmarks 
Lærerforening, Skolelederforeningen og 
Københavns socialdemokratiske skoleborgme-
ster skriver et fælles protestlæserbrev: »Rang-
listerne er ikke blot uretfærdige og forældede, 
de er faktisk også skadelige«, skriver de. »Det 
bliver op ad bakke for de skoler, der nu er 
blevet udstillet i en offentlig gabestok«. 

 Fredag den 28. septeMber  kontakter flere 
af skolerne både medier og Kvalitets- og Til-
synsstyrelsen – de er helt uforstående over for, 
at deres skole er havnet på en sådan liste. Det 
gælder for eksempel Uddannelsescenter Ny-
gård, som er et 10.-klasse-center og alligevel er 
på en liste over skoler med dårlige resultater 
ved 9. klasses afgangsprøve. Skolen har på 9. 
klassetrin kun en meget lille specialklasse for 
elever med indlæringsvanskeligheder. 

»Vi finder det foruroligende, at nuværende 
og kommende elever og forældre til elever i 10. 
klasse kan finde deres skole på listen blandt de 
17 dårligste skoler, når sandheden er, at elever 
på 10. klassetrin til 10.-klasse-prøven på Ud-
dannelsescenter Nygård klarer sig aldeles glim-
rende«, skriver skoleleder Mona Schleppegrel.

TeksT 
Karen  ravn,  Jennifer  Jensen   
og  Jesper  nørby 

troxpress.dk: »Se listen over landets dårligste 
folkeskoler«.

dannelsescenter Nygård klarer sig aldeles glim
rende«, skriver skoleleder Mona Schleppegrel.

Støt  Foreningen  |  Hammershusvej  8 b  |  7400  Herning
Telefon:  29  71  62  97  |  mail:  info@stoetforeningen.dk

Tjen  penge  til  klasseklassen  og  støt   
samtidig  velgørende  organisationer  
ved  salg  af  lodsedler.

I  kan  bl.a.  sælge  lodsedler  for: 
·  Familier  med  kræftramte  børn
·  Røde  Kors 
·  KFUMs Idrætsforbund

Ingen  risiko  og  investeringIngen  risiko  og  investering
I  tjener  hele  10  kr.  pr.  solgt  lod!I  tjener  hele  10  kr.  pr.  solgt  lod!

Tjen  fra  

5.000 - 50.000 kr. 
               til  klassekassen

I  tjener  hele  10  kr.  pr.  solgt  lod!I  tjener  hele  10  kr.  pr.  solgt  lod!

I  får  fuld  returret  på  usolgte  lodsedler
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Ved deltagelse i konkurrencen kan vindes kr. 3.000 til klasse-kassen. Første konkurrence løber 
fra 1/9-12 – 31/12-12 og anden konkurrence fra 10/1-13 – 31/5-13.

fra 1/9-12 – 31/12-12 og anden konkurrence fra 10/1-13 – 31/5-13.

konkurrence fra 10/1-13 – 31/5-13.

konkurrence fra 10/1-13 – 31/5-13.

konkurrence fra 10/1-13 – 31/5-13.

»Vi har lært om hvilke opvarm-

ningsformer, der er gode for  

vores miljø« ElEv i 7. klassE

Vil du sætte fjern-
varme på skemaet?

Fjernvarmeskolen.dk  

- et gratis undervisningsmateriale 

målrettet 7.-9. klasse.

Energi og forsyning fylder både på 
den globale politiske dagsorden 
og på undervisningsplanerne for  
folkeskolen. Derfor tilbydes nu et 
gratis undervisningsmateriale, der:
 

  Beskriver forskellige  
energikilder

  sætter energien i et  
miljøperspektiv

  Giver indblik i CO
2
 og  

global opvarmning

  Gør eleverne klogere på,  
hvad fjernvarme er

  Forklarer, hvordan fjernvarme 
bliver produceret

  lærer eleverne at bruge  
energien fornuftigt

  Opfylder specifikke trinmål i 
naturfagene for 7.-9. klasse

 
Materialet kan gennemgås på to 
måder: et kort forløb på 2 lektioner; 
et tværfagligt forløb på 12-14 lektio-
ner. Desuden er der indlagt filmklip, 
øvelser, quiz og spil/konkurrence. 

 FIF Marketing, Merkurvej 7, 6000 Kolding,  
tlf. 76308000, fif-marketing.dk

f O l k e s k O l e n  /  1 8  /  2 0 1 2  /  7 

Det er også først fredag formiddag, at 
folkeskolen.dk får svar fra børne- og under-
visningsminister Christine Antorini på de 
spørgsmål, redaktionen har stillet hende, her-
under om hun har ændret holdning til rang-
lister over skoler. Hun oplyser blandt andet: 
»Når regeringen fremlægger udspil til løft af 
folkeskolen senere på året, vil vi komme med 
forslag til en ny måde at arbejde med faglig 
udvikling på skolerne på. Vi vil i langt højere 
grad lægge vægt på, hvordan vi kan under-
støtte fagligt udfordrede skoler sammen med 
kommunerne og de berørte skoler«.

Fredag aften sender ministeriet en pres-
semeddelelse ud via Ritzaus Bureau. Fire af 
skolerne, herunder Uddannelsescenter Ny-
gård, burde slet ikke have været på listen: » Jeg 
vil gerne beklage over for de berørte skoler og 
kommuner, at de på et fejlbehæftet grundlag 
er blevet udtrukket i screeningen«, siger Chri-
stine Antorini.

 tirsdag den 2. OktOber  om aftenen 
trækker ministeriet hele listen tilbage, fordi 
det viser sig, at der er problemer med hele 
datagrundlaget.

»Det er helt uacceptabelt, og jeg har der-
for bedt Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om at 
trække rapporten tilbage. Jeg beklager dybt, 

at skolerne og kommunerne er blevet hængt 
ud på denne her måde i medierne, og jeg 
har givet hver enkelt en undskyldning«, siger 
børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini i en pressemeddelelse.

Folkeskolen har spurgt Kvalitets- og Til-
synsstyrelsen om, hvad det er, der er galt 
med datagrundlaget, og om det har konse-
kvenser for nogle af de andre statistikker, der 
ligger på uvm.dk – for eksempel over karak-
tergennemsnit, socioøkonomisk reference 
eller overgang til ungdomsuddannelser. Ved 
bladets deadline havde vi endnu ikke fået 
svar. 
kra@dlf.org, jje@dlf.org, jnb@dlf.org

Jeg beklager dybt,  
at skolerne og  
kommunerne er  
blevet hængt ud  
på denne her måde  
i medierne. 
Christine Antorini,
undervisningsminister  

synsstyrelsen om, hvad det er, der er galt 
med datagrundlaget, og om det har konse
kvenser for nogle af de andre statistikker, der 
ligger på uvm.dk – for eksempel over karak
tergennemsnit, socioøkonomisk reference 
eller overgang til ungdomsuddannelser. Ved 
bladets deadline havde vi endnu ikke fået 
svar. 
kra@dlf.org, jje@dlf.org, jnb@dlf.org
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peter pilely og sira Kjeldal 
manglede udfordringer, så de  
lagde i stilhed en plan.

»Tirsdag eftermiddag startede weekenden«, 
fortæller Peter Pilely. Han havde undervisning 
mandag og tirsdag, resten af ugen skulle han 
selv fylde ud. 

»Det var alt for uambitiøst. Selvfølgelig var 
der noget at lave, men alt for lidt. Og der var 
stort overlap mellem første og andet år«.

Hans medstuderende Sira Kjeldal kedede 
sig også. For lidt undervisning og for mange 
studietimer uden underviser. 

»Selvfølgelig kunne jeg selv have fundet på 
noget. Ingen forhindrer en i at arbejde mere. 

Men det ville have været rart med inspiration 
fra undervisernes side – hvad giver mening at 
læse og arbejde med ud over?«

Derfor undersøgte de muligheden for at 
klemme fjerde års pensum ind på tredje år.

Hemmeligt projekt
Peter Pilely og Sira Kjeldal havde linjefag i 
matematik og henholdsvis fysik/kemi og geo-
grafi. En særlig ordning gav mulighed for at få 
godkendt et års fuldtidsarbejde i folkeskolen 
som fjerdeårspraktik. Det sidste linjefag, 
samfundsfag, tog de som fjernstudium i Nørre 
Nissum. Og bacheloropgaven fik de flyttet 
til sommerferien. Så midt i august kunne de 
kalde sig lærere.

De to studerende søgte med vilje dispen-
sationerne på forskellige kontorer, fordi de 
frygtede nej, hvis nogen opdagede deres 
plan. Og de oplevede heller ikke ros, da de fik 
afslag på at få den korte studietid noteret på 
eksamensbeviset.

TeksT pernille  aisinger

fOTO simon  Jeppesen

Læreruddannet på tre år

Læs mere om den nye studieaktivitetsmodel 
på folkeskolen.dk

Læs også artiklen »Studerende på menings-
fuld misision« side 12.

År
ga

ng
: 

1. 
2. 

3.

peter pilelys tiMer Med undervisere

=14 timer

=15 timer

=12 timer

matematik: 7                    pædagogik: 3           kLm: 4

Fysik/kemi: 5              pædagogik: 3           psykoLogi: 3             matematik: 4

Fysik/kemi: 6                              matematik: 3            didaktik: 3

Uddannelsesleder Martin Søland Klausen 
har kun pæne ord at sige om de to studeren-
de. Men han understreger, at deres studiefor-
løb virkelig er undtagelsen.

»Langt de fleste studerende skal stå på 
tæer, og sådan skal det også være«.

Men progressionen er vigtig. Man kan ikke 
tilegne sig de nødvendige lærerfærdigheder ved 
at bestå alle eksamenerne samtidig. Desuden 
sker der mange erkendelsesprocesser i løbet af 
bachelorprojektet. Han ville gerne skabe endnu 
flere udfordringer, men ikke sætte timetallet op.

»Det er et studium, og de har dobbelt så 
mange timer som på universitetet. Når stude-
rende her siger, at niveauet ikke er højt nok, 
lytter vi selvfølgelig, og måske skal nogle af 
underviserne blive endnu bedre til at udfor-
dre de studerende. Men at hæve timetallet til 
25 ville være en katastrofe«.

Martin Søland Klausen glæder sig til at styrke 
dygtige studerende, når der i den nye lærerud-
dannelse bliver plads til talentforløb. Og han 
fortæller, at Læreruddannelsen i Aarhus arbej-
der med en studieaktivitetsmodel, som skal 
tydeliggøre kravene til undervisere og studeren-
de, så studerende bliver udfordret maksimalt. 

Peter Pilely synes, at han har fået det ud af 
læreruddannelsen, den kunne give.

»Jeg har fået lige så meget ud af samfunds-
fag som af fysik/kemi. Og i mit års arbejde i 
skolen har jeg haft mentorordning og vejled-
ning og mange flere timer, end jeg ville have 
haft i praktikken«. 

Sira Kjeldal kan godt se argumenterne 
mod at gøre, som de har gjort, men er også 
tilfreds med sit valg.

»Jeg vælger at tro på, at man får mere ud 
af timer i klassen med en kompetent under-
viser end ved selvstudium. Men jeg fortryder 
intet, for det ville ikke være værd at bruge et 
helt år mere på«.

Peter Pilely blev ansat på en efterskole, før 
han blev færdig. Sira Kjeldal læser videre på 
Læring og forandringsprocesser på Aalborg 
Universitet. 
pai@dlf.org

Peter Pilely og Sira Kjeldal har ikke rent begravet sig i studierne, selv om de har klaret læreruddannelsen på tre år. De har 
også nået seks ugers praktik i Grønland, ferie, studieaktivt arbejde og socialt liv.
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lærere står til at  
miste dagpengeretten
Frem mod sommerferien står 500 
lærere til at miste retten til dag-
penge. Næsten halvdelen er yngre 
lærere, der slet ikke har nået at få 
fodfæste på skolerne. 

»Det er svært at få et lærerjob, 
for der er ikke ret mange job at få. 
Det betyder, at hvis man lige har 
taget sin uddannelse eller er en af 
dem, der er blevet afskediget, så 
er det svært at få foden indenfor 
igen. Derfor er det vigtigt, at vi får 
nogle håndtag til at gøre noget ved 
det«, siger formand for Lærernes 
A-kasse Gordon Ørskov Madsen.

Retten til dagpenge blev 1. 
juni 2010 nedsat fra fire til to år. 
Det betyder, at lærere, der er ble-
vet ledige efter den dato, kun kan 
modtage dagpenge i to år.

500

Næsten halvdelen  
af lærerne har meldt  
sig ud af efterløns
ordningen

Træk dine penge ud af efterløns-
ordningen senest den 1. oktober, 
så skal du ikke betale skat af dem! 
Sådan lød opfordringen fra rege-
ringen i forbindelse med tilbage-
trækningsreformen.

Hele 24.728 af landets 
60.000 lærere har sagt ja tak, 
oplyser Lærernes A-kasse. Det er 
især yngre lærere, der har meldt 
sig ud af efterlønsordningen.

»Men man kan egentlig godt for-
stå det. Tilbagetrækningsreformen 
udhuler efterlønsordningen, og må-
ske bliver den endnu mere udhulet 
om fem eller ti eller 20 år. Det kan 
ingen vide sig sikker på«, siger Gor-
don Ørskov Madsen, der er formand 
for Lærernes A-kasse og desuden 
formand for overenskomstudvalget i 
Danmarks Lærerforening.

Folkeskolen var et bærende element i stats-
minister Helle Thorning-Schmidts åbnings-
tale. To lærere manglede dog konkrete bud 
på, hvordan visionerne skal opnås.

»Hjertet i vores folkeskole er lærerne. Det 
er lærerne, der får skolen til at leve og bør-
nene til at lære. De fortjener respekt for deres 
arbejde. For fagligt stærke og motiverende 
lærere er afgørende for, at vores børn bliver 
dygtige og bliver rustet til livet efter skolen. 
Derfor er mit svar også, at børn og lærere skal 
tilbringe mere tid sammen på skolen«, sagde 
Helle Thorning-Schmidt i sin åbningstale. 
Hun beskrev derefter, hvordan trettenårige 
Emils skoledag skal se ud i fremtiden.

Lærernes formand Anders Bondo var 
overordnet positiv over for ministerens tale 
og ros til lærerne. Men han savnede, at hun 
havde talt om inklusionsopgaven. Flere timer 
er heller ikke nok i sig selv.

»Det er så afgørende, at man ikke bare 
snakker antal timer, men kvaliteten af den 
undervisning, eleverne får. Vi skal sikre, at 
eleverne møder den engagerede lærer, som 
statsministeren også taler om, der har haft 
tid til at forberede en undervisning, som ta-
ger udgangspunkt i, hvor eleverne er«.

Hvordan får man kvalitetstid?
Lærer på Brørupskolen i Vejen og kredsbe-
styrelsesmedlem i Vejen Lærerkreds Anja 
Overlund syntes, statsministeren var meget 
overfladisk. Hun savnede konkrete bud.

»Hvis det skal være kvalitetstid, så kræ-
ver det, at du har mulighed for at få forbe-
redt noget ordentligt, så du kan finde ud af, 
hvad eleverne har brug for. Det holder ikke i 
længden, hvis vi bare skal have noget tid til 
at gå sammen«, siger læreren.

Heine Rasmussen, lærer på Hastrupsko-
len i Køge og næstformand i Lærerkredsen 
for Køge og Stevns, er enig. De ville også 
gerne have hørt, hvordan et øget samarbejde 
med pædagogerne skal foregå. Og at Emils 
skoledag skulle være fremtid, kan de ikke 
genkende.

»Jeg tænkte egentlig, at mange af de 
ting, hun nævnte, allerede bliver gjort rundt 
om på skolerne. Hun nævner, at man kan 
flytte matematikken ind på værkstedet, men 
jeg tror, der er masser af lærere, som inddra-
ger praksis i deres fag eller tager ud af klas-
selokalet«, siger Heine Rasmussen.  

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

Vær mere  
konkret, Helle

Lærere:
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Læs flere 
nyheder på:

• Dansklærerforenin-
gen frygter forringet 
danskfag i lærerud-
dannelsen

• Social arv slår kraf-
tigt igennem hos 
15-årige

• Center for Ludo-
mani: Spil med om-
tanke

• Svenske lærere får 
mulighed for at gøre 
karriere i skolen

• Australsk ADHD-gu-
ru rådgiver om inklu-
sion i ny kortfilm

Mette Frederiksen: 
Langtidsledige skal i 
arbejde inden nytår

Folketingspolitikerne var i 
sidste uge inviteret til nytårs-
middag på slotspladsen ved 
Christiansborg af DLF og ni 

andre faglige organisationer. 
Formålet var at komme i dialog 
med politikerne om ledige, der 
står til at miste dagpengeret-
ten ved årets udgang.

Slut med  
»skolebiblioteket«

Kun nørder havde hørt om in-
ternettet, da den gældende be-
kendtgørelse for skolebiblioteker 
blev skrevet i 1995. Nu er et ud-
valg i gang med at tale om ind-
holdet af en ny bekendtgørelse 
– og den kan ende med at blive 
uden ordet »skolebibliotek«.

Formanden for Danmarks 
Skolebibliotekarer C.C. Rasmus-
sen er ret overbevist om, at et 
nyt navn bliver en af ændringer-
ne i en ny bekendtgørelse - for 
eksempel navnet læringscenter. 
Og dem, der arbejder der, kunne 
man så for eksempel kalde læ-
ringsvejledere. Det afgørende er, 
at omdrejningspunktet er lære-
midler, og at det, der foregår, er 
undervisning af elever, vejledning 
og rådgivning af kolleger.

KL vil skrotte lærernes  
arbejdstidsaftale
KL vil have, at læreren skal aftale sin arbejdstid  
direkte med skolelederen. 

KL ønsker et opgør med, at de lokale kredse ind-
går aftaler med kommunerne om lærernes arbejdstid. 
I stedet skal det være skolelederen, der aftaler med 
den enkelte lærer, hvordan arbejdstiden skal skrues 
sammen. 

»Det er dybt indgribende i den lokale ledelsesret, 
at anvendelsen af lærerens arbejdstid tilrettelægges 
i aftaler. Og det blokerer for skolernes handlerum til 
at udvikle og forny undervisningen«, skriver formand 
for KL Erik Nielsen og formand for KL’s løn- og per-
sonaleudvalg Michael Ziegler i en kronik i Jyllands-
Posten, før kommunerne opstiller overenskomstkrav.

Lærernes formand Anders Bondo kalder situatio-
nen ekstrem og meget alvorlig. 

»Derfor skrev vi også et brev til statsministeren fra 
vores kongres. Den gevinst for folkeskolen, som kom, 
da vi indgik den fleksible aftale, vi arbejder med nu, 
risikerer at forsvinde. Det har KL valgt at ignorere«.  

F O L K E S K O L E N  /  1 8  /  2 0 1 2  /  11 

Fællesbad efter idræt er til debat i medier-
ne, fordi nogle skoler oplever, at deres elever 
er for blufærdige. Sex og Samfund mener, 
det er en naturlig pubertetsreaktion, som 
kan afhjælpes ved at tale om det. 

»Mange bliver ved pubertetens 
start usikre på, om deres krop ser 
rigtig ud. De sammenligner sig 
med andre, men har samtidig ikke 
noget begreb om, hvordan al-
mindelige kroppe ser ud. Deres 
idealer stammer fra mediebil-
ledet, som ofte fremstiller 
særlige typer af kroppe som 
’normen’. På grund af medi-
erne er der også flere unge, 
der har fået en ide om, at 
de kan ændre deres krop 
enten plastikkirurgisk eller 
medicinsk«, siger Jeppe 
Hald fra Sex og Samfund.

Bad efter idræt:  
»Blufærdigheden skal tales væk«

Folkeskolen.dk har live-tweetet fra de to  
seneste samråd om folkeskolen. Følg live-tweets på  
à  twitter.com/folkeskolenlive 

Michael Ziegler.
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Efter et år som lærerstuderende på Lærerud-
dannelsen i Skive var der stadig noget helt 
basalt, som 21-årige Marie Uth Sørensen var 
usikker på. Livet eller i hvert fald meningen 
med det. På Vesterbølle Efterskole, hvor hun 
gik i 8. og 9. klasse, var hun vant til, at døren 
ind til lærerværelset var åben, hvis bare ele-
verne gad tage i håndtaget. Så det gjorde hun 
også her. Tog fat om håndtaget på døren til 
uddannelsesleder Jens Godiksens kontor. Han 
måtte være manden at tale med. Da Marie 
Uth igen tog fat om håndtaget, denne gang 
for at lukke sig selv ud, var hun ikke længere 
i tvivl. Meningen med livet er slet og ret at få 
det bedste ud af det. Intet andet.

De usikre tanker havde hun også taget ved 
hornene godt et halvt år forinden. Kort før 
sommerferien 2011 var en stigende frustration 
over studiet nået til et niveau, hvor Marie Uth 
som så ofte før måtte gøre noget. Et eller an-
det. En anden dør skulle på det tidspunkt vise 
sig at lede frem mod det, der i dag er kendt 
som De Studerendes Valgfag eller DSV blandt 
uddannelsens studerende og ansatte. Det var 
lektor i dansk Mette Søgaard Andreasen, der 
dengang agerede vejleder. Senere kom prak-
tikkoordinator Thomas Thorning til. Marie 
Uth kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor 
der ikke var flere undervisningstimer til de 
studerende. Sådan havde de fleste af hendes 
medstuderende det også. Desuden var hun 
stadig i tvivl om, hvorfor hun overhovedet 
ville være lærer.

Et nødvendigt overgangsritual
»Vi havde ikke lært at studere selv. Vi var 
stadig elever, og det var lidt et problem, at vi 
ikke fik mere at vide om, hvordan man stu-
derer. Desuden var der mange af vores med-
studerende, der efterlyste mere fokus på de 
praktiske aspekter af det at være lærer. Ting, 
som der ikke er så meget fokus på i undervis-
ningen«, fortæller Marie Uth. »Nu arbejder 
vi med De Studerendes Valgfag, fordi vi også 
selv tror, vi bliver bedre lærere af at stå for 
det. Det er også en form for selvstudium«. 

Det med lærergerningen fandt hun hurtigt 
ud af. Det drejede sig om at give noget mere 

end bare viden videre og hjælpe andre med 
at få det bedste ud af livet. Men at engagere 
sig i sit studium på en helt anden måde, end 
hun og de andre studerende var vant til – der 
måtte noget helt nyt til. Turen mod et nyt 
initiativ gik hurtigt helt til tops. Uddannelses-
leder Jens Godiksen skulle involveres. 

Og det var sådan, Marie Uth en dag før 
sommerferien og med udsigt til en tom ka-
lender for første gang befandt sig foran ud-
dannelseslederens dør. 23-årige Ditte Nielsen, 
valgfagets anden bagmand, stod i nærheden. 
De kendte hinanden. Gik på flere hold sam-
men og diskuterede ofte studiet – og det gerne 
om fredagen i studiestedets flisebeklædte café 
i kælderen. Men Ditte Nielsen blev først for 
alvor involveret, da Marie Uth tog fat i hende. 
Hun skulle gribe håndtaget. Hun skulle med 
ind på kontoret til Jens Godiksen, og hun skul-
le ende med at bruge hele den sommerferie 
på at udarbejde planen og strukturen for De 
Studerendes Valgfag sammen med Marie Uth.

På toppen af isbjerget
Knap halvandet år senere er det blevet DSV-
dag – en mandag eftermiddag. »Velkommen, 
alle sammen«, råber Marie Uth Sørensen til 
de mange fremmødte studerende, der kort 
forinden er blevet krydset af. Temaet for 
dagens valgfag er konflikthåndtering. Det er 
lektor og ph.d.-stipendiat Mette Molbæk, der 
står for dagens undervisning ved det over-
vældende lærred i bunden af det sekskantede 

Lærerstuderende på  
meningsfuld mission
To studerende gør en forskel for hele Læreruddannelsen i Skive. Marie  
Uth Sørensen og Ditte Nielsen tog frustrationerne over undervisnings-
mængden i egen hånd og skabte De Studerendes Valgfag, DSV. Nu  
taler uddannelseslederen om en kulturændring.

Et frivilligt valgfag for de lærerstuderende på Lærer-
uddannelsen i Skive. Valgfaget blev oprettet i skoleåret 
2011/2012 efter idé af lærerstuderende Marie Uth 
Sørensen og Ditte Nielsen. Cirka en tredjedel af ud-
dannelsens 425 studerende er tilmeldt valgfaget, der 
finder sted hver mandag i læreruddannelsens lokaler. 
Undervisningen varetages af både interne og eksterne 
undervisere. Fokus er på de praktiske dimensioner af 
lærerjobbet.

De Studerendes Valgfag

TeksT KaSPEr  StougaarD  anDErSEn

foTo Simon  JEPPESEn

Marie Uth Sørensen (til venstre) og Ditte 
Nielsen står sammen – både som initiativ-
tagere til De Studerendes Valgfag, og når de 
om tre uger sætter sig ind i et fly for at tage 
deres sidste praktikforløb i Ghana.
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auditorium. Videoer med lærer Birthe Jason, 
der forklarer konflikttrappen og girafsprog 
for en klasse mindre elever. Et diasshow med 
et isbjerg i midten, der anskueliggør forskel-
len på synlig adfærd og indre liv. Det synlige 
er blot toppen. Praktiske eksempler fra og 
på den lærerhverdag, som de fremmødte og 
resten af uddannelsens studerende bliver en 
del af – lige om lidt.

Marie Uths synlige adfærd forplanter sig 
ud i armene, når hun taler, mens hun og 
makkeren Ditte Nielsen sidder der i et reolaf-
grænset hjørne af Studiezonen – et andet af 
de studerendes initiativer. Ditte Nielsen er 
mere afventende og rolig, også selvom snak-
ken og Marie Uths fagter kredser om de tiltag, 
de begge arbejder hårdt og stædigt for at 
sætte i søen. Marie Uth arbejder i sin fritid på 
en institution for folk med Downs syndrom. 
Ditte Nielsen arbejder i en lokal bowlinghal.

Det heldige sammentræf
»Det var måske lidt en tilfældighed, at det 
lige blev Ditte, der kom med mig ind på Jens’ 
kontor. Men hun er utroligt god til at struktu-
rere og organisere, og det har virkelig været 
nødvendigt. Det er dejligt at have hende 
med, for hun har så meget styr på tingene«, 
siger Marie Uth og kigger smilende over på 
veninden og samarbejdspartneren. Ditte nik-
ker. DSV har nemlig ikke altid nydt den store 
succes, initiativet nyder for tiden. Det første 
år var præget af idealisme – det måtte være 
op til de studerende at møde op. »Vi havde en 
forhåbning om, at folk ville dukke op af egen 
fri vilje«, forklarer de. Men dukke op var der 
desværre ikke mange, der gjorde.

»De studerende vidste jo stadig ikke, hvad 
det ville sige at være studerende«, siger Ditte 
Nielsen, der desuden fortæller, at hun i sin tid 
faktisk advarede Marie Uth mod at have for 
høje forventninger til fremmødet i valgfagets 
første leveår. 

Der skulle struktur til, fortæller makker-
parret. Ditte Nielsens struktur i samarbejde 
med Marie Uths iver og de nu tre andre stu-
derende, der tilsammen udgør folkene bag 
DSV. Det praktiske haltede i det første år, men 
selv efter at have indført forhåndstilmelding 
og protokol – to af elevtilværelsens mest na-

gelfaste holdepunkter – er der flere deltagere 
end nogensinde før. Det spænder fra cirka 
70 til godt over 100 deltagere hver mandag. 
En tredjedel af stedets studerende er tilmeldt 
faget. Sygdomsramte studerende er endda så 
høflige at melde deres fravær på fagets velbe-
søgte Facebook-væg. De to lærerstuderende 
har svært ved at få armene ned.

man griber boldene selv
Det er ikke kun det ugentlige valgfag, der 
begejstrer Marie Uth Sørensen og Ditte Niel-
sen. Man reder sig ikke en seng af laurbær 
og nyder status quo som studerende her 
på stedet. Det er ikke ensbetydende med, 
at arbejdsgrupperne bag de mange forskel-
lige initiativer udelukkende er duetter eller 
soli. Alle skal kunne være med, fortæller 
Marie Uth. Det gælder, når det drejer sig 
om indretningen af Studiezonen, der tjener 
som en form for læsesal/bibliotek/intimt 
undervisningslokale i den sænkede stueetage 
ved siden af studiecaféens bar og bordfod-
boldborde. Det gælder også andre initiativer 
som Friluftslærer, der er en særlig studen-
terdrevet linje for de lærerstuderende, der 
nyder at tage eleverne og sig selv med ud i 
naturen. Eller det nys oprettede skoleband 
og kor, som semesterets musikfagligt stude-
rende har stablet på benene. For slet ikke at 
tale om det utal af råd, udvalg og foreninger, 
som de studerende bliver opfordret til at 
deltage i.  

»Man er her for at tage en uddannelse, 
ikke for at få én«, siger Marie Uth. Ditte Niel-
sen nikker igen.

»Jeg tror ikke, at flere undervisningstimer 
nødvendigvis er en god ting. Det er lidt lige-
som at tage kørekort. Du lærer også først for 
alvor at køre bil, når du har taget det«, siger 
hun. Marie Uth gør hendes sætning færdig. 
Det sker ofte, at den ene eller den anden part 
udfylder hinandens talepauser.

»Men det er problematisk, hvis man ikke 
bliver støttet og undervist i, hvordan man så 
bliver en selvstændig studerende«.

Fuld støtte ovenfra
Uddannelsesleder Jens Godiksen og resten af 
uddannelsens ansatte er mildest talt begej-

De fem lærerstuderende i styregruppen bag De Stude-
rendes Valgfag står for alle aspekter af fagets virke. Her 
er det Iben Toft Nielsen (bagest til venstre), Mette Ring-
gaard (bagest til højre), Ditte Nielsen (forrest til venstre), 
Marie Uth Sørensen (forrest midtfor) og Morten Kristen-
sen (forrest til højre).

Vi havde ikke lært at 
studere selv. Vi var 
stadig elever, og det 
var lidt et problem, 
at vi ikke fik mere 
at vide om, hvordan 
man studerer«.
 
marie uth Sørensen, lærerstuderende  
på Læreruddannelsen i Skive

Der findes en avis for de nysgerrige og tænk somme. Der findes en avis, hvor 
diskussionen er udfordrende og fordomsfri. 

Her gennemgås de mest presserende emner af landets bedste hoveder. 
Her skaber vi re fleksion. Her sætter vi fremtidens agendaer. Her går vi
til de store spørgsmål med kritisk sans og glimt i øjet. 

Hvis du nogensinde har drømt om at sidde med i et vidensøkonomisk,  
multikulturelt, flerfagligt og dagsordensættende åbent-for-alting-agtigt 
diskussionsfællesskab, så er et abonnement på Information det tætteste,   
du kan komme den drøm i virkeligheden. 

Det er sjovt. Det er alvorligt. Det er vigtigt. 

Ring 70 10 19 30 eller besøg information.dk/4ugergratis

 

  

Prøv
ugergratis
4

PSSST!

136677 p12-19_FS1812_portrætteret.indd   14 08/10/12   13.32



Der findes en avis for de nysgerrige og tænk somme. Der findes en avis, hvor 
diskussionen er udfordrende og fordomsfri. 

Her gennemgås de mest presserende emner af landets bedste hoveder. 
Her skaber vi re fleksion. Her sætter vi fremtidens agendaer. Her går vi
til de store spørgsmål med kritisk sans og glimt i øjet. 

Hvis du nogensinde har drømt om at sidde med i et vidensøkonomisk,  
multikulturelt, flerfagligt og dagsordensættende åbent-for-alting-agtigt 
diskussionsfællesskab, så er et abonnement på Information det tætteste,   
du kan komme den drøm i virkeligheden. 

Det er sjovt. Det er alvorligt. Det er vigtigt. 

Ring 70 10 19 30 eller besøg information.dk/4ugergratis

 

  

Prøv
ugergratis
4

PSSST!

136677 p12-19_FS1812_portrætteret.indd   15 08/10/12   13.32



16 /  f o l k e s k o l e n  /  1 8  /  2 0 1 2

portrætteret

56 %              af de  
lærerstuderende i 

Skive deltager i De 
Studerendes Valg-

fag, DSV.

52 %
af de adspurgte 

lærerstuderende 
ønsker sig flere 

undervisningstimer.

RESEARCH:  Kasper Stougaard Andersen DESIGN:  peterydejensen@gmail.com

fag, DSV.

81 %
af de studerende 

bruger under 37 
timer om ugen på 

deres uddannelse.

HVAD BRUGER DE 
STUDERENDE I SKIVE 

TIDEN PÅ?

»Jeg arbejder 16 timer i ugen, da vi ikke 
har ret mange timer. Jeg synes, DSV er et 
rigtig godt initiativ, og hvis jeg ikke havde 

mit job, ville jeg helt sikkert deltage i 
mange af deres arrangementer!«

»Bruger to-tre timer 
hver uge på DSV«.

»Litteratur, ud over det specifikke 
læreren forventer, vi læser, og stof, der 

har  relevans for linjefagene«.

»Søgen efter 
supplerende viden«.

Svarene er resultatet af en rundspørge 
blandt de studerende i Skive. 79 af de 425 
studerende afgav svar. Uddannelsesleder 
Jens Godiksen oplyser, at de studerende i 
gennemsnit undervises 13 timer om ugen.
De Studerendes Valgfag, DSV, er oprettet af de 
studerende selv og er meget populært.

»Interessante artikler/afprøvning 
af undervisning/refleksion eller 

diskussion over/af undervisning«.
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strede for de mange projekter og initiativer, 
der er spiret frem på stedet de seneste par år. 
Ikke mindst takket være Marie Uth og Ditte 
Nielsen.

»De er ved at skabe en kulturændring på 
stedet sammen med underviserne, når der 
kan sidde trekvart hundrede studerende i et 
auditorium en mandag eftermiddag«, siger 
han. »Der er overordnet en ændret forståelse 
af, at det er relationer ud over undervisnin-
gens kvalitet, der fastholder de studerende. 
Det drejer sig blandt andet om teamsamar-
bejde og inklusion af de studerende. Det de-
mokratiske princip er i højsædet«.

Mette Søgaard Andreasen beskriver Mette 
Uth Sørensen som et energibundt.

»Den energi gør, at hun kan engagere 
andre mennesker. Ditte er måske lidt mere 
realistisk i det og har overblikket. Hun har det 
lange lys på«, siger hun.

Praktikkoordinator Thomas Thorning kal-
der Marie Uth for »et livsstykke, for hvem alt 
kan lade sig gøre«.

»Ditte er lidt mere stille, men lige så bund-
solid«, siger han.

mod nye udfordringer
Man kunne tro, at Ditte Nielsen og Marie 
Uth havde nok i alle deres engagementer på 
studiet i Skive. Ditte Nielsen er da også lidt 
skeptisk, når Marie Uth begynder at snakke 
om, at »man kan, hvad man vil«.

»Man kan ikke det hele. Det kan man må-
ske i din verden, men det kan man bare ikke 
rigtig nogle gange«, siger hun i en venlig, men 
bestemt tone og kigger på Marie Uth. »Hold 
op«, svarer Marie Uth, inden de begge bryder 
ud i latter. 

Faktum er dog, at de to piger sammen 
med fire andre medstuderende nu vil forsøge 
at kunne det hele i den tredje verden. De har 
arbejdet målrettet for at tage deres tredje og 
sidste praktikforløb i Ghana. De vil opleve 
verden og lade sig udfordre af en helt anden 
kultur. I Skive regner Jens Godiksen med at 
kunne følge de studerende på en videoblog. 
Der står den 13. oktober på flybilletterne, 
også selvom det krævede en vis portion af 
Marie Uths overtalelsesevner at få overbevist 
Ditte Nielsen. Hun skulle lige have lidt be-
tænkningstid. Der er langt fra Midtjyllands 
hede til Afrikas gyldne kyst.

»Jeg er lidt nervøs og håber, at de andre vil 
tage sig lidt af mig dernede. Selvom de sik-
kert regner med, at det bliver omvendt«, siger 
Ditte Nielsen. Marie Uth har også sine be-
kymringer. Det er svært at involvere sig i alle 
projekterne på læreruddannelsen, når man er 
8.000 kilometer væk. 

»Selvom jeg er sikker på, at de nok skal 
klare den uden mig derhjemme, så vil jeg 
gerne være med. Det elsker jeg. Det tror jeg, 

vi alle sammen gør. Det er sådan noget lærer-
noget. ’Kom, nu skal jeg lige have styr på 
alting’. Sådan er det«, siger Marie Uth. »Man 
kan ikke redde verden. Eller jo. Man kan 
prøve – én dag ad gangen«. 
ksa@dlf.org

De er ved at skabe 
en kulturændring 
på stedet sammen 
med underviserne, 
når der kan sidde 
trekvart hundre-
de studerende i et 
auditorium en  
mandag  
eftermiddag«.
Jens godiksen, uddannelsesleder,  
Læreruddannelsen i Skive

Iværksætterekspert og professor Torben Bager er le-
der af IDEA Entrepreneurship Centre ved Syddansk 
Universitet. Her fortæller han, hvad der blandt andet 
kendetegner iværksættere som Ditte Nielsen og Marie 
Uth Sørensen:
»Studerende, der sædvanligvis engagerer sig i den 
slags foretagender, er typisk folk, som både kan stude-
re effektivt og udvikle de her projekter. Ofte er der også 
stor optimisme og en lidt naiv tilgang til virkeligheden. 
Man tror på, at noget kan lade sig gøre, selvom meget 
taler imod det. Det er handlingsmennesker og folk, der 
kan lide at organisere og forrette noget«.
»Der er to logikker inden for iværksætteri. Der er den 
kausale og planlæggende logik, som kan være vanske-
lig at bruge, hvis det er meget nyt og komplekst, det 
man gerne vil. Nogle gange har man jo ikke nødvendig-
vis styr på, hvor man skal nå hen fra starten. Her har 
man brug for den anden logik, som man kalder effec-
tuation, som er en mere resursepræget form for logik 
end den kausale logik, vi normalt benytter. Det er den 
handlende og udforskende logik, hvor man interagerer 
med verden og afprøver sine idéer. Man samler allian-
cepartnere og et netværk op undervejs«.

iværksættereksperten

56 %              af de  
lærerstuderende i 

Skive deltager i De 
Studerendes Valg-

fag, DSV.

52 %
af de adspurgte 

lærerstuderende 
ønsker sig flere 

undervisningstimer.
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81 %
af de studerende 

bruger under 37 
timer om ugen på 

deres uddannelse.

HVAD BRUGER DE 
STUDERENDE I SKIVE 

TIDEN PÅ?

»Jeg arbejder 16 timer i ugen, da vi ikke 
har ret mange timer. Jeg synes, DSV er et 
rigtig godt initiativ, og hvis jeg ikke havde 

mit job, ville jeg helt sikkert deltage i 
mange af deres arrangementer!«

»Bruger to-tre timer 
hver uge på DSV«.

»Litteratur, ud over det specifikke 
læreren forventer, vi læser, og stof, der 

har  relevans for linjefagene«.

»Søgen efter 
supplerende viden«.

Svarene er resultatet af en rundspørge 
blandt de studerende i Skive. 79 af de 425 
studerende afgav svar. Uddannelsesleder 
Jens Godiksen oplyser, at de studerende i 
gennemsnit undervises 13 timer om ugen.
De Studerendes Valgfag, DSV, er oprettet af de 
studerende selv og er meget populært.

»Interessante artikler/afprøvning 
af undervisning/refleksion eller 

diskussion over/af undervisning«.

Samarbejdet mellem Ditte Nielsen og Marie Uth er på 
mange måder en balancegang, hvor de hver for sig bi-
drager med deres personlighed og ikke mindst personlige 
engagement.
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Fokus på læring i den digitale verden
Med A Piece of Cake er it integreret i undervisningen. 
Når du køber en bog, får du automatisk adgang til sys-
temets website med interaktive opgaver, film, lyd, 
kopiark og links til både elev og lærer samt opgaver 
til din interaktive tavle.

Har du bog, har du web!
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•   Opgaver til interaktive tavler

•   Cooperative Learning
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konfronteret

�  På�Læreruddannelsen�i�Skive�har�to�stu-
derende�startet�deres�eget�valgfag.�En�
tredjedel�af�de�studerende�har�meldt�sig.�
Hvad�synes�du�om,�at�de�studerende�tager�
sådan�et�initiativ?��
 »Helt grundlæggende synes jeg, at det er su-
per. Man får ikke mig til at gøre det til et pro-
blem, at de studerende er så interesserede i 
deres fag, at de, ud over det der er strukture-
ret på uddannelsen, ønsker at lære endnu 
mere. Men det fritager jo hverken Lærerud-
dannelsen i Skive eller andre professionshøj-
skoler fra ansvaret for at sikre, at der er tale 
om reelle fuldtidsstudier, hvor sådanne aktivi-
teter ligger ud over den arbejdsbelastning på i 
hvert fald 37 timer, som alle vores studier 
gerne skulle rumme. Nogle vil måske se det 
som en indikation af, at der er for lidt under-
visning. Det er vores ambition at øge kvalite-
ten og dermed også omfanget af undervis-
ningen«.

�  Antallet�af�timer�er�næsten�halveret�siden�
slutningen�af�80’erne,�hvor�det�lå�på�25�
timer,�til�nu�hvor�det�er�cirka�13�timer.�Er�
det�nok?
 »Jeg har været rundt at besøge uddannel-
serne og har kunnet konstatere, at der ikke 
har været tilstrækkelig politisk fokus på kvali-
teten. Det kommer der nu. Vi har med finans-
loven lagt op til at sikre gennemsigtighed om, 
hvor mange timer man har. Jeg vil i forbin-
delse med udviklingskontrakterne forpligte 
uddannelserne til at løfte niveauet, ikke 
mindst på læreruddannelsen. Jeg mener, der 
er en kvalitetsudfordring, som ikke alene kan 

opgøres i antallet af timer, men som bestemt 
også handler om antallet af timer«.

�  Når�du�siger,�at�du�vil�forpligte�professi-
onshøjskolerne,�vil�du�gå�så�langt�som�til�
at�forpligte�dem�til�at�give�flere�timer?
 »Der er stor forskel på, hvordan uddannelses-
stederne har indrettet sig. Derfor har profes-
sionshøjskolerne udviklet et redskab til at 
vurdere studieintensiteten. Det bliver en del 
af deres udviklingskontrakter. Jeg vil ikke 
fastsætte en minimumstimetalsnorm, som 
meget hurtigt vil blive et maksimumstimetal.
De studerende går efter at læse der, hvor stu-
dieintensiteten er størst. Hvis vi har gennem-
sigtighed, vil de studerende kunne sige til, 
hvis de ikke oplever, at de går på et fuldtids-
studium. Og unge, der skal til at vælge stu-
dium, kan se, hvor de får mest studieaktivi-
tet«. 

�  Og�hvis�det�med�gennemsigtigheden�viser�
sig,�at�uddannelserne�ikke�leverer�varen,�
hvad�vil�du�så�gøre?
 »Vi har fået et redskab med udviklingskon-
trakterne, hvor vi kan sætte fælles mål og bli-
ve enige om, hvordan vi kommer i den rigtige 
retning. Der bliver kvaliteten i undervisningen 
et af de centralt fastsatte mål. Så har vi en 
anledning til at gå ud de steder, hvor man 
ikke løfter, finde ud af, hvad problemet er, og 
få det løst. Jeg har fuld tiltro til, at det er en 
styringsmodel, der virker«. 

�  Vi�har�også�fået�henvendelse�fra�to�stude-
rende,�som�har�gennemført�uddannelsen�
på�tre�år.�Tyder�de�her�initiativer�ikke�på,�at�
uddannelsen�er�blevet�udhulet?

 »Vi fik en evaluering af læreruddannelsen, 
som viste, at der var udfordringer. Det var 
derfor, vi lavede en ny læreruddannelse. Det 
er omdrejningspunktet i aftalen, at kravene 
til, hvad man skal kunne som lærer, vil blive 
sat op over hele linjen. Men hvis der er nogle, 
også i den nye uddannelse, som kan over-
komme at gøre det på kortere tid, så skal det 
ikke gøres til et problem. Det skal bare stadig 
være sådan, at det, alle skal levere som mini-
mum for at klare sig igennem, er en fuldtids-
indsats«. 

�  En�rundspørge�blandt�lærerstuderende�i�
Skive�viser,�at�80�procent�ikke�bruger�37�
timer�på�studiet.�Er�det�ikke�dig,�der�som�
minister�skal�sikre,�at�det�er�et�fuldtids-
studium?
 »Jo, det er i sidste ende mit ansvar. Men det 
afgørende er, hvordan man tror, at man løf-
ter det. Jeg tror ikke på, at den her udfor-
dring kan løses med tre behandlinger i Fol-
ketinget og et nyt lovforslag. Det skal løftes 
ved at ansvarliggøre professionshøjskolernes 
ledelser. Det er deres pligt, at de studerende 
taber pusten, når de møder ind, fordi studie-
intensiteten er så høj. Frem for som vi hører 
mange steder i dag, at det slet ikke kræver 
en fuldtidsindsats. Det vil vi rette op på, og 
det påtager jeg mig fuldt ansvar for. Men jeg 
vælger mine redskaber med omhu«. 

pai@dlf.org

PERNILLE AISINGER SPørgEr        UddannelsesminisTer morTen ØsTergaard  SVarEr: 

Lærerstuderende fra Skive har startet deres eget valgfag. Uddannelsesminister Morten Østergaard hilser 
initiativet velkomment, men medgiver, at det er hans og professionshøjskolernes ansvar at sikre kvalitet og 
timer nok i uddannelsen. Og hvad mener ministeren om, at nogle studerende nu gør sig færdige på tre år?

»Niveauet skal løftes på læreruddannelsen«
foto: nicky Bonne
foto: nicky Bonne

Læs også »Læreruddannet på tre år« side 8.
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Besøg os på Uddannelsesforum d. 6.-7. nov. 2012
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à folkeskolen.dk

Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

lærer til lærer

Farver og  
symboler hjælper 
Alle børn skal have mulighed for at blive inkluderet i det store fællesskab. PPR i Greve har samarbejdet  
med skolefritidsordningen Hedely om at skabe tydelige rammer for alle børn.

TeksT 
MAi BluMe KloK 
specialundervisningskonsulenT,  
pædagogisk psykologisk rådgivning, greve

når man i dag træder ind i skolefritidsordningen 
Hedely, bliver man mødt med røde skildpadder, 
gule sommerfugle og grønne smiley-mænd, og 
ved indgangen hænger to tavler med symboler 
og billeder. Her kan børnene »læse«, hvilke reg-
ler der gælder i de forskellige rum, hvad der sker 
rundt omkring i skolefritidsordningen, og hvor 
de voksne befinder sig. Børnene er helt med på, 
hvad symbolerne og tavlerne betyder, og de vil 
meget gerne svare, når man spørger dem. 

en dreng fortæller glad: »rød betyder, at man 
skal gå langsomt, gul betyder, at man må gå 
hurtigt, og grøn betyder, at man må tale højt og 
larme«. 

og en pige fortæller ivrigt og stolt, hvad bil-
lederne på tavlerne betyder, og hvad der foregår i 
de enkelte rum, mens hun peger på tavlen – »og 
det der er min stue«. Børnene har helt styr på 
den visuelle ramme, som er sat for dem, og selv 
de børn, der har særlige behov, kan afkode de 
tydelige signaler.

Hjælp til inklusion
i greve kommune er der fokus på, at alle børn 
skal have mulighed for at trives, lære og udvikle 

sig i det store fællesskab. Man kan blandt andet 
få hjælp til inklusionsarbejdet ved at trække på 
den ekspertise, der er på pædagogisk psykolo-
gisk rådgivning (ppr), og i efteråret 2011 hen-
vendte Hedely sig til ppr for at få hjælp til at 
udvikle særlige tiltag over for børn med særlige 
udfordringer. camilla olsen, konstitueret skole-
fritidsordningsleder, og Mai klok, specialunder-
visningskonsulent på ppr, mødtes og aftalte et 
forløb over fire gange tre timer. gennem forløbet 
blev det tydeligt, at de redskaber, som 
blev gennemgået og afprøvet, ville 
være gode at medtænke i forhold 
til hele børnegruppen. persona-
let valgte derfor at arbejde med 
farvekoder og billeder for at gøre 
regler og rammer tydelige for alle 
børn i skolefritidsordningen. 

de nye skolebørn starter i 
skolefritidsordningen den 1. maj, og 
her besluttede personalet, at de nye tiltag 
skulle være klar. der blev arbejdet på højtryk, 
og da de nye børn mødte på skolefritidsordnin-
gen den 1. maj i år, var der farvekoder i samtlige 
rum, og ved indgangen hang to tavler med bil-
leder, som fortalte børnene, hvilke aktiviteter 
der foregik i løbet af dagen og ugen.

Børnene respekterer symbolerne
rom blev ikke bygget på en dag, så det er stadig 
nødvendigt at minde de »gamle« børn om de 

nye regler, men børnene hjælper hinanden med 
at huske reglerne, og de voksne oplever, at der 
er færre konflikter. »vi skal ikke irettesætte bør-
nene så meget som før, nu er reglerne tydelige 
for både børn og voksne, og vi skal bare pege på 
symbolerne, så ved vi alle, hvordan vi skal opføre 
os«, siger en af pædagogerne. og så skulle man 
tro, at børnene ville larme, når de opholder sig 
i de »grønne« områder, men sådan opleves det 
ikke. en anden pædagog siger: »selvom der er 

grøn farve, som betyder, at børnene må 
larme, så er der mere ro end før. Jeg 

tror, det er, fordi forventningerne 
til, hvad man må i de forskellige 
rum, er blevet tydeligere for både 
børn og voksne«. alle oplever et 
øget fælles ansvar over for hin-

anden, og »børnene respekterer de 
ophængte symboler; de bliver hæn-

gende«, siger konstitueret leder camilla 
olsen stolt og fortsætter: »rammerne og for-

ventningerne er tydelige for alle børn og voksne, 
og på den måde tilgodeses alle børns behov, 
også børnene med særlige behov, og dette ska-
ber et godt fundament for inklusion. det betyder 
også, at der bliver mulighed for at finde tid til 
individuelle tiltag for de børn, som har brug for 
det«. 

Farver og 

Mere lærer til lærer:  
 »undervisningsdifferentiering – skolelederens opgaver«
 »Fem lektiefælder – og hvordan man undgår dem«
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Valg til LB Foreningens Generalforsamling

Område Antal delegerede i 
medlemsgruppe 1

Antal delegerede i 
medlemsgruppe 2

4. Bornholm 1 1

5. Vestsjælland 2 1
6. Sydsjælland 1 1

Jørn Anker-Svendsen
Adm. direktør

LB foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

De delegerede vælges for en periode af 4 år fra den  
1. maj 2013.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været medlem af  
Lærerstandens Brandforsikring siden den 1. januar 
2012, og som har fast bopæl i valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stemmeberettigede 
medlemmer, som har fast bopæl i vedkommende 
valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlemmer fra kan-
didatens medlemsgruppe. Disse 4 medlemmer må 
ikke være delegerede og behøver ikke at have bopæl i 
kandidatens valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til valget skal ske senest 
tirsdag den 20. november 2012.

Der udskrives hermed valg i følgende tre valgområder:

Valgområde 4  
(Bornholm)

Postnr.: 3700 - 3790

Valgområde 5 
(Vestsjælland)

Postnr.: 4000 - 4599

Valgområde 6  
(Sydsjælland)

Postnr.: 4600 - 4799

De delegerede skal vælges på baggrund af 
deres tilknytning til: 

Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet.  
Medlemsgruppe 2- undervisningsområdet 
uden for folkeskolen og andre medlemmer jf. 
§ 3 i vedtægterne.

I alt skal 7 delegerede vælges således:

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, hvor der an-
meldes flere kandidater, end der skal vælges. Hvert 
medlem har én stemme.

LB Foreningen udsender stemmesedler til alle 
stemmeberettigede medlemmer i de valgområder, 
hvor der skal afholdes valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af januar 2013.
De skal returneres, så de er på foreningens
kontor senest den 15. februar 2013.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i marts 2013 på 
LB Foreningens hjemmeside samt i de medlems-
blade, hvori valget udskrives.
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Mobning handler ikke om det enkelte barn: 
ikke om ofret, medløberne eller mobberne. 
Mobning handler om klassen, og hvordan 
klassens klima opleves af børnene. Hvor 
ukompliceret og overskueligt det er at være 
i klassen. Mobning er et gruppefænomen og 
handler om angstniveau. Kuren er leder-
skab, den voksnes lederskab. Det vil sige 
autenticitet og det at kunne rumme alle i 
klassen.

Det er blevet moderne at give børn ansvar: 
»Hvad kan du gøre anderledes?« spørger vi den 
tiårige. Vi prøver at pålægge børnene ansvar for 
sig selv og for andre. Men mobning er symptom 
på et utrygt miljø i klassen. Det kan den tiårige 
ikke gøre noget ved og ikke tage ansvaret for. 
Det kan alene den voksne. Så spørgsmålet 
»Hvad kan du gøre anderledes?« må rettes til 
den, der kan gøre noget anderledes, nemlig 
den voksne. 

En klasse kan for et barn opleves mere eller 
mindre overskuelig. Jo mere uoverskuelig, jo 
mere utryg bliver barnet. Uoverskuelighed gør 
relationer uforudsigelige. Det kan det enkelte 
barn ikke gøre noget ved. Hvis mange børn 
oplever klassen uoverskuelig, træder et kollek-
tivt forsvar i kraft: en mere eller mindre rigid 
konsensusorientering. Hvis man ser på klasser, 
hvor der er alvorlig mobning, vil man ofte også 

se en ufleksibel og u-rummende kultur, hvor 
alle holder sig inden for et lille, velafgrænset 
space. 

Den voksne skal samle
Hvis der ikke er et voksent lederskab i en 
klasse, griber den til krav om konsensus og 
konformitet. Ikke som en bevidst handling, 
men som ubevidst overlevelsesreaktion. Man 
spiller »sikkert spil«, fordi den, der skiller sig 
ud, er en trussel mod den vigtige konsensus: 
Svaret på: »Peter er sød« må være: »Ja, Peter 
er sød«. Hvis man siger nej – og udtrykker 
sin individualitet – vil en utryg gruppe lægge 
pres på for at opretholde konsensus. Pres 
i form af enten drillerier eller udelukkelse. 
Mobning handler i dette perspektiv om, at en 
utryg klasse selv forsøger at skabe tryghed, 
sikkerhed og overskuelighed. For at fungere 
rummeligt skal en klasse have en person, en 
voksen, den kan samle sig omkring – og som 
samler alle.

Der kan være mange grunde 
til, at læreren ikke altid træder 
ind i lederskabet og samler 
klassen. Pædagogiske tenden-
ser har i en periode især været 
optaget af individet. Tendenser 
som ansvar for egen læring, 
differentieret undervisning, 
selvorganisering og så videre. 
Politisk har der været fokus på 
det faglige, så lærerens funk-
tion som ansvarlig for lærings-
miljøet har været lidt ude af 
fokus.

Samtidig er lederskab ikke så let, som det 
har været. Læreren af i dag har en stor udfor-
dring lige her. Fordi læreren også ofte oplever, 
at klassen ikke hænger sammen. At den ikke 
fungerer som en helhed, men som en masse 
individer, der vil hver sit. 

Glem gammeldags autoritet
Lederskab forstået som gammeldags autoritet 
fungerer ikke til moderne børn og læring. Så 
der er brug for en modernisering af leder-
skabsbegrebet. Lederskab i moderne forstand 
betyder, at læreren på den ene side samler 
klassen ved at rumme alle elever i klassen. 
Og på den anden side er tydelig og autentisk. 
Autenticitet er der skrevet en del om, så jeg 
vil her holde mig til det at rumme en hel 
klasse. Hvad vil det sige?

At rumme en klasse vil sige, at den enkelte 
elev skal kunne se læreren i øjnene og se, at 
han er set (altså hører til). Det at høre til – også 
selvom man er anderledes end de andre – de-
fineres af lederen, fordi gruppen oplever sig 
samlet omkring lederen. 

Når læreren er kort for hovedet eller an-
spændt venlig over for et barn, er det ikke 
kun det enkelte barn, der 
bliver påvirket. Det gør 
alle eleverne i klassen. 
De ved helt tydeligt, hvor-
dan læreren har det med de forskellige. Og 
når læreren har besvær med et barn, påvirkes 
oplevelsen af helhed og sikkerhed for alle 
børnene. Man opdager, at man kan lukkes 
ude – uden helt at kende kriterierne for det. 
Det bliver kompliceret at være i klassen.

Lærerens lederskab  
mod mobning
»Hvad kan du selv gøre?« Det er blevet moderne at give børn ansvar, men når det handler om mobning i 
klassen, er det alene læreren, der kan gøre en forskel. Mobning er et gruppefænomen, der handler om angst
niveau. Her er den voksne lærers lederskab afgørende.
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Cand.Mag. og psykoterapeut 
 

Samtidig er lederskab ikke så let, som det 
har været. Læreren af i dag har en stor udfor-
dring lige her. Fordi læreren også ofte oplever, 
at klassen ikke hænger sammen. At den ikke 
fungerer som en helhed, men som en masse 

Glem gammeldags autoritet
Lederskab forstået som gammeldags autoritet 
fungerer ikke til moderne børn og læring. Så 
der er brug for en modernisering af leder-
skabsbegrebet. Lederskab i moderne forstand 
betyder, at læreren på den ene side samler 
klassen ved at rumme alle elever i klassen. 
Og på den anden side er tydelig og autentisk. 
Autenticitet er der skrevet en del om, så jeg 
vil her holde mig til det at rumme en hel 

At rumme en klasse vil sige, at den enkelte 
elev skal kunne se læreren i øjnene og se, at 
han er set (altså hører til). Det at høre til – også 
selvom man er anderledes end de andre – de-
fineres af lederen, fordi gruppen oplever sig 

Når læreren er kort for hovedet eller an-
spændt venlig over for et barn, er det ikke 

dan læreren har det med de forskellige. Og 
når læreren har besvær med et barn, påvirkes 
oplevelsen af helhed og sikkerhed for alle 
børnene. Man opdager, at man kan lukkes 
ude – uden helt at kende kriterierne for det. 
Det bliver kompliceret at være i klassen.

du selv gøre?« Det er blevet moderne at give børn ansvar, men når det handler om mobning i 
klassen, er det alene læreren, der kan gøre en forskel. Mobning er et gruppefænomen, der handler om angst-
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Lærerens evne til at have 
kontakt med alle og rumme 
alle er kernen i lederskabet. 
At rumme er ikke et omsorgs-
begreb, men noget meget 
konkret: At have barnet venligt 
inden i sig. At tåle at være sam-
men med det, der irriterer eller 
stresser en. At finde en venlig-
hed i forhold til dette også. 

Myten om egen skyld
I denne sammenhæng er det en overvejelse 
værd, om de, der bliver mobbet, er dem, 
læreren ubevidst har svært ved at forholde 
sig til. Det ville forklare, hvorfor der stadig 
trives en latent holdning til mobbeofrene: 
Du kunne da også gøre noget selv.

Læreren holder i sin egenskab af leder 
sammen på klassen. At fungere som en 
sådan samlende figur kan være en stor per-
sonlig udfordring. Der er jo børn, som trig-
ger en, og som kan være svære at have helt 
venligt indeni. Kunsten for læreren er der-
for også at kunne rumme og tåle sine egne 
reaktioner på enkelte børn. I en presset 
dagligdag kan det umiddelbart være lettere 
at skubbe det irriterende væk. Faktisk kan 
det være sådan, at en stresset lærer kan risi-
kere at skabe det miljø, der skaber grundlag 
for mobning. Fordi lærere, der er stressede, 
har svært ved at rumme.

Den moderne lærer, der passer til mo-
derne børn, har brug for at kunne mærke 
og rumme sig selv – og dermed at kunne 
mærke og rumme en hel klasse. Ikke kun for 
at undgå unge, der er traumatiserede efter års 
mobning. Men også for at sikre det generelle 
læringsmiljø og overskuelighed for læreren. 
Der kunne være brug for mere støtte til at tage 
dette store personligt orienterede arbejde på 
sig. Støtte i form af kollegial støtte, supervision 
og kurser. Og i sidste ende en skoleledelse, der 
tager denne dimension af moderne lærerar-
bejde alvorligt.   
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Lærerens evne til at have 
kontakt med alle og rumme 
alle er kernen i lederskabet. 
At rumme er ikke et omsorgs
begreb, men noget meget begreb, men noget meget 
konkret: At have barnet venligt 
inden i sig. At tåle at være sam
men med det, der irriterer eller 
stresser en. At finde en venlig
hed i forhold til dette også. 

Myten om egen skyld
I denne sammenhæng er det en overvejelse 
værd, om de, der bliver mobbet, er dem, 
læreren ubevidst har svært ved at forholde 
sig til. Det ville forklare, hvorfor der stadig 
trives en latent holdning til mobbeofrene: 
Du kunne da også gøre noget selv.

Læreren holder i sin egenskab af leder 
sammen på klassen. At fungere som en 
sådan samlende figur kan være en stor per
sonlig udfordring. Der er jo børn, som trig
ger en, og som kan være svære at have helt 
venligt indeni. Kunsten for læreren er der
for også at kunne rumme og tåle sine egne 
reaktioner på enkelte børn. I en presset 
dagligdag kan det umiddelbart være lettere 
at skubbe det irriterende væk. Faktisk kan 
det være sådan, at en stresset lærer kan risi
kere at skabe det miljø, der skaber grundlag 
for mobning. Fordi lærere, der er stressede, 
har svært ved at rumme.

Den moderne lærer, der passer til mo
derne børn, har brug for at kunne mærke 
og rumme sig selv – og dermed at kunne 
mærke og rumme en hel klasse. Ikke kun for 
at undgå unge, der er traumatiserede efter års 
mobning. Men også for at sikre det generelle 
læringsmiljø og overskuelighed for læreren. 
Der kunne være brug for mere støtte til at tage 
dette store personligt orienterede arbejde på 
sig. Støtte i form af kollegial støtte, supervision 
og kurser. Og i sidste ende en skoleledelse, der 
tager denne dimension af moderne lærerar
bejde alvorligt.bejde alvorligt.   

Birthe Juul Christensen er cand.mag. og psykoterapeut.  
Hun er ansat som lektor på University College Lillebælt.
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Uffe Knudsen:
»Hvilken lærer skal så have 
eleverne til prøve? Geo-
grafilæreren? Fysik/kemi-
læreren? Biologilæreren? Og 
hvordan tænkes det, at ele-
verne stiller sig til at komme 
til prøve i noget stof, som en 
anden lærer har undervist i?
Jeg har prøvet den tværfag-
lige prøve i flere år nu – det 
kan lade sig gøre, fordi jeg 
har klasserne i alle naturfag. 
Men så støder vi ind i et an-
det problem. Hvem har mon 
linjefag i alle tre naturfag? 
Ikke mange. Og skriger sam-
me politiske niveau ikke efter 
undervisning af linjefagsud-
dannede?«

}Kommentar til nyheden 
»Fysik/kemi-lærere:  
Fælles faglig prøve kan 
ødelægge faget«

Arne Krogsgaard: 
»… Jeg vil gerne være med til 
at betale for, at I kommer til 
Ontario, Singapore, Finland, 
eller hvor I nu kan finde in-
spiration til folkeskolerefor-
men. Men jeg vil også gerne 
invitere jer politikere ud på 
de danske folkeskoler. I må 
gerne sidde bagerst i klas-
sen og observere. I kan også 
komme i erhvervspraktik. 
Jeg tror, en uge per politiker 
er nok for at få et indblik i, 
hvad folkeskolen er for en 
størrelse«.

}Kommentar til nyheden 
»Antorini: Vi tager inspiration 
fra Canada med i folkeskole-
reformen«

Emil i skole!
som udgangspunkt for Emils skoledag, hvor 
mulighederne for en større tilstedeværelse af 
både lærer og elev sammen i hverdagen kan 
tilrettelægges. 

Ministeren holdt sig fra at indblande vores 
arbejdstidsaftale i afsnittet om en skolere-
form, men vi ved, at andre – læs KL – rigtig 
gerne vil blande reform og arbejdstid sam-
men ved de kommende overenskomstfor-
handlinger. Men det ser vi ingen grund til, 
da de tanker om en reform af skolen, som 
regeringen har, godt kan udfoldes i den nuvæ-

rende A08-aftale. Der er skoler, der allerede 
nu arbejder som helhedsskoler, og deres er-
faringer kan vi gøre brug af – det kræver ikke 
en ny aftale.

Derfor ser vi frem til konstruktive drøftel-
ser med Ministeriet for Børn og Undervisning 
om mulighederne for helhedsskoler i en 
kommende reform. Et samarbejde, hvor vi 
kæmper for skolen og kvaliteten i den, som 
ministeren selv udtrykker det. 

Statsministeren fik i sin åbningstale malet 
et billede af regeringens tanker om en skole 
efter en skolereform. Det reelle budskab i bil-
ledet var godt pakket ind i mange hverdags-
beskrivelser fra Emils skoledag. En skoledag, 
som rigtig mange lærere og elever allerede 
kan nikke genkendende til, hvilket ministeren 
måske også anerkendte gennem sine positive 
ord om lærernes indsats.

Blandt andet bruges projekt- og praksisori-
enteret undervisning i rigtig mange undervis-
ningssituationer, og digitale værktøjer bruges 
til både informationssøgning og kontakter 
uden for klasseværelset i stadig større grad.

Nyt var beskrivelsen af en længere skole-
dag, hvor Emil blandt andet havde tid til fy-
siske udfoldelser, som ikke var led i idrætsti-
merne, og kunne få lektiehjælp. Begge dele er 
noget, flere skoler allerede nu arbejder med, 
og deres erfaringer er rigtig vigtige at få frem, 
så de kan indgå i overvejelserne om, hvordan 
det kan blive indhold i skolen fremover. 

Ovenstående handler meget om, hvordan 
kvaliteten af Emils skoledag kan øges, så 
han og de øvrige elever får et øget udbytte 
af undervisningen. Det er et vigtigt signal, 
som vi meget gerne vil være med til at drøfte, 
hvordan vi kan løfte. Forskning viser, at når 
lærere og elever er sammen i en undervis-
ning, hvor læreren har haft god mulighed for 
at forberede en undervisning, der tager ud-
gangspunkt i, hvor den enkelte elev er, er det 
med til at øge kvaliteten og dermed udbyttet 
af undervisningen for eleverne. 

Det reelle budskab fra statsministeren 
ligger i, at lærere og elever skal bruge mere 
tid sammen. Her er helhedsskolen tænkt 

 Det reelle  
budskab fra  
statsministeren 
ligger i, at lærere 
og elever skal 
bruge mere tid 
sammen.

DLF mener
BJørn HanSen  
FOrMand FOr dLF’s SkOLe- OG  
uddanneLSeSpOLItISke udvaLG 
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Indlæg  på folkeskolen.dk i september150

Kirsten Krogh-Jespersen, pensioneret seminarielærer

QVortrup opstIller 
FAlsK modsætnIng 

Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

en utaknemmelig opgave

Kommentar til interview med Lars 
Qvortrup i Folkeskolen nummer 17. 
Efter at have problematiseret 
Jens Erik Kristensens udsagn om, 
at to skolesyn aktuelt konkur-
rerer om den uddannelsespo-
litiske magt i Danmark, skolen 
for erhvervslivet eller skolen for 
livet og samfundslivet, installerer 
Qvortrup en anden lige så falsk 
modsætning: Er lærergerningen 
et håndværk, der kan læres, eller 
er det et kald, der er givet? 

Vi har drevet læreruddannel-
se i Danmark i godt 200 år, i sik-
ker forvisning om at meget kan 
læres, og at lærer-elev-forholdet 
har væsentlig betydning for ele-
vens udbytte af sin skolegang. 
Læreruddannelsen har, så langt 
tilbage som det har aktuel inte-
resse, haft den myndige lærer 
som mål for indsatsen. Læreren 
med analytisk beredskab fun-

deret i teoretiske og forsknings-
frembragte indsigter, med et 
didaktisk repertoire at trække på 
for at målrette og differentiere 
undervisningen, så hver eneste 
elev lærer mest muligt, og med 
forståelse for, lyst og vilje til at 
kommunikere med og støtte sine 
elever. Gad vide, hvad Qvortrup 
ellers forestiller sig, tiden går 
med i læreruddannelsen?

I øvrigt – det forbliver sort 
snak for mig, at læreruddannel-
sen ikke skulle være forsknings-
baseret, i betydningen at uddan-
nelsen bruger de seneste forsk-
ningsresultater, at den udvikler 
sig selv, og at de lærerstuderen-
de bliver dannet til at holde sig 
forskningsinformerede?

Det er faktisk en overkommelig 
opgave, professor Mads Meier 
Jæger fra Institut for Uddannelse 
og Pædagogik (DPU) har fået 
(folkeskolen.dk 31. august). Hvis 
han da tør sige sandheden? Hvis 
han graver virkelig dybt, ja, så 
vil han ikke finde »koden«. Den 
ligger nemlig helt frit fremme, 
så alle kan se den, og den er 
tilmed gældende ikke alene for 
universitetsuddannelser, men 
for alle uddannelser. Man skal se 
på forældre og bedsteforældre 
og så videre. Hvad er mon grun-
den til, at de ingen uddannelse 
fik? Det skulle vel aldrig være 
manglende evner. Det giver 
overhovedet ingen mening at 
lede efter »koden«. Der er nem-
lig ikke nogen. Selv en professor 
kan ikke finde den.

Der eksisterer naturligvis 
undtagelser. Jeg har personligt 
kendskab til nogle stykker, men 
egentlig typiske er de nu ikke, 

og man skal ikke generalisere ud 
fra disse undtagelser. Desværre 
har jeg set for mange af den tra-
ditionelle type. Hvis de på DPU 
virkelig tror, at der findes en 
enkelt »kode«, som er bestem-
mende for et ungt menneskes 
uddannelse, ja, så må man have 
medlidenhed med dem i deres 
bundløse naivitet.

Årsagen til den manglende 
uddannelse er mangesidet.

Manglende tradition, mang-
lende økonomi, negativ social 
arv, her forstået som manglende 
familieintelligens. Professoren 
vil komme til at grave nogle ge-
valdige huller til ingen verdens 
nytte. Og uden at finde den 
»kode«, som ikke eksisterer. 
Hvorfor var forældrene mon 
ufaglærte? Her er virkelig tale 
om en utaknemmelig opgave.

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

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

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

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet
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I Folkeskolen nummer 16 fra 13. september 
står der, at DLF vil sikre fyrede lærere bed-
re. Det lyder jo som en god ide, og det er 
vel også en fagforenings vigtigste opgave at 
hjælpe sine medlemmer. Efter min mening 
hjælper DLF dog kun en del af sine med-
lemmer ved at oprette stærke jobbanker. 

I Hjørring Kommune, hvor jeg er ansat, 
blev der oprettet en jobbank, der skulle 
hjælpe fyrede lærere med at komme tilbage 
i job, da vi for lidt over et år siden havde 
fyringsrunde i kommunen. Et stykke inde i 
skoleåret var jobbanken tømt, og alle fyrede 
lærere havde fået ansættelse i skolevæsenet 
af forskellig art. 

Det var jo godt for de fyrede lærere, men 
tilbage stod alle de nyuddannede, der gerne 
vil i gang med arbejdet. De kunne ikke søge 
de ledige stillinger, da de var »reserveret« til 
de lærere, der stod i jobbank. Det ville efter 
min mening give et stærkere lærerkorps, 
hvis skolerne kunne vælge den lærer, der 
passer bedst til jobbet, og ikke den lærer, 
der står i jobbank.

Jeg synes, det er fint, at fyrede lærere 
bliver hjulpet videre, men DLF er efter min 
mening alt for ensidig i sin hjælp.

sVAr:
Mikkel Krogsgaard Kørp peger på et tilsyne-
ladende dilemma: Kan vi hjælpe de ansatte 
og de nyuddannede på samme tid?

Når lærere i disse år afskediges, sker 
det stort set altid med begrundelsen ar-
bejdsmangel. Vi oplever desværre i mange 
tilfælde, at mange kommuner af »forsig-
tighedshensyn« vælger at afskedige flere 
lærere, end der reelt er brug for. Det er vel 
at mærke et forsigtighedshensyn til den 
kommunale økonomi og ikke til medarbej-
derne. Når det efterfølgende viser sig, at 
begrundelsen for afskedigelsen ikke holder, 
bør det nødvendigvis være sådan, at afske-
digelserne annulleres. Det er det, en job-
bank er udtryk for. 

Vi skal gøre, hvad vi kan for at skabe 
plads til så mange som muligt, men det skal 
ikke ske ved, at vi accepterer afskedigelser, 
når det viser sig, at begrundelsen om ar-
bejdsmangel rent faktisk ikke holder.
Anders Bondo Christensen,  
formand for DLF

Mikkel Krogsgaard Kørp, lærer ved Hjørring Kommune

JobbAnK VIrKer – For nogle
Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Britt Jadesø:
»Hvis en opstilling af skoler i 
nummereret orden ikke er en 
rangliste, så nuvel. Men hvis 
tanken er, at det gør noget som 
helst konstruktiv ved debatten 
eller udfordringerne, så kunne 
man jo passende spørge mini-
steren, om hun bliver en bedre 
minister af de utallige dårlige 
meningsmålinger, som hendes 
parti må lægge kind til?«

}Kommentar til nyheden  
»Antorini: nu ændrer vi tilsynet 
med skolerne«

Stig Andersen: 
»det er det rene fup – og har 
intet med forsøg at gøre. var der 
ikke engang et parti, der foreslog 
maksimalt 24 elever! … antorini 
fremhæver Holbæk som et godt 
eksempel – så må forsøgsgod-
kendelserne vel gøres betinget af, 
at der altid er to lærere på klassen, 
når den kommer over 28 elever!« 

}Kommentar til nyheden »eks-
pert: Økonomisk besparelse ty-
delig i megaklasse-ansøgning«

Den Digitale Historiebog

historie.meloni.dk

Den Digitale Historiebog

historie.meloni.dk

Den digitale Historiebog kan bruges som et selvstændigt 
produkt i historie- undervisningen eller sammen med grund-
bogssystemet Indblik og udsyn. Materialets opbygning gør, at 
det kan indgå i undervisninger på flere niveauer.

Den digitale Historiebog omfatter pt. følgende emner:
Det antikke Grækenland, Romerriget, Vikingetid, Middelalder, 
Renæssancen, Korstog, Danske Tropekolonier, Grundloven 1849, 
Forfatningskampen, Kvinders valgret & Kunsthistorie. Flere 
emner er under forberedelse.

Den digitale Historiebog omfatter også lydbøger til Indblik og 
udsyn samt en omfattende kortsamling.

 FILM-X 
Animation 
– et gratis online undervisningsværktøj til elever i grundskolen

FILM-X Animation er et nyt undervisningssite, der giver eleverne mulighed for at  
arbejde kreativt med filmmediet. Sitet gør det overskueligt og enkelt for eleverne at 
skabe deres egne animerede filmfortællinger. Det eneste, I skal bruge, er en computer 
og et webcam – og så selvfølgelig en god historie. Sitet indeholder didaktiske oplæg  
til undervisningsforløb, hvor der veksles mellem analyse og produktion. 

FILM-X Animation består af
• Et online animationsværktøj, hvor man optager billeder, klipper og laver lyd 
• En række inspirerende film om animationsteknikker, formidlet i øjenhøjde med eleverne
• En lærervejledning med forslag til differentierede øvelser til elever på alle klassetrin

FILM-X Animation er gratis. Find det på dfi.dk/film-x-animation
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interviewet

Ja, der er en værdikamp i gang om folkesko-
len, siger professor i pædagogik Per Fibæk 
Laursen. Den handler bare ikke om dét, som 
filosoffer som Thomas Rømer og Jens Erik 
Kristensen siger, den handler om. Ikke om 
dannelse kontra kompetence, ej heller om 
»skolen for livet« versus »skolen for erhvervs-
livet«. 

Nej, kampen står mellem kontrol og tillid, 
som Per Fibæk Laursen ser det.

»Jeg synes, den vigtigste forskel i skolesyn i 
Danmark i dag findes mellem dét, den tidligere 
regering og dens Venstre-undervisningsmini-
stre repræsenterede, og så det, som den nuvæ-
rende regering med blandt andet Ny Nordisk 
Skole repræsenterer«, siger Per Fibæk Laursen, 
der selv sidder i dialoggruppen for Ny Nordisk 
Skole.

»Dér er der en vigtig forskel. Den tidligere 
regering troede på central styring, på stram 
ledelse, på incitamenter af forskellig art, test 
og så videre. Og den nuværende tror med 
blandt andet Ny Nordisk Skole på en alliance 
med lærerne og en udvikling nedefra. Det er 
en langt væsentligere forskel i skolesyn end 
den, som Thomas Rømer og Jens Erik Kristen-
sen beskæftiger sig med. Jeg kan ikke følge, at 
et dannelsessyn og et kompetencesyn skulle 
dele vandene. I det hele taget forstår jeg ikke 

forelskelsen i dannelsesbegrebet. For mig at se 
er dannelsesbegrebet ikke et centralt begreb i 
folkeskolen og har aldrig været det. Ordet dan-
nelse bliver ikke brugt i folkeskolens formålsbe-
skrivelse eller i andre officielle beskrivelser af 
folkeskolens opgave. Det er et begreb, der først 
og fremmest hører hjemme i gymnasiepæda-
gogikken«.

En fejlfokuseret skoledebat
Per Fibæk Laursen synes, det er en fejlfokuse-
ret diskussion. Der er vigtigere ting at tale om 
end dannelse og kompetence, mener han:

»Bliver unge mennesker i Danmark nu også 
uddannet tilstrækkeligt effektivt til at klare sig 
på et globaliseret arbejdsmarked? Den bekym-
ring har mange mennesker i Danmark i dag, 
kan man se af den offentlige debat. Efter min 
mening med rette. Statistikkerne viser nemlig, 
at for årtier siden havde Danmark en af ver-
dens bedst uddannede befolkninger, og det har 
vi ikke længere«.

At uddannelsesniveauet er sunket, lægger 
et stort pres på såvel børne- og undervisnings-
ministeren som lærerne, konstaterer Per Fibæk 
Laursen.

»Tidligere var man tilbøjelig til at sige, at 
hvis eleven fik lært for lidt, så var det, fordi han 
var for doven eller for dårligt begavet. I dag er 

man mere tilbøjelig til at sige, at hvis eleven 
får lært for lidt, er det, fordi læreren har været 
dårlig«.

»Det skyldes, at der i dag er behov for, at 
alle elever får lært så meget, at de kan gå vi-
dere i en ungdomsuddannelse. For nogle årtier 
siden var det ikke noget problem, at der var en 
del elever, der ikke fik lært så meget i skolen, 
fordi de bare skulle ud at være ufaglærte arbej-
dere«.

Enhedsskolen skal reformeres
Det er den helt store udfordring for lærere og 
pædagogiske forskere og politikere i dag, me-
ner Per Fibæk Laursen: Hvordan skaber vi en 
skole, der får de sidste 20 procent af eleverne 
med? Hvordan kommer skolen elevernes 
forskellighed i møde uden at sætte idealerne 
om enhedsskolen over styr?

»Der er en stor udfordring i at få lavet en 
mere differentieret overbygning, som i højere 
grad tilgodeser de elever, der i dag ikke befin-
der sig så godt i folkeskolen og ikke får lært så 
meget, uden at vi ender i gamle dages deling 
mellem boglige og praktisk linjer eller andre 
former for delinger med uheldige konsekven-
ser a la socialt præget sortering«.

Dét er det ømme punkt, fastslår Per Fibæk 
Laursen:

Hvordan får vi de sidste 20 procent af eleverne med 
uden at sætte enhedsskolen over styr? Det er det cen-
trale spørgsmål for professor i pædagogik Per Fibæk 
Laursen, der mener, at værdikampen især handler om 
kontrol og tillid.

Af John Villy Olsen • Foto: Bo Tornvig

Dannelse eller  
kompetence?  
– en pseudo-diskussion
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»Den udelte enhedsskole var et kæmpe-
mæssigt historisk fremskridt. Den ophævede 
godt nok ikke den socialt bestemte sortering af 
eleverne, men den bidrog til at mindske den. 
Det er et fremskridt, vi skal gøre meget for at 
holde fast i. Samtidig ser vi, at det bliver svæ-
rere og sværere at fastholde alle elever i den 
udelte enhedsskole«.

Løsningerne skal komme nedefra
Desværre har forskningen indtil videre 
ingen klare svar, men Per Fibæk Laursen 
håber, at de eksperimenter med linjeopdelt 
overbygning, der i øjeblikket bliver gen-
nemført i blandt andet Fredericia Kommune 
og Københavns Kommune, kan føre til 
løsninger.

Og så håber han, at de mange projekter 
under Ny Nordisk Skole, der formentlig snart 
kommer i gang, i løbet af et par år vil give erfa-
ringer, som kan være med til at videreudvikle 

enhedsskolen, så også de sidste 20 procent af 
eleverne kommer med.

»Det er de udfordringer, der er de centrale. 
Det ærgrer mig, at nogle af mine fagfæller har 
fokuseret på spørgsmålene om dannelse og 
evidens og kompetence og gjort dem til kernen 
i skoledebatten. Jeg synes, det er en pseudo-
diskussion«, siger Per Fibæk Laursen.

Når eksempelvis Thomas Rømer er kritisk 
over for evidensbaseret undervisning, skyldes 
det blandt andet en bekymring for en instru-
mentalisering af undervisningen, men Per Fi-
bæk Laursen deler ikke den bekymring.

»Selvfølgelig er ethvert møde mellem lærer 
og elev unikt, men hvis der er nogle almene 
grundkvaliteter i undervisningen, så er der 
sandsynlighed for, at eleverne lærer mere. Hvis 
læreren for eksempel har et godt forhold til 
eleverne, lærer eleverne sandsynligvis mere. 
Og hvis de får hyppig feedback på deres ar-
bejde, lærer de sandsynligvis mere«, påpeger 
Per Fibæk Laursen. 

Mere er der ikke i det evidensbaserede. Det 
er som med sundhedsrådene. Der er statistisk 
sandsynlighed for, at man lever længere, hvis 
man spiser sundt og er røgfri, men der er ingen 
garanti. Den slags viden kan ingen vel have 
noget imod, siger han. 
jvo@dlf.org

( S E R I E )

VæRdIkamp 
I foråret langede pædagogisk fi-
losof Thomas Rømer i en blog på 
folkeskolen.dk ud efter blandt andre 
professorerne Per fibæk laursen, 
Jens Rasmussen og lars Qvortrup. 
Han beskyldte dem for at undergrave 
vigtige værdier i folkeskolen og gå 
ind for, at eleverne bare skal gøres 
parate til at klare sig i konkurrence-
samfundet. I en række artikler taler 
folkeskolen med nogle af hoved-
personerne og får deres bud på, om 
der foregår en værdikamp – og hvad 
den i givet fald handler om. Dette er 
tredje interview i serien. De tidligere 
artikler er »To menneskesyn tørner 
sammen« med Jens erik kristensen 
(folkeskolen nummer 16) og »Den 
fagligt myndige lærer« med lars 
Qvortrup (folkeskolen nummer 17). 
Artiklerne og debatten om dem kan 
også læses på folkeskolen.dk

VæRdIkamp
I foråret langede pædagogisk fi-
losof Thomas Rømer i en blog på 
folkeskolen.dk ud efter blandt andre 
professorerne Per fibæk laursen, 
Jens Rasmussen og lars Qvortrup. 
Han beskyldte dem for at undergrave 
vigtige værdier i folkeskolen og gå 
ind for, at eleverne bare skal gøres 
parate til at klare sig i konkurrence-
samfundet. I en række artikler taler 
folkeskolen med nogle af hovedolkeskolen med nogle af hovedolkeskolen -
personerne og får deres bud på, om 
der foregår en værdikamp – og hvad 
den i givet fald handler om. Dette er 
tredje interview i serien. De tidligere 
artikler er »To menneskesyn tørner 
sammen« med Jens erik kristensen 
(folkeskolen nummer 16) og »Den olkeskolen nummer 16) og »Den olkeskolen
fagligt myndige lærer« med lars 
Qvortrup (folkeskolen nummer 17). olkeskolen nummer 17). olkeskolen
Artiklerne og debatten om dem kan 
også læses på folkeskolen.dk

»Det har vist sig, at det ikke hjælper at piske på lærerne, 
sådan som den tidligere regering gjorde. Forhåbningen 
med Ny Nordisk Skole er, at lærerne selv vil være med til at 
lægge en ny linje«, siger professor i pædagogik ved Institut 
for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 
Per Fibæk Laursen, der også sidder i dialoggruppen for Ny 
Nordisk Skole.
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Carl står for enden af bordet og holder en knyt-
nævestor brun, lodden edderkop mellem hæn-
derne. Han drejer den rundt og rynker panden, 
mens han forklarer:

»Jeg gik i skoven og så op. Og oppe i et træ 
så jeg en edderkop, der kravlede. Den var mega 
sej. Så den ville jeg lave. Jeg har brugt uld til 
kroppen og benene. Ståltråd inde i kroppen, og 
så har jeg puttet læder på ryggen, så den har 
et skjold. Men den er bare blevet lidt uglet af at 
ligge nede i kassen«.

»Ved du, hvad du skal gøre ved det?« spør-
ger hans lærer Pernille Bennedbæk, som sidder 
på et af symaskinebordene. Carl Clemmensen 

Pernille Bennedbæk har styr på nål og tråd, mens Mie 
Crillesen håndterer rundsaven. De er ikke i tvivl om, at de 
er skarpere sammen, og at håndværk og design er en god 
modernisering af sløjd og håndarbejde.

TeksT Pernille Aisinger

foTo Bo Tornvig 

F A g l i g T  n e T v æ r k

Håndværk og Design Vær den første, der hører, når ministeriet beslutter 
fremtiden for sløjd og håndarbejde, følg skoler, der 
forsøger sig med håndværk og design, se instrukti-
onsvideoer til din undervisning. Du får blogindlæg 
fra sløjd- og håndarbejdslærere og fagkonsulenten, 
artikler, anmeldelser og inspiration direkte i din mail-

SekS nye netværk  
for lærere!

MAteMAtIk
HÅNDVÆRK & DESIGN

It
MUSIK

DANSKDANSKIDRÆT

Håndværk og design 
giver nye muligheder

Laurids Larsen og Carl Clemmensen har lavet en fugl og en edderkop med 
hjælp fra Pernille Bennedbæk (til venstre). Nu skal Mie Crillesen hjælpe dem 
med at skabe et træ, som dyrene kan sidde i til udstillingen. 
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ryster det lyse hår, og Martine og Cirkeline kom-
mer ham til hjælp. »Så skal du filte benene igen 
– bare prikke helt vildt mange gange i den med 
nålen«.

Hele 4.d lytter koncentreret med rundt om 
bordet, mens de en for en viser deres produktio-
ner frem. 

»De har været utroligt gode til at lære teknik-
kerne og tilegne sig sproget. Det er kun tredje 
gang, de er i håndarbejdslokalet«, fortæller Per-
nille Bennedbæk. Hun er håndarbejdslærer på 
Skelgaardsskolen, og sammen med sløjdlærer 
Mie Crillesen kører hun det nye fag håndværk og 
design som et forsøg i år.

Mere udfordring til lærerne 
De to lærere er ikke et øjeblik i tvivl om, at hånd-
værk og design er et godt fag. 

»Det giver meget større muligheder. Vi får 
nye kompetencer og bliver udfordret mere. Vi er 
meget forskellige. Pernille ser nogle helt andre 
ting, og det er sundt. Vi kan virkelig vejlede og 
sparre med hinanden«, fortæller Mie Crillesen, 
som har arbejdet mange år som klejnsmed, før 
hun blev lærer. 

Det fælles fag tvinger de to lærere til at plan-
lægge mere detaljeret og overveje processerne 
mere, fordi de skal forklare dem til hinanden. 

»Vi kører længere forløb og arbejder dybere 
med teknikkerne. Vi kommer til at sidde mindre 
ved symaskinerne, så det bliver måske mindre 

allround på alle grundteknikker. Men til gengæld 
arbejder vi meget mere bevidst med designpro-
cessen. De tegner, reflekterer, skaber og tager 
bevidste valg om materialer og teknikker«, siger 
Pernille Bennedbæk.

Det kræver efteruddannelse
De første gange i undervisningen har børnene 
været ude at kigge på får og snakket om uld, 
og de har været i skoven, hvor de har hentet in-
spiration, samlet materialer og tegnet skitser. 
Hjemme har de fintegnet og lært håndværket 
nålefiltning. To timers sløjd og en times håndar-
bejde er blevet til tre timers håndværk og design 
om ugen, og mindre kunne ikke gøre det, er de to 
lærere enige om. 

»Vi har haft et 18-timers-kursus i håndværk 
og design begge to. Det har givet en forståelse 
for faget og hinandens faglighed. Men det her 
fag vil altid kræve to lærere og en masse efter-
uddannelse for at leve op til de nye Fælles Mål«, 
siger Pernille Bennedbæk.

Det vil også være et problem, hvis man står 
alene med klassen, at sløjd- og håndarbejdsloka-
lerne ligger i hver sin ende af skolen. Og Mie Cril-
lesen kan se en risiko ved den større skriftlighed:

»Det har været rigtig givtigt for diagnose-
børnene og de meget friske drenge at komme i 
sløjdlokalet, hvor der var meget frit. Den måde, 
vi arbejder på her, gør det sværere at undervis-
ningsdifferentiere, og der er pludselig mere med 

at formulere sig og skrive processen ned. Det 
kan jeg godt blive bange for, om de knækker hal-
sen på. Men måske kræver det bare, at vi vænner 
os til at gøre det på en anden måde«.

Pernille mener også, at der vil gå noget tid, 
før andre lærere og forældrene forstår, at faget 
ikke længere handler om at bygge fuglehuse og 
sy muleposer. Men det, at faget har større plads 
og vægt end tidligere, er godt. 

»Det her fag er meget mere relevant for det, 
børnene skal ud at arbejde med senere. Det 
handler om at designe og skabe og få ideer til at 
blive til rigtige ting«.

For Laurids Larsen er processen i hvert fald 
meget reel. Han har filtet en blå og rød fugl, og 
fordi han også skulle inddrage materialet stål-
tråd, har han nu fundet på at give fuglen skelet 
og en vinge, som han kan bevæge fra bagsiden. 

»Det er et fedt fag. Man hygger sig med sine 
venner og kommer ud. Og så bliver man bare 
glad af det«. 

boks, hvis du tilmelder dig dit faglige netværk 
på folkeskolen.dk. Du kan også videndele og 
diskutere med andre sløjd- og håndarbejdslæ-
rere og se det nyeste fra Emu. 
Håndværk og Design er et af en hel stribe nye 
netværk på folkeskolen.dk 

tIlMeld dIg 
dIt fAglIge 
netværk!

at formulere sig og skrive processen ned. Det 

ge 
netværk!

»UdfordrIngen lIgger I At nå rUndt tIl deM, SoM Ikke 
hAr den Store IntereSSe eller de håndværkSMæSSIge 
og deSIgnMæSSIge færdIgheder«.
Læs Marianne Wittorffs blog »Forsøg med håndværk og design«.

»Sløjdlæreren I dAg kAn noget SærlIgt, neMlIg At 
nAvIgere Målrettet I kreAtIvt kAoS«.
Læs Wisti Pedersens blog »Sløjd-stafetten«.

Se instruktionsvideo med 
ideer til nålefiltning på:
à  folkeskolen.dk/517303 

Forsøg med håndværk  
og design

28 skoler er med i forsøget med håndværk og de-
sign. Ministeriet følger ti af skolerne tæt for at have 
konkrete erfaringer, hvis forligskredsen accepterer 
regeringens forslag om at starte faget håndværk 
og design. 

I netværket Håndværk og Design på folkeskolen.
dk kan du finde Mie Crillesen og Pernille Benned-
bæks beskrivelse af forløbet og det refleksionsske-
ma, de giver børnene undervejs i designprocessen.
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Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  Jesper Nørby / jnb@dlf.org 

KuNst  
styrker dine elevers læring
Pilotprojekter på danske folkeskoler 
tyder på, at kunst i undervisningen 
gør det lettere for eleverne at lære 
for eksempel grammatik.

»På en skole i vejle Kommune 
brugte vi animationskunst i dansk og 
matematik. I dansk lavede eleverne 
korte tegnefilm, som lærte dem nogle 
grundlæggende grammatiske kund-
skaber. filmene skulle handle om en 
person – ’subjekt’ – der gjorde noget 
– ’udsagnsord’ – og som havde 
en egenskab – ’tillægsord’«, siger 
forskeren bag projektet, Tatiana 
Chemi, lektor ved Institut for læ-
ring og filosofi, Aalborg Universi-
tet, til videnskab.dk

»både lærerne og eleverne 
kunne bagefter konstatere, at det 
var nemmere at lære om grammatik 
på den måde. Eleverne havde ikke 

engang bemærket, at de have lært 
noget. Men de kunne huske og an-
vende grammatikken. og samtidig 
havde de haft det enormt sjovt«,  
tilføjer forskeren.

Læs stort interview med Per Fibæk Laursen på side 28.
Læs artiklen »Kunst gør det let at  
lære grammatik« på videnskab.dk

Læs om »Kognition & Pædagogik – Tidsskrift om gode læringsmiljøer« på 
Dansk Psykologisk Forlags hjemmeside dpf.dk

Styrken ved  
Ny Nordisk Skole
det nye nummer af »Kognition &
Pædagogik - Tidsskrift om gode
læringsmiljøer« har ny nordisk
Skole som tema.

»Styrken ved fortællingen om 
ny nordisk Skole er, at den er 
egnet til at skabe positiv medvir-
ken fra lærerne«, skriver profes-
sor Per fibæk laursen. og lærer-
nes engagement er nødvendigt, 

hvis kvaliteten i undervisningen 
skal hæves, fastslår professoren.

»det har vi set i forhold til 
at hæve elevernes læseniveau 
i indskolingen og i forhold til at 
begrænse mobning«, tilføjer han.

der er også artikler af blandt 
andre Marianne jelved, Hans 
Henrik Knoop og niels Egelund.

foto: Bo Tornvig

Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 2012

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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Ærlig snak om 
teenagetiden
Har dine ældste elever ondt i ungelivet? 
føler de sig utilpasse og udenfor? der er 
ingen lyserøde historier om førstegangs-
forelskelser i sigte, når forfatter og stand-
up-komiker Sanne Søndergaard rejser 
landet rundt med sit foredrag »fuck nor-
mal«. Hun fortæller derimod lige ud af po-
sen om den svære tid som teenager, hvor 
ingen voksne rigtig lader til at forstå én. 
foredraget drejer sig også om mobning 
og den følelse af ensomhed, som mange 
unge kæmper med i teenageårene. fore-
draget er populært blandt både forældre 
og deres teenagere i hele landet.

nyt projekt for  
misbrugerfamilier
det private dagbehandlingscenter frederiksberg Centeret 
i København åbner fra 22. oktober dørene for børn og for-
ældre i misbrugerfamilier. gratis samtalegrupper og kur-
ser over 16 uger er det nyeste led i et større projekt for de 
børn og unge, der er vokset op med misbrug inde på livet. 
Mindst 122.000 børn vokser op i familier med alkoholpro-
blemer. Hertil skal lægges afhængighed af narkotika og spil. 
»vi ønsker at fremme trivsel og udvikling hos børn og unge, 
der lever i familier, hvor en eller begge forældre er misbru-
gere, og formålet er blandt andet at bryde den sociale arv 
og give børn af misbrugere større chancer for at skabe sig 
en indholdsrig tilværelse«, siger Morten dalsgaard, direktør 
for frederiksberg Centeret. Projektet indledes med to al-
dersopdelte grupper. derefter sætter centeret fire aldersop-
delte grupper i gang årligt frem til udgangen af 2015.

ved Kasper stougaard Andersen/ksa@dlf.org

»gør hvad du har lyst til« var opfordringen 
tilbage i 1990’erne, når de unge skulle vælge 
uddannelse. det handlede om at følge hjer-
tet og ikke hjernen i uddannelsesvalget. Men 
det var før finanskrisen, og før hver fjerde 
nyuddannede akademiker måtte stille sig op 
i arbejdsløshedskøen.

det er udlægget fra udviklingsleder og lek-
tor ved Center for Ungdomsforskning ved Aar-
hus Universitet Camilla Mehlsen i september-
udgaven af »Asterisk«. Tidsskriftet, der udgi-
ves af Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(dPU), har i september »employability« som 
tema. Ud over Camilla Mehlsens artikel om 
»generation job« kan du blandt andet også 
læse om overuddannelse, frafald og »myten 
om ubrugelige humanister«.

Arbejdsmarkedet 
styrer uddannelse

Læs »Asterisk« gratis som pdf på: 
http://edu.au.dk/asterisk/

Lad undervisningen dreje sig om en ulykke
rådet for Sikker Trafik har i 
samarbejde med Trygfonden 
skabt et nyt og gratis under-
visningsmateriale, der helt 
konkret viser eleverne, hvordan 
en virkelig trafikulykke finder 
sted. navnet lyder »360 – kom 
hele vejen rundt om en virkelig 
ulykke«, og materialet er rettet 
mod dansk og samfundsfag i 

udskolingen. det centrale om-
drejningspunkt er 22 filmklip 
fra et trafikuheld. de udgør 
tilsammen det grundmateriale, 
som eleverne skal bruge for at 
analysere, vurdere og perspek-
tivere uheldet. I klippene møder 
eleverne blandt andre de impli-
cerede i uheldet. der medfølger 
opgaveark og lærervejledning.

Læs mere på www.frederiksberg-centeret.dk
Læs mere på  
www.sannesoendergaard.dk

Klik ind på www.sikkertrafik.dk/Site/360. Brug af materialet kræver et Uni-login.
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Frilæsning på alle hylder
FIKTION
Cambridge Readers
PRISBELØNNET FRILÆSNINGSSERIE

Cambridge English Readers er underholdende læsning for 6.-10. klasse 
med udgangspunkt i emner, der er udvalgt til målgruppen. Variationen  
i indhold og handling vil appellere til elevernes forskellige interesser og 
motivere til at læse selvstændigt. 

Bøgerne er inddelt i forskellige sværhedsgrader, så det er nemt for eleverne 
at finde en bog, der passer til deres individuelle læse- og forståelsesniveau. 
Alle titler er indtalt af native speakers, og lydfilerne er tilgængelige på 
seriens website readers.gyldendal.dk

English Dingo
FÆNGENDE FRILÆSNING
English Dingo indeholder fængende historier, der er nemme at gå til, og  
som er glosserede. På websitet englishdingo.gyldendal.dk er der adgang til de 
indtalte titler. Lydfilerne kan bruges som læsestøtte eller som lyttetræning. 
English Dingo er oversatte og bearbejdede titler fra de kendte danske 
Dingo-serier. Bøgerne er inddelt i niveauer for 3.-7. klasse.

Reading Room 
AuTENTISK LÆSNING 
Reading Room er skrevet af anerkendte britiske forfattere og er let bearbejdet  
til undervisningsbrug. Reading Room kan bruges som frilæsningsbøger, men er 
også velegnet i temaforløb om fx forelskelse, skilsmisse, venskab og racisme. 
Reading Room tilbyder eleverne læsning til netop deres niveau, da serien er 
inddelt i tre niveauer for 5.- 9. klasse. Bøgerne har gloselister.

FAGLIG FRILÆSNING
Fact Finder 
SPÆNDENDE ENGELSKFAGLIGE EmNER I 5.-6. KLASSE  
Fact Finder giver eleverne viden om et spændende, engelskfagligt emne. Sproget 
er lettilgængeligt, og teksterne er rigt illustreret med farverige tegninger og fotos. 
Bøgerne giver en god og motiverende læseoplevelse. Fact Finder er også oplagt  
til skolebiblioteket på fag- og frilæsningshylderne.

Destination
INSPIRERENDE FAKTABØGER

Destination giver et spændende og nuanceret indblik i engelsksprogede lande og  
byer. Informationsniveauet i bøgerne er højt, og eleverne præsenteres for mange 
forskellige indfaldsvinkler. Freaky facts er en række skæve historier og oplysninger,  
der gør bøgerne afvekslende og underholdende. Destination er velegnet som fælles 

introduktion til forløb, som opslagsværk og til frilæsning i 7.-10. klasse.

14055

Cambridge English Readers

Level 2 (48 sider) og level 3 (64 sider)  Kr. 57,-

Level 4 (80 sider), level 5 (96 sider) og level 6 (112 sider) Kr. 71,- 

Website: pr. år pr. klasse  Kr. 102,-

English Dingo

English Mini-Dingo Kr. 81,-

English Dingo  Kr. 102,-

English Maxi-Dingo Kr. 112,-

Website: pr. år pr. skole Kr. 102,-

Fact Finder

Alle titler: 36 sider Kr. 105,-

Reading Room

Alle titler: 48-72 sider  Kr.   95,-

Destination

Alle titler: 64 sider Kr. 163,-

DIGITALE BØGER
engelsk.gyldendal.dk – 5.-7. klasse
Som en del af fagportalen til engelsk mellemtrin har eleverne adgang til 
niveaudelte frilæsningsbøger. Bøgerne er skrevet af britiske forfattere. 

Der er pt. 40 bøger fra 6 forskellige serier. Historierne spænder  
fra beretninger om helte, talentshow, dystre fremtidsscenarier   
til helt almene hverdagshistorier.

engelsk.gyldendal.dk - 5-7

Skoleabonnement, pr. år pr. klasse Kr. 700,-

abc.dk/english - 3-4

Skoleabonnement, pr. år pr. klasse Kr. 149,-

abc.dk/english
abc.dk/english er digital frilæsning til begynder-undervisningen i engelsk. 
Bøgerne ligger på sitet med tekst, illustrationer og animationer. Websitet 
indeholder 171 digitale bøger (57 titler på tre forskellige niveauer).

Teksterne er glosserede, og som støtte til læsningen kan teksterne høres 
oplæst med syntetisk tale. Efter læsningen er der små multiple-choice-
spørgsmål om historiernes indhold og sprog. I skriveværkstedet kan 
eleverne skrive deres egne historier.

FÅ TILSKUD

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

- veje til viden
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Frilæsning på alle hylder
FIKTION
Cambridge Readers
PRISBELØNNET FRILÆSNINGSSERIE

Cambridge English Readers er underholdende læsning for 6.-10. klasse 
med udgangspunkt i emner, der er udvalgt til målgruppen. Variationen  
i indhold og handling vil appellere til elevernes forskellige interesser og 
motivere til at læse selvstændigt. 

Bøgerne er inddelt i forskellige sværhedsgrader, så det er nemt for eleverne 
at finde en bog, der passer til deres individuelle læse- og forståelsesniveau. 
Alle titler er indtalt af native speakers, og lydfilerne er tilgængelige på 
seriens website readers.gyldendal.dk

English Dingo
FÆNGENDE FRILÆSNING
English Dingo indeholder fængende historier, der er nemme at gå til, og  
som er glosserede. På websitet englishdingo.gyldendal.dk er der adgang til de 
indtalte titler. Lydfilerne kan bruges som læsestøtte eller som lyttetræning. 
English Dingo er oversatte og bearbejdede titler fra de kendte danske 
Dingo-serier. Bøgerne er inddelt i niveauer for 3.-7. klasse.

Reading Room 
AuTENTISK LÆSNING 
Reading Room er skrevet af anerkendte britiske forfattere og er let bearbejdet  
til undervisningsbrug. Reading Room kan bruges som frilæsningsbøger, men er 
også velegnet i temaforløb om fx forelskelse, skilsmisse, venskab og racisme. 
Reading Room tilbyder eleverne læsning til netop deres niveau, da serien er 
inddelt i tre niveauer for 5.- 9. klasse. Bøgerne har gloselister.

FAGLIG FRILÆSNING
Fact Finder 
SPÆNDENDE ENGELSKFAGLIGE EmNER I 5.-6. KLASSE  
Fact Finder giver eleverne viden om et spændende, engelskfagligt emne. Sproget 
er lettilgængeligt, og teksterne er rigt illustreret med farverige tegninger og fotos. 
Bøgerne giver en god og motiverende læseoplevelse. Fact Finder er også oplagt  
til skolebiblioteket på fag- og frilæsningshylderne.

Destination
INSPIRERENDE FAKTABØGER

Destination giver et spændende og nuanceret indblik i engelsksprogede lande og  
byer. Informationsniveauet i bøgerne er højt, og eleverne præsenteres for mange 
forskellige indfaldsvinkler. Freaky facts er en række skæve historier og oplysninger,  
der gør bøgerne afvekslende og underholdende. Destination er velegnet som fælles 

introduktion til forløb, som opslagsværk og til frilæsning i 7.-10. klasse.

14055

Cambridge English Readers

Level 2 (48 sider) og level 3 (64 sider)  Kr. 57,-

Level 4 (80 sider), level 5 (96 sider) og level 6 (112 sider) Kr. 71,- 

Website: pr. år pr. klasse  Kr. 102,-

English Dingo

English Mini-Dingo Kr. 81,-

English Dingo  Kr. 102,-

English Maxi-Dingo Kr. 112,-

Website: pr. år pr. skole Kr. 102,-

er skrevet af anerkendte britiske forfattere og er let bearbejdet 
 kan bruges som frilæsningsbøger, men er 

også velegnet i temaforløb om fx forelskelse, skilsmisse, venskab og racisme.
 tilbyder eleverne læsning til netop deres niveau, da serien er 

Fact Finder

Alle titler: 36 sider Kr. 105,-

Reading Room

Alle titler: 48-72 sider  Kr.   95,-

Destination

Alle titler: 64 sider Kr. 163,-

DIGITALE BØGER
engelsk.gyldendal.dk – 5.-7. klasse
Som en del af fagportalen til engelsk mellemtrin har eleverne adgang til 
niveaudelte frilæsningsbøger. Bøgerne er skrevet af britiske forfattere. 

Der er pt. 40 bøger fra 6 forskellige serier. Historierne spænder  
fra beretninger om helte, talentshow, dystre fremtidsscenarier   
til helt almene hverdagshistorier.

engelsk.gyldendal.dk - 5-7

Skoleabonnement, pr. år pr. klasse Kr. 700,-

abc.dk/english - 3-4

Skoleabonnement, pr. år pr. klasse Kr. 149,-

abc.dk/english
abc.dk/english er digital frilæsning til begynder-undervisningen i engelsk. 
Bøgerne ligger på sitet med tekst, illustrationer og animationer. Websitet 
indeholder 171 digitale bøger (57 titler på tre forskellige niveauer).

Teksterne er glosserede, og som støtte til læsningen kan teksterne høres 
oplæst med syntetisk tale. Efter læsningen er der små multiple-choice-
spørgsmål om historiernes indhold og sprog. I skriveværkstedet kan 
eleverne skrive deres egne historier.

FÅ TILSKUD

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

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

publiceret

Aktiv dannelse – til forskning og innovation   

○   Anmeldt Af: Bent Mynster IlluM

Allerede ved første skimning af bogen får man det 
indtryk, at her er der en mængde god inspiration til un-
dervisningen. Bogens indhold beskriver med rigtig mange 
gode billeder undervisningsforløb fra det meste af skole- 
forløbet, hovedvægten ligger dog klart på de mindre klasser  
– op til 6.

Det er forfatterens budskab, at det er væsentligt for den enkelte, at 
han/hun får lejlighed til at danne sig gennem praktisk aktivitet, eksperi-
menter og innovation af stillede opgaver. Bogens billeder viser dels en-
keltprodukter som inspiration, dels store dele af undervisningsforløb, som 
kan efterfølges. Billedmaterialet er godt og righoldigt, men den medføl-
gende billedtekst og teksten mellem billederne står ikke systematisk, så 
det er en del steder svært at finde ud af, om det er teksten over eller un-
der billedet, der er gældende.

Forfatteren kommer vidt omkring med sit indhold. Blandt overskrif-
terne for afsnittene kan i flæng nævnes: Drama, matematik, sjove snur-
rebasser, ting, der kan flyve, skibe, bolig, stolen, grønland, jul, middelalder, 
fugle, svære friopgaver, skolens efterårsudstilling og pædagogikkens 
tråd. Når man læser bogen og ser på de mange billeder, kan man godt 
komme lidt i tvivl om, hvem bogen er rettet til. Nogle af billedserierne 
virker børnerelaterede, og nogle af billederne og teksten kan kun forstås 
af en uddannet lærer. Det ville have klædt bogen, hvis den havde været 
mere stringent opbygget.

Opsummerende må det siges, at bogen er en rigtig god og righoldig 
inspirationskilde for den underviser, der ønsker at arbejde med dannelse 
af eleverne gennem praktiske aktiviteter. Inspirationen er i bogen beskre-
vet og vist gennem billeder på en sådan måde, at det er muligt for den 
enkelte underviser at udvikle sit eget undervisningsforløb. 

n  Sløjd

• Søren Vælds
• 272 sider
• 375 kroner
• Dansk Skolesløjds Forlag

Klog på konferencer
Der er masser af muligheder for at blive 
fagligt inspireret på efterårets konfe-
rencer. 31. oktober til 2. november går 
det løs i Viborg, hvor det handler om 
animation i undervisningen på Animated 
Learning. 1. november er digitalisering i 
folkeskolen på plakaten i Odense. 6. og 
7. november løber Uddannelsesforum af 
stablen i København, og 15. november 
handler det om faglig læsning og skriv-
ning i Vejle.

Flere  
anmeldelser  
på nettet

Hver uge kan du finde 
nye anmeldelser på  
folkeskolen.dk   
lige nu kan du læse an-
meldelsen af »erebos«, 
en prisbelønnet østrigsk 
ungdomsroman med 
særlig appel til compu-
terspilsentusiasterne.
Du kan også læse 
anmeldelsen af »Karl 
Marx’ genfærd«, som 
er første bind i en serie, 
der formidler filosofi 
med inspiration fra gra-
fiske romaner. eller læs 
anmeldelsen af »Bevar 
roen«, en bog om ADHD.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser.

Få anmeldelser 
direkte i din 
mailboks

Du kan også få et 
dagligt eller ugentligt 
nyhedsbrev med an-
meldelser af materialer 
til dit fagområde. Gå til 
folkeskolen.dk og opret 
dig som bruger. så kan 
du samtidig tilmelde dig 
vores mailservice.
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Inspiration til dig, der  
vil fremme dannelse  
gennem praktiske  
aktiviteter

God,  
indholdsrig  
og lidt rodet  

Allerede ved første skimning af bogen får man det 
indtryk, at her er der en mængde god inspiration til un-
dervisningen. Bogens indhold beskriver med rigtig mange 
gode billeder undervisningsforløb fra det meste af skole-
forløbet, hovedvægten ligger dog klart på de mindre klasser 

indholdsrig
og lidt rodet  

Se meget mere på henholdsvis  
•  www.animationsfestival.dk/konfe-

rencen.asp
•  www.laeremiddel.dk/content/dk2/

laremiddeldk
• uddannelsesforum2012.emu.dk/
•  event.dafolo.dk

lån en gæstelærer
I forbindelse med Auschwitz-dagen den 
27. januar kan folkeskoler gratis låne en 
historiestuderende fra Syddansk Univer-
sitet til at afholde workshop og foredrag 
om det nazistiske folkedrab for de æld-
ste elever. Skoler uden for Odense Kom-
mune skal dog betale for gæstelærerens 
transport.

ny bog om udsatte  
piger med anden  
etnisk baggrund
»Når Aicha løber hjemmefra« er en ny 
bog, der giver en håndsrækning til pæ-
dagogisk personale, der har kontakt 
med piger med anden etnisk baggrund 
med svære problemer på hjemmefron-
ten. Forfatteren er psykolog med 20 års 
erfaring med udsatte unge.  
»Når Aicha løber hjemmefra« er skrevet 
af Inga Loua og udkommet på Hans 
Reitzels Forlag. Den er 310 sider lang 
og koster 298 kroner.

Se mere på sdu.dk/auschwitzdag 

y bog om udsatte 
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Teori  
om det praktiske

n  Sløjd,  håndarbejde

techne-serien Vol 18, no 1/2011  
– Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet  

»Techne«-serien indeholder tekster, der 
er interessante for alle med faglig og/eller 
didaktisk interesse inden for det æstetisk-
praktiske undervisningsområde, og den 
bør være kendt på de fleste lærerværelser 
og på alle uddannelsesinstitutioner.

SekS nye netværk  
for lærere!

For dig, der underviser i sløjd el-
ler håndarbejde, har Folkeskolen 
åbnet et fagligt netværk. Opret 
din profil på sitet, så får du ny-
heder, anmeldelser, debat og 
indlæg fra bloggene Sløjd- 

stafetten, Forsøg med Hånd-
værk og Design og Fagkon-
sulenten i din mailboks. Du 
kan også videndele med andre 
sløjd- og håndarbejdslærere og 
finde nyheder fra Emu.

Håndværk og Design-netværk

○   Anmeldt Af: Bent Mynster IlluM

»Technejournal« med titlen »Vetenskapliga per-
spektiv och metoder inom slöjdfältet« er det 
første nummer af de nye elektroniske udgivelser i 
»Techne«-serien. »Techne« trykkes også i papir-
udgave i et mindre oplag. »Technejournal« inde-
holder denne gang 18 artikler inden for temaerne 
metode, perspektiv, analyse og dokumentation 
inden for forskning i det æstetisk-praktiske fag-
område (håndarbejde, sløjd, materiel kultur, bil-
ledkunst, arkitektur med mere).

Artiklerne i dette nummer er skrevet på 
svensk, dansk, norsk eller engelsk og fortæller 
alle om spændende forskning, der er foretaget 
inden for de nordiske lande. At skulle anmelde 
alle 18 artikler i dybden er umuligt på kort 
plads, så her følger et mindre udpluk af de 18 
absolut læseværdige artikler.

I artiklen »Fältarbete i slöjdpraktikker« af 
Marcus Samuelsson beskrives forskning i for-

skellighed og lighed mellem de sløjdpraktikker 
eller sløjdkulturer, der findes i folkeskolen, og i 
hvad vi nok vil kalde ungdomsskole. Det er spe-
cielt de kommunikative, indholdsmæssige og 
meningsdannende forhold, der har forfatterens 
interesse.

Artiklen »Skriv och berätta – lärarstude-
randes minnesberättelser om slöjd« af Mia 
Porko-Hudd fortæller om den betydning, de 
lærerstuderendes egne oplevelser har for de-
res valg af fag – specielt linjefag – og for den 
måde de planlægger deres egen undervisning 
på. Tidligere oplevelser og forforståelse har stor 
betydning for vore valg og handlinger. Dette er 
en artikel, som alle læreruddannere og alle kom-
mende lærere kan have glæde af at læse og 
diskutere.

I »Håndværk og design; nyt fag, ny didaktik 
– et aktionsforskningsprojekt« af Stig Pedersen 
og Hanne Schneider beskrives et projekt, der 
er under udvikling og gennemførelse i skolen i 
Danmark med henblik på at skaffe erfaringer, 

faglig viden og didaktisk udvikling vedrørende 
faget håndværk og design. Projektet arbejder 
ud fra en aktionsforskningsmæssig tilgang med 
henblik på at afdække indhold og læreformer 
i fagområdet. Her indgår undervisningsoplæg, 
materialer og genstande, evalueringsformer og 
resultater samt fokusgruppeinterview.

I artiklen »Mp3-inspelning som metod för 
att studera slöjdundervisning« af Peter Has-
selskog beskrives, hvor væsentligt det er at 
dokumentere forholdene, som de foregår i et 
værksted. Der er ikke mange traditioner for do-
kumentation af processer af forskellig art fra 
området; men i denne artikel beskrives doku-
mentation med mp3-indspilning, og denne me-
tode relateres også til videodokumentation.

Dette korte udpluk om nogle af artiklerne 
kan ikke dække fyldestgørende for de mange 
interessante aspekter, der findes i artikelsam-
lingen; men forhåbentlig har det været en ap-
petitvækker. 

• 260 sider
• Gratis på www.vasa.abo.fi/nordfo/techne/index.htm.

Illustration: Pernille Mühlbach
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folkeskolen har flyttet sin ka-
lender fra det trykte blad til 
folkeskolen.dk. Alle meddelelser 
om arrangementer, legater og lig-
nende skal derfor lægges enten 
på folkeskolens hjemmeside eller 
oprettes som bazarannonce.
Da en række faglige foreninger har 
stående i deres vedtægter, at ge-
neralforsamlinger skal indkaldes i 
det trykte blad, giver vi i en perio-
de mulighed for det. Det er dog et 

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

korte meddelelser

mindeord

Kamma Ditlevsen
Kamma Ditlevsen, 85 år 
(11. august 1927 – 22. 
september 2012), for-
henværende skolebe-
styrer og initiativtager til 
Freinetskolen i Danmark.

Kamma Ditlevsen var 
frisk næsten til det sidste. 
Både humør, hukommelse 
og evnen til at more sig og 
gøre noget for andre var 
helt intakt. For lidt over en 
måned siden blev Kamma 
85 år, og hun kunne kigge 
tilbage på et liv fyldt med 
glæder og udfordringer. 
Hendes elskede mand 
Edwin Ditlevsen (bror til 

Tove Ditlevsen) døde des-
værre allerede i 1970. 
Kamma var en gudsbenå-
det lærer, der startede sin 
lærergerning i 1954 som 
klasselærer for 1.D på 
Brøndbyvester Skole. Hun 
havde lyst til at undervise 
og medbragte mange nye 
ideer til, hvordan indlæ-
ringen blev optimeret. 
Hun grundlagde i 1976 

den første danske Frei-
netskole. 
I 2008 blev Kamma 
meget fortjent hædret af 
Pædagogisk Forum med 
den nyindstiftede Spæt-
pris for sin pædagogiske 
indsats og betydning. 
For os, der har haft Kam-
ma Ditlevsen som klas-
selærer på Brøndbyvester 
Skole, er en æra slut. Vi vil 
savne Kamma og mindes 
hende med stor glæde og 
ærefrygt. En stor pæda-
gog og personlighed, en 
skøn og livsglad kvinde 
har desværre forladt os. 
Æret være hendes minde.                                                                          

Eleverne fra årgang 
1954-1964 på  

Brøndbyvester Skole  
ved Ulla Koustrup  

og Leo Rybak

Mogens Sparrested
Mogens Sparrested, tidli-
gere mangeårig konsulent 
i Danmarks Lærerfor-
enings sekretariat, er død, 
70 år.
Mogens var et forbillede 
for mange af os og et 
forbilledligt eksempel på 

Læg selv arrangementer  
ind på folkeskolen.dk

JULEKONKURRENCEN 2012 

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

Fri 
returret 

Alle klasser tjener 2.500,- pr. solgt kasse kort

Er du rustEt til at  
håndtErE ærEsrElatErEdE  
konfliktEr?

Social- og Integrationsministeriet  

tilbyder gratis kurser om æresrelaterede 

konflikter til kommunalt frontpersonale, 

herunder lærere, pædagoger,  

relationsmedarbejdere, socialråd-

givere m.m. Kurset stiller skarpt på, 

hvordan fagfolk kan blive endnu bedre 

til at opdage, forebygge og håndtere 

unge, som er udsat for æresrelaterede 

konflikter som fx social kontrol og 

tvangsægteskaber.

For mere information kontakt  

konsulent Mutya Koudal,  

Social- og Integrationsministeriet på 

mail: myk@sm.dk eller læs mere på:

www.sm.dk

Gratis kursus til lærere
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et seriøst organisations- 
og foreningsmenneske, 
oprigtigt optaget af at 
varetage medlemmernes 
interesser. Utallige er de 
medlemmer, der har nydt 
godt af hans dybt profes-
sionelle hjælp og støtte i 
svære situationer. 
Mogens var lærer i mere 
end ti år og blev valgt af 
lærerne i Århus Amt til 
hovedstyrelsen i Dan-
marks Lærerforening. Der 
stod stor respekt om hans 
politiske arbejde, og efter 
fire år i hovedstyrelsen 
blev han ansat i forenin-
gens sekretariat i Køben-
havn i 1985.  
Mogens havde meget at 
byde på – en særlig stovt 
autoritet og rolig myn-
dighed, som byggede på 
solid viden og grundigt 
arbejde i enhver sammen-
hæng. Og så havde han 
sin underspillede jyske 
lune, som betød, at man 
hurtigt kunne komme til 
sagen. Han arbejdede 
især med medlemmernes 
retssikkerhed og tjeneste-
mandspension. Han vare-
tog også stabsfunktioner 
for foreningens ledende 

politikere, og i en lang 
årrække underviste han 
skoleledere i forvaltnings-
ret på Den Kommunale 
Højskole. Helt naturligt 
var han i mange år frem 
til sin fratræden i 2006 
formand for den interne 
faglige klub af konsulen-
ter i foreningen. Han nød 
festligt lag og slog gerne 
på tromme, når festen 
skulle godt i gang.
For fanden da, Mogens, 
vi vil savne dig og mindes 
dig med glæde.
Æret være hans minde.

En kreds af  
tidligere kolleger  

ved Peter Blichfeldt

Mogens Sparrested
Mogens Sparrested er 
ikke mere. 
Vi blev kede af det i 
Herningegnens Lærer-
forening, da vi fik den 
sørgelige meddelelse om 
Mogens Sparresteds død.
Mogens var vor sikre og 
myndige dirigent ved 
kredsens generalforsam-
linger i mere end 20 år. 
Når Mogens »hørte os« 
i vedtægter og andre 

formalia inden general-
forsamlingen, var det 
altid med et glimt i øjet, 
og glimtet blev større, 
når der så var en ting, der 
måske ikke var helt 500 
procent i orden. Han var 
en drillepind og kunne 
da også forlyste sig med 
spørgsmål af typen: 
»Spidser i blyanter indtil 
klokken 10, hvor telefo-
nen åbnes?« Det var den 
rå charme, det store over-
blik i afvikling af general-
forsamlinger og glimtet 
i øjet, der gjorde, at 
medlemmerne i Herning-
egnens Lærerforening 
kom til at holde af Mo-
gens. Når Mogens havde 
dirigentstokken, var alle 
trygge, for Mogens kunne 
sin DLF forfra og bagfra. 
Vore tanker går til de ef-
terladte og ikke mindst til 
Bente, som altid deltog 
sammen med Mogens i 
tredje halvleg efter gene-
ralforsamlingen.
Æret være mindet om 
Mogens. 

Helen Sørensen,  
Herningegnens  
Lærerforening

 Lederstillinger 

Læs  
»Job & karriere«  

på nettet

Følg med  
under kommende  
arrangementer på  
folkeskolen.dk

Læs den på lærerjob.dk

SKOLELEDER 
MED VISIONER

Rosenlundskolen er en stor skole og BFO med godt 900 glade elever, 
dygtige og kompetente medarbejdere samt en engageret og støttende 
skolebestyrelse. Skolen er beliggende i Skovlundes villakvarter og har 
en sund økonomi.

Skole- og Uddannelsesudvalget har i foråret 2012 vedtaget den fælles 
vision ”Skole med vilje” som gælder for alle skoler i Ballerup. Visionen 
består af tre overordnede mål:

•	 Alle	børn	lærer	optimalt
•	 Alle	skaber	fællesskaber	i	skolen
•	 Skolen	mestrer	fornyelse

Visionen omfatter således alle aktiviteter i og omkring skolen. Elever, 
forældre og det samlede personale arbejder fremadrettet på udarbejd-
else af et værdigrundlag for Rosenlundskolen og implementering af 
visionen ”Skole med vilje”.

Vi søger en skoleleder, der kan forløse skolens fulde potentiale og 
derved sætter retning og går foran med engagement og kreativitet i 
denne innovative forandringsproces. Det forventes at man strategisk 
og visionært inddrager personale, forældre, elever og interessenter.

FAGLIG OG PERSONLIG PROFIL:
Vi forestiller os, at du har følgende faglige og personlige 
kompetencer:

•	 Kan	gå	foran	og	sætte	retning	i	udvikling	af	skolen	som	organisation
•	 Dokumenterede	resultater	i	forandringsprocesser	
•	 Har	en	anerkendende	og	inddragende	ledelsesstil
•	 Har	en	stærk	faglig	og	teoretisk	viden	samt	indsigt	i	de	politiske	og	
 faglige dagsordner på skoleområdet
•	 Har	relevant	og	dokumenteret	ledererfaring
•	 Har	relevant	uddannelsesmæssig	baggrund	suppleret	med	en
 diplomuddannelse i ledelse
•	 Kan	varetage	det	overordnede	økonomiske	ansvar	for	den	samlede
 virksomhed

Forventet tiltrædelse den 1. januar 2013 eller snarest derefter.

Yderligere information fåes ved henvendelse til centerchef Ulla Blom 
Kristensen	tlf.	4477	2024	eller	ved	henvendelse	til	konst.	skoleleder	
Jens	Olsen	tlf.	4477	3921,	eller	mail	til	jo1@balk.dk, hvor der kan aftales 
skolebesøg.	Henvendelse	kan	også	ske	til	Carematch,	Stefan	Förster	
Christensen	tlf.	3095	0957.

ANSØGNINGSFRIST: 29. OKTOBER 2012
JOBNUMMER: 12-170

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online på 
www.ballerup.dk/job

www.rosenlundskolen.dk

Rosenlundskolen søger visionær og 
innovativ leder pr. 1. januar 2013.
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 Lederstillinger 

Ikast Østre Skole, Jyllandsgade 10, 7430 Ikast
e-mail: ostreskole@ikast-brande.dk

web: www.ikastoestreskole.dk
Tlf. 99604500

Østre Skole søger en ny skoleleder pr. 1. januar 2013. Skolen har mange ressourcer, 
dygtige medarbejdere og engagerede forældre. De store potentialer skal udnyttes. 

Skolen er kendetegnet ved: 
• Stærk faglighed og høj trivsel 
• Gode traditioner og mange ressourcer 
• En skolebestyrelse som forventer at blive brugt aktivt som sparringsparter. 
• At alle børn er del af ét fællesskab
•  Vi vil gerne udvikling og forandring med henblik på hele tiden at øge skolens ople-

vede kompetence og kvalitet. 
• Vi har stolte traditioner, men har også fokus på nye tiltag og nye strukturer.
• Vi vil forsat være kommunens bedste lære- og værested.
• PALS er en integreret del af vores kultur og måde at arbejde på.

Se mere om vores skole på http://www.ikastoestreskole.dk/Infoweb/Designska-
belon9/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=

Skolelederens profil: 
• Er visionær, målrettet og går forrest. 
•  Har gennemslagskraft og er ambitiøs på skolens, elevernes, medarbejdernes og 

egne vegne 
• Er en naturlig autoritet og er en tydelig og synlig leder. 
• Er motiverende, har situationsfornemmelse og masser af empati.
•  Ser dialog, videndeling og kreative løsninger som vigtige elementer i sin ledelsesstil 
• Er ikke bange for at stille krav - hverken til sig selv eller sine omgivelser.
•  Evner at prioritere mellem mange udfordringer og følge de valgte satsninger til dørs. 
•  Har fokus på helheden på Østre skole og i forhold til hele skoleområdet i Ikast-

Brande Kommune. 

•  Har fokus på skolens værdier og kan udvikle den fælles skolekultur for medar-
bejdere, børn og forældre, så vores potentialer udnyttes optimalt.

• Har en uddannelse i ledelse eller anden tilsvarende ledelsesbaggrund/erfaring.

Om skolen: 
Ikast Østre er en byskole fra 1961. Skolens elever kommer primært fra skolens 
eget distrikt. Et distrikt som er bredt sammensat af såvel meget ressource stærke 
familier, som mindre ressource stærke familier. Skolen har ca. 550 elever fordelt 
fra 0.-9. klasse, 3 specialklasser (2 ADHD og 1 læseklasse), Specialhold i indsko-
lingen, samt SFO med ca. 230 børn. Ikast Østre har 90 ansatte.

Se mere om skolen på: 
http://www.ikastoestreskole.dk/Infoweb/Designskabelon9/Rammeside.asp?Acti
on=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=

Kontakt os og spørg, hvis uddybende information måtte ønskes.
Skolechef Kim Brøbech tlf. 9960-5421 – 
Skolebestyrelsesformand Tim Sølyst tlf. 9660-6002 / 42140008
SFO-leder Finn Hansen tlf. 9960-4525 / 40936152

Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes pr. mail til: hehol@ikast-brande.dk
så den er os i hænde senest torsdag den 1. november 2012 kl. 12.00.

Ansættelsessamtalerne vil blive afholdt i uge 46 og 47. I forbindelse med ansæt-
telsessamtalerne vil der blive anvendt en personprofilanalyse.

Ved ansættelse forbeholder Ikast-Brande Kommune sig ret til at indhente børne-
attest efter ansøgerens samtykke.

Er du målrettet og en god kommunikator? Har du gennemslagskraft og situations-
fornemmelse? Kan du gå foran i at skabe en fælles kultur med inddragelse og høje 
ambitioner? Så er du måske vores nye skoleleder. 

Følg debatten på
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Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

Skoleleder til landsbyskole 
med pædagogiske visioner 
Byrådet har vedtaget en ny skolestruktur, der betyder, 
at Institutions- og Skolecentret, i samarbejde med 
skolerne og deres ledelse, arbejder med implementering 
af den nye struktur for at sikre helhedssyn i morgen-
dagens dagtilbud, skole og klub.

S k o l e l e d e r

Skoleleder-
Stillingen
Som skoleleder varetager 
du, med reference til 
centerchefen i Institutions-
og Skolecentret, den over-
ordnede ledelse af skolen, 
herunder ledelse af lærere, 
pædagogisk personale 
og administration og er 
ansvarlig for skolens 
økonomi i undervisnings- 
og fritidsdel. 
Derudover indgår du i et 
ledelsesteam med SFO-
lederen.

reerSlev Skole
Reerslev Skole ligger i 
landsbyen Reerslev i Høje-
Taastrup Kommune omgivet 
af grønne naturområder 
og med det rekreative 
område Hedeland som 
nærmeste nabo. Skolen har 
160 elever fordelt på 0. – 
6. årgang og er beliggende 
med gode fysiske rammer 
– både inde og ude. Der er 
en engageret medarbejder-
stab i både undervisnings-
delen og i fritidsdelen. 

Indskolingen danner, i et 
tæt samarbejde mellem 
pædagoger og lærere, 
rammen om undervisning 
og fritid for de yngste år-

gange, herunder en 
specialpædagogisk ind-
skolingsgruppe for 1.-3. 
årgang. Mellemtrinet 
rummer 3.-6. årgang 
med fælles faglokaler og 
pædagogisk læringscenter.

Yderligere 
oplYSninger
Du kan se det fulde stil-
lingsopslag på kommunens 
hjemmeside www.htk.dk

Du kan læse mere om 
Reerslev Skole på skolens 
hjemmeside 
www.Reerlev.skoleintra.dk 
eller kontakte centerchef 
Henrik Torry Rasmussen 
på telefon 43 59 19 25 for 
yderligere oplysninger.

anSøgningSfriSt
Der er ansøgningsfrist tors-
dag den 25. oktober 2012, 
kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler for-
ventes afholdt tirsdag den 
30. oktober 2012. 

ansøgningen sendes til 
WinnieSk@htk.dk

du gør en forskel for kommu-

nens borgere. Vi gør en forskel 

for dig! Adelgade 44 . 8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk 

PPR-leder til Skanderborg
– Der er to P’er i PPR!

Derfor søger Skanderborg Kommune en leder, der kan 
stå i spidsen for en bred faglig udvikling inden for både 
specialpædagogik og psykologi. 

PPR skal være en proaktiv sparringspartner i arbejdet 
med institutioner, forældre, børn og unge, og vil på sigt 
kunne rumme fl ere, nye og andre typer af opgaver.

Skanderborg Kommune har på PPR-området et stærkt 
fagligt miljø. Afdelingen på 31 medarbejdere er 
velfungerende, er præget af engagement og er på 
alle fagområder højt specialiserede.

PPR-lederen er en del af ledergruppen i fagsekretariatet 
og forventes at bidrage kompetent til strategiudviklingen 
i et langsigtet og helhedstænkende perspektiv.

Forventningerne til PPR-området ændrer sig markant 
i disse år! PPR’s omgivelser efterspørger mere end nogen-
sinde rådgivning og sparring omkring pædagogisk-
psykologiske problematikker og udfordringer. 

Du er lederen, der i samarbejde kan ”geare” PPR til 
fremtidens udfordringer og muligheder. Du har leder-
erfaring og ser først og fremmest dig selv som leder. 
Du har en høj faglighed som f.eks. cand. psych., cand. 
pæd. psych. eller du har en baggrund og erfaring, 
der kan sidestilles hermed. Du har en bred erfaring fra 
området og faglig interesse i både pædagogik og 
psykologi. Derudover har du erfaring med at arbejde 
i en politisk ledet organisation. Du er en autentisk, 
inspirerende og positiv person, der skaber tillid i rela-
tioner. Du har overblik og udsyn, udviser respekt for det 
eksisterende, men har også evnen til at insistere på 
forandring og helhedssyn.

Løn efter kvalifi kationer og gældende overenskomst. 

Læs mere om jobbet og Skanderborg Kommune på 
www.skanderborg.dk eller på www.mercuriurval.dk

Finder du jobbet interessant, kan du sende motiveret 
ansøgning og CV gerne elektronisk til 
ansoegninger.boernogunge@skanderborg.dk 
(Skanderborg Kommune, Fagsekretariatet Børn og 
Unge, Søndergade 27, 8464 Galten), Mrk.: PPR-leder. 
Din ansøgning skal være Børn og Unge i hænde senest 
den 29. oktober 2012, kl. 10.00. 

Mercuri Urval A/S bistår i ansættelsesprocessen.

 PPR  

Vi indhenter straffe- og børneattest.
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Finder du jobbet interessant, kan du søge det på mercuriurval.dk (referencenummer: DK-160-48819) og vedhæfte ansøgning og CV. 
Ansøgningsfristen udløber den 26. oktober 2012, kl. 10.00.

Skoleleder til  
Forældreskolen i Aarhus

528 børn og 55 ansatte ved Forældreskolen i Aarhus søger en leder, 
der vil være med til at bringe skolen videre ind i fremtiden. Fundamentet 
er særdeles sundt. Skolen står på en stærk faglighed, båret af kompe-
tente og dedikerede medarbejdere, dygtige og motiverede børn samt 
engagerede forældre. Værdier som engagement, tillid, respekt og loyalitet 
er bærende og udleves i hverdagen – både af ansatte, elever og forældre.  
Beliggenheden er ideel - skolen ligger tæt på by, skov og strand. 

Økonomien er bundsolid og giver alle muligheder for en fortsat positiv 
udvikling.

Se nærmere om skolen på foraeldreskolen.skoleintra.dk og om stillingen 
og ansættelsesproceduren på mercuriurval.dk. Du er velkommen til at 
kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon 4073 4950 for en 
konfidentiel drøftelse af dine muligheder i stillingen. 

Løn forhandles på grundlag af gældende overenskomst.

- en spændende ledelsesudfordring på en unik skole 

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

Ser du en spændende udfordring i at styrke arbejdet med 
systematisk at indsamle og formidle viden om virksomme 
indsatser på socialområdet? Har du stor viden om udvik-
lingshæmning? Mestrer du projektarbejdsformen? Så er en 
fuldtidsstilling som faglig konsulent i ViHS i Socialstyrelsen 
(Odense) måske lige dig. Du kan være psykolog, socialråd-
giver, ergoterapeut eller pædagog med en akademisk over-
bygning - og have relevante praksiserfaringer. Du får base 
i et team, som indsamler, bearbejder, udvikler og formidler 
almen og specialiseret viden om udviklingshæmning, ind-
satser og effekter heraf. 

Ansøgningsfrist d. 1. november 2012.

Hele stillingsopslaget kan du se på socialstyrelsen.dk 

Faglig kon- 
sulent til ViHS

Vi søger en lærer pr. 01.11.12, som har lyst til at undervise 

elever med synshandicap, hvoraf nogle også har andre funk-

tionsnedsættelser. 

Se hele stillingsopslaget på www.regionsjaelland.dk, 

Job og karriere - quicknr. 10657.

Lærer
til Synscenter Refsnæs, Kalundborg

www.regionsjaelland.dk

136677 p38-49_FS1812_Lukkestof.indd   42 08/10/12   10.39



f o l k e s k o l e n  /  1 8  /  2 0 1 2  /  43 

 Specialstillinger 

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

Erfaren konsulent med  
pædagogisk baggrund
Pædagogisk konsulent med fokus på sprog og 
læsning til udvikling af Pædagogiske Læringscentre

P æ d a g o g i s k  k o n s u l e n t 

Institutions- og skole-
centret søger en erfaren 
konsulent med pædagogisk 
baggrund, der med afsæt 
i det pædagogiske og fag-
didaktiske kan bidrage til at 
optimere opgaveløsningen 
indenfor det samlede dag- 
og skoleområde.

I Høje-Taastrup Kommune 
arbejdes der på mange 
fronter med udvikling, og 
Byrådet har netop vedtaget 
”Udviklingsstrategi 2012-
2024” med fokus på vækst, 
uddannelse og et aktivt liv, 
der også omfatter udvikling 
af ”Det gode børne- og 
ungeliv”. 

InstItutIons- og 
skolecentret
Du vil indgå i Institutions- 
og Skolecentret. Vi er 20 
medarbejdere og ledere i 
tværfaglige team, som be-
står af en blanding af både 
nye og erfarne konsulenter, 
ledere og administrative 
medarbejdere, der ud fra 
hver deres faglige perspek-
tiv er optaget af at yde den 
bedste service. Tværfag-
ligheden bidrager således 
til at opnå innovation i 
opgaveløsningen. 

Dagtilbud og skoler står 
midt i store forandringer og 
udfordringer bl.a. i forhold 
til ny struktur og definition 
af ”Morgendagens dagtilbud 
og skole”. Der er forvent-
ninger til at styrke læring 
og uddannelse for alle 
børn og unge i kommunen. 

Institutions- og Skolecen-
tret spiller en central rolle 
i at koordinere indsatser 
for det samlede 0-18 års 
område. I forlængelse heraf 
arbejdes der med udvik-
ling af de Pædagogiske 
Læringscentre – i første 
omgang på skolerne. De 
lokale ressource-personer 
i dagtilbud og fritids- og 
ungdomsklubber skal også 
inddrages i de Pædagogiske 
Læringscentre, så disse 
kan virke i lokalområderne 
som helhedsorienterede og 
koordinerede aktører for at 
styrke læringsmiljøer for 
børn og unge i kommunen.

YderlIgere 
oplYsnInger
Du kan se det fulde stil-
lingsopslag på kommunens 
hjemmeside www.htk.dk. 
Ønsker du yderligere oplys-
ninger om stillingen, kan du 
kontakte centerchef 
Henrik Torry Rasmussen på 
telefon 43 59 19 25. 

ansøgnIngsfrIst 
Der er ansøgningsfrist 
mandag den 22. oktober 
2012, kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler for-
ventes gennemført fredag 
den 26. oktober 2012.

ansøgnIng og cV 
sendes tIl 
InstitutionSkole@htk.dk

du gør en forskel for kommu-

nens borgere. Vi gør en forskel 

for dig!

Backspin & Selvværd søger lærere
Backspin & Selvværd arbejder med udsatte børn og unge, og har over de 
sidste år udviklet en undervisningsramme, hvori målet er at forbedre elever-
nes inklusions muligheder i ”normal” skolen. 

Vores partnerskab med Københavns kommune betyder, at vi fremadrettet 
kan kombinere vores eksisterende personlige udviklingsdel, med en faglig 
udviklingsdel. 

Til opstart og implementering af det faglige tiltag søger vi to lærere med lyst og 
mod til at tænke anderledes, i forhold til undervisning af sårbare børn og unge. 
Indledningsvis søger vi en fuldtidslærer og en deltidslærer (25-30 timer). 

Som lærer arbejder man i teams, hvori pædagoger og familiekonsulenter ind-
går. Derfor er det af afgørende betydning, at man er udpræget samarbejdsori-
enteret og enige i, at faggrænser kan være mere begrænsende end udviklende. 

Vigtigt er det, at man som lærer er indstillet på en arbejdsuge, hvori forbere-
delse og møder mm. foregår på vores lokalitet. 

Vi forventer at ansøgeren har følgende kompetencer
•  Uddannet lærer, med praktisk og teoretisk erfaring fra specialområdet 

prioriteres
• Lyst til at præge indhold og udvikling i det daglige arbejde
• Kan varetage undervisning i de almene fag
•  Viden og erfaring med undervisningsdifferentiering, både individuelt og i 

grupper
•  Evne til at skabe et fælles hele i elevgrupperne sideløbende med, at tilgo-

dese det enkelte barns udviklings- og undervisningsmæssige behov 
• Erfaring med forældresamarbejde
• Gode evner og personlighed til, at tackle børn og familier i vanskeligheder 
• En høj grad af selvindsigt og i stand til, at arbejde med egne grænser
• Lyst til og flair for teamarbejde 

Vi tilbyder
• En spændende arbejdsplads præget af muligheder og engagement
• Dygtige og engagerede kollegaer  
• Nytænkning på indsatsområdet overfor sårbare børn og unge
• En struktureret arbejdsdag hvor  mål og retningslinjer er tydelige 
• En arbejdsplads præget af seriøsitet, samtidig med ligefremhed og humor
• Vovemod og hurtig gang fra ide til handling
• Åbenhed for dialog og argumentation
• Faglig sparring 
• Fri telefon og computer

Arbejdspladsen er beliggende i København, ansættelse pr.  1. december 2012.

Ansøgning sendes pr. mail senest 22. Oktober 2012 til Jannie Andersen. 
Mail: ja@backspinogselvvaerd.dk

For eventuelle spørgsmål ring til Michael Løhde  26 72 27 66 eller Jannie 
Andersen 21 77 50 60 

Læs mere om Backspin & Selvværd på www.backspinogselvvaerd.dk

 Lærerstillinger 
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På grund af øget aktivitet søger VUC Vejle 2-3 
lærere til fast ansættelse på fuld tid pr. 1. januar 
2013.

Vi har brug for lærere, der kan undervise i et eller 
flere af følgende fag:
dansk for ordblinde, dansk, engelsk, matematik.

Vi forventer, at du:
•	 er	seminarieuddannet	lærer
•	 har	relevant	uddannelse,	hvis	du	ønsker	at	
  undervise ordblinde
•	 gerne	vil	undervise	forskellige	målgrupper	af		
  unge og voksne kursister
•	 er	parat	til	at	tage	nye	udfordringer	op	og	
  have en arbejdsplads, som er under konstant 
  udvikling

Vi tilbyder:
•	 engagerede	kolleger
•	 tidssvarende	undervisningsmidler

•	 et	godt	arbejdsmiljø	med	en	uformel	
  omgangstone
•	 få,	men	effektive	møder
•	 gode	muligheder	for	at	få	efteruddannelses-
  ønsker tilgodeset

Information om VUC Vejle kan findes på 
www.vucvejle.dk.

Yderligere	oplysninger	kan	fås	hos	Uddannelses- 
chef	Ulrich	Skytte,	tlf.	76	43	61	00.

Ansøgningsfrist: 
Onsdag d. 7. november kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted om eftermid- 
dagene mandag d. 19. november og tirsdag d. 
20. november.

Ansøgninger sendes pr. mail til:  
avujob@campusvejle.dk

OBU- og AVU-lærere 
søges til VUC Vejle

Boulevarden 25
DK	-	7100	Vejle

tel:	+45	7643	6100
fax:	+45	7643	6101

info@campusvejle.dk
www.campusvejle.dk

 Lærerstillinger 
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 Stillinger ved andre institutioner 

Head and Deputy Head of School
For the new International School of Billund
 
The number of international families moving to Billund and the surrounding area has increased 
over the last few years, and this number is likely to continue to increase. To serve the needs of this 
community and to underpin Billund as an attractive place to work and live, the LEGO Foundation 
has initiated the establishment of a private, independent international school located in Billund. 
The International School of Billund will provide high-quality, creative educational programmes 
following the recognised International Baccalaureate (IB) curriculum framework. Two of the three 
IB programmes will be off ered: The Primary Years Programme for students aged 3-12 years and 
the Middle Years Programme for students aged 11-16 years. English will be the principal language 
of instruction, and we expect the majority of students to come from international backgrounds. 

Head of School
Your role and responsibilities:
•  Responsible for the development of the school’s 

international profi le based on IB
•  Key spokesperson and responsible for com-

munication and marketing of the school in an 
international context

•  Educational leader with responsibility for cohe-
sion between the school’s mission, vision and 
daily practice.

We expect you to have: 
•  Ability to articulate and implement a clear vision 

and strategy for the success of a new school
•  Minimum two years’ experience in a similar 

position in an international context
•  Signifi cant experience in the IB accreditation 

process – the candidate must be a full IB Certi-
fi ed Candidate.

Employment:
•  We expect you to start on February 1st 2013 at 

the latest
•  The Head of School  will be employed according 

to the present agreement between the Danish 
Association of Private Schools and the Ministry 
of Education.

Application:
•  Please send your application and CV in English 

to hos@kjelst.dk before November 16th 2012

Deputy Head of School
Your role and responsibilities: 
•  Represent the Head of School as liaison between 

the Danish Authorities and School Management
•  Overall responsibility for the daily administration 

of the educational and IB programmes
•  To ensure in collaboration with the rest of the 

school’s management team that the International 
School of Billund opens in August 2013 according 
to the approved plans and budget.

We expect you to have:
•  Minimum three years’ experience as an admin-

istrator, preferably in the Danish School System
•  Up-to-date knowledge of instructional meth-

odologies, learner-centred classrooms, and 
programme development and evaluation

•  Strong leadership skills: Ability to delegate 
eff ectively and ability to inspire.

Employment:
•  We expect you to start on January 1st 2013 at 

the latest.
•  The Deputy Head of school  will be employed 

according to the present agreement between 
the Danish Association of Private Schools and 
the Ministry of Education.

Application:
•  Please send your application and CV in English 

to dhs@kjelst.dk before October 31st 2012

Read the full job adverts and fi nd more information about the school at www.isbillund.com or 
call our external consultant Mr. Tau Steff ensen from Kjelst Executive Search on +45 22 55 96 40. www.isbillund.com

job_Head and deputy head of school.indd   1 10/4/12   3:29 PM
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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

duborg-Skolen, Udland

Afdelingsleder for fællesskolen

§ ansøgningsfristen er den 05/11/12

Net-nr. 9543

Hjallerup Skole, brønderslev kommune

Viceskoleleder fra den 1. januar 2013

§ ansøgningsfristen er den 23/10/12

Net-nr. 9545

Torstorp Skole, Høje-Taastrup kommune

Pædagogisk afdelingsleder

§ ansøgningsfristen er den 19/10/12

Net-nr. 9540

Glamsbjergskolen, assens kommune

Skoleleder søges til Glamsbjergskolen

§ ansøgningsfristen er den 22/10/12

Net-nr. 9544

behandlingsskolerne, københavns kommune

Lærer

§ ansøgningsfristen er den 22/10/12

Net-nr. 9547

onsild Idrætsefterskole, Mariagerfjord kommune

Barselsvikar 

§ ansøgningsfristen er den 25/10/12

Net-nr. 9548

juelsminde Skole, Hedensted kommune

Engelsk-, musik- og dansklærer 

§ ansøgningsfristen er den 22/10/12

Net-nr. 9551

rosendalskolen, Mariagerfjord kommune

Fast lærerstilling

§ ansøgningsfristen er den 22/10/12

Net-nr. 9557

Marienhoffskolen, Syddjurs kommune

Lærer til Marienhoffskolen

§ ansøgningsfristen er den 22/10/12

Net-nr. 9549

Mejlby efterskole, rebild kommune

Matematiklærer pr. 1. november 2012 

§ ansøgningsfristen er den 21/10/12

Net-nr. 9558

Torstorp Skole, Høje-Taastrup kommune

Lærere

§ ansøgningsfristen er den 12/10/12

Net-nr. 9550

bramsnæsvigskolen, Lejre kommune

Lærer til fysik/kemi og n/t

§ ansøgningsfristen er den 22/10/12

Net-nr. 9555

kirstinedalsskolen, køge kommune

Lærere til Kirstinedalsskolen

§ ansøgningsfristen er den 15/10/12

Net-nr. 9556

Strandvejsskolen, københavns kommune

Naturfagslærer

§ ansøgningsfristen er den 22/10/12

Net-nr. 9538

Skolen på la Cours Vej, frederiksberg kommune

Skolen på la Cours Vej søger 3 lærere

§ ansøgningsfristen er den 22/10/12

Net-nr. 9541

Harløse Skole, Hillerød kommune

To barselsvikarer for lærere

§ ansøgningsfristen er den 22/10/12

Net-nr. 9533

kornmarkskolen, Hillerød kommune

Uddannet lærer

§ ansøgningsfristen er den 19/10/12

Net-nr. 9559

Skole og dagbehandling frederikshøj, københavns kommune

Uddannet lærer

§ ansøgningsfristen er den 19/10/12

Net-nr. 9560

136677 p38-49_FS1812_Lukkestof.indd   46 08/10/12   10.39



f o l k e s k o l e n  /  1 8  /  2 0 1 2  /  47 

Fritids/-helårshus 
i Rudbøl til salg
Pris 595.000 kr., 103 m2 
i 2 plan. Velholdt, nye vin-
duer i stueplan. sydvest 
Danmark.  

Telefon: 22459307 
www.bricksite.com/rudboel

Stort, charmerende by-
hus i andalusisk bjergby
Vi udlejer vores skønne, 
gamle byhus i sydspanien 
550 euro pr uge. for me-
re information, se hjem-
mesiden.

Telefon: 20781416 
www.competa.dk

Vandreture og 
oplevelsesture
kom til Pelepones - bo 
i hyggelig uspoleret 
bjerglandsby på den vul-
kanske Methana halvø. 
Info: drtmadsen@ya-
hoo.gr

Telefon: 0045 60929094 
www.methanavolcano.gr

Rækkehus i Spanien
nyd varmt efterår eller 
lun vinter 10 km syd for 
Alicante. 2 soveværelser, 
køkken, stue og badevæ-
relse - 60 m2.

Telefon: 62691674/60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Weekends og ferier ved 
Dyrehaven nord for KBH
Jeg er i sommerhus i al-
le weekends og ferier fra 
fredag  til mandag aften.
Derfor udlejer jeg min 3 
vær lejlighed.
Telefon: 30293363

Lejlighed i Kbh. søges
lejlighed søges i køben-
havn, max husleje 7000 kr. 
Henvendelse: 30316778 
eller 28681094
Telefon: 30316778

3 værelses lejlighed - 
udlejes i uge 42 og 7
3 værelses lejlighed på 
Amerika Plads. Der er 
sengepladser til 2 voksne, 
2 børn og en tremmeseng 
til baby. 
Telefon: 21432737

Efterår i Gilleleje
Arkitekttegnet sommer-
hus med panoramavin-
duer til stor lukket grund 
udlejes. 3500 + forbrug - 
e.mail:lene@gwitt.dk
Telefon: 30241024

Efterårsferie og andre 
ferier ved vandet
Hyggeligt sommerhus på 
strandgrund v. lumsås 
udlejes i ferier og week-
ends. undt. mdr. 11,12,1,2. 
Telefon: 30650062

Feriehus på 
Sjællands Odde
Hyggeligt, rummeligt fe-
riehus på sjællands odde, 
i fredeligt og naturskønt 
område, udlejes. 
Telefon: 30125416 
www.sandhaug.dk

Herskabsvilla i Katalonien
smuk bjerglandsby, 25 
min. fra strand, 20 min. 
fra lækkert vinområde, tog 
direkte til Barcelona.
Telefon: 0034-678866588 
www.CasaArgentera.com

Ski hytte i Norge udlejes
ski hytte i Gaustablikk, 
Rjukan. ski in - ski out. 3 
værelser med 8 soveplad-
ser. 6.500 pr. uge
Telefon: 41187677 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Hyggelig 2 værelses 
lejlighed i Valby sælges
Centralt beliggende, 66 
m2. Pris: 1.195.000 kr. 
Telefon: 26158373

Skøn lejlighed I kbh 
udlejes i uge 42
skøn lej på 100kvm ud-
lejes.stort soveværelse, 
børneværelse, stor stue, 
nyt bad og køkken med 
spiseplads.Pris:3100
Telefon: 20540564

Efterårs eller juleferie 
ved  Nyk F.
Hyggeligt sommerhus 
105 m2. stor lys stue. 
Brændeovn. 8 sengepl. 
opvaske- og vaskemaski-
ne. Godt havørred fiskeri.
Telefon: 27506946

Kontakt Melanie 
på tlf: 46 91 02 49
melp@team-benns.com

Superpriser på skolerejser 
AMsterdAM • med bus • 6 dage/3 nætter...........   fra kr.  1.335

PAris • med fly • 5 dage/4 nætter ..........................  fra kr.  2.195
PAris • med bus • 6 dage/3 nætter ........................  fra kr.  1.725

 
PrAg • med fly • 5 dage/4 nætter ...........................  fra kr.  1.655
PrAg • med bus • 6 dage/3 nætter .........................  fra kr.  1.170

Top 3 studiebesøg: Kanalrundfart • Virksomhedsbesøg
• Zaanse Schans, Marken & Volendam

Top 3 studiebesøg: Kloakkerne • Explora Videnskabsmuseum
• Versailles

Top 3 studiebesøg: Theresienstadt • SKODA-fabrikkerne
• Foredrag ved tidl. dansk ambassade-ansat

2.070
pr. person
5 dg/4 nt.

budapest
 m. fly fra kr.

rubrikannoncer

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

Annoncer bragt her i bladet kan ses i deres fulde længde på 
folkeskolen.dk 
 

bazar
    ikke-kommercielle annoncer 

fra dlf-medlemmer

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa
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www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

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

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

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

Forår 2013 
europaS STorbyer – ring og hør nærmere 
akTIoN og oplevelSe – fx. Tjekkiet 6 dage fra 1.845,-

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

 
FLODBÅD

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

FLODBÅD - 6 dage/4 nætter fra kr................... 1.898,-

AMSTERDAM  

5 dage/ 3 nætter bus fra kr. ..............................................1.098,-
6 dage/ 3 nætter mindre grupper rutebus fra kr. .... 1.548,-
6 dage/ 4 nætter alfa-ekspressen fra kr. ......................1.898,-

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

“Giv dine elever en helt speciel oplevelse på en 
skolerejse på en hollandsk flodbåd! I har båden 
for jer selv, og I bestemmer ruten og stoppene 
undevejs. Ofte hjælper gruppen med det prak-
tiske, og turen på flodbåden er på samme tid 
speciel, hyggelig og meget social.” 
Tommy Iversen, mere end 20 år i rejsebranchen

Tag med JASØ Rejser til Kenya!
Oplev landsbyen Asembo, mød dens indbyggere og 
deltag aktivt i det kenyanske landsbyliv. Tag på safari 
i nationalparken Lake Nakuru. Kom tæt på storbyen 
Nairobi og besøg Karen Blixen museet m.m..  
Datoer for grupperejsen: 3.-17. februar 2013
Pris: 20.500,- DKK

Kenya har det hele!
Se mere på: www.jasoerejser.dk
Sdr. Landevej 1a, 6270 Tønder

7472 2518

GØR STUDIEREJSEN 
EN KLASSE BEDRE
• 7022 0535
• hol@kilroygroups.dk

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

Smut afsted i efterårsferien og bo på dit yndlings 
Sinatur hotel. Nyd naturen, hinanden og slap af.
Lån evt. vores cykler eller gå en lang tur i de  
smukke omgivelser.  
I bliver kræset om med dejlig mad tilberedt 
fra bunden, af de friskeste lokale råvarer. 
Vores kokke elsker at lade sig inspirere af  
naturens smage og dufte. Derfor laver de  
mange hjemmelavede specialiteter - til glæde 
for både jeres smagsløg og miljøet.  
Vi glæder os til at forkæle jer... 

SærtILbuD tIL DLF  
Efterårstilbud i ugerne 41, 42 & 43

 
 

Hotel Gl. Avernæs, v. Assens Hotel Storebælt, Nyborg Hotel Frederiksdal, LyngbyHotel Skarrildhus, v. Herning

book på: t/ 9719 6233

Hotel Haraldskær, Vejle Hotel Sixtus, Middelfart

book på: t/ 7649 6000 book på: t/ 6441 1999 book på: t/ 6373 7373 book på: t/ 6531 4002 book på: t/ 4585 4333

DEt Får I:
Eftermiddagskaffe/te & hjemmebagt kage 
2-retters middag 
1 overnatning i dobbeltværelse inkl. stor  
lækker morgenbuffet 
Picnickurv/pose med 2 sandwich, vand, sødt  
og frugt, til at tage med ud i det blå  
udlån af cykler samt hjelme 
Ekstra opredning på værelset (barn)
kan tilkøbes for 200 kr. 

Smut afsted i efterårsferien og bo på dit yndlings 
Sinatur hotel. Nyd naturen, hinanden og slap af.
Lån evt. vores cykler eller gå en lang tur i de 

mange hjemmelavede specialiteter - til glæde

Kan bookes på alle hoteller

999 kr. 
for 2 personer! 

sinatur.dk/dlf-efterår 

bo fx. på Hotel Gl. Avernæs som på billedet. 
tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter 
eller kampagnetilbud. 
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WWW.LPPENSION.DK

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

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

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

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

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

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

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

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

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

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

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk
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uskolet 
Ved Morten Riemann

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

for korte NYHeDer

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

Minister fastholder:  
Besparelser er ikke nogen  
inklusionsøvelse

Efter at folkeskolen.dk de seneste 
to uger har sat fokus på lærernes 

pauser, er antallet af kom-
plet ligegyldige snakke og 

tåbeligt tomme blikke steget 
målbart på landets lærervæ-
relser. 
     »Det er blevet legitimt 
at stene som en teenager, 

der lige er vågnet med tøm-
mermænd«, hedder det i ny 

rapport. »Og man må nok sige, at lærerne også 
har taget opfordringen om at slappe af med 
et ugeblad alvorligt. Sjældent har man da hørt 
så meget ligegyldigt pjat om Kate og Linse og 
Gustav og stakkels Oliver og en, der er røget ud 
af et danseprogram, og hende den smukke med 
den kiksede kjole, der er blevet forladt af ham 
den onde med det flotte hår. Fandeme længe 
siden, ny rapport har hørt noget lignende«, kon-
kluderer ny rapport. 

Ludoman kan ikke 
lade være med at 
spille ludo.

Forslag: Skal bad  
efter idræt indlem-
mes på kanonliste?

Debat om helligda-
ge, Eid og Yom Kip-
pur breder sig – flere 
kræver fri dagen efter 
Champions League.

Elleveårig forventer 
at markere Matema-
tikkens Dags tema 
»Spil for Sjov« med de 
sædvanlige seks-otte 
timers Minecraft.

Skolebibliotek skal 
hedde læringscenter. 
Ja, og ildelugtende, 
halvkold, sortbrun 
væske på bunden 
af halvfjerdserbeige 
termokande er vel så 
Double Mocha Mac-
chiato?

så kan de lærer det / 23
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Efter længere tids skepsis og beskyldninger fra flere sider har børne- og 
undervisningsminister Christine Antorini nu valgt at gå ud med en mel-
ding, som en gang for alle skal sætte kritikken på plads og få den vok-
sende mistro til at forstumme: »Vores besparelser på skoleområdet har 
aldrig været tænkt som en inklusionsøvelse«, siger ministeren. »Jeg er 
godt klar over, at mange tror, at regeringens forskellige spareindgreb i 

virkeligheden er forsøg på at 
luske inklusion ind ad bag-

døren, men det har intet 
på sig. Besparelserne 

hverken kan eller skal 
øge nogen som helst 
faglighed«.

     Formand for 
Lærerforeningen, 
Anders Bondo 
Christensen, min-
der om, at kom-
munerne sidste år 
inkluderede langt 
mere, end de hav-
de behøvet.

Tydelig stigning i 
komplet ligegyldig 
snak efter »Husk 
pausen«-kampagne

»oliVer«

»linse«

»GUstaV«

Årets reflekser fra TrygFonden er på vej. Tag godt imod dem og 
 hjælp børnene med at sætte dem på overtøjet, når du deler dem ud 
i klassen. Det er hurtigt gjort, det fordobler brugen af reflekserne, og 
det redder liv. For en synlig godkendt refleks nedsætter risikoen for 
at blive ramt af en bil i mørket med 70 procent. Tak for hjælpen.  
Du kan læse mere på trygfonden.dk 

TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), Lyngby Hovedgade 4, 2. sal, 2800 Kgs. Lyngby

Vi er  
på vej!

Nu sænker  
mørket sig

9478 reflekser_2012_ann_210x285+5.indd   1 20/09/12   14.16
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Læs og skriv med 
 Ordbanken

Ny version 5.2!

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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2Digitalt læremiddel  ·  1.-10. klasse

Læs og skriv med Ordbanken – når tekst bli ŕ til tale.
Ordbanken er et digitalt værktøj, som hjælper eleverne med at 
læse og skrive. Enten ved hjælp af en stemme, der siger ordene 
højt, læser teksten eller ved løbende at komme med forslag til 
stavning.

Ordbanken fungerer integreret i andre programmer på computeren 
overalt, hvor oplæsning og skrift er i centrum. 
Elever med læsevanskeligheder får dermed lettere ved at læse og 
bliver selvhjulpne i fremstilling af skriftligt materiale. Ordbanken 
kan installeres på alle pc’er på skolen og på elevens derhjemme.

Ordbankens stemme

Som standard følger stemmen Sara i topkvalitet med til dansk. 
Ordbanken fungerer også sammen med andre syntetiske stemmer.
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