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PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

EVALD er et digitalt evalueringsmateriale til mellemtrinnet 
(3.-6. klassetrin). Med EVALD får du som lærer et solidt grundlag 
for at kunne vurdere dine elevers forståelse af fagtekster og 
skønlitterære tekster – og for at tilrettelægge din undervisning.

Udover læseforståelsesprøverne afdækker EVALD de delfær-
digheder, som en række forskningsundersøgelser viser er 
centrale for udvikling af god læseforståelse; afkodning, ord-
kendskab (bredde og dybde) og teksttypekendskab.

EVALD består af: 
•	 8 forskellige læseforståelsesprøver: 4 skønlitterære tek-

ster og 4 fagtekster 
•	 To ordkendskabsprøver 
•	 En ordlæseprøve 
•	 En teksttypekendskabsprøve
•	 En samtaleguide om læsestrategier og vaner.

EVALD er primært målrettet 4.-5. klassetrin, men flere af del-
prøverne kan anvendes fra 3. til 6. klassetrin. Prøverne kan 
bruges i starten og i slutningen af skoleåret.

Få indsigt i dine elevers læseforståelse og skriftlige 
kompetencer med to nye digitale evalueringsmaterialer

Af Dorthe Klint Petersen og Louise Rønberg

EVALD er 100% digital og kan 
gennemføres i en dobbeltlek-
tion. Dertil hører en trykt vej-
ledning med konkrete forslag 
til at arbejde med elevernes 
læseforståelse og centrale 
delfærdigheder.

Udkommer forår 2020.

SK Skriftlige Kompetencer er en digital prøve til 5.-7- klasse, 
som giver et nuanceret indblik i dine elevers skriftlige kompe-
tencer og dermed et præcist grundlag for at planlægge under-
visningen.

SK-prøven er den første og eneste danske digitale prøve, 
som undersøger elevers skriftlige kompetencer ved brug af 
fritekstskrivning. Med en unik kombination af maskinel tekst-
analyse, maskinlæring og lærerens egen vurdering, evalueres 
elevernes skriftlige fremstilling. Som lærer vælger du selv, om 
du ønsker at udnytte maskinlæringsmodulet til at få et hurtigt 
overblik over klassens resultater – og dermed en ’second 
opinion’ af din egen vurdering af eleven.

SK-prøven består af 5 delopgaver, 
som tester elevernes evne til at:
•	 Fremstille en instruktion
•	 Fremstille en anmeldelse
•	 Fremstille en fagtekst
•	 Fremstille en fiktionstekst
•	 Løse en korrekturopgave

SK-prøven kan gennemføres på klassebasis eller 
med enkeltelever, og resultaternes præsenteres både 
som klasseoversigt og som individuelle elevrapporter.

Prøven afvikles digitalt og kan gennemføres i en dobbelt-
lektion. Dertil hører en trykt lærervejledning med forslag til 
undervisningstiltag.

Udkommer forår 2020.

Af Elisabeth Wiig og Ida Lyndby Jensen

Gratis 
demo nu 
Send mail til 
info@dpf.dk

Materialerne 
er afprøvet af 

mere end 5.000 
elever og 400 

lærere
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Lærer Annika 
Orsholt om at 
skabe under-
visningsforløb 
for danske og 
kenyanske 
 skoleelever.
Foto: Thomas Arnbo

M Ø D  I  B L A D E T

Afmagten havner 
hos lærerne

I København er antallet af lærere, som oplever 
vold og trusler, nu steget fra 14 til 25 procent ifølge 
kommunens egen trivselsmåling. 

Det kommer ikke bag på mange lærere. Allerede 
for et år siden dokumenterede Folkeskolen via en 
undersøgelse, at hver fjerde lærer jævnligt blev udsat 
for trusler og vold: »Klamme luder« og »Jeg slår dig 
ihjel« tillige med spyt og slag var det triste billede 
i undersøgelsen, der blev kombineret med rigtig 
mange mails fra lærere, som fortalte om deres hårrej-
sende oplevelser i skolen. 

Det høje niveau af vold og trusler i folkeskolen er 
helt uacceptabelt, sagde mange politikere dengang. 
Men hvad er der sket siden?

Som undersøgelsen fra København viser, er det 
– trods alle skåltaler, politiske løfter og gode viljer – 
gået den forkerte vej. 

Det fik for nylig de københavnske lærere til at 
sende et brev til forvaltningen, hvori de spørger om, 
hvad forvaltningen egentlig gør ved sagen. For lærer-
ne oplever ikke, at problemerne bliver taget alvorligt:

»På min skole har vi en del udfordrede elever, og 
hver gang vi påpeger, at der er problemer, så får vi 

ikke ekstra hænder eller tid – i stedet bliver vi obser-
veret og sendt på kurser«, siger en lærer til Folkesko-
len i en artikel i dette blad.

Spørger man i Københavns Kommune, er kurser 
da også netop, hvad der kommer mere af. Kommu-
nen har faktisk sat fokus på inklusionen og bevilget 
flere penge. Der er blandt andet udviklet et konflikt-
håndteringsværktøj, som skal udbredes på skolerne. 
Via kurser, må man formode.

Men her er en spådom til forvaltning og politikere: 
Det vil ikke løse problemet.

Der skal flere hænder til og/eller mere tid til den 
enkelte elev. Og da vi alle har hørt messet til bevidst-
løshed, at inklusionen ikke skulle være en spareøvel-
se, må midlerne jo findes et sted.

Hvordan man helt præcis skal gøre, er der mange 
bud på. Det ligger ligefor at skære ned på antallet af 
opgaver, så der bliver tid og hænder til at løfte inklu-
sionsopgaven. De lange skoledage har i hvert fald ikke 
ført til færre problemer eller højere faglighed.

Måske kræver det også en om
organisering af skolen og den måde, 
blandt andet Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning fungerer på, så der kom
mer mere støtte ude i klassen. Svaret 
er i hvert fald ikke kurser, hvor det 
er op til lærerne selv at finde tiden til 
at oversætte det lærte til hverdagen i 
skolen. 

Men problemet skal løses! Ellers drukner folke-
skolens elever, lærere og forældre i så meget uro, at 
ingen ønsker at være der. Allerede nu er folkeskolen 
ved at blive udsat for en masseflugt i en dårlig spi-
ral, som ikke kan rettes op igen. Der er ikke tid til at 
spilde endnu et år. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Forsker Kirsten 
Baltzer giver  
gode råd om at 
udfordre de fagligt 
stærke elever.
Foto: Hanne LoopTillidsrepræsentant 

Lars Bechager  
vil have gjort noget 
ved den tiltagende 
vold mod lærere.
Foto: Thomas Arnbo
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I N D H O L DINDHOLD
Fagbevægelsens Skoletjeneste hjælper unge 
med at få styr på den danske model og deres 
rettigheder. Og det har de stor glæde af, 
fortæller lærer Casper Sand.

Rigtigt mange unge har svært ved at finde rundt i 
deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Derfor tager 
Fagbevægelsens Skoletjeneste ud på skoler landet 
over og underviser i rettigheder og pligter.

Tilbuddet er gratis, og skolerne har været gode til at 
benytte sig af det. I 2019 har Skoletjenesten besøgt 
over 200 klasser. En af dem er på Allerslev Skole, 
hvor lærer Casper Sand inviterede Skoletjenesten 
ud. Og det fik eleverne rigtig meget ud af, fortæller 
han:

- De fik en masse at vide, som de ikke var klar over. 
F.eks. om hvor meget man har ret til at få i løn fra 
branche til branche, hvor meget man må løfte, og 
hvad grænsen er for, hvor meget de må arbejde – 
også på dage, hvor de har tidligt fri fra skole. Da 
underviseren fra Skoletjenesten spurgte, var det 
tydeligt, at eleverne heller ikke vidste, at det ikke er 
deres ansvar at finde en afløser, hvis de bliver syge.

Undervisningen gik i det hele taget rigtig godt. 
Så Casper er godt tilfreds med, at han bookede et 
besøg. Selv om han til at starte med lige skulle tage 
tilløb til det.

- På vores skole har vi ikke haft besøg af 
Fagbevægelsens Skoletjeneste før, så jeg var first 
mover på det. Jeg tror egentlig grunden til, at jeg 
ikke allerede arrangerede et besøg fra dem sidste år 
var, at jeg tænkte: ”Hvad er det egentlig, de tilbyder, 
når nu det er fagbevægelsen, der er gået sammen 
om det her?” Men jeg blev positivt overrasket over, 
at alt blev så neutralt præsenteret. Jeg synes, det 
var et fint besøg, og jeg har tænkt mig at gøre brug 
af det igen. Den feedback giver jeg videre til mine 
kolleger, fortæller han. 
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Fagbevægelsens 
Skoletjeneste giver eleverne 
en god start på arbejdslivet 

Book et gratis besøg her:
fagbevægelsensskoletjeneste.dk

I Fagbevægelsens Skoletjeneste 
underviser vi elever i 7.-10. klasse 
i hele Danmark. Vi har fokus på 
rettigheder i fritidsjob og på 
fagforeningers rolle i samfundet 
og for den enkelte.

Kontakt
For at høre mere kan du ringe 
eller skrive til Kirstine Bredsgaard 
Kaarde på 21605517 eller 
skoletjeneste@hk.dk
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Nødråb! 
Lærerne i København har 
fået nok. Kommunen gør 
ikke nok ved problemet 
med voldelige elever.

8

Syv læsetrin 
Pisa Læsning giver 

en god indikation af, 
hvor godt dine elever 

læser, mener forskerne 
Jesper Bundsgaard 

og Jeppe Bremholm.
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Tid til  
forberedelse 

DLF gør klar til nye 
forhandlinger om 

arbejdstiden.
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Se potentialet 
Ny bog vil gøre lærere 

bedre til at udfordre de 
fagligt stærke elever.
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GLAD IGEN 
Lockouten knækkede hende.  

I dag har Maren Elise Skjerlie Gilling 
fået en ny mission som lærer. 

Aarhus Universitetsforlag
Pædagogisk rækkevidde

Aarhus U
niversitetsforlag
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VO L D

T E K S T :  E R I K  B J Ø R N  M Ø L L E R  •  F O T O :  T H O M A S  A R N B O

 N år en folkeskoleelev slår, sparker, 
spytter og truer lærere og klassekam-
merater, er det på sin vis ikke specielt 

opsigtsvækkende. For det sker så tit. Volden 
og truslerne er gennem de seneste år blevet 
en del af mange læreres hverdag. 

Men nu er lærerne i Københavns Kom-
munes 65 folkeskoler ved at have fået nok. De 
synes ikke, at de mærker noget som helst til 
kommunens årelange fokus og erklærede nul-
tolerance på området. Til gengæld er antallet 
af lærere, der har været udsat for vold, ifølge 
kommunens egen trivselsundersøgelse steget 
fra 14 til 25 procent de seneste to år.

Lærerne føler en voksende mistillid fra 
børne- og ungdomsforvaltningen. I stedet for 
at ændre rammerne for de voldelige elever 
kritiseres kommunen for at rette søgelyset 
mod lærerne. For nylig blev frustrationerne 
så store, at Københavns Lærerforening (KLF) 
på sin generalforsamling vedtog en skarp 
resolution. Den slår fast, at »når lærere bliver 

slået på, er det ikke læreren, der skal have 
konsulenthjælp og til psykolog, men syste-
met, der skal laves om«.

I resolutionen fra de københavnske lærere 
lyder det videre: 

»Når elever skriger og slår både børn og 
voksne, bliver vi observeret af psykologer 
og konsulenter. Tilbagemeldingen er ofte, 
at det er os, der skal ændre adfærd. Vi skal 
blive bedre til at samarbejde i teamet, bruge 
æggeure og strukturere vores undervisning. 
Når vi går til vores ledelse med tårerne ned 
ad kinderne efter endnu en voldsom episode, 
gentager de forvaltningens ord: ’Desværre, 
dette er en skal-opgave, eleven skal rummes 
i klassen’«.

Formanden for de københavnske lærere, 
Lars Sørensen, er bekymret over udviklingen.

»Der er en voldsom stigning i antallet af 
voldsepisoder med elever, der bliver anmeldt. 
Og det er ikke kun, fordi lærerne er blevet 
bedre til at anmelde. Det handler simpelthen 

Trods flere års nultolerance over for vold og trusler vokser 
problemerne i Københavns folkeskoler stadig. Frustrerede 
lærere føler sig ladt i stikken af kommunen.  »Vi bliver gjort 
til problemet«, siger en lærer.

Nødråb fra  
københavnske 
lærere

6 /  F O L K E S K O L E N  /  2 1  /  2 0 1 9

Det er primært i indskolingen, at de københavnske 
lærere oplever fysisk vold fra elever. Børnene kan 
ikke overskue deres hverdag og bliver udadreage-
rende, fortæller Lars Bechager, der er tillidsrepræ-
sentant på Skolen på Islands Brygge.
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»Men der er jo grænser for, hvor mange 
elever du kan inkludere bare ved at gøre 
tingene anderledes. Vi føler os magtesløse og 
svigtet, og samtidig er problemet eskaleret 
fuldstændigt«, siger læreren.

Hun bekræfter, at mange lærere føler sig 
mødt med mistillid af forvaltningen og skole-
ledelserne: »Når en elev er voldelig, så er det 
alene læreren, der skal kigges på og ændre 
adfærd. På min skole har vi en del udfordrede 
elever, og hver gang vi påpeger, at der er pro-
blemer, så får vi ikke ekstra hænder eller tid – i 
stedet bliver vi observeret og sendt på kurser«.

I Københavns Lærerforening fortæller 
formand Lars Sørensen, at når lærere kom-
mer tilbage til skolen efter at have været syge-
meldt på grund af en voldelig elev, så sidder 
den pågældende elev stadig i klassen.

»Det er jo grænseoverskridende. Og vi har 
sådan set ikke løsningerne på, hvordan vi ar-
bejder med det her«, siger han. 

 
Kommunen: Et fælles ansvar  
I en skriftlig kommentar til fagbladet Folke-
skolen slår administrerende direktør i Køben-
havns Børne- og Ungdomsforvaltning Tobias 
Børner Stax fast, at vold aldrig må blive en 
del af hverdagen.

»Hver gang en medarbejder oplever fysisk 
vold, så er der et barn, som giver udtryk for 
afmagt, ofte fordi det er bragt i en situation 
med for store udfordringer. Så vi skal hjælpe 
med at undgå, at børn bliver bragt i situa-
tioner, hvor de føler afmagt. Det er et fælles 
anliggende og et fælles ansvar at finde løsnin-
gerne, og derfor siger jeg også meget klart, at 
den enkelte lærer skal have den nødvendige 
opbakning og hjælp til at skabe en tryg ram-
me for undervisningen. Det skal vores faglige 
system kunne håndtere«, skriver direktøren.

Han peger på, at forebyggelse af konflikter 
og voldsomme hændelser netop er vedtaget 
som et af fokusområderne i HovedMED 2019-
2021, og samtidig har forvaltningen i budgettet 
for 2020 fået tildelt 26 millioner kroner til en 
indsatspakke til bedre inklusion af elever med 
særlige behov i skoler og daginstitutioner. 

»Specialskolerne har desuden med stor 
succes udviklet en særlig konklikthåndterings-
metode. Det værktøj skal vi have udbredt til 
alle vores almenskoler. Metoden er allerede 
blevet testet på nogle af almenskolerne, og 
tilbagemeldingerne har været rigtig gode«, 
skriver Tobias Børner Stax – og understreger:

»Ingen lærere må være i tvivl om, at vi 
tager problemet meget alvorligt«. 
ebm@folkeskolen.dk

Kilde: Københavns Kommunes  
trivselsmåling, 2019.

*Fysisk vold er defineret som arbejdsrelateret 
fysisk vold, herunder udadreagerende adfærd 
både i og uden for arbejdstiden. Fysisk vold/
udadreagerende adfærd er handlinger, som for-
volder en ansat fysisk skade – uanset om hand-
lingen er forvoldt med vilje eller ej. Fysisk vold 
er for eksempel slag, spark, bid, niv, spyt, skub, 
kast med genstande, overfald, fastholdelse, 
kvælningsforsøg, knivstik med videre.

2 0 1 7 2 0 1 9

MERE VOLD  
MOD LÆRERE
Arbejdsrelateret fysisk vold mod med-
arbejdere i Københavns Kommunes 
Børne- og Ungdomsforvaltning*

Læ
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e

Læ
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e

All
e m

ed
arb

ejd
ere

All
e m

ed
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ejd
ere

1 4 %

2 5 %

17, 3 %

9 %

om, at klasserne er blevet større – der er flere 
elever, der har svært ved at fungere i klas-
serne«, siger han.

Inklusion går den »forkerte vej«
Udviklingen er ikke et særligt københavnsk 
fænomen, men i hovedstadskommunen 
oplever flere lærere voldelige episoder med 
elever end på landsplan. 
     Stigningen i antallet af voldsanmeldelser 
har også skabt bekymring på folkeskolerne 
på Amager. Her har samtlige tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter sendt en såkaldt 
bekymringsskrivelse til forvaltningens samar-
bejdsudvalg – HovedMED – med en efterlys-
ning af, hvad kommunen egentlig foretager 
sig for at bremse stigningen i voldsanmeldel-
serne.

»Vi har brug for at vide, hvilke indsatser 
HovedMED har sat i værk for at bremse stig-
ningen i voldsanmeldelser. Der bør evalueres 
åbent snarest muligt, da det jo er åbenlyst for 
enhver, at disse tiltag ikke har virket«, skriver 
tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne.

Lars Bechager, der er tillidsrepræsentant 
på Skolen på Islands Brygge, beretter, at bil-
ledet af tiltagende vold er det samme hele 
vejen rundt.

»Derfor har vi behov for at få belyst, hvad 
der egentlig er sket fra kommunens side fra 
2017 til 2019. Vi har ikke oplevet nogen mere 
markant indsats fra kommunens side. Hvis 
der har været sådan én, har de i hvert fald 
været dårlige til at kommunikere det ud, og 
det har ikke haft den ønskede effekt«, siger 
Lars Bechager.

Han siger, at »inklusion, der går den for-
kerte vej«, er en væsentlig del af årsagerne til 
de voksende problemer:

»Der er en stigning i antallet af børn, 
der har den her adfærd, fordi de ikke kan 
overskue deres egen hverdag. Hvis der var 
de nødvendige pladser, så børnene havde et 
ordentligt skoletilbud, er jeg sikker på, at der 
ikke ville være den samme vold«.

Lærerrepræsentanterne fra Amager peger 
blandt andet på, at samarbejdet mellem sko-
ler og børnehaver skal forbedres i forbindelse 
med skolestart, ligesom man foreslår bedre 
muligheder for tolærerordninger og nem-
mere adgang til specialskoler.

Lærere bliver observeret
En kvindelig lærer, der af arbejdsmæssige 
årsager ønsker at være anonym, anerkender, 
at lærerne selvfølgelig kan gøre nogle ting 
anderledes.
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P I SA

D et er en misforståelse at bruge Pisa 
til at slå danske lærere oven i ho-
vedet med, mener de to forskere, 
som har stået for at analysere resul-

taterne af danske elevers deltagelse i Pisa. 
Men det er lige så langt ude at dømme Pisa 

ude som en ubrugelig rangliste. For der er 
masser af guld at hente i Pisa-rapporten for 
danske lærere, undervisere på læreruddan-
nelsen og forskere. Opgaverne i læsetesten er 
nemlig meget tættere på danskfagets formål 
og idealerne om dannelse end de nationale 
test eller afgangsprøverne, siger forskerne 
Jeppe Bundsgaard og Jesper Bremholm. 

»Det paradoksale er, at vi går rundt i Dan-
mark og antager, at vi lærer børnene at tænke 
selv og forholde sig kritisk. Men vi ser igen og 
igen i vores empiriske undersøgelser, at det 
gør vi faktisk ikke, vi fokuserer for meget på 
de tekniske aspekter af danskfaget. Hvis dan-
ske børn klarer sig middelmådigt i interna-
tionale test, vendes kritikken udad mod Pisa. 
Men i virkeligheden er det omvendt – for Pisa 
tester på et langt højere niveau i forhold til 
kritisk tænkning, end det danske skolesystem 
gør«, siger Jeppe Bundsgaard, professor MSO 
ved Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse (DPU), Aarhus Universitet.

Han har sammen med seniorforsker på 
Nationalt Videncenter for Læsning Jesper 

Pisa er tættere  
på danskfagets 
formål end de 
nationale test
At kritisere Pisa for kun at teste basale færdigheder 
er helt skævt, lyder det fra to forskere. Ser man på kritisk 
tænkning og dannelse, er Pisa på langt højere niveau end 
de nationale test og danske afgangsprøver i læsning, 
 siger Jeppe Bundsgaard og Jesper Bremholm.

T E K S T :  P E R N I L L E  A I S I N G E R

F O T O :  T H O M A S  A R N B O

Bremholm deltaget i den danske del af Pisa-
undersøgelsen fra 2018, der netop er of-
fentliggjort. I den forbindelse har de set på, 
hvordan Pisa placerer sig i forhold til Fælles 
Mål, de nationale test, afgangsprøverne og 
danskfagets formål. Deres konklusion er klar.

»Pisa er ikke noget overgreb på den dan-
ske skole, hvis man taler ud fra det dannel-
sesaspekt, som bliver brugt i skåltalerne. Selv 
om den selvfølgelig kan bruges sådan. Tvært-
imod kunne lærerne med god ret tale for et 
kraftigere dannelsesfokus i undervisningen, 
med henvisning til hvordan eleverne ville 
klare sig i Pisa. Det er langt værre at styre sin 
undervisning mod de nationale test end mod 
Pisa«, forklarer Jeppe Bundsgaard. 

Pisa præmierer  kritisk tænkning
Jesper Bremholm undrer sig over, hvorfor der 
er en så skæv opfattelse af, hvad det er, Pisa 
tester. 
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»Man hører tit, at Pisa bare tester basale 
færdigheder – selv fra folk fra læreruddan-
nelserne. Det passer simpelthen ikke. Vi har 
sammenlignet indholdet, og der er ret stor 
overensstemmelse mellem Fælles Mål og Pisa – 
faktisk større, end der er mellem Fælles Mål og 
de nationale test eller afgangsprøverne, som 
har meget fokus på elementære og rent tek-
niske læsefærdigheder. Og det samme gælder 
fagets formål, som Pisa ligger meget tættere 
på, end de nationale test gør«, forklarer han. 

Af deres sammenligning fremgår det, at 
halvdelen af de seks færdigheds- og videns-
områder i Fælles Mål stemmer fint overens 

med Pisa. Men hvor Fælles Mål har fokus på 
afkodning og sprogforståelse, som ikke testes 
direkte i Pisa, har Pisa til gengæld en delkom-
ponent, der handler om at kunne opdage, 
forholde sig til og håndtere modstridende 
indhold og argumentation på tværs af flere 
tekster. 

»I forlængelse heraf kan man også konsta-
tere, at der i Fælles Mål overordnet set er en 
større vægt på tekniske og færdighedsorien-
terede aspekter af læsning, end der er i Pisa, 
mens der tilsvarende i Pisa er en større vægt 
på de kritiske og refleksive aspekter af læs-
ning og dermed de højere kognitive proces-
ser, end der er i Fælles Mål«, konkluderer de 
to forskere. 

Og disse forskelle bliver endnu større i for-
hold til de nationale test og afgangsprøverne, 
hvor der ifølge Jeppe Bundsgaard og Jesper 
Bremholms sammenligning er langt større 
fokus på tekniske færdigheder. 

Lærerne kunne med god ret tale for et kraftigere 
dannelsesfokus i undervisningen, med henvisning 
til hvordan eleverne ville klare sig i Pisa, mener de to 
forskere Jeppe Bundsgaard, professor MSO ved DPU, 
Aarhus Universitet, og Jesper Bremholm, seniorfor-
sker på Nationalt Videncenter for Læsning.

Danmark 
ligger 
udmærket i 
Pisa Læsning

  HOVEDFOKUS i den 
netop offentliggjorte 
syvende omgang af Pisa 
var læsning. Danmark 
holdt samme niveau 
i læsning som ved 
seneste test i 2015. 
I matematik er niveauet 
uændret, mens det i 
naturfag er gået lidt 
tilbage. 

  PISA-TESTEN 
blev første gang 
gennemført i 2000, 
og Danmark har været 
med fra begyndelsen. 
Danmarks deltagelse 
i Pisa-undersøgelsen 
bliver varetaget af det 
danske Pisa-konsortium 
bestående af Vive, DPU 
(Aarhus Universitet) og 
Danmarks Statistik. 

   NÆSTE PISA-
UNDERSØGELSE i 
2021 vil have hoved-
fokus på matematik, og 
for første gang vil DPU 
stå uden for konsortiet. 
Konsortiet vil bestå 
af Vive, Danmarks 
Statistik, Via, UCL  
og Copenhagen 
Business School. 

  FIND ANALYSEN af 
Jeppe Bundsgaard og 
Jesper Bremholm i den 
netop offentliggjorte 
 Pisa-rapport.
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» Danmark har 
siddet fast i den 
fonetiske tradition 
meget længere 
end mange andre 
lande«.
Jeppe Bundsgaard, professor MSO  
ved DPU, Aarhus Universitet

» Pisa kan hjælpe 
lærerne til at forstå, 
hvad det betyder at 
have læse kompetencer 
på forskellige 
niveauer«.
Jesper Bremholm, seniorforsker på  
Nationalt Videncenter for Læsning

»Danmark har siddet fast i den fonetiske 
tradition meget længere end mange andre 
lande. Det betyder, at der i test og prøver og 
også i Fælles Mål er et relativt stort fokus på 
afkodning. Jeg var selv med til at udarbejde 
de nye Fælles Mål i 2013-2014, og der forsøgte 
vi faktisk at bringe dem mere i tråd med 
Pisa med tre færdigheds- og vidensområder, 
som vi kaldte læs, forstå og sammenfat, der 
handlede om de forskellige aspekter af tekst-
forståelse, som Pisa også tester. Men de blev 
ændret til afkodning og sprogforståelse«, siger 
Jeppe Bundsgaard. 

Den forskel er så endnu større i forhold til 
afgangsprøver og de nationale test, mener de 
to forskere. 

»Det, vi gør i Danmark i de nationale test 
og afgangsprøver, er at teste for nogle ele-
menter, som slet ikke når op på det niveau, 
som Pisa bevæger sig på, og som derfor heller 
ikke værdsætter eller præmierer eleverne for, 
at de kan tænke selvstændigt«, siger Jesper 
Bremholm. 

Derfor kan man næsten sige, at jo mere 
man som lærer lægger sig op ad de nationale 
test i sin undervisning, jo dårligere vil ele-
verne klare sig i Pisa. 

»Det har altid været min kritik af nationale 
test, at de trækker undervisningen den for-
kerte vej, fordi de sætter forventningerne det 
forkerte sted«, siger Jeppe Bunds gaard.

Hjælp til at forstå elevernes læseniveauer
Det netop offentliggjorte resultat af den 
 seneste Pisa-test i 2018 er ikke i sig selv den 
store hjælp for danske lærere, mener de 
to forskere. Danmark ligger som tidligere 
udmærket i forhold til de lande, vi normalt 
sammenligner os med, og pænt over OECD-
gennemsnittet.

Kan man så som dansklærer bruge Pisa-te-
stens resultater til noget konkret? Ja, det me-
ner de to forskere faktisk godt, at man kan. 

»Pisa kan hjælpe lærerne til at forstå, hvad 
det betyder at have læsekompetencer på 
forskellige niveauer. Resultaterne deles i rap-
porten ind i syv kompetenceniveauer, som er 
beskrevet ganske præcist. De giver dermed et 
godt billede af, hvad en rigtig god læser kan 
i udskolingen, hvad en habil læser kan, hvad 
en meget svag læser kan – og hvad de ikke 
kan. På den måde har lærerne et ret godt red-
skab til at forstå deres elever som læsere. Det 
kan de bruge til at forberede og differentiere 
undervisningen. Også i forhold til hvad det er 
for nogle læseudfordringer, forskellige elever 
skal have – og hvad der kan være svært«, for-
klarer Jesper Bremholm. 

Niveauerne siger også noget om, hvornår 
eleverne har brug for hjælp til at læse en tekst 

– både for dansklærerne og for faglærerne i 
folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. 
Hvor lang en tekst kan man læse på det her 
læseniveau, og hvor mange tekster kan man 
sammenholde informationer fra? 

»Det kan give faglærere en forståelse af, 
hvor meget de faktisk er nødt til at stilladsere, 
hvis de for eksempel vil have alle elever til at 
sammenligne informationer i to tekster. Og det 
kan give dansklærerne en teoretisk forståelse 
af niveauer og ikke mindst elevernes progres-
sion i læsningen, som de ikke nødvendigvis 
har fået med fra læreruddannelsen«. 

Pisa-resultaterne er jo generelle for danske 
elever og kan selvfølgelig ikke sige noget om 
den enkelte lærers specifikke elever, men de 
kan sige noget om, hvordan typiske elevers 
læseniveauer er.

»De fleste lærere har en fornemmelse af 
elevernes udvikling inden for afkodning. Men 
det her handler meget mere om læseforstå-
else. Der har de fleste dansklærere ikke en 
særligt god fornemmelse af, hvad det er, man 
kan, når man er en god forståer. Det giver de 
her niveauer en meget præcis beskrivelse af«, 
siger Jeppe Bundsgaard. 
pai@folkeskolen.dk
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DE SYV  
LÆSENIVEAUER 

 I PISA
Pisa inddeler læsere i syv kompetenceniveauer, som lærerne kan 
bruge til at forstå elevernes læsekompetencer og til at differentiere 

undervisningen. Beskrivelserne her er forkortede, den fulde beskrivelse 
af niveauerne kan findes i årets Pisa-rapport. 

N I V E A U 

1B 
Eleverne kan vurdere den 
bogstavelige betydning 
af simple sætninger og 
fortolke den bogstavelige 
betydning af tekster ved 
at etablere simple for-
bindelser mellem infor-
mationer placeret i nær-
hed af hinanden. Tekster 
på dette niveau er korte 
og tilbyder typisk støtte 
til læseren for eksempel 
gennem gentagelse af 
information eller gennem 
billeder eller velkendte 
symboler. 

N I V E A U

1A 
Eleverne kan forstå den 
bogstavelige betydning 
af sætninger eller korte 
tekstuddrag. De kan 
også identificere det 
overordnede emne eller 
forfatterens formål i et 
tekstuddrag om et vel-
kendt emne og etablere 
simple forbindelser mel-
lem informationer place-
ret i nærhed af hinanden 
i teksten. 
  De fleste opgaver på 
dette niveau indeholder 
eksplicitte anvisninger 
på, hvad der skal gøres, 
hvordan det skal gøres, 
og hvor i teksten/-erne 
læseren skal rette sin 
opmærksomhed.

N I V E A U 

2
 
Eleverne kan identificere 
hovedpointen i et mid-
dellangt tekstuddrag. De 
kan forstå sammenhæn-
ge eller udlede betydnin-
gen i en afgrænset del 
af en tekst ved at drage 
simple følgeslutninger, 
når informationen ikke 
er tydeligt fremhævet 
i teksten, og/eller når 
teksten/-erne indeholder 
forstyrrende information. 
De kan, for tekster af 
moderat længde, og når 
de eksplicit bliver bedt 
om det, reflektere over 
tekstens overordnede 
formål eller over formål 
med specifikke aspekter 
af den. 
  Opgaverne kan inde-
bære sammenstillinger 
eller modstillinger base-
ret på et enkelt træk ved 
teksten. Typisk vil reflek-
sionsopgaver på dette 
niveau fordre, at læseren 
sammenligner eller etab-
lerer forbindelser mellem 
teksten og anden viden 
ved at trække på egne 
erfaringer og holdninger.

N I V E A U

3
 
Eleverne kan gengive 
den bogstavelige betyd-
ning af en eller flere tek-
ster, også selv om tek-
sten ikke rummer ekspli-
citte indholdsmæssige 
eller tekstorganisatoriske 
spor. De kan sammen-
stille indhold og drage 
både basale og mere 
avancerede følgeslutnin-
ger. I nogle tilfælde kan 
læsere på dette niveau 
se sammenhængen mel-
lem flere informationer 
baseret på forskellige 
teksttræk. De kan sam-
menlige og modstille 
flere forfatteres syns-
punkter baseret på eks-
plicit information. 
  Opgaverne fordrer, at 
læseren forholder sig til 
mange træk ved teksten, 
når hun sammenligner, 
modstiller og kategorise-
rer information. Typiske 
tekster på dette niveau 
kan indeholde andre for-
hindringer, for eksempel 
udsagn, som står i mod-
sætning til det forven-
tede, eller som sprogligt 
er fremstillet negativt.

N I V E A U 

4
 
Eleverne kan forstå 
lange tekstpassager 
både i sammenhænge, 
og hvor der indgår en 
enkelt tekst, og hvor der 
indgår flere tekster. De 
kan fortolke betydningen 
af sproglige nuancer i 
en tekstdel ved at tage 
hensyn til hele teksten. 
I andre fortolkningsop-
gaver er læserne i stand 
til at forstå og anvende 
fortolkningskategorier, 
der er situationsbe-
stemte. De kan sam-
menligne perspektiver 
og drage følgeslutninger 
baseret på flere infor-
mationskilder. Tekster 
på niveau 4 er ofte lange 
eller komplekse, og deres 
indhold eller form følger 
ikke nødvendigvis den 
gængse standard. 

N I V E A U 

5
Eleverne kan forstå læn-
gere tekster ved gennem 
følgeslutninger at afgøre, 
hvilken information i tek-
sten der er relevant, også 
selv om den relevante 
information let kan over-
ses. De kan ræsonnere ud 
fra årsagsforbindelser og 
andre former for sammen-
hænge baseret på dyb 
forståelse af større tekst-
dele. De kan også besvare 
indirekte spørgsmål ved at 
udlede forbindelsen mel-
lem spørgsmålet og en 
eller flere dele af informa-
tion, som er fordelt i eller 
på tværs af flere tekster 
og afsendere. 
  Opgaverne indbefat-
ter omgang med begre-
ber, som er abstrakte 
eller kontraintuitive, og 
som fordrer, at læseren 
går igennem flere trin, 
før målet er nået. 

N I V E A U

6
 
Eleverne kan forstå en 
længere og abstrakt 
tekst, hvor den interes-
sante information ikke 
er centralt placeret, men 
skal findes på tekstens 
dybere niveauer, og kun 
indirekte forbundet med 
opgaven. De kan sam-
menligne, kontrastere 
og integrere information, 
som repræsenterer for-
skellige perspektiver, 
som kan være i konflikt. 
Til det formål kan de 
bruge forskellige tekst-
træk og drage følgeslut-
ninger på tværs af infor-
mationer, der er langt fra 
hinanden i teksten, og på 
den måde kan de afgøre, 
hvordan informationen 
vil kunne bruges. 
  Opgaverne fordrer 
typisk, at læseren kan 
foretage en detaljeret 
planlægning af sin læs-
ning, der kombinerer 
forskellige teksttræk og 
danner følgeslutninger, 
som forbinder opgaven 
og teksterne. Materialer 
på dette niveau omfatter 
en eller flere komplekse 
og abstrakte tekster, 
som rummer forskellige 
og potentielt modsæt-
ningsfyldte perspektiver. 
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Hvad gør man, når man brænder for relationer til elever, og når først lov 
409 og siden en barnenæve slår lærerglæden ud af kroppen? Lærer og 
mor til tre Maren Elise Skjerlie Gilling begyndte at løbe ultramaraton. Men 
hun kunne ikke løbe fra trangen til at gøre en forskel. Så hun sagde lærer-
jobbet op, og i dag bygger hun skoler ved den syriske grænse.

DET BEDSTE KORT, 
JEG HAR, ER 
LÆRERKORTET

»
«
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I N T E R V I E W

o ugers orlov fra Ny Hollænderskolen på 
Frederiksberg. Det er de første skridt væk 
fra folkeskolen, som lærer Maren Elise 
Skjerlie Gilling tager. Med 200.000 fonds-
kroner rejser hun fra kollegaer, elever, sin 
lærermand og tre små sønner til uofficielle 

flygtningelejre placeret i nabolande tæt ved den syriske 
grænse. Her sidder hun på hug og smiler sig ind i utrygge 
flygtningebørns hjerter. Målet er sammen med fotograf 
Lars Schmidt at skabe det danske undervisningsmateriale 
om syriske flygtninge, som hun som lærer i Danmark 
forgæves har søgt efter. 

Hun har netop interviewet en socialrådgiver, da hun 
sammen med fotografen går mod bilen og deres chauffør. 
Chaufføren står mut og sammensunken sammen med tre 
mænd i jeans, læderjakker og solbriller. Mændene kræver 
alle noter, mobiltelefoner, pas, papirer og penge fra lære-
ren og fotografen. De bliver skubbet ind på bagsædet af en 
anden bil. Den sætter i gang og kører af sted over stok og 
sten. Er det myndigheder, eller er det kidnappere? Maren 
Elise Skjerlie Gilling ved det ikke. 

»Jeg var så bange. Det eneste, jeg koncentrerer mig 
om, er ikke at skide i bukserne. Vi flyver gennem byen. 
Jeg tænker, at mine børn derhjemme har en fantastisk far, 
fantastiske bedsteforældre, men de børn, som har fortalt 
mig deres historier, har kun mig«.

Vejen til lærerlivet
Turen til den syriske grænse er ikke første gang, hun 
sætter sig i et fly for at begynde på et nyt kapitel i livet. I 
2004 rejser 21-årige Maren Elise Skjerlie fra Blomsterdalen 
i Norge. Hun har været lærervikar i sit hjemland og er 
ikke i tvivl om, at hun skal være lærer. Som teenager har 
hun spillet håndboldturneringer på dansk grund og har 
fået en stor kærlighed til Danmark. Hun har udlængsel, 
drømmer om at bo et sted, hvor der er højere til loftet end 
i Blomsterdalen. Hun er fast besluttet på at få en dansk 
læreruddannelse. I lufthavnen lover hun sin mor, at hun 
nok skal komme hjem igen. Hun knipser med fingrene og 
siger: »Jeg er tilbage om to sekunder«. 

I København lander hun hos en veninde, tager Krak-
kortet frem og finder den nærmeste læreruddannelse. Da 
hun banker på døren til Frederiksberg Lærerseminarium, 
har hun en middelkarakter fra gymnasiet, ingen dansk-
kundskaber og store overtalelsesevner med. Hun bliver 
optaget. 

Den første dag på lærerstudiet sidder hun på toilettet 
og ser på sit eget spejlbillede og tænker: »Nu er det nu«. 
Samme dag møder hun sin introvejleder Lasse Gilling. 

Maren Elise Skjerlie vælger idræt, svømning, matema-
tik, geografi og biologi som sine fag. Fællesskabet blandt 
de studerende og samhørigheden om lærerfagets værdier 
fylder hele livet. De norske gloser bliver langsomt erstattet 
af danske. Underviseren i biologi, Anders Thomsen, bliver 
hendes forbillede. 

»Den måde, han gik i en klasse på. Han var sig selv. 
Han var den autentiske lærer. Han brændte så meget for 

sit fag, og det smittede. Jeg tænkte: ’Sådan en lærer vil jeg 
også være’«. 

Sin første praktik har hun på Ny Hollænderskolen på 
Frederiksberg. Med det samme bliver hun grebet af sko-
len. Hun er slet ikke i tvivl om, at her vil hun være lærer. 
Hendes kæreste, Lasse Gilling, får arbejde på skolen, 
da han bliver færdig. Og i 2008 bliver også Maren Elise 
 Skjerlie en fastansat del af det, hun den dag i dag kalder 
Ny Hollænderfamilien. På skolen kan alle høre, når Maren 
Elise Skjerlie kommer. Det er hende, der altid griner. 

»Jeg går altid glad på arbejde. Jeg synes, jeg er en me-
gafed lærer. Jeg bliver aldrig ked af det. I den periode er 
der ikke nogen lærere, der stopper på skolen, medmindre 
de skal på pension«, siger Maren Elise Skjerlie Gilling. 

Lockoutet fra lærerglæden
I 2011 bliver Lasse Gilling og Maren Elise Skjerlie gift 
på Bornholm. Lærerparret fortsætter som kollegaer på 
Ny Hollænderskolen. Glæden ved lærerlivet bliver kun 
afbrudt af barsler. I 2009 føder hun Kalle og i 2011 Johan. 
Hun er gravid igen i 2013 og på påskeferie i Norge, da hun 
på billeder på computeren ser de dystre miner hos lærer-
formand Anders Bondo Christensen og KL’s topforhand-
ler, Michael Ziegler. Hun hører ordet lockout, men tror 
ikke på, at det vil ske.

»Jeg er totalt go happy – go lucky. Det kommer ikke til 
at ske. Det kan jeg slet ikke forestille mig«, siger hun.

Da hun står uden for Ny Hollænderskolen tirsdag den 
2. april 2013, begynder hun at græde. Skolen er lukket. 
Lærerne må ikke komme ind. 

»Det var et mareridt for mig. Jeg forstod slet ikke, 
hvad det var, KL sagde om os. De vidste slet ikke, hvad vi 
lavede. Jeg havde en 4. klasse. Jeg havde flere elever, der 
havde diagnoser. Det var skolens struktur, der gjorde, at 
deres liv fungerede. Jeg var så bekymret for dem«. 

Med maven struttende trækker Maren Elise Skjerlie 
Gilling i en gul vest og går på gaden. »Så råbte folk ad mig: 
’Kan du så se at komme tilbage på arbejde’. Jeg græd hver 
dag. Stoltheden blev pillet ud af min profession«. 

Da regeringsindgrebet kommer, og skoledørene igen 
åbner, er Maren Elise Skjerlie Gilling ikke den samme 
lærer længere. 

»Eleverne græd. Jeg græd. Det var et traume. En af 
drengene kom aldrig tilbage til klassen efter lockouten. 
Han havde fået social angst. Jeg kan ikke sige, at det var 
lockoutens skyld. Men den gjorde noget ved børnene  
– og ved mig«. 

»Er man en god lærer, kan man ikke 
bare erstattes af en anden. Man har 

en stor betydning hver dag«, siger 
Maren Elise Skjerlie Gilling om sy-

nergien med eleverne.
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I N T E R V I E W

Lærer Maren Elise Skjerlie Gilling 
og fotograf Lars Schmidt har stif-
tet foreningen 5 skoler. 

Foreningen arbejder for at 
forbedre vilkårene for børn i flygt-
ningelejre – med særligt fokus på 
at etablere skoler og sikre under-
visning til børnene. Derudover er 
foreningens formål at yde børn og 
unge støtte til en værdig tilværelse 
og give dem tro på fremtiden. Må-
let er fem skoler. Foreløbig er tre 
skoler etableret.  

Maren Elise Skjerlie Gilling fun-
gerer som en form for skoleleder på 
skolerne. Hver skole har mellem 30 
og 70 elever. Én skole har 100 ele-
ver og kører i toholdsskift. Skolerne 
bliver bygget af telte. Alt, som er i 
teltene, skal med hjem hver dag, for 
ellers bliver det stjålet, når skoleda-
gen er omme. Maren Elise Skjerlie 
Gilling ansætter lærerne, som ikke 
nødvendigvis er læreruddannede, 
men som har engagementet, der 
skal til for at undervise.

 
Børnene hjælper til 
Foreningen har ansat en projektle-
der tæt på skolerne, som har boet 
fem år i Norge, og som står for den 
daglige drift. Han har den forstå-
else for børn og børns rettigheder, 
som Maren Elise Skjerlie Gilling 
kæmper for skal gennemsyre sko-
lerne. Hver gang hun besøger sko-
lerne, snakker hun med eleverne. 

»Børnene er med til at bygge 
skolerne. De skal have et medejer-
skab. De skal være trygge. De er 
kunderne. Derfor lytter jeg altid til, 

hvordan de har det, og hvad de sav-
ner. Vi er meget afhængige af den 
enkelte lærer på skolerne. Men hvis 
børnene er utrygge, så må vi handle 
og sige farvel til en lærer«, siger Ma-
ren Elise Skjerlie Gilling. 

Når hun besøger skolerne, spør-
ger hun lærerne, hvad de mangler. 
En tavle kan man skaffe. Skoleta-
sker, penalhuse og måtter ligeså. 

»Men det er vigtigt at forklare 
dem, at hvis vi skaffer skoletasker, 
så skal det være til alle børnene. 
Der må ikke være nogen, der føler 
sig udenfor«. 

Maren Elise Skjerlie Gilling bru-
ger også tid med lærerne og med 
børnenes familier, når hun besøger 
skolerne.  

»Der er så meget håbløshed. 
Der er så meget, man kan tage sig 
af. Der er ikke noget vand. Der er 
ikke toiletter. Hvad med hygiejnen? 
Hvad med maden? Men jeg er læ-
rer, og jeg bliver nødt til at koncen-
trere mig om det, jeg kan. Og det er 
at bygge skoler«.  

Foreningen er finansieret via 
indsamlinger. Maren Elise Skjer-
lie Gilling tager også ud og holder 
foredrag på danske skoler.  
mbt@folkeskolen.dk

I SPIDSEN FOR FEM  
FLYGTNINGESKOLER

Læs mere på:  
5skoler.nu

Ny lærerhverdag 
Barslen bliver en tiltrængt pause. Men da Maren Elise 
Skjerlie Gilling kommer tilbage til Ny Hollænderskolen 
i 2014, er alt forandret. Lærerlivets rammer klemmer. 
Maren Elise Skjerlie Gilling går til skolelederen og siger, 
at hun har det svært. Lederen siger, at det også må være 
hårdt med tre små drenge derhjemme. Men det er ikke 
hjemmefronten, som presser. 

»Jeg kan ikke få min glæde tilbage. Det er stadig fan-
tastisk at lukke døren til klasseværelset og være med ele-
verne. At være en voksen for de elever betyder alt for mig. 
Men jeg kan ikke bare indtage en lærerrolle. Jeg har brug 
for en tæt relation. Jeg skal gøre det trygt for dem. De skal 
kunne stole på mig. Jeg skal bakke dem op. Og det kan jeg 
ikke levere, for jeg har pludselig fået så travlt«. 

Samme år stopper hun et slagsmål mellem to elever i 
6. klasse. Den ene dreng slår hende med en knytnæve lige 
i panden, mens han råber: »Luder, luder, luder«.

»Jeg ser helt vild ud. Der vokser bare sådan en stor rød 
bule ud af panden. Det sker foran alle de andre elever«. 

Skolelederen træder ind og overtager den chokerede 
klasse. Maren Elise Skjerlie Gilling tager eleven med over 
på kontoret. Hun bliver sygemeldt, men hun snakker med 
eleven, og han er lige så ked af det som hende. 

»Da jeg går derfra, synes jeg, at det er min skyld. Han 
er ked af det. Og jeg har ikke set det. Det er ikke, fordi han 
har noget imod mig. Det er, fordi han har det svært, og jeg 
har haft for travlt til at se det«.  

Skolen sender Maren Elise Skjerlie Gilling til psykolog. 
»Men alt, hvad vi snakker om, er den skide lærerlockout«. 

Efter jul er hun tilbage på skolen. Den energi, hun 
før fandt i lærerjobbet, bliver hun nødt til at finde andre 
steder. Hun løbetræner, skriver om og engagerer sig i ma-
raton. Samtidig er syriske flygtninge begyndt at søge mod 
Danmark, og sommeren 2015 går der flygtninge på de 
jyske motorveje. 

Vejen væk fra folkeskolen
60 kilometer. Ultramaraton i bakket terræn. Det er Maren 
Elise Skjerlie Gillings mål, da hun møder fotograf Lars 
Schmidt. Han har haft børn i hendes klasse og ved, at hun 
skal til ultramaratonløbet i Sønderjylland, som han skal 
fotografere. Han spørger, om hun vil køre med i hans bil. 
     På vej derhen fortæller Lars Schmidt om sine rejser 
som fotograf. I bilen snakker de om manglen på danske 
undervisningsmaterialer om de syriske flygtninge, og sam-
men finder de ud af, at de vil søge penge til at rejse ud og 
udvikle det materiale, der mangler. De får 200.000 kroner 
fra Frederiksberg Fonden. Maren Elise Skjerlie Gilling 
får to ugers orlov fra Ny Hollænderskolen. Sammen med 
fotografen drager hun mod uofficielle flygtningelejre ved 
Syriens grænse.

»Jeg havde hovedet under armen. Jeg anede ingenting 
om de her flygtninge. Jeg har aldrig mødt børn på den 
måde. Jeg anede ikke, at der fandtes børn, som lever 
sådan her. Jeg går med hænderne i lommen i flygtningelej-
ren og niver mig selv i låret, for jeg må ikke græde. Jeg har 
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Maren Elise Skjerlie Gil-
ling græder af glæde over, 
at en skole er blevet rejst.

Skolegang er med til at give 
børn i flygtningelejre stabili-
tet i et ellers usikkert liv. Tre 
skoler er allerede en realitet 
og den fjerde tæt på.
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indgået en aftale med mig selv om ikke at græde«, siger 
Maren Elise Skjerlie Gilling. Stoffet til undervisningsmate-
rialet bliver samlet ind, men samtidig hjælper Maren Elise 
Skjerlie Gilling også flygtninge, hvor hun kan. 

 »Jeg kunne se, at jeg kunne gøre en forskel. Mens jeg 
er der, får jeg 16 børn væk fra gaden. Vi fik samlet lidt Mo-
bilePay ind, så der kom en lille butik. Så kunne de voksne 
arbejde og børnene komme i skole. Da jeg kom hjem, var 
jeg tyndslidt, men når jeg var i det, kunne jeg mærke, at 
jeg var skidegod. Det er det, man kan som lærer. Være i 
øjenhøjde med børnene«. 

Da hun kommer hjem, får hun tilbudt at arbejde et 
par måneder på flygtningebørn.dk, hvor hun skal udvikle 
undervisningsmaterialer. Men skolens ledelse siger nej til 
mere orlov, og så siger Maren Elise Skjerlie Gilling op. Da 
hun ikke længere skal udvikle undervisningsmaterialer, 
ved hun, at hun vil gøre en forskel. Hun vil bygge skoler til 
syriske flytningebørn. Projektet får navnet 5 skoler. 

Foreløbig har Maren Elise Skjerlie Gilling samlet penge 
ind til at starte tre skoler ved den syriske grænse. Den 
fjerde åbner snart. Hvert år skal hun indsamle 880.000 
kroner for at holde skolerne kørende. Hun får ingen løn 
og er med sorg blevet nødt til at melde sig ud af Danmarks 
Lærerforening for at holde alle udgifter på et minimum. 
Lasse Skjerlie Gilling er blevet tillidsrepræsentant på Ny 
Hollænderskolen og tager sig af deres tre sønner i de pe-
rioder, Maren Elise Skjerlie Gilling rejser væk og agerer 
skoleleder langt væk fra en dansk skolevirkelighed. 

Lærerkortet gør en forskel
Nedtrykthed rammer nogle gange. Engang skrev hun det 
på Facebook. Så ringede den radikale politiker Ida Auken 
hende op. Hun sagde: »Maren, det er ikke din skyld, der 
er krig. Du kan ikke stoppe Assad. Du kan ikke redde alle. 
Du må bruge de kort, du har på hånden, så godt du kan«. 
Den samtale tænker Maren Elise Skjerlie Gilling tit på. 
     »Det bedste kort, jeg har, er lærerkortet. Det er det, jeg 
bruger, når jeg gør en forskel. Det er det stærkeste kort, 
jeg har fået«. 

Den dag hun blev smidt i en bil, var det heldigvis myn-
dighederne, der hev hende til 15 timers forhør. Hun er 
blevet klogere siden og bliver ikke længere arresteret. Der 
er kræfter, der gerne vil have hende om på den syriske 
side af grænsen og bygge skoler. »Men så er vi på et helt 
andet sikkerhedsniveau«, siger hun. 

Maren Elise Skjerlie Gilling er på skolerne hver sjette uge. 
Hun savner den daglige kontakt med eleverne på Ny Hol-
lænderskolen og afviser ikke, at hun en dag vender til bage 
til en dansk lærerstilling eller et skolelederjob. Men ikke lige 
nu. For lige nu er der ikke andre end Maren Elise Skjerlie 
Gilling, der skaber trygge rammer om læring for de syriske 
børn, som hun har mødt i de uofficielle flygtningelejre. 

»Jeg kan ikke vende børnene ryggen. Hvis man kan 
gøre en forskel for andre, så skal man gøre det. Det er jeg 
vokset op med. Men jeg har betalt en pris. Jeg tager det 
hele ind. Livet er blevet mere alvorligt«.    
mbt@folkeskolen.dk

 » DET ER DET, MAN  
KAN SOM LÆRER.  
VÆRE I ØJENHØJDE  
MED BØRNENE«. 

I N T E R V I E W
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folkeskolen.dk/fag

LÆRER- 
STUDERENDE

   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T  F O R

På det nye netværk deler lærerstuderende 
faglig viden, tips og holdninger. Der er også den 
nyeste forskning, anmeldelser og artikler om 
læreruddannelse og studieliv.

Tilmeld dig netværket og få en mail med nyt.

folkeskolen.dk/lærerstuderende

Sebastian Bjerril, ansvarlig for det  
faglige netværk Lærerstuderende  
bje@folkeskolen.dk 

Tip os:

folkeskolen.dk/fag
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Undervisningsministeren skal hvert år rede-
gøre for, hvordan det går med opfyldelsen af 
de fastlagte mål for den folkeskolereform, 
som et flertal i Folketinget gennemførte i 
2014. Men præcis som sine forgængere må 
undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil (Socialdemokratiet) konstatere, at 
fremgangen i resultaterne i de nationale test 
er udeblevet. Faktisk er det gået tilbage i 
testene.

Det første resultatmål for folkeskolere-
formen er, at mindst 80 procent af eleverne 

skal være »gode« til at læse og regne målt i 
de nationale test. Men resultaterne fra dette 
års test viser, at andelen af gode elever i 
læsning på alle klassetrin og i matematik 3. 
klasse er faldet. I matematik 6. og 8. klasse 
er resultaterne på landsplan uændret, men 
heller ikke her er målet om 80 procent nået. 

Det andet nationale resultatmål er, at 
andelen af de allerdygtigste elever i de natio-
nale test i læsning og matematik skal stige. 
Resultaterne fra de obligatoriske test viser, 
at andelen af de dygtigste elever i læsning i 

6. klasse er faldet lidt, mens andelen er uæn-
dret i 2., 4. og 8. klasse, og andelen i mate-
matik på alle klassetrin er steget en smule. 

Det tredje resultatmål er, at andelen af 
elever, der er i de dårligste kategorier, skal 
falde. Men i stedet er andelen af dårlige 
læsere steget en smule i både 2., 4. og 6. 
klasse, og det samme gælder andelen af ele-
ver, der er dårlige til at regne i 3. klasse, mens 
andelen er uændret på de øvrige klassetrin.  
kra@folkeskolen.dk

21. november 2019 | kl. 06.00

Horsens fastholder lange skoledage for de mindste

25. november 2019 | kl. 21.30 

Eleverne i 0.-3. klasse på folkeskolerne i Horsens 
Kommune får sig formentlig en lang næse, hvis de 
går og ser frem til at få de kortere dage, som poli-
tikerne på Christiansborg ellers havde stillet dem i 
udsigt. Kommunens børne- og uddannelsesudvalg 
har nemlig indstillet til kommunens byråd, at kom-
munens folkeskoler skal fortsætte med de lange 

skoledage for de mindste elever. Det går stik imod 
den aftale, forligskredsen på Christiansborg blev 
enige om tilbage i januar, der skulle gøre skoleugen 
tre lektioner kortere for alle landets indskolingsele-
ver. Der er dog intet i juraen, der forhindrer, at kom-
munerne har flere timer end det nye minimumsti-
metal på 1.110 timer.  

Undervisningsministeren har afleveret en ny statusredegørelse for reformen,  
der viser tilbagegang i resultaterne i de nationale test.

Ny status: Ingen af målene for 
folkeskolereformen er indfriet

Foto: iStock/dam
ircudic
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20. november 2019 | kl. 13.08

Nyt Uni-login: Lærer-
ne skal ikke længere 
have elevernes kode

Når lærere og elever møder 
ind efter vinterferien, skal 
de tage et helt nyt Uni-
login i brug. Med det nye 
system bliver det kun den 
enkelte elev selv, der kender 
sit eget password. Sikker-
heden omkring elevernes 
adgangskoder er et varmt 
emne i denne tid, hvor 
elever på flere skoler har 
oplevet, at andre har sendt 
bombetrusler til deres skole 
fra deres Aula-profil. Den 
slags episoder skal det nye 
Uni-login reducere risikoen 
for.

27. november 2019 | kl. 10.14

Lærer fritaget på  
ubestemt tid efter sag 
om kys mellem elever

Efter episoden i 6. klasse på 
Lille Næstved Skole, hvor klas-
selæreren ifølge forældrene 
opfordrede to drenge til at 
kysse og optog det på sin 
telefon, er læreren nu frita-
get for undervisning i klassen 
på ubestemt tid. Læreren har i 
en redegørelse forklaret, at to 
drenge under en samarbejds-
øvelse lagde op til at tunge-
kysse. Da hun ikke kunne få 
dem til at stoppe, siger hun for 
sjov, at hun giver flødeboller, 
hvis de gør det. Ifølge læreren 
er det drengene selv, der beder 
læreren filme kysset, skriver 
Sjællandske.

Læs om DLF’s nye hovedstyrelse på folkeskolen.dk
Rekordmange kandidater til hovedstyrelsesvalg i Danmarks Lærerforening

28. november 2019 | kl. 09.36

Læsevejleder skaber  
overblik over, hvad  
ordblinde må få af  
hjælp til eksamen

Stort set hver 
uge dukker der 
spørgsmål op 
på Ordblinde-
netværket om, 

hvilken hjælp ord-
blinde elever må få 

til prøver og eksaminer. 
Usikkerheden går igen på Lykkes-
gårdskolen i Varde, men nu har sko-
lens læsevejleder, Britta Pedersen, 
givet lærerne et overblik, som andre 
også kan få glæde af. 

28. november 2019 | kl. 09.20

Forslag til en bedre  
seksualundervisning 
i starten af det nye år

Nu varsler børne- og un-
dervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil (Social-
demokratiet), at hun snart 
er klar med et bud på en 
styrket seksualundervis-
ning. »Jeg er ved at over-
veje mulige opfølgnings-
indsatser, og jeg vender 
tilbage med et forslag, som 
jeg vil drøfte med folkesko-
leforligskredsen forventeligt 
i starten af det nye år«, 
fremgår det af et skriftligt 
svar til Radikales undervis-
ningsordfører, Anne Sophie 
Callesen.

 

25. november 2019 | kl. 10.30

Pensioneret lærer og skoleven:  
 »Det holder min faglighed i live«
Lisbet Schlichting er en af godt 50 efterlønnere og pen-
sionister, der som frivillige, ulønnede skolevenner giver en 
hånd med på 11 skoler i Roskilde. Kun fem af skolevenner-
ne er tidligere lærere - Lisbet Schlichting er en af dem. 

Hun gik på efterløn i maj 2018, efter at hun havde arbej-
det 20 år som folkeskolelærer på to skoler i Roskilde, som 
fængselslærer i Vridsløselille Fængsel og som grundfagslæ-
rer på teknisk skole og lærer og vejleder på en produktions-
skole. Allerede tre måneder efter at hun gik på efterløn, havde 
hun meldt sig som skoleven via foreningen Skolens Venner. 

»En af mine venner fortalte om Skolens Venner, og jeg 
har altid godt kunnet lide at være lærer, og som skoleven 
kunne jeg fortsat følge med i, hvad der sker i skolen og hol-
de min faglige identitet i live«, fortæller Lisbet Schlichting 
og fortsætter:  

»Samtidig er relationen til børnene meget givende for 
mig som person, og det er spændende og interessant for 
mig at lære børnene noget, hjælpe dem til at blive bedre og 
hjælpe til, at nogle børn bliver mere glade for at gå i skole«.

FIK DU  
LÆST: 

Foto: Dorthe Kirkgaard Nielsen

Find Britta Pedersens oversigt på 
folkeskolen.dk/1104255
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klasselokalerne. I november 2017 var om-
kring hver tredje lærer i de nordsjællandske 
skoler ikke uddannet til jobbet. Ifølge kreds-
formand for Gribskov-Halsnæs Lærerkreds 
Michael Bie har det været sådan i mange 
år. Det skyldes blandt andet, at der er langt 
til den nærmeste læreruddannelse fra kom-
munerne. 

»Derfor er det ærgerligt, at den forrige 
regering valgte at lægge læreruddannelsen 
i Helsingør i stedet for Hillerød. Det havde 
gjort det meget nemmere for lærerstude-
rende at komme til vores kommuner med 
offentlig transport«, siger han.  
csc@folkeskolen.dk

25. november 2019 | kl. 06.00

21. november 2019 | kl. 08.49 

9.763 lærerstillinger er forsvundet fra folkeskolen fra august 2009 
til august 2019. Det betyder, at der på ti år er blevet 18 procent færre 
lærere i den danske folkeskole, viser en ny analyse fra Danmarks 
Lærerforening. Årsagen er ifølge Lærerforeningen besparelser i kom-
munerne, som i år har ført til, at der indtil videre er blevet nedlagt 
452 stillinger på landsplan. »Det er selvsagt meget alvorligt, at der er 

næsten 10.000 færre lærere til at løfte den vigtige opgave med at un-
dervise vores skolebørn. En opgave, der er blevet større efter en række 
reformer på skoleområdet, og i samme periode har vi set lærerstillin-
gerne fosse ud af kommunerne. Den udvikling må og skal vi vende, så 
vi kan give vores skolebørn undervisning af høj kvalitet«, siger formand 
for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.
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18 procent færre lærere i folkeskolen på ti år

Lærermanglen er først 
og fremmest et øst for 
Storebælt-problem
I kommunerne øst for Storebælt 
mangler flere end en femtedel af 
dem, der underviser i folkeskolen,  
en læreruddannelse. 

Flere og flere, der arbejder som lærer eller 
vikar i folkeskolen, har ikke en læreruddan-
nelse bag sig. Det viser en ny analyse fra 
Danmarks Lærerforening, der har samlet 
tallene for ikkelæreruddannede i lærerstil-
linger. I 2012 havde ti procent ikke en læ-
reruddannelse. Fem år senere var andelen 
steget til 17 procent. 

Analysen viser også, at der er forskel på, 
hvor mange ikkelæreruddannede kommu-
nerne har ansat på hver sin side af Store-
bælt. Mens næsten alle kommuner på Sjæl-
land og Lolland-Falster har over 20 procent 
ikkelæreruddannede i lærerstillinger, ligger 
andelen under 20 procent i samtlige jyske 
og fynske kommuner. 

De tre nordsjællandske nabokommu-
ner Frederikssund, Halsnæs og Gribskov 
er dem, der har flest ikkelæreruddannede i 

Grafik: Dataw
rapper

Procent 
ikke-lærer-
uddannede
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Mest læste:
 
•  Cepos-rangliste: ti nye skoler 

er »Danmarks bedste«

•  Lærere er chokerede: Populær 
leder er fratrådt med øjeblik-
kelig virkning

•  Fem år efter: Ingen af  
målene for folkeskolereformen 
er indfriet 

Mest kommenterede  
 
•  »Tilbage til kerneopgaven: 

Børnene skal lære at læse«

•  Ingen af målene for folkeskole-
reformen er indfriet

•  Danske lærere har fået en time 
mindre forberedelse om ugen

26. november 2019 | kl. 12.58

Store kønsforskelle  
i valg af ungdoms-
uddannelse

Ungdomsuddannelserne 
er kønsopdelte, viser en ny 
undersøgelse fra Danmarks 
Evalueringsinstitut – en 
del af forløbsundersøgelsen 
»Unges veje mod ungdoms-
uddannelse«. Den følger et 
udsnit af 8.-klasseelever fra 
skoleåret 2016/17 og fire 
år frem. Denne gang er der 
tale om en spørgeskema-
undersøgelse, hvor 8.000 
unge er blevet spurgt i for-
året 2018. 95 procent af 
drengene vælger teknologi, 
byggeri og transport, mens 
kun 13 procent af dem væl-
ger omsorg og pædagogik. 

19. november 2019 | kl. 12.27

Minister har sat  
kommission om femårig 
læreruddannelse på hold

Uddannelses- og forskningsmi-
nister Ane Halsboe-Jørgensen 

(Socialdemokra-
tiet) overvejer 

helt at stoppe 
den kommis-
sion, der skal 
undersøge 

mulighederne 
for at opgradere 

læreruddannelsen til en 
kandidatuddannelse. »Jeg har 
tilladt mig at bruge mine første 
måneder på at blive klogere på, 
hvordan virkeligheden ser ud for 
de lærerstuderende, undervi-
serne og dem, der leder lærerud-
dannelsen«, siger hun.

28. november 2019 | kl. 11.34

Herning meldt til 
Ligebehandlingsnævnet 
for diskrimination af  
tosprogede elever

Bydelsskolen genåbnede på Holt-
bjerg i august som en afdeling af 
Herningsholmskolen. 63 ud af 64 
elever på den nye skoleafdeling 
er tosprogede. Men oprettelsen 
af en særlig afdeling for børnene 
fra Holtbjerg udgør efter Institut 
for Menneskerettigheders opfat-
telse ulovlig forskelsbehandling 
på grund af etnicitet. Derfor har 
instituttet klaget over kommunen 
til Ligebehandlingsnævnet. Her-
ning Kommune afviser, at genåb-
ningen af skolen på Holtbjerg er 
et udtryk for diskrimination.

20. november 2019 | kl. 10.40

Så kom prøvebekendt-
gørelsen for de nye 
valgfagsprøver

Prøvebekendtgørelsen er blevet 
opdateret med reglerne for den 
prøve i 8. klasse, som eleverne 
fremover skal aflægge i et af 
de praktisk-musiske valgfag. 
Prøven indgår i karaktergen-
nemsnittet ved elevens af-
gangseksamen i 9. klasse. 

»I mange år har man i fol-
keskolen kun belønnet de bog-
lige fag ved folkeskolens prøver. 
Jeg er glad for, at de fag, hvor 
man også bruger hænderne, nu 
kan tælle med«, siger undervis-
ningsminister Pernille Rosen-
krantz-Theil (Socialdemokratiet) 
på uvm.dk.

 

21. november 2019 | kl. 10.30  
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Der er en klar styrkelse af håndværk og design i 
gang politisk. Fremover skal eleverne have faget 
fra 3. klasse og måske helt til 8 klasse. Det er 
blevet gjort til eksamensfag, og der er stor po-
litisk bevågenhed om at få styrket praksisfag-
ligheden. Men det hjælper ikke i sig selv, når der 
ikke følger lokaler, materialer og kompetencer 
med. Lærerne Niels Lyngbo, Henrik Petersen, 
Peter Hougaard og Kirsten Brandt Olesen har 
tilsammen 115 års erfaring med at undervise 

i sløjd, håndarbejde og håndværk og design 
i folkeskolen. De har med andre ord et godt 
grundlag for en diskussion af faget. Og de er 
bekymrede. Ikke fordi de ikke tror på fagets be-
rettigelse, for det gør de i den grad. Og på ingen 
måde heller, fordi de vil klandre de nyuddannede 
eller deres undervisere. Men simpelthen fordi de 
ikke kan se, hvordan stigende krav til faget og 
dalende faglighed skal hænge sammen.

 
Garvede lærere: 
Vi risikerer at miste fagligheden

Foto: Pernille Aisinger 
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F O R S K E R  O G  T I D L I G E R E  L Æ R E R :

» De dygtigste 
elever skal 
have lov  
til at være 
sig selv«
Folkeskolen er ikke god nok til at udfordre 
de fagligt stærke elever, mener lektor 
Kirsten Baltzer. I en ny bog giver hun 
bud på, hvordan lærere kan undervise, så 
de dygtige elever trives og udvikler sig.
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» De dygtigste 
elever skal 
have lov  
til at være 
sig selv«
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T E K S T :  S T I N E  G R Y N B E R G  •  F O T O :  H A N N E  L O O P

»I den gamle skole kunne de ikke lide mig. Jeg fik gode 
karakterer, men ingen gad lytte til mig ... De syntes, jeg 
var mærkelig … I den gamle skole håbede jeg hvert år, at 
det skulle blive bedre, men i 7. kunne jeg ikke holde det 
ud mere«. 

Pigen Katrine er elev i Da Vinci-projektet for fagligt 
stærke elever. Hun er citeret i Kirstens Baltzers nye bog, 
»Udfordrende undervisning«, og det fremgår af bogen, at 
Katrine langtfra er den eneste højt præsterende elev, der 
mistrives i den danske folkeskole. Kirsten Baltzer har i 
40 år været optaget af, hvordan alle børn kan udvikle sig 
i skolen – både personligt og fagligt. Som lektor på Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddannelse har hun der-
for forsket i, hvordan holddeling, talentudvikling og ikke 
mindst undervisningsdifferentiering i klasserne kan gøre 
en positiv forskel for alle elever.

Efter at have læst din bog er der især ét spørgsmål, der 
trænger sig på: Er den danske folkeskole god nok til at 
rumme de højt præsterende elever?

»Hvis jeg skal tage udgangspunkt i de i hvert fald 300 
elever, jeg har været omkring, så er det hurtige svar på 
det spørgsmål er nej«.

Har du er bud på, hvorfor det forholder sig sådan?
»Vi har været meget, meget gode til i folkeskolen at 

rumme de børn, der har svært ved at følge med. Det har 
vi brugt rigtig mange kræfter på. Og fordi vi er blevet dyg-
tigere og dygtigere til at undervisningsdifferentiere – og 
det er lærerne i folkeskolen – så har vi, måske lidt naivt, 
troet, at det var vejen til, at vi fik alle med. Jeg siger ’vi’, 
for jeg er selv gammel folkeskolelærer, selv om det er me-

» Der er kun en 
gruppe faglige 
personer i det her 
land, der kan løfte 
den opgave, og det 
er lærerne. Det er 
lærerne, der kan 
se potentialet i 
elevernes faglige 
forskelle og 
udnytte det«.

get længe siden. Igennem differentieringen er der nogle, 
der har fået mulighed for at løbe stærkere end de fleste. 
Og det er godt, men i og med at fokus er så kraftigt på de 
børn, der har svært ved at være med, er der rent ud sagt 
blevet for lidt tid til at arbejde med de børn, der kan løbe 
meget stærkere og komme længere, end Fælles Mål og 
andre officielle krav lægger op til. 

De børn får det ofte dårligt i folkeskolen. Ikke dem alle, 
selvfølgelig, men faktisk mange af dem. Især blandt de 
ældre elever. Vi kan gøre noget ved det, for vi ved, hvad 
den gruppe af højt præsterende elever har brug for, det 
har de nemlig fortalt os«.

Hvad er det, de har brug for?
»To ting: At blive udfordret fagligt og 

at vide, at det er i orden at have lyst til at 
blive udfordret fagligt. Man kan spørge 
sig selv, hvorfor især det sidste skal være 
et problem, men vi kan se, at det er det. 
Mange af de fagligt dygtige børn oplever, 
at det er svært at passe ind i skolen og 
samtidig være sig selv og blive set og aner-
kendt for det, de er. Det er et dilemma for 
de børn, vi har mødt i vores projekter«.

ABC-modellen er nyttig
Er det ikke en falliterklæring for skolen, 
at man ikke har formået at skabe et miljø, 
hvor det er okay at ville være god?

»Igen – det korte svar er ’ja’. Men hvis du lige stopper 
op engang, så siger de børn, jeg har fulgt, at de gerne vil 
være sammen med deres klassekammerater, uanset kam-

DLF-medlemmer kan downloade bøgerne via Min side på dlf.org (kræver login med NemID).
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Lærerforening. Bøgerne formidler forskning og 
 giver undervisere ny faglig viden, som de kan 
bruge i deres hverdag og praksis som lærer.
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meraternes faglige niveau. De vil gerne være sammen med 
nogen, der er meget forskellige fra dem selv, så det giver 
skolen dem også. Det er ikke så enkelt endda. Og hvis du 
spørger mig, så er det i skolen, vi bliver dannet til at være 
en del af demokratiet med alle de forskellige mennesker, 
det rummer«.

Så løsningen er ikke at samle de bedste elever i særlige 
klasser eller på særlige skoler?

»På ingen måde. Specielt fordi de børn, som vi taler om, 
dem, der for eksempel har været med i Da Vinci-projektet 
eller Science Talent Genius-projektet, ikke kan karakterise-

res som eliteelever. Det er den gode, 
gedigne del af middelgruppen, vi 
taler om. De skal have lov til at blom-
stre og trives i folkeskolen. Det er 
her, jeg oplever, at undervisningsdif-
ferentiering er nødlidende«.

Hvad skal folkeskolen så gøre for at 
imødekomme den gruppe af elever?

»Mit bud er, at læreren skal bruge 
ABC-modellen, som er en måde at 
tænke på, der rummer hele mang-
foldigheden. ABC-modellen går ud 
på, at eleverne skal have opgaver på 
forskellige niveauer, alt efter hvor 

de befinder sig fagligt. A er det letteste niveau, C det mest 
udfordrende. Læreren skal starte med at sørge for, at der er 
nogle opgaver på C-niveau. Der er stor faglig spredning mel-
lem eleverne i inkluderende klasser, så derfor er der også 
brug for mange opgaver på A-niveau. De fagligt lavt præste-
rende elever skal kunne arbejde på niveau A så længe, at de 
tilegner sig den basale viden i deres eget tempo og stille og 
roligt bliver klar til B-niveau. Vi er i Danmark meget gode til 
at ramme midtergruppen, det kan vi nærmest på rygraden. 
Derfor anbefaler jeg, at niveau B planlægges til sidst«.

Nu sidder der sikkert en del at mine læsere og tænker: 
»Hold da op, hvor skal jeg få tiden fra?«

»Der er ingen, der har forberedelsestid i dag til at 
starte forfra med at planlægge alle forløb helt fra bunden. 
Derfor anbefaler jeg, at lærerne bruger de undervisnings-
materialer og -portaler, som allerede findes, og tænker 
dem ind i ABC-tankegangen. Vi har mange fremragende 

DA VINCI- OG SCIENCE GENIUS-PROJEKTERNE
Da Vinci-projektet begyndte i 2009 i Esbjerg, hvor en udvalgt gruppe elever på 7.-9. klassetrin fik tilbud 
om undervisning i særlige klasser. Eleverne var kendetegnet ved at have stærke ønsker om faglige udfor-
dringer. Kirsten Baltzers rolle i projektet var blandt andet at introducere ideer til udfordrende undervisning, 
at følge lærernes erfaringer med at bruge dem og undersøge, hvad projektet betød for elevernes trivsel.

Kirsten Baltzer har også arbejdet på Science Talent Genius-projektet, som fandt sted i årene 2014-
2018 på Astra, det nationale videncenter for udvikling af naturfagenes didaktik. De deltagende elever var 
udvalgt, fordi de var interesserede i og dygtige til naturfag. Genius-projektet arbejdede både med pædago-
gisk udviklingsarbejde på de deltagende skoler og med camps for naturfagstalenter.

» Som lærer er det 
vigtigt at være 
opmærksom på 
de små tegn på 
mistrivsel – og vide, 
at i nogle tilfælde 
er løsningen 
på mistrivsel at 
udfordre eleven 
fagligt«.

materialer, så gå ind og se, hvad der ligger der, og brug 
det. Så kan man supplere der, hvor der mangler noget. 
Man kan en gang imellem begynde helt fra bunden, hvis 
der er et emne, man brænder særligt for, men som ho-
vedregel er der ingen grund til at gøre det. Juster det, der 
ligger derude. Det er det realistiske«.

Vær opmærksom på de små tegn
I bogen taler du om det, du kalder »moderat inklusions-
forståelse«. Kan du uddybe det?

»Hvis undervisningsdifferentiering skal lykkes, sådan 
som jeg tænker det, må man spørge sig selv, om det giver 
mening, at alle klassens elever altid skal være sammen om 
alting. I praksis kan man for eksempel give en gruppe dyg-
tige elever mulighed for at arbejde sig hurtigt gennem et 
forløb og kaste sig over noget beslægtet, som ligger uden 
for pensum – det, man kalder et beriget forløb. Når man 
er færdig med det, vender man tilbage til klassen og deler 
sin viden med kammeraterne.

I praksis kan læreren for eksempel samle de bedste 
elever i en gruppe i forbindelse med et forløb og så ved 
næste forløb ryste posen og sætte eleverne sammen på 
nye måder. Så man nogle gange arbejder sammen med 
nogen, man er meget forskellig fra. Andre gange arbejder 
man sammen med nogen, man deler interesser eller fag-
ligt niveau med, og gør andre erfaringer med at lære.

Det er fint og nødvendigt, at de dygtige elever hjælper 
de mindre dygtige, men ingen skal udelukkende være 
’hjælpelærere’ år ud og år ind. Eleverne skal sættes sam-
men på forskellige måder til forskellige forløb og opgaver«.

Og det er så her, læreren skal bruge sin pædagogiske fag-
lighed og sit kendskab til eleverne, for at det kan lykkes?

»Der er kun en gruppe faglige personer i det her land, 
der kan løfte den opgave, og det er lærerne. Det er læ-
rerne, der kan se potentialet i elevernes faglige forskelle 
og udnytte det«.

Men er lærerne gode nok til at få øje på de virkelig godt be-
gavede elever, især dem, der måske ikke er så motiverede 
for at præstere i skolen?

»De virkelig godt begavede elever møder du som lærer 
ikke ret tit. Der er tale om to til fem procent af eleverne, 
og det betyder, at de godt kan gå under radaren. Specielt 
hvis de tænker: ’Uha, jeg må hellere tilpasse mig og ikke 
skilte med, hvad jeg kan’, hvilket en del af dem gør. Nogle, 
især drengene, kan blive udadreagerende af kedsomhed 
og oplevelsen af meningsløshed. Som lærer er det vigtigt 
at være opmærksom på de små tegn på mistrivsel – og 
vide, at i nogle tilfælde er løsningen på mistrivsel at udfor-
dre eleven fagligt. Det er vigtigt, at læreren tager snakken 
med eleven om, hvad det er, eleven savner. Meningsløs-
hed er noget af det værste for et menneske at opleve, og 
når en elev giver udtryk for noget sådant, skal læreren 
ikke slå det hen med, at ’det går så godt’ og ’du er jo så 
dygtig’. De elever har brug for forandring«. 
sga@folkeskolen.dk
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Folkeskolen er Danmarks vigtigste sam-
fundsinstitution. Den giver de kommende 
generationer den afgørende grunduddannelse 
og yder et helt afgørende og unikt bidrag 
til deres dannelse, og så har folkeskolen en 
uvurderlig betydning for den samfundsmo-
del, vi har valgt i Danmark. Folkeskolen skal 
tages alvorligt, og den fortjener, at vi seriøst 
samarbejder om at gøre den så god for 
eleverne og for samfundet som overhovedet 
muligt. Skolemødet er netop en invitation til, 
at vi sammen udvikler en ny og langt mere 
kvalificeret måde at samarbejde om folkesko-
len på.

I foråret 2018 indgik vi aftalen om Ny start. 
Det er åbenlyst for enhver, at aftalen kom i 
hus, fordi parterne var presset til at finde et 
alternativ til endnu en ødelæggende konflikt 
på undervisningsområdet – ikke just det 
bedste udgangspunkt for et godt samarbejde, 
kunne man mene. Her halvandet år senere 
kan vi imidlertid konstatere, at samarbejdet 
i mange kommuner og samarbejdet centralt 
mellem KL og Danmarks Lærerforening (DLF) 
rent faktisk er blevet klart forbedret. Kernen 
i det aftalte forpligtende samarbejde var og 
er at skabe størst mulig kvalitet i undervis-

Med afsæt i Danmarks Lærerforenings folkeskoleideal samler DLF forskere,  
politikere og praktikere fra lærerprofessionen til skolemøde den 5. december.  

Håbet er at finde et afsæt til en fælles samarbejdsform for folkeskolen.  

ningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og 
styrke den professionelle kapital.

Skolemødet kan ses som en naturlig og 
nødvendig udvikling af aftalen om Ny start, 
hvor også politikerne på Christiansborg ind-
går. De politiske partier har generelt udtrykt 
deres opbakning til aftalen, og i det politiske 
grundlag for regeringen står der direkte, at en 
ny regering aktivt vil bakke op om den aftale, 
som Danmarks Lærerforening og KL har ind-
gået om Ny start.

Skolemødet indledes med en kort præsen-
tation af Danmarks Lærerforenings folkesko-
leideal, der som bekendt er en del af vores 
– lærerprofessionens – bidrag til debatten om, 
hvorfor vi holder skole i Danmark. Vi kom-
mer på ingen måde med en facitliste, men vi 
håber, at vi med folkeskoleidealet kan bidrage 
til en fælles og grundig refleksion over folke-
skolens rolle i fremtidens samfund. Med en 
forståelse for hinandens udgangspunkt og 
forhåbentlig en højere grad af fælles kompas-
retning for folkeskolen får vi et langt bedre 
afsæt til at finde fælles brugbare løsninger på 
folkeskolens udfordringer. 

Samfundskontrakt om folkeskolen
Og det er der i høj grad brug for. I perioden 
fra 2003 til 2013 på bare 11 år blev der gen-
nemført ikke mindre end tre omfattende 
skolereformer. Som en markant modsætning 
hertil er der i et land som Finland ikke gen-
nemført en eneste skolereform i mere end 30 
år. I Finland er der en lang tradition for, at der 
er en samfundskontrakt om, at grundskolen 

Skolemødet – en invitation 
til en ny samarbejdsmodel 

for folkeskolen
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udvikles i fællesskab, og grundskolen dermed 
ikke er en partipolitisk kampplads. Grundpil-
len i den finske model er et tæt samarbejde 
mellem lærerprofessionen – lærere og skole-
ledere – uddannelsesforskerne og politikerne. 
Internationalt benævnes denne konstruktion 
også for treklangen. Når der konstateres en 
udfordring i grundskolen, mødes »treklangen« 
for at drøfte mulige løsninger, der bygger 
på den viden, der er til rådighed via den 
pædagogiske forskning og lærerprofessionens 
praksiserfaringer. Målet er dels at sikre, at 
de politiske beslutninger bygger på et solidt 
vidensgrundlag, dels at skabe de bedst mulige 
forudsætninger for, at ændringerne bliver 
implementeret i skolens dagligdag.

Gennem de seneste ni år har vi deltaget 
i det årlige International Summit on the 
 Teach ing Profession, der afholdes i et samar-
bejde mellem vores verdensorganisation Edu-
cation International (EI), OECD og værtslandet. 
Konferencernes deltagere udgøres af de delta-
gende landes undervisningsministre, formæn-
dene for landenes lærerorganisationer og højt 
respekterede uddannelsesforskere. På disse 
højt profilerede konferencer er betydningen 
af samarbejdet om skolens udvikling gennem 
»treklangen« gang på gang blevet fremhævet, 
og OECD har påvist, at en succes fuld udvikling 
af skolen er helt afhængig af, at lærere gennem 
deres faglige organisation inddrages og tager et 
medansvar for skolen udvikling. 

OECD og EI har endvidere påvist, at styr-
ker vi lærernes self-efficacy, bidrager det til, 
at eleverne får en god skole. Self-efficacy 
betyder i den forbindelse, at læreren oplever 
at have muligheder og faglige forudsætninger 
for at kunne lykkes med undervisningen, 
og at læreren oplever at have indflydelse på 
skolens og undervisningens udvikling. Der er 
derfor al mulig grund til at styrke samarbej-
det på alle niveauer.

Et konkret afsæt
Vi håber, at vi med Skolemødet kan introdu-
cere den samarbejdsmodel – »treklangen« 
– der anbefales internationalt, og som vi har 
spirende erfaringer med fra vores samarbejde 
med KL og samarbejdet i flere kommuner. 
Helt konkret har vi bedt forskellige forskere 
om kort at præsentere noget af den tilgænge-
lige viden, vi har om mulige bidrag til løsning 
af nogle af folkeskolens konkrete udfordrin-
ger. Blandt andet vil vi få et oplæg om mulig-
hederne i co-teaching som en del af løsningen 
på inklusionsudfordringen. Vi vil på baggrund 
af den præsenterede viden drøfte, hvordan 
den kan omsættes til konkrete politiske initia-
tiver centralt og lokalt. 

Vi er naturligvis helt klar over, at vi på 
ingen måde med Skolemødet finder løsningen 
på komplicerede udfordringer som inklusion, 
men vi håber som sagt, at mødet kan bruges 
som afsæt til, at vi fremadrettet kan få etab-
leret en langt mere konstruktiv samarbejds-
relation og samarbejdsform om folkeskolens 
udfordringer.

Vi har med glæde konstateret, at der fra 
politisk hold i stigende omfang udtrykkes op-
bakning til lærernes, børnehaveklasseleder-
nes og skoleledernes indsats i folkeskolen og 
en vilje til at styrke samarbejdet om skolen. 
Det vil vi gerne kvittere for ved med Skolemø-
det at sende et entydigt budskab om, at vi er 
klar til at påtage os vores del af ansvaret for, 
at samarbejdet kan realiseres, så vi sammen 
kan styrke kvaliteten af det, der er og bliver 
folkeskolens kerneopgave, nemlig undervis-
ningen af de kommende generationer. 
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Det er nogen,  
vi kender

»Det er nogen, vi kender«, sagde Mogens 
Lykketoft i et interview på »Det progressive 
mødested«, som tænketanken Cevea holdt 
i november. Det er nogen, vi kender, der 
kommer til at opleve de store problemer som 
følge af klimaforandringerne, der kommer 
inden for de næste 50 år.

FN’s klimapanel forudser, at problemerne 
bliver større end hidtil antaget. CO2-udslippet 
burde begynde at falde nu, hvis målet fra 
Paris-aftalen i 2015 om en maksimal global 
opvarmning på 1,5-2 grader skal holde. Men 
med den nuværende indsats ser udslippet 
ikke ud til at begynde at falde før 2030, og 
derfor forudser man, at opvarmningen vil 
blive på op mod 3,9 grader i 2100. Det vil få 
meget store konsekvenser for leveforholdene 
på jorden. Også inden 2100. Allerede nu er 
mennesker i for eksempel Bangladesh nødt til 
at flytte fra deres hjemegn på grund af over-
svømmelser – og forudsigelserne, i forhold til 
hvor mange der vil flygte på grund af klima-
forandringer, går fra flere hundrede millioner 
op til en milliard mennesker allerede i 2050. I 
Australien oplevede man temperaturer på 48 
grader denne sommer – det var ny rekord. I 
Danmark har vi det vådeste efterår – og rekor-
derne kommer år efter år.

Har fagbevægelsen en rolle at spille i kam-
pen mod klimaforandringerne? Hvis man 
mener, at fagbevægelsens rolle alene er at sikre 
løn og gode beskæftigelsesforhold for medlem-
merne, så har den ikke. Men på den anden 
side har Sharan Burrow, formanden for vores 
globale fagbevægelse ITUC, en pointe, når hun 
siger: »There are no jobs on a dead planet«. 

Hvis man husker på fagbevægelsens hi-
storiske rolle med at kæmpe for leveforhold 
i bredere forstand for sine medlemmer som 
boliger, adgang til uddannelse, sundhed med 
mere, så er opgaven med at mobilisere til 

forsvar for menneskehedens muligheder for at 
leve på jorden i fremtiden helt sikkert også en 
opgave for fagbevægelsen. Der er regeringer, der 
helt bevidst ignorerer problemerne, fordi de er 
under indflydelse af store kapitalinteresser, der 
er afhængige af, at væksten fortsætter uændret. 
Fagbevægelsen kan – ud over at lægge pres på 
regeringer og arbejdsgivere – også være med til 
at pege på andre og grønnere produktionsmåder 
som alternativ til den hovedløse vækst og brug 
af fossile brændstoffer. Det er vigtigt at være 
med til at sikre, at den grønne omstilling bliver 
socialt retfærdig, så for eksempel de job, der må 
forsvinde, kan blive erstattet af andre. 

I DLF kan vi både være med til at pege på, 
hvordan den allerede igangværende grønne 
omstilling i kommunerne kan styrkes – og give 
vores medlemmer ideer til, hvordan eleverne 
kan blive klar over betydningen af klimaforan-
dringerne. De er nogle af dem, Lykketoft taler 
om som nogen, vi kender, der kommer til at 
leve under forandringerne. Og de ved allerede 
meget. Så meget, at det er en opgave at give 
dem håb om, at vi sammen kan ændre kurs, før 
det er for sent. 

Opgaven med  
at mobilisere til  
forsvar for menne-
skehedens mulig-
heder for at leve på 
jorden i fremtiden 
er helt sikkert også 
en opgave for  
fagbevægelsen.

DLF MENER
AF DORTE LANGE  
NÆSTFORMAND FOR DLF

›  Klaus Svensson 
Næstformand  
Kommunernes Forening  
for Pædagogiske  
Læringscentre

Skolebibliotekerne, også kaldet 
pædagogiske læringscentre 
(PLC), har en central rolle, og 
den er først og fremmest at skabe 
læselyst hos danske skoleelever. 
Den læselyst danner grobund for 
et læsefagligt højere niveau, men 
det bliver sværere og sværere, 
når PLC’erne nedprioriteres. 

For der skæres ikke længere 
bare ind til benet, der skæres i 
benet, når det kommer til priori-
teringen og finansieringen af sko-
lernes PLC’er i langt størstedelen 
af landets kommuner. Der bliver 
afsat færre resurser, færre bøger 
og færre timer til personalet, der 
bemander PLC’erne. Nogle kom-
muner vælger ligefrem at lukke 
eller sammenlægge skolebiblio-
teker og folkebiblioteker for at 
kunne få økonomien til at hænge 
sammen. Og når digitaliseringen 
så samtidig vinder mere indpas, 
og eleverne læser langt mere fra 
en skærm end tidligere, så kom-
mer det ikke som en overraskel-
se, at danske elever bliver svagere 
til at læse.

Derfor appellerer vi i Kommu-
nernes Forening for Pædagogiske 
Læringscentre til, at kommuner-
nes politikere og skolelederne 
opprioriterer området for igen 
at få styrket elevernes læselyst 
og få stærke læsere på landets 
skoler. 

Man får svagere 
læsere, når skole-
bibliotekerne 
underprioriteres
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Reformen svækker  
fællesskabets hus

›  Lukas G. Thomsen 
Elev,  
Firehøjskolen 

Forleden da jeg ryddede af efter aftensma-
den, studsede jeg over et blad, der lå på 
bordet. Bladet Folkeskolen ligger af og til på 
bordet, uden at det har min store interesse. 
Men artiklen »Fire år med skolereformen: 
Undervisningen er blevet mindre varieret« 
fik mig til at åbne bladet. I artiklen stod der, 
at skoleeleverne efter reformen ikke er ble-
vet dygtigere eller trives bedre, som faktisk 
var meningen med reformen.

Den indledning, jeg netop har læst, 
forarger mig, fordi jeg er 9.-klasseelev i en 
almindelig folkeskoleklasse. Det betyder, at 
jeg har gået i skole både før og efter refor-
men. Reformen betød for mig ændringer i 
skoledagen i form af flere timer. Formålet 
med de mange timer var, at det faglige 
niveau og elevernes trivsel skulle løftes, og 
undervisningen skulle blive mere varieret. 
Når jeg så læser, at reformen ikke har gjort 
nogen forskel, bliver jeg vred. 

For det første viser det sig længere nede 
i artiklen, at 55 procent af lærerne før 
reformen varierede deres undervisnings-
former dagligt. Fire år efter varierer kun 47 
procent deres undervisningsformer. Tallene 
undrer mig faktisk ikke. Jeg tror, lærerne 
har fået flere undervisningstimer, og det er 

indlysende, at de bliver mere presset, fordi 
der er flere undervisningstimer, de skal 
forberede sig til, og så kan alle timer ikke 
blive lige varierede. At lærerne får mindre 
forberedelsestid, må gøre, at de ikke kan 
rette opgaver og give feedback lige så hur-
tigt som tidligere. Måske har det også andre 
konsekvenser som for eksempel deres ar-
bejdsmiljø. 

For det andet viser undersøgelsen, at 
83 procent af udskolingseleverne svarer, at 
skoledagen er »lidt for lang« eller »alt for 
lang«. Hvis jeg var blevet spurgt i denne 
undersøgelse, så ville jeg også have svaret, 
at skoledagen er alt for lang, når man har 
33 timer om ugen, og så er vi endda gået to 
lektioner ned i år. 

I min dagligdag oplever jeg, at jeg og 
mine klassekammerater er blevet mindre 
motiverede til at gå i skole. Allerede til mid-
dag er gejsten røget ud af de fleste. Og i 
syvende lektion er der slet ikke mere energi 
at gøre godt med. Det ses også på lærerne. 
Deres motivation daler hen ad dagen. Jeg 
husker fredag sidste år, hvor vi havde lek-
tiecafe i sidste time, hvor man slet ikke hav-
de mere energi, og vi endte med at sidde og 
hyggesnakke eller spille computer. Lærerne 

Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 
Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på 
folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folke-
skolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

forstod det godt, fordi de heller ikke selv 
havde mere energi. 

For det tredje ligger det i ideen om 
folkeskolen, at den skal være en skole for 
alle – en skole, der skal være samlingspunk-
tet for et fællesskab, hvor alle kan lære og 
blive dygtige. Det udfordrer fællesskabets 
hus, hvis lærerne bliver så pressede, at de 
ikke har tid og overskud til at tage sig af de 
elever, der har det svært, og samtidig skal 
udfordre de dygtige. 

Så når jeg læser, at reformen skulle gøre 
os elever fagligt dygtige og gladere for at 
gå i skole, er det sindssygt vildt, at fem 
rapporter på knap 300 sider nærmest ikke 
viser noget, der er gået, som politikerne 
havde ønsket. 

Jeg håber, at politikerne tænker sig om 
en ekstra gang, før de ændrer så markant 
på folkeskolen igen. Måske ville det være 
nyttigt at træde ud af Christiansborg og se 
den virkelige verden. Jeg tror nemlig på, 
at en bedre skole kommer af, at lærerne 
kan lave kvalitet i undervisningen – og det 
ændrer antallet af undervisningstimer for-
mentlig ikke på. 
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TEKST: MAGNUS JENSING HUNE 
FOTO: THOMAS ARNBO

»Det var svært på forhånd at vide, hvad der ventede os. Ugen i Kenya bom-
barderede mig med indtryk og ideer til undervisningen derhjemme. Dem 
skal vi i den kommende tid tage fat på – og så skal vi have udviklet nogle 
forløb med vores nye venskabsskole, Daraja Academy, en pigekostskole i 
Kenya.

Pigerne kommer fra en helt anden skolekultur. Der er 116 elever fra 
32 forskellige stammesamfund. De har nok en helt anden motivation end 
mange elever fra Danmark. Alternativet for mange af pigerne er, at de bliver 
gift i en tidlig alder. Derfor tager de ikke tingene for givet. 

Jeg mener, at de danske elever kan lære noget af den stolthed og det an-
svar, som pigerne føler for deres skole. De er fælles om at gøre Daraja Aca-
demy til en god skole med udgangspunkt i fire retningslinjer. De skal være 
opmærksomme på den rolle, de har på skolen – de skal ikke udnytte deres 
position. Være åbne, være ærlige og lytte til andre. Være åbne over for 
forskelligheder og behandle andre med tolerance og respekt. Og så skal de 
afslutte hver dag bedre, end de startede den.  Jeg mener, at vi som lærere 
og skole kan lære noget af at gøre skolens visioner synlige og brugbare for 
eleverne, så vi er fælles om at skabe en god skole.

Mine elever var meget interesserede, da jeg snakkede med dem på Skype 
fra Kenya. Mens jeg var dernede, havde de temauge om Afrika, hvor de 
primært arbejdede i naturfag med fokus på savannens dyr. Eleverne vil også 
arrangere indsamlinger, så vi kan sende sko ned til lokalområdet i Kenya, da 
de hørte om børnenes vilkår dernede.

Planen er, at eleverne skal mødes online på Skype som en samlet flok, 
hvor vi synger en dansk sang for dem, og derefter synger de en sang på 
swahili for os. Efter nytår begynder vi nogle nye forløb, hvor eleverne skal 
lave onlinepræsentationer for hinanden om deres hverdag. Allerede nu sy-
nes jeg, det er oplagt at arbejde med verdensmål og klimaforandringer med 
udgangspunkt i Kenya i for eksempel geografi eller natur/teknologi«.  
mjh@folkeskolen.dk

Ugen i Kenya  
bombarderede  
mig med ideer«

På sigt håber lærer 
Annika Orsholt, at ele-
verne fra pigeskolen i 
Kenya kan komme på 
udveksling med elever 
fra Hvalsø Skole.  

FAGLIG  
FORNØJELSE
Der findes regler, krav, 
elever og kolleger, der har 
indflydelse på lærerens un-
dervisning. Nogle gange er 
indflydelsen positiv. Andre 
gange irriterende. Men lige 
meget hvad sker der noget 
godt en gang imellem. Vi 
spørger lærere, hvornår de 
sidste gang gik ud ad sko-
leporten med løftet pande 
og smil på læben.

Annika Orsholt er lærer 
på Hvalsø Skole i Lejre 
Kommune, hvor hun un-
derviser på mellemtrinnet 
i dansk, engelsk, musik 
og historie. I uge 43 rej-
ste hun sammen med en 
række lærere og skolele-
dere på inspirationstur til 
Kenya. Det skete gennem 
Mellemfolkeligt Samvirkes 
undervisningsprojekt Ver-
densklasse. 
Pigeskolen Daraja Aca-
demy og Hvalsø Skole er 
nu blevet venskabsskoler, 
og lærerne i Danmark og 
Kenya skal fremover ar-
rangere undervisnings-
forløb sammen. Næste år 
får Hvalsø Skole desuden 
besøg af lærere fra Daraja 
Academy.

»
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DLF søger nye  
veje til at 

sikre lærernes 
forberedelse

Danmarks Lærerforening har gennem det seneste år gennemgået alle lokale arbejdstidsaftaler for 
at finde nøglen, der kan låse kommunernes og lærernes fastlåste forhandlingssituation op. 

T E K S T :  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  

Der skal nye forslag på bor-
det, hvis kommunernes og 
lærernes forhandlere til foråret 
skal underskrive en arbejds-
tidsaftale, der gælder for alle 
lærere i landet. Det er for-

mand for overenskomstudvalget i Danmarks 
Lærerforening (DLF) Gordon Ørskov Madsen 
sikker på. Derfor har han analyseret samtlige 
lokale aftaler, og derfor rejser han rundt i 
landet for at blive klogere på aftalerne. Ved 
overenskomstforhandlingerne i 2015 og 2018 
lykkedes det ikke at blive enige om en aftale 
om lærernes arbejdstid, derfor nedsatte KL 
og DLF en fælles, uafhængig arbejdstidskom-
mission. 16. december barsler kommissionen 
med en rapport, som skal komme med anbe-
falinger til forårets forhandlinger om lærernes 
arbejdstid. 

Sideløbende med kommissionens arbejde 
har DLF minutiøst kortlagt de over 81 lokale 
arbejdstidsaftaler, som var indgået inden 

sommerferien. Siden er tre aftaler kommet 
til. Alle lokalaftalerne gælder i dette skoleår. 

Fælles for aftalerne er, at lærerkreds og 
kommune begge har skrevet under på aftalte 
rammer for lærernes arbejdsliv, da arbejds-
tiden siden 2013 ellers har været reguleret af 
en arbejdstidslov – lov 409.  

»De lokale aftaler forsøger at tage fat på 
konkrete problemer i lærernes arbejdstid. 
Kortlægningen viser, at der er grænser for, 
hvor meget en lærer kan klare at undervise. 
Forberedelsen bliver spist i løbet af året, fordi 
nye opgaver kommer til, og lærerne mangler 
overblik over opgaverne. De problemstillinger 
skal vi i fællesskab have fundet aftaleløsninger 
på«, siger Gordon Ørskov Madsen. 

Han håber, at elementer i de lokale 
aftaler kan hjælpe med at finde en ny vej ved 
forhandlingsbordet, når nye arbejdstidsfor-
handlinger mellem KL og lærerne begynder 
i 2020.

»Lige nu går vi efter at finde ud af mere 
om nye elementer i aftalerne. Vi skal jo finde 
en ny fælles vej, når vi skal mødes med KL, 

25

og derfor bliver begge parter nødt til at have 
øje for andre muligheder end dem, man selv 
synes er de mest oplagte«, siger han og un-
derstreger, at når over 80 ud af 98 kommuner 
har indgået en lokal arbejdstidsaftale, viser 
det, at der er behov for, at arbejdstidsloven 
erstattes af en arbejdstidsaftale. Analysen om-
fatter de 81 lokalaftaler, der var indgået per 
september 2019. Siden er flere kommet til. 

Kortlægningen viser, at seks ud af ti af de 
lokale aftaler på den ene eller anden måde 
sikrer, at lærerne har tid til forberedelse. Gor-
don Ørskov Madsen mener, at der i en central 
aftale mellem KL og DLF bør være en bestem-
melse, som sikrer lærerne forberedelsestid. 

»Det er utilstrækkeligt, at det kun er lidt 
mere end halvdelen af kommunerne, som har 
sikret lærerne tid til forberedelse. Vi skal have 
fundet en måde at sikre resursen til forbere-
delse på«, siger han.

Ny start smitter af
I aftalerne er det tydeligt, at kommuner og 
kredse tager et fælles ansvar for folkeskolen. 
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De lokale parter har formuleret målsætninger 
om »god skole« og »attraktive arbejdspladser« 
som går igen i næsten alle lokale aftaler. Det 
tillægger DLF stor værdi.

»Folkeskolen bliver en fælles sag. Det 
har enormt stor værdi for både kommuner, 
kredse, lærere og ledere. Og det kan vi bruge 
i det centrale spor. Det er det, vi mangler. 
Det er faktisk det, vi har lovet hinanden ved 
at samarbejde om skolen i Ny start«, siger 
Gordon Ørskov Madsen.

Han henviser til overenskomsten fra 2018, 
hvor parterne foruden nedsættelsen af ar-
bejdstidskommissionen blev enige om at for-
pligte hinanden til at samarbejde om blandt 
andet lærernes arbejdstid og en positiv udvik-
ling af folkeskolen.

Årshjul med forpligtelser
Der er mange forskellige løsninger i de lokale 
aftaler. Gordon Ørskov Madsen hæfter sig ved, 
at mange kommuner og kredse er blevet enige 
om bestemmelser, der giver overblik over 
planlægningen af lærernes arbejdsliv. 55 af de 

Det er  
utilstrække  ligt,  
at det kun er  
lidt mere end  
halvdelen af  
kommunerne,  
som har sikret  
lærerne tid  
til forberedelse.
Gordon Ørskov Madsen, formand for  
overenskomstudvalget i DLF

Pulje til forberedelse

Skemalagt eller fastlagt forberedelse

Sikret i opgaveoversigten

Forberedelsesfaktor

Andet

Hvad rummer aftalen til sikring af forberedelse?

Antal lokalaftaler med elementer,  
der sikrer tid til forberedelse

25

18

9

7

5

51

30

Antal lokalaftaler med 
elementer til sikring af 

forberedelse.

81 aftaler indeholder for eksempel elementer 
om skoleårets planlægning. 58 aftaler har 
bestemmelser om en proces for opgaveover-
sigten. 

»I flere af de lokale aftaler har man etable-
ret et årshjul, der giver systematik i planlæg-
ning og opfølgning. Samtidig stopper man op 
i løbet af året og overvejer, hvordan opgaver-
ne hænger sammen for den enkelte lærer og 
for teamet. Der bliver tid til at se på, om der 
er steder, hvor det halter. Det bliver synligt og 
nødvendigt at rette op på det. På den måde 
bliver ledelsen opmærksom på at sikre, at alle 
har den optimale arbejdssituation«, siger Gor-
don Ørskov Madsen.

780 årlige undervisningstimer
Kortlægningen af de lokale arbejdstidsaftaler 
viser, at 42 ud af 81 kommuner har skrevet 
under på, at lærerne har et maksimalt under-
visningstimetal. Men det er meget forskelligt, 
hvad et maksimalt undervisningstimetal in-
debærer – nogle steder er lejrskoleophold for 
eksempel regnet med – andre steder ikke. I 34 
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I april 2021 
udløber den 
nuværende 
overenskomst.

Indførelsen af 
maksimum er  
en erkendelse  
af, at der er  
grænser for,  
hvor mange  
timer en lærer 
kan undervise.
Gordon Ørskov Madsen, formand for  
overenskomstudvalget i DLF

Forhandlinger om arbejdstid

Arbejdstids
kommissionens 
 rapport offentliggøres 
den 16. december. 

5. februar har DLF indkaldt til 
ekstraordinær kongres, hvor 
linjen for arbejdstidsforhand
lingerne bliver udstukket. 

Arbejdstidsforhandlingerne 
begynder i marts, og der 
forventes et forholdsvis kort 
forhandlingsforløb. 

Hvis parterne i løbet af 2020 ikke 
bliver enige om en arbejdstidsaftale, 

går de almindelige overenskomst
forhandlinger i gang sidst på året.

af de 42 aftaler med maksimalt undervisningsti-
metal er der tale om et fravigeligt maksimum. 

»Det er interessant. Det nye her er, at mange 
har indført et maksimum, der godt kan fraviges 
i konkrete situationer. Indførelsen af maksimum 
er en erkendelse af, at der er grænser for, hvor 
mange timer en lærer kan undervise, men 
grænsen er ikke ens for alle lærere i alle situa-
tioner«, siger Gordon Ørskov Madsen. 

Det maksimale undervisningstimetal vari-
erer, men i 20 kommuner er tallet endt på det 
samme: 780 årlige undervisningstimer. Spørgs-
målet er så, om det er et tal, som DLF vil gå 
efter i forhandlingerne. Det vil Gordon Ørskov 
Madsen ikke svare direkte på: 

»I rigtig mange tilfælde er 780 timer om året 
for højt. Har man mange elever med særlige 
behov, har man 26-28 elever i klassen, har 
man mange andre opgaver, så er 780 timer for 
meget. Der er grænser for, hvor meget en lærer 
kan klare at undervise. Det har mange kredse 
og kommuner på forskellige måder adresseret 
i deres lokale aftale. Det er også noget, vi kom-
mer til at tage fat på i de centrale forhandlin-
ger. KL har ikke hidtil villet gå med til et maksi-

malt undervisningstimetal, og derfor må vi 
gennem forhandlinger finde andre måder at 
løse problemet på«.

Men hvis man ikke kan få et maksimalt 
undervisningstimetal, hvad kan man så få?

»Vi skal i fællesskab finde en løsning på, 
at der er for mange opgaver og ikke bliver 

taget ansvar for, at lærerne kan løse opgaverne 
med kvalitet. Det skal vi finde en aftalemæssig 
løsning på«, siger Gordon Ørskov Madsen.

Fleksibilitet er både godt og skidt
Mange aftaler har også elementer af fleksibi-
litet. 24 kommuner har en bestemt mængde 

2020 2021

Hvad er det maksimale  
undervisningstimetal?

2

20

11

39

9

750-760

780

790-800

Over 800

42 aftaler har et undervisningsmaksimum. Er der aftalt 
interval,  indgår det højeste antal timer i figuren.
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 NYHED

 MADGRUNDBOGEN 
Madentusiasternes nye bibel – en bog om madlavning, dens metoder,  
ingredienser og industrifremstillet mad

Køb bogen på webshop.praxis.dk

Annelise Terndrup Pedersen, forfatter til 
Madkundskab, har skrevet en ny bog til alle, 
der interesserer sig for råvarer og madlav-
ning.

Madgrundbogen er en guldgrube af infor-
mationer. Den giver al den vigtige og nød-

vendige viden om madlavningens grund-
metoder samt alt, hvad der er værd at vide 
om principperne for fødevarernes opførsel 
under tilberedning. 

Madgrundbogen, 1. udgave
Af Annelise Terndrup Pedersen
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timer, som lærerne selv kan bestemme over. 
14 kommuner har ikke krav om tilstedeværelse 
på skolen ud over de tidspunkter, hvor lærer-
ne underviser eller har møder. 15 kommuner 
har en aftale, hvor lærerne som udgangspunkt 
skal være på skolen i hele arbejdstiden. 

»Fleksibilitet er noget af det, som lærerne 
er meget opmærksomme på. Nogle synes, 
fleksibilitet er vigtigst, og har de den, så løser 
de opgaven. Andre vil gerne af med fleksibi-
liteten, fordi kombinationen af alt for mange 
opgaver og fleksibilitet betyder, at arbejdspres-
set bliver for stort, og de kommer til at arbejde 
for meget. Derfor er jeg tilhænger af, at vi skal 
have sikret og synliggjort resursen til lærernes 
forberedelse«, siger Gordon Ørskov Madsen.

  Hvad indeholder aftalen vedrørende fleksibilitet?

 24 Bestemt mængde timer, der frit kan placeres (under hensyntagen til undervisning, samarbejde med videre)
 15 Fri fleksibilitet (under hensyntagen til undervisning, samarbejde med videre)
 15 Aftales på skolen, enten mellem tillidsrepræsentant og leder eller i MED-udvalget
 8 Lærerne kan frit placere arbejdstid inden for særlige tidsrum i ugen/skema
 5 Andet

 Hvad indeholder aftalen vedrørende tilstedeværelse?

 24 Tilstedeværelse en bestemt mængde timer
 15 Udgangspunktet er tilstedeværelse
 14 Ingen tilstedeværelsespligt ud over undervisning, samarbejde med videre
 8 Aftales i MED-udvalget/mellem leder og tillidsrepræsentant
 8 Tilstedeværelse ud fra skema/fastlæggelse af arbejdstid
 3 Andet
 9 Aftalen siger intet om tilstedeværelse

Kilde: Danmarks Lærerforening. 
Analysen bygger på 81 lokalaftaler 
gældende for skoleåret 2019/20.

Forberedelsestiden kan sikres på flere 
forskellige måder. Netop derfor er udvalgsfor-
manden meget nysgerrig på de lokale aftaler, 
som har andre elementer end sikringer af 
maksimalt undervisningstimetal, puljer til 
forberedelse og fleksibilitetsaftaler. 

»Vi skal sørge for, at vi på forskellige må-
der sikrer en aftalemæssig værdi. Hvis vi ikke 
over for KL kan komme igennem med et mak-
simalt undervisningstimetal på en acceptabel 
størrelse, og hvis vi ikke kan komme igennem 
med en fast pulje til forberedelse på en accep-
tabel størrelse, så er vi nødt til at finde nogle 
andre aftaleelementer, som har værdi for os«, 
siger Gordon Ørskov Madsen.  
mbt@folkeskolen.dk

67 af de lokale aftaler rummer forhold 
om fleksibilitet. Ofte hænger det sam

men med en aftale om tilstedeværelse.
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AFHOLDES IGEN
DEN 9. -13. MARTS

2020

Gratis undervisningsmateriale udarbejdet  
af Danmarks Matematiklærerforening

og få en bankrådgiver 
som gæsteunderviser  
i din klasse

Tilmeld dig på:

PENGEUGE.DK
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Dorthe Bøgh fra Arden Skole 
fik kursus i at trække kunst og 
kultur ind i skolen. Det gav ideen 
til et kulturprojekt om  
affaldssortering.

PLC-medarbejder fik eleverne  
til at danse i affaldskostumer

I starten af juni fik beboerne på plejehjemmet 
Myhlenbergparken en oplevelse ud over det 
sædvanlige. Indskolingseleverne fra Arden 
Skole dansede nemlig hele vejen gennem byen 
i kostumer af affaldsmaterialer for at spille 
sambarytmer på hjemmelavede genbrugsin-
strumenter uden for plejehjemmets vinduer. 
Optoget var kulminationen på næsten et halvt 
års arbejde med at lære eleverne at sortere af-
fald og samtidig bringe kulturlivet ind i skolen.

»Vores skole har det dogme, at praksisfag-
lighed er ligestillet med andre fagligheder«, 
fortæller Dorthe Bøgh, Arden Skoles PLC-
medarbejder (pædagogisk læringscenter). Hun 

er initiativtager til sambaoptoget og det meste 
af affaldssorteringsprojektet. »Det er noget af 
det, jeg som PLC-medarbejder arbejder efter, 
sammen med en tro på at skolens brug af kul-
turtilbud skal tænkes ind i en sammenhæng 
med elevernes læring«. 

Arden Skoles projekt var en del af professi-
onshøjskolen UC Syds netop afsluttede projekt 
»Oplevelser og udtryk i nuet - Kvalificering af 
formidling af kunst og kultur til børn i skolen«. 
I projektet samarbejdede 15 skoler med fire 
kulturinstitutioner om at uddanne PLC-medar-
bejderne til at understøtte og kvalificere deres 
opgave med at formidle kunst og kulturtilbud 
og kvalificere elevers møde med professionel 
kunst og kultur i skolen. Dorthe Bøgh var en af 
dem, der fik glæde af den uddannelse.

TEKST STINE GRYNBERG
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PLC-medarbejder fik eleverne  
til at danse i affaldskostumer
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Kultur er en overset opgave
Børn skal opleve kunst og kultur. Det mener 
80 procent af landets borgere i undersøgelsen 
»Mellem biograf og ballet – kultur ifølge dan-
skerne« fra 2019. Og de mener, at grundskolen 
har en forpligtelse til at give eleverne ople-
velser med kunst og kultur. Men rigtig mange 
skoler får i den travle dagligdag ikke sat kunst 
og kultur på skemaet, blandt andet fordi det 
kan være svært at overskue at sætte det i gang. 

I Bekendtgørelse om folkeskolens pædago-
giske læringscentres paragraf 1, stykke 2, står, 
at PLC skal medvirke til at formidle kultur-
tilbud til børn og unge. Men det kræver tid, 
overblik og ledelsens opbakning. 

På Arden Skole oplever Dorthe Bøgh, at 
hendes ledelse står bag hende, og det er vig-
tigt, for PLC kan ingenting alene, understre-
ger hun. I forhold til det konkrete skraldesor-
teringsprojekt fik hun således både servicele-
deren og en viceskoleleder til selv at trække i 
affaldskostumerne for at motivere eleverne.

Viceskoleleder Kirsten Vibjerg Hansen syn-
tes, det var sjovt at være Madam Skrald for en 
dag, og det fik engageret eleverne: 

»På Arden Skole ser vi PLC som noget helt 
centralt, ikke bare som et fysisk sted, men 
i forhold til at få vores vision formidlet helt 
ned i skraldespanden i klasselokalet. Vores 
næste store projekt er digital dannelse, og her 
er PLC igen en vigtig spiller for hele skolen«.  
  
Opbakning er afgørende
Birgitte Boelt, som er læringskonsulent på 
professionshøjskolen UC Syd og tilknyttet pro-
jekt »Oplevelser og udtryk i nuet«, fortæller, 
at langtfra alle skoler er gode til at inddrage 
kulturen i læringen: 

»Virkeligheden er, at lærerne har meget 
travlt. Vi hører om lærere, der sidder og ar-
bejder på deres bærbare computer, mens bør-
nene ser teater. Under de vilkår er det svært 
at trække elevernes møde med kulturen ind i 
en læringskontekst«, siger hun. »Vi skal have 
en accept af, at kultur kræver tid og er noget, 
der skal integreres i skolens årsplan«.

Birgitte Reindel, som er formand for Pæda-
gogisk LæringsCenterForening, er glad for UC 
Syds arbejde med at kvalificere PLC’s kulturfor-
midlende rolle. Det er en oplagt opgave for sko-
lernes PLC at indsamle og formidle erfaringer 
med forskellige kultursamarbejder, men PLC-
medarbejderne kan ikke stå for arbejdet alene.

»Der er grænser for, hvor meget man som 
PLC-medarbejder kan presse sine stressede 
kolleger til at tage endnu en opgave på sig«, 
siger hun. »Hvis området skal opprioriteres, 
kræver det opbakning fra skoleledelsen og 
faktisk også fra den kommunale forvaltning. 
Det er der mange steder, men kommunerne 
prioriterer virkelig forskelligt her«.

Seje elever
Eleverne fra Arden Skole stoppede ikke med 
sambarytmerne ved plejehjemmet. De fort-
satte tilbage til skolen, hvor de optrådte for 
forældrene til skolens sommerfest.

»Jeg tror måske, vores elever er lidt seje«, 
smiler Dorthe Bøgh, da hun fortæller om da-
gen med de to sambaforestillinger. 

»Projektet med at kombinere skraldesorte-
ring og kulturoplevelser blev noget, der kom 
til at involvere næsten hele skolen og mange 
af mine kolleger. Vi fik for eksempel spejder-
nes miljøagenter på besøg og havde mange 
klasser med ude at samle affald sammen med 
Danmarks Naturfredningsforening. Kulturpro-
jektet kom til at binde en masse ting sammen 
for skolen. Men det betyder jo også, at jeg 
som PLC-medarbejder har brug for tid, for 
samarbejde kræver tid. Man må for eksempel 
kunne deltage i planlægningsmøder, og man 
må være til stede lige den dag, ens kolleger 
har brug for en hånd«. 
sga@folkeskolen.dk

Syv anbefalinger
1 Sørg for ledelsens aktive opbakning.
2 En enkelt ildsjæl skal ikke have hele ansvaret. 

Læg en plan for, at skolens arbejde med at 
inddrage kunst og kultur er et fælles ansvar.

3 Sæt kulturoplevelserne i en faglig kontekst, 
og sørg for at forberede og efterbearbejde 
selve oplevelsen.

4 Lærerens attitude i mødet med kulturen 
smitter af på eleverne. En engageret og 
begejstret lærer får også engagerede og 
begejstrede elever.

5 Hvis kulturforløbet involverer, at eleverne 
selv skal skabe for eksempel kunst, musik 
eller drama, så skab et trygt rum for 
eksperimenter og fejl. Også her er læreren et 
vigtigt forbillede for eleverne.

6 Læreren skal øve sig i at stille »gode 
spørgsmål«, når der skal tales om oplevelsen, 
ellers kan det være svært at få eleverne til 
at mene noget. Det kan PLC-medarbejderen 
hjælpe læreren med at lære. 

7 Giv ikke op, hvis det første forsøg med at 
inddrage kunst og kultur i undervisningen 
ikke lever op til forventningerne. Evaluer 
forløbet, og prøv at lære af fejlene og 
succeserne næste gang.

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I FÆLLESSKABET
PLC-netværket på folkeskolen.dk er for ansatte og andre 
med interesse for skolernes pædagogiske læringscentre. 
I netværket får du ny faglig viden og inspiration til dit ar-
bejde. Du kan også deltage i debatten om PLC.

folkeskolen.dk/plc

Eleverne fra Arden Skole gik 
sambaoptog gennem byen med 
instrumenter og kostumer, som 
de selv havde fremstillet af 
genbrugsmaterialer. Privatfoto
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BLOGS
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Er du udbuds- eller  
efterspørgselsstyret?

Det kan være interessant at se på mængden af vejlederes udbud til kolleger og kollegernes 
 efterspørgsel. Endnu mere interessant bliver det, hvis vejledere og PLC går undersøgende til 

værks og stiller sig selv det spørgsmål; Hvad udbydes, og hvad efterspørges?

Mikroøkonomisk teori handler om udbud af 
og efterspørgsel efter varer på et marked med 
fuldkommen konkurrence. Teorien bruges til 
at forklare og forudsige, hvor meget købere er 
villige til at købe en vare til en given pris.

I skolen køber og sælger vejledere ikke va-
rer. De leverer vejledningsydelser til kolleger, 
og det interessante er ikke kun, hvor meget 
en vejleder udbyder, men også hvor meget 
der efterspørges af kollegerne. Der er skoler, 
hvor vejledere har ganske få timer at gøre 
godt med, og skoler, der har både fem og ti 
fuldtidsansatte vejledere. Det siger sig selv, at 
mange vejledertimer alt andet lige giver man-
ge udbudte vejledningsydelser til kolleger.

Men er det altid de rette ydelser, vejledere 
udbyder? Hvilke former for vejledning efter-
spørger kollegerne? Sørger vejledere og PLC 
(pædagogisk læringscenter) for løbende at 

spørge kolleger om, hvad de har behov for 
lige nu og fremover kunne tænkes at få brug 
for? Og er det, kollegerne efterspørger, altid 
det, der er brug for at udvikle på skolen? 
Hvem skal vurdere det?

Jeg har besøgt skoler, hvor vejledere 
udbød faglige kurser ind i undervisningen, 

vejledning om både sproglig udvikling og 
Aula samt tilbud om sparringssamtaler i rige-
lige mængder. Og det uden at disse ydelser 
på nogen måde var efterspurgte. Ligeledes 
har jeg mødt skoler, hvor kolleger i stor stil 
efterspurgte vejledning i ovenstående og alt 
muligt andet relevant, men aldrig fik den, da 
vejlederne ikke tilbød den.

Årsagerne til skævhed i udbud af og efter-
spørgsel efter vejledning kan være mange. 
Ofte kan det være en ide at gå nysgerrigt og 
systematisk til værks og tage temperaturen på 
skolens læringskultur. For på den måde får 
man et billede af virkeligheden, der kan bru-
ges til at få øje på årsagerne til skævheden.

Måske er der økonomiske forhold, der 
begrænser timetallet til vejledere, måske 
handler det om ledelsesmæssige prioriterin-
ger i forhold til vejledernes opgaver. Men det 
kan også handle om manglende kendskab 
til kollegers kompetencer som vejleder og 
underviser, manglende tillid til, at kolleger 
kan tilføre ens undervisning kvalitet gennem 
vejledning og dialog, eller en læringskultur, 
hvor kolleger ikke stiller hinanden spørgsmål, 
der begynder med »hvorfor«.

Udbud og efterspørgsel kan handle om alt 
muligt. Hvad handler det om på din skole? 
folkeskolen@folkeskolen.dk

›  CHRISTEL  
AULKÆR MOLL 
LEDELSESKONSULENT 
OG UNDERVISER VED UCL 
ERHVERVSAKADEMI OG 
PROFESSIONSHØJSKOLE 
INDLÆG PÅ BLOGGEN:  
CHRISTEL AULKÆR MOLL

Sørger vejledere og 
PLC for løbende at 
spørge kolleger om, 
hvad de har behov for 
lige nu og fremover 
kunne tænkes at få 
brug for?  
Christel Aulkær Moll

E000619-0032 p40_FS2119_Fagligt_netvaerk_Blogs.indd   40 02/12/2019   11.08



F O L K E S K O L E N  /  2 1  /  2 0 1 9  /  41 

Læs mere: underviserportal.dk/grundskole

Har du en kollega på din skole, der hand-
lede hurtigt og gav førstehjælp, da det 
for alvor brændte på? Så kan du indstille 
ham eller hende til Årets Førstehjælper. 
Det er en pris, Røde Kors uddeler hvert 
år til en person, der har ydet en flot før-
stehjælpsindsats og reddet liv. Vinderen 

modtager en pris på 10.000 kroner for sin 
prisværdige indsats. Indstillingsfristen er 
den 15. december 2019, og formular fin-
des på Røde Kors’ hjemmeside.

Har jeg for små bryster eller for meget kropsbehåring? 
Traditionen tro bliver der afholdt »Uge Sex« på landets 
folkeskoler i 2020. I den forbindelse kan du få fingrene i 
undervisningsmateriale fra Sex og Samfund, uanset hvil-
ket klassetrin du underviser på. Det kan gøre det lettere 
for dig eller dine kolleger, når samtalen i undervisningen 
handler om kropsidealer og sex. Forløbene er delt ind i for-
skellige kategorier som eksempelvis »pubertet« og »so-
ciale medier«. Materialet er gratis.

Foto: DFI

Foto: iStock/baona

Foto: Røde Kors

Udskolingen: 
Oscarhædret kortfilm dyrker  
nynazisme og hævn
Uanset hvilket klassetrin du underviser på, 
kan du og dine elever nu se en ny række 
kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen, 
Det Danske Filminstituts streamingtjene-
ste. Blandt det nye indhold er den Oscar-
hædrede kortfilm »Skin«, der stiller skarpt 

på politisk højreekstremisme i en ame-
rikansk forstad, hvor en dreng må bøde 
for sin fars opførsel. Filmen er rettet mod 
dansk- og engelskfagene og kan bruges til 
klasser i udskolingen.

Læs mere: filmcentralen.dk/grundskolen

Læs mere: rodekors.dk/indstil

INDSTIL KOLLEGAEN, 
DER REDDER LIV

TILMELD  
KLASSEN  
UGE SEX 

SPOT
V E D  M A G N U S  J E N S I N G  H U N E / M J H @ F O L K E S KO L E N . D K

09.-11. juni 2020

Vigtige datoer ifm. Sølund Musik-Festival 2020:

4. nov. 2019:
Billetsalget starter. Yderligere info: www.solundfestivalen.dk/billet/

24. jan. 2020:
Sidste frist for tilmelding af BRUGERBANDS til både Store Scene og Nilles Telt.

15. marts 2020:
Brugerbands, der har vundet lodtrækningen til at spille i 2020, kan finde deres navn i programmet 
på www.solundfestivalen.dk

Mere info & tilmelding: http://www.solundfestivalen.dk/backstage/brugerbands/  
Kontaktperson: Charlotte Ankerstjerne, charlotte.ankerstjerne1@gmail.com

BRUGERBANDS TILMELDING

TilmeldingBrugerbands 2020
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ANMELDELSER

De allernyeste resultater af undersøgelser af årsager og indsatser – og fra så mange 
forskellige synsvinkler, at man næsten bliver svimmel. Nye læsere kan begynde her.

○ ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

Nu skal vi til det igen. Vi skal snakke om børns 
skolefravær. Skolen har 200 skoledage – og alle 
skoledage tæller – uanset om det handler om 
lovligt fravær eller ulovligt fravær. Der er efter-
hånden skrevet en hel del bøger om skolevæg-
ring, om børns fravær – årsager og indsatser. 
Denne bog præsenterer de nyeste resultater af 
en undersøgelse af det, der karakteriserer børn 
med bekymrende skolefravær, og hvad vi kan 
gøre for at identificere disse børn og sætte ind. 
Bogen behandler også emner som mobning, 
skolevægring, behandlingsprogrammer i praksis, 
angst og nødvendigheden af at arbejde struktu-
reret på tværs af faggrupper.

Hvad kan der gøres, for at et barn med be-
kymrende skolefravær igen kan blive en del af 
skolens fællesskab og dermed blive bedre til at 
lykkes med livet? Ja, det gives der forskellige 
bud på – alt efter hvilken problematik vi har oppe 
at vende i det enkelte kapitel. 

Der er ingen lette løsninger, og det er be-
stemt bogens fordel. Vi bliver som læsere taget 
alvorligt, og alt bliver forklaret på eksemplarisk 
vis. Det er så godt, at jeg tænker, at dette er en 
bog, der bør være pensum på læreruddannelsen. 
Det er nemlig skolen, der i antologien gives en 

af de vigtigste roller i en fraværsindsats. Og selv 
om vi snart er trætte af at læse overskrifter om 
mobning, autismespektrumforstyrrelser, uop-
dragne børn, selvskadende børn og ikke mindst 
skolereformen, så er det altså en bog, vi er nødt 
til at forholde os til. Selv om det undertiden er 
rigtig ubehagelig læsning.

Hvad kan jeg mere sige på  
så lidt plads? Læs den, læs 

den, læs den!

Illustration: iStock

 
   Og nej,  

det er ikke  
barnets  
skyld!

Skolens fraværende børn 
Årsager og indsatser

•  Signe Sørensen, Line Berthelsen, Daniel  
Bach Johnsen, Janni Niclasen, Rani Hørlyck, 
Johanne Jeppesen Lomholt, Gitte Lai Højmose, 
Marie Falck Hansen, Trude Havik, Lisbeth 
Lenchler-Hübertz, Mikael Thastum, Helle Rabøl 
Hansen, Marlene Stokholm med flere 

•   311,25 kroner
•  198 sider
•  Dafolo

F R A V Æ R
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○ ANMELDT AF: JENS RAAHAUGE

Hvis man føler behov for at få belyst, om der er 
evidens for evidens, er det både befriende og 
berigende at læse de ti artikler i bogen, hvori 12 
videnskabsfolk fra forskellige positioner søger 
at forholde sig til spørgsmålet.

Idehistoriker Søren Christensen, Danmarks 
Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), 
peger på, at en søgen efter evidens kan være 
et værn imod populisme og et legitimt forsøg 
på at undgå, at velfærdspolitikken løber utrim-
met løbsk. Men som professor John Benedicto 
Krejsler, DPU, påpeger, så kan og bør evidens 
ses fra mange positioner, og han opfordrer til, 
at man skelner mellem evidensbaseret og -in-
formeret tilgang, mellem globale og lokale for-
mer for evidens og mellem evidens, der søges 
og skabes udefra eller indefra. Han skildrer så-
ledes vores tilgang til evidensbegreber som en 
kulturkamp, som vi må forholde os aktivt til.

Evidensmedicin uden  
bivirkninger?

12 forskere bidrager til et mere nuanceret blik på det herskende 
evidensparadigme, der i modsætning til sit ophav, den medicin-
ske forskning, ordinerer handlinger uden skelen til bivirkninger.

Er der evidens for  
evidens?

•  Redigeret af Ditte Dalum 
Christoffersen, Kit Stender 
Petersen 

•  225 kroner
•  186 sider
•  Samfundslitteratur 

P Æ D A G O G I K

Vi er skolens personale, og det er vores 
professionelle ansvar at være opmærksomme 
på, hvordan det ser ud, når et barn viser tegn 
på angst, kedsomhed eller manglende tilhørs-
forhold eller trivsel.

Faktisk synes jeg, at kapitlet om kedsom-
hed var dér, hvor min opmærksomhed var 
størst, fordi emnet var meget mere nuanceret, 
end jeg tidligere har fået det præsenteret. For 
når elever siger, at de keder sig, så dækker det 
over meget andet end underholdningsværdien 
eller deres uopdragne adfærd. Der er et helt 
spektrum af kedsomhedstyper, som vi skal 
være opmærksomme på, fordi det påvirker 
børnenes trivsel i al almindelighed. Og trivsel 
er igen nøglebegrebet over dem alle. Det med 
skolefravær handler ikke om »curlingforældre« 
eller om »uopdragne og forkælede eller for-
sømte børn«. Det handler om at kunne mestre 
de krav, der stilles i skolen.

Og hvad kan jeg mere sige på så lidt 
plads? Læs den, læs den, læs den! 

Det gør cand.jur. Helle Rabøl Hansen og stati-
stiker Inge Henningsen også, når de skildrer, hvor-
dan der er skudt et led af konsulenter ind mellem 
videnskab og praksis, hvilket har medført, at den 
kvalitative forskning, der kan levere videnskab om 
det skæve og kreative, undertrykkes som følge af 
de politiske, kvantitative prioriteringer.

Filosof Kirsten Hyldgaard, DPU, ser på det 
skæve forhold mellem undervisning og forsk-
ning i forskningens favør på universiteterne.

I en artikel påviser uddannelsesforsker Ditte 
Dalum Christoffersen, Absalon, dels evidens-
paradigmets udspring af medicinsk forskning, 
dels betoner hun den væsentlige afvigelse: At 
de pædagogiske forskere dyrker de positive 
virkninger, men har udvist manglende interesse 
for bivirkninger i alle afskygninger. Så hun fore-
slår, at alle får en indberetningspligt.

Lektor Kit Stender Petersen, Absalon, viser, 
blandt andet gennem samtaler med elever, at 
det, vi måler, er en meget lille del af det, eleverne 
lærer, og at vores fokusering udelukker den an-
derledes tænkning og ageren, som kunne udvikle 
det spektrum af læringspotentialer, som alle har.

Forskeren Keld Skovmand, UCL, viser med 
karskhed og stringens den ensrettede vej til 
folkeskolereformens læringsmålstyring. Ek-
semplerne og argumenterne for enøjethed 
er så markante, at man må reagere på, at 
ophavsmændenes arbejde er frikendt for vi-
denskabelig uredelighed, ved at citere Gustav 
Wied: Herre, se i nåde ned til den hele rede-
lighed! Og hvor Keld Skovmand virker øjenåb-
nende, bliver filosoffen Steen Nepper Larsen, 
DPU, nærmest sindsopløftende i en tour de 
force gennem et goldt landskab af målinger, 
der spiller op til og munder ud i en nødvendig 
trommen til hyldest for det ikkemålelige – i en 
rytme, som alle med bare lidt umåleligheds-
sans kan blive grebet af.  

Illustration: iStock

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/957852
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ANMELDELSER

P Æ D A G O G I K

Gennem en forskningsoversigt og podcast får praktikeren indblik i undervisningsforstyrrende 
uro i skolen. Det er komplekst, og løsningerne ligger hos de fagprofessionelle.

○ ANMELDT AF:  CHRISTINA KROLMER

Først en spoiler: Undervisningsforstyrrende uro i sko-
len er komplekst, og der er ingen lette løsninger.

»Undervisningsforstyrrende uro i skolen« er første 
skud på stammen i »Pædagogisk indblik«, der er en 
serie af forskningsoversigter udarbejdet af forskere 
fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, 
Aarhus Universitet. Intentionen med serien er at give 
praktikere »et lettilgængeligt indblik i og overblik over 
den eksisterende forskning på forskellige områder«. 
Målgruppen er praktikere fra dagtilbud, grundskole, 
ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Forskningsoversigterne er gratis tilgængelige på 
seriens hjemmeside, hvor denne kan læses som e-
bog. Til denne forskningsoversigt er også tilknyttet 
en podcast og ekstramateriale i form af blandt andet 
en PowerPoint. Hermed kan materialet være afsæt 
for diskussion og videreudvikling ved for eksempel 
temadage på skolerne. Hvis man har lyst til at for-
dybe sig i litteraturstudierne, der danner grundlag for 
forskningsoversigterne, er dette også muligt.

Forskningsoversigten »Undervisningsforstyr-
rende uro i skolen« fokuserer på de »mindre alvorlige 
forstyrrelser«. Med afsæt i undersøgelser er det de 
forstyrrelser, der er mest forstyrrende for undervis-
ningen og oftest forekommende. Indholdsmæssigt 
er forskningsoversigtens knap 30 sider inddelt i ka-
pitler. Først introduceres serien, emnet afgrænses, 
og den anvendte litteratur kommenteres. Resten af 
oversigten er i kapitlerne struktureret ud fra undersø-
gende spørgsmål om undervisningsforstyrrende uro i 
skolen i forhold til: Forståelsen af dette i litteraturen, 
hvorfor og for hvem det er et problem, udbredelsen af 
problemet, typer af uro, interventioner samt skolele-
delsens og/eller skoleforvaltningens rolle. De fleste af 
disse kapitler indeholder desuden en række arbejds-
spørgsmål til diskussion i teamet.

Podcasten aflyttes via hjemmesiden og varer lige 
over 35 minutter. Indledningsvist interviewes oversig-
tens forsker og forfatter med afsæt i forskningsover-
sigten. Herefter skiftes til børneperspektiv via inter-
view med Loui og Liva fra henholdsvis 8. og 6. klasse, 
der forholder sig til uro i deres respektive klasser. Til-
bage til forskeren, der blandt andet giver et eksempel 
på, hvilken betydning relationen mellem den enkelte 

lærer og elev kan have for hele klassefællesskabet. Så 
besøger vi Måløvhøj Skole i Ballerup, hvor indskolingen 
arbejder med metoder for at få mindre uro i undervis-
ningen, også med afsæt i forskningsoversigten. Vi mø-
der både to elever fra 2. klasse og matematiklæreren 
og skolepædagogen, der fortæller om deres virkelighed 
og praksis. Podcasten afrundes med forskerens tanker 
omkring den kompleksitet, der kan knytte sig til arbej-
det med undervisningsforstyrrende uro i praksis.

Arbejdsfordelingen er, ifølge forfatteren, klar: For-
skerne læser og går bag om studierne, og de fagprofes-
sionelle, praktikerne, er de bedste til at finde løsninger-
ne. Det er én af de overordnede tanker i forskningsover-
sigten. At gøre forskning forståeligt og tilgængeligt på 
relativt få sider er i høj kurs i min travle hverdag. Forsk-
ningsoversigten indeholder flere interessante pointer, 
jeg kan medtænke og udforske i min lærerpraksis.

Personligt er jeg storforbruger og fan af podcasts, 
blandt andet fordi mediet giver mig mulighed for at 
underholdes og opnå viden, mens jeg laver noget 
praktisk. Og så husker jeg det også bedre. Denne 
podcast fremstår som et godt supplement til forsk-
ningsoversigten, da forskningen her får liv og nuan-
ceres i mødet med grundskolens aktører: eleverne, 
læreren og pædagogen. Og så er det interessant at 
høre forskeren/forfatteren fortælle om dennes forsk-
ningsresultater med afsæt i gode spørgsmål.

Dog er der plads til forbedringer på tekniksiden. 
Jeg skulle skrue helt op for volumen for at høre, hvad 
der blev sagt, og blev distraheret af rungen under det 
første elevinterview. I nogles optik hører dette må-
ske til i småtingsafdelingen, men for mig virker det 
forstyrrende og kan i andre tilfælde få betydning for, 
hvorvidt jeg hører en podcast til ende eller ej. 

Et spændende indblik i uro i skolen

Pædagogisk indblik 01 

•  Annette Grunwald
•  Gratis
•  Aarhus Universitet

Samlet set virker »Pædagogisk 
indblik« som en rigtig god 

ide, og forskningsoversigten 
»Undervisningsforstyrrende uro i skolen« 

er en spændende udgivelse.
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Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening 
 – har indledt blokade mod Sputnik. Blokaden betyder, at foreningens  

medlemmer fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job  
eller lade sig ansætte hos Sputnik.

Blokaden omfatter følgende adresser:
• Sputnik Bogholder Alle (3.-9. klasse)

• Sputnik Krabbesholmvej (0.-7. klasse)
• Sputnik Hejrevej (7.-9. klasse)

• Sputnik Gentofte (4.-9. klasse)
• Sputnik Kupeen, solisttilbud (3.-9. klasse)

• Sputnik Transitten (10. klasse)
• Sputnik Jydeholmen (0.-6. klasse)

• Sputnik Vibevej (7.-9. klasse)
• Sputnik STU Svanevej 14-16, København

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

Blokaden iværksættes, fordi det på trods af gentagne forsøg på  
at opnå overenskomstdækning med Sputnik ikke er lykkedes.

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks  
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere  

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2019/2020
Nummer 22: Tirsdag den 10. december 2019 kl. 12
Nummer 1: Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 12
Nummer 2: Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

 LÆRERSTILLINGER

holstebro.dk  /        holstebrokommune  /        holstebro-kommune

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel.  
Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og  
udvikling - og til at bygge bro til hinanden.

Kulturen til forskel

til undervisning inden for autismeområdet
Specialkompetence Holstebro

Interesserer du dig for specialpædagogik herunder 
særligt autismeområdet, og ønsker du samtidig at blive 
en del af en velfungerende skole, hvor samarbejde og 
en anerkendende og nysgerrig tilgang til eleverne er i 
højsædet?

Vores afdeling på Ellebæk har en del elevtilgang, og 
derfor søger vi 2-3 lærere med specialpædagogisk 
viden, erfaring og/eller interesse. 

Hverdagen på Ellebæk
Hverdagen for elever på afd. Ellebæk er tilrettelagt med 
fagligt indhold i overensstemmelse med Folkeskole- 
loven. Det vil sige fagdelte lektioner i kombination med 
arbejde med personlige og sociale kompetencer og 
færdigheder – livsduelighed.

Om Specialkompetence Holstebro 
Vi er organiseret i afdelingerne Ellebæk, Nørreland og 
Storå. Hver afdeling med sit speciale. Samlet laver vi 
skole for ca. 200 børn med vidtgående støttebehov. 
Kollegialt er vi godt og vel 100 medarbejdere.

Tiltrædelse: 1. februar 2020 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist: 13. december 2019 kl. 8.00.

Læs det fulde opslag på www.holstebro.dk

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Sisimiut er en by med mange muligheder, med gode uddannelsessteder og 
har gode muligheder for daginstitutionspladser. Byen har forskellige kultu-
relle tilbud, med den � otte natur som baggrund. I naturen er der mulighed 
for hundeslædekørsel, snescooterkørsel, skiture, gåture, sejlture, tage på 
fangst og � skeri.

Skolen er delt op i 4 afdelinger: Yngste-, mellem,-og ældstetrin samt en 
afdeling for specialundervisning.

Nalunnguar� up Atuar� a: ca. 420 elever i 1.-10. klasse, ca. 30 vsp-elever, 
og ca. 55 undervisere. Skoleinspektøren referer til Uddannelseschefen for 
Området for Uddannelse i Sisimiut.

Folkeskoler i Qeqqata Kommunia
Som den første kommune i Grønland har Qeqqata Kommunia valgt at satse 
på IT-udvikling gennem iPads. Der er fokus på sprog via Engelsk fra 1. klasse. 
Der er fokus på at styrke skole-hjemsamarbejdet, blandt andet ved, at der er 
ansat 3 skolekonsulenter, og indført tæt samarbejde med kommunens social-
rådgivere. Der er oprettet familieklasser i byskolerne. Et af de indsatsområ-
der der har været fokus på, er desuden synlig ledelse og lederudvikling.
Hvis du vil være en del af denne udvikling, så søg stillingen som skolein-
spektør i Nalunnguar� up Atuar� a.

Løn- og ansættelsesforhold  
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohave� ytning, er i 
henhold til de til enhver tid gældende a� aler og overenskomster mellem 
Naalakkersuisut og lærerorganisationen IMAK. Ansættelse sker på særlige 
åremålsvilkår i henhold til Naalakkersuisut og kommunernes tjenestemænd 
i Grønland. Ansættelsen følger også de gældende a� aler mellem Naalakker-
suisut og IMAK, eller overenskomsten mellem Naalakkersuisut og IMAK.

Ansøgningsfrist 12. december 2019. Tiltrædelse 1. februar 2020 eller e� er 
a� ale. Se hele jobopslaget på www.lærerjob.dk og søg online.

Nalunnguar� up Atuar� a i Sisimiut søger en dygtig leder til at 
varetage skoleinspektørstillingen

 LEDERSTILLINGER

Kornmarkskolen, afd. Ll. Lyngby, 3520 Skævinge

Afdelingsleder til specialklasserække

§ Ansøgningsfristen er den 07. dec. 2019

Kvik-nr. 77381994

Campusskolen Ringsted, 4100 Ringsted

Afdelingsleder til Campusskolen

§ Ansøgningsfristen er den 08. dec. 2019

Kvik-nr. 77381992

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Afdelingsleder til kompetencecenter

§ Ansøgningsfristen er den 08. dec. 2019

Kvik-nr. 77501885

Haderslev Kommune, 6100 Haderslev

Børne- og ungechef i Distrikt Syd

§ Ansøgningsfristen er den 05. dec. 2019

Kvik-nr. 77580448

Qeqqata Kommunia, 3911 Sisimiut

Dygtig leder til skoleinspektørstillingen

§ Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2019

Kvik-nr. 77793313

International School of Hellerup, 2900 Hellerup

PYP Dansklærer til IB Primary Years prog.

§ Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2019

Kvik-nr. 77240072

Campus Køge, 4600 Køge

Lærer til EUD10-klasser

§ Ansøgningsfristen er den 16. dec. 2019

Kvik-nr. 77381308

EasyIQ A/S, 8660 Skanderborg

Support- og implementeringskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 19. dec. 2019

Kvik-nr. 77580570

Nørre Fælled Skole, 2100 København Ø

Engageret og kompetent atletiktræner

§ Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2019

Kvik-nr. 77626966

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Lærer til de naturvidenskabelige fag

§ Ansøgningsfristen er den 21. dec. 2019

Kvik-nr. 77675983

Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 2880 Bagsværd

Lærere til grundskolen

§ Ansøgningsfristen er den 08. dec. 2019

Kvik-nr. 77269759
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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.

Solvangskolen, 3520 Farum

Lærer til Solvangskolens basishold

§ Ansøgningsfristen er den 10. jan. 2020

Kvik-nr. 77675759

Skolen ved Søerne, 1119 Frederiksberg

Udskolingslærer til eng., fransk og gerne dansk

§ Ansøgningsfristen er den 11. dec. 2019

Kvik-nr. 77793287

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Lærer i dansk og fransk (gerne DSA og/el. musik) 

§ Ansøgningsfristen er den 08. dec. 2019

Kvik-nr. 77793289

Rynkeby Friskole, 5350 Rynkeby

Lærer til Rynkeby Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2019

Kvik-nr. 77794084

Tagaskolen, 2200 København N

Uddannet matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2019

Kvik-nr. 77794058

Ishøjgård, 2635 Ishøj

Dygtig og engageret lærer

§ Ansøgningsfristen er den 13. dec. 2019

Kvik-nr. 77794059

Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 6330 Padborg

Pædagogisk konsulent for PLC

§ Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2019

Kvik-nr. 77424763

Alinea, 1148 København K

Digital engelskredaktør (barselsvikariat)

§ Ansøgningsfristen er den 15. dec. 2019

Kvik-nr. 77505701

Silkeborg Kommune, 8600 Silkeborg

Tale-høre-konsulent til PPR i Silkeborg

§ Ansøgningsfristen er den 06. jan. 2020

Kvik-nr. 77501541

UU Slagelse, 4200 Slagelse

Uddannelsesvejleder til UU Slagelse

§ Ansøgningsfristen er den 13. dec. 2019

Kvik-nr. 77794083

Holstebro Kommune, 7500 Holstebro

Lærere til specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 13. dec. 2019

Kvik-nr. 77831591

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Relationskompetent indskolingslærer

§ Ansøgningsfristen er den 12. dec. 2019

Kvik-nr. 77882153
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RUBRIKANNONCER

Næste nummer udkommer 
torsdag den 19. december

Skiferie i Zell am See 
Østrig ledig nytåret
Ferielejlighed 2019-
2020. Unik beliggenhed. 
Plads til 6 personer. 250 
meter til liften. Fra 6000 
kr. pr familie
Telefon: 23446290

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

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

BAZAR

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk
Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.

 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AM

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

Tip os:

   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T

På det nye netværk deler  
pensionerede lærere refleksioner, 
viden og holdninger. Der er også 
artikler om tilværelsen som lærer 
i den tredje alder. 

Tilmeld dig og få en mail  
med nyt.

TIP OS: 
Dorthe Kirkgaard Nielsen, ansvarlig for det faglige netværk Lærersenior  
laerersenior@folkeskolen.dk

LÆRER- 
   SENIOR

folkeskolen.dk/lærersenior

154072_ann_halvsides_192x118.indd   1 18/11/2019   13.02
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.  
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018
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Skolegade 81, 3. 
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Tlf: 7010 0018
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Tlf: 7010 0018
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C. W. Obels plads 1 B, 1. 
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Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk
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Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424, ll@llnet.dk • www.llnet.dk
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Lærerstuderende Rasmus Holme Nielsen, 3092 5515,  
LLforperson@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds
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 »  JEG ER EN  
MEGAFED 
LÆRER« 
Maren Elise Skjerlie Gilling  
sagde lærerjobbet op for at  
bygge sine egne skoler. 
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Tegning: Craig Stephens

V E D  M O R T E N  R I E M A N N

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

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 162

àÅåhh, jeg elsker, elsker, EL-
SKER jul! Med knas og hygge 
og nisser og lys og alt sammen! 
Super. Men husk at være lidt 
diskret, det er høfligst. Bare 
af hensyn til os, der ikke altid 
lige kan overskue al begej-
stringen.

àØvbøv, oppyntningen nede 
i 3.c ligner lort, hvad skal jeg 
gøre?
Har godt set. Men tjek lige 
oppe i Solvejs klasse, det er 
næsten også lidt for meget.

àDet er så fin en tradition, 
synes jeg, at sende julekort. 
Men er det mon ikke nemmere 
at lave en hurtig liste, lige 
tilføje den i Aula og så få det 
hele klaret digitalt i ét hug?
Nok stadig hurtigst med de 
håndskrevne. 

àHvad synes du om min nye 
striksweater?
Rigtig god til dig. Også sejt 
med rensdyrene. Men det var 
det tillæg, vi skulle snakke 
om?

àHørte lige nogen snakke 
om »vinterferie«. HVOR GÅR 
GRÆNSEN?? »Jul« er blevet 
et fyord i den politisk korrekte 
folkeskole, der ikke tør forsva-
re vores kultur og gode kristne 
symboler som kræmmerhuse 
og guirlander. Nu har de be-
stemt, at det ikke må hedde 
»juleferie«, hos de hykleriske, 
multikulturelle lærere, der al-
tid lefler for de fremmede, jeg 
brækker mig.
Men …

àPå min skrabekalender har 
jeg allerede fået tre juletræer! 
Hvor mange tror I, jeg når at 
få?
Ni. 

àLærerjulefrokosten. Jeg er 
med i det udvalg, der skal ar-
rangere. Nogen, der ved, hvor 
meget snaps der blev indkøbt 
sidste år, og om der var noget 
tilovers?
Dét skulle undre.

àFuck, nogle nice ensfar-
vede strømper, jeg kommer til 
at give min far i år.
Bare sorte igen?

àHvordan fletter man egent-
lig sådan et julehjerte?
Man tager den her og så lige 
klipper rundt her. Så gælder 
det om at få fat på de her og 
putte den ene, prøv at se, ind 
under … her. Sådan. Og så 
bagefter, kan du se, hvis du 
tager fat her, så skal den her, 
den skal – ja, der kan du se, 
det sker nogle gange. Men så 
er det bare forfra. 

àJeg synes, det kniber med 
både tid og penge i år. Hvad 
skal jeg gøre? 
Slap af, kære ven, bare slap 
af. Overvej eventuelt sådan en 
 lysterapilampe. Godt med te 
og varm kakao. Måske lidt te-
tris. Vattæppe. Vente på maj. 

Julen i folkeskolen  
Julemåneden er over os, og spørgsmålene begynder at  

melde sig ude på skolerne. Vidensdeling er svaret, så her  
kommer de mest frequently asked questions.
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

16. DECEMBER  2019

Spørg Microsoft Education om ...

Hør mere om Microsoft Education på EDU Day
Kom til gratis event for undervisere, skolekonsulenter og andre med interesse for brugen af  

teknologi i undervisningen. Vi får blandt andet besøg af internationale kolleger og andre dygtige  
profilerfra uddannelsesområdet. Dagen vil byde på indlæg og aktiviteter, som vi give jer  

det bedste fundament for at skabe et inkluderende, digitalt læringsrum.

Tilmeld dig på aka.ms/DKEduDay

Samarbejde 
mellem alle 

platforme 
– også Aula

Lærings
værktøjer, fx 

oplæsning og 
tale til tekst

Fordele ved 
digitalt blæk 
og pen i
undervisningen

Kompetence
udvikling

Pc’er til  
overkomme lige 
priser

STEM,  
kodning og 
Minecraft

Har du spørgsmål kontakt da Microsoft Education på uddannelse@microsoft.com
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