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SIDE 16

efter lockouten
Fire uger med lockout for et år siden. 
Så kom indgrebet. Fire lærere om  
forventninger til det nye skoleår.

Side 6

Vrede  studerende
Læreruddannelsen er for dårlig med alt 
for lidt undervisning og ringe feedback, 
lyder det fra både Odense og Aalborg.

Side 8

BYgget til inklusion
Mange forskellige læringszoner i  
ét rum. På besøg i 2.b, hvor klasse- 
værelset er indrettet inkluderende.

Side 38

Vi underretter 
forgæves

Seks ud af ti lærere oplever, at det sjældent fører til noget,  
når der bliver underrettet. »Det skal blive bedre«, siger KL.

S i d e  2 0R A P P O R T e R e T

LæReRe:
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Digital matematikundervisning 

Matematik.gyldendal.dk består af en lang række færdige un-

dervisningsforløb, der tilsammen udgør et komplet matema-

tiksystem. I forløbene inddrages en række web 2.0-værktøjer 

og it-programmer som fx Excel og GeoGebra, der kan under-

støtte det faglige stof og den enkelte elevs læring.

Fleksibel opbygning

Rækkefølgen af undervisningsforløb bygger på en naturlig 

faglig og didaktisk progression i arbejdet med de matemati-

ske emner. Materialets fleksible opbygning giver også mulig-

hed for at sammensætte egne forløb.

Den mundtlige prøve

Du kan finde eksempler på oplæg til den mundtlige prøve på 

matematik.gyldendal.dk. Til hvert prøveoplæg er der en kort 

lærervejledning, ideer til arbejdet med problemstillingen 

samt diverse bilag og filer. Eleverne kan med et video  eksem-

pel se, hvordan en mundtlig prøve kan forløbe. 

Skoleabonnement pr. år pr. klasse kr. 800,- ex moms

MATEMATIK

FAGPORTALEN

TIL MATEMATIK

7.-10. KL.

BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL-UDDANNELSE.DK 

køb
online

se
på websitet

bestil
til gennemsyn

GRATIS FOREDRAG 9. april
kl. 10.30 på skolemessen. Kom
og hør om fagportalen til matematik
4. til 6. klasse og 7. til 10. klasse.
Tilmeld dig på skolemessen.dk

få
tilskud

Brug SkoleTubes web 2.0-værktøjer  
DIREKTE fra fagportalen!
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Karen ravn,  
webredaktør
kra@dlf.org

Vi kan lige så godt sige det, som det er. Det er ikke stensikkert, at 
miraklerne indtræder lige efter sommerferien. Det er ikke sikkert, at flugten til 
privatskolerne stopper, at Emil bliver superglad for at gå i skole, at 95-procents 
målsætningen bliver nået i 2015, eller at eleverne klarer de nationale test bedre og 
bedre år for år. Jo, eleverne får lidt flere dansk- og matematiktimer og en længere 
skoledag, hvor det endnu er ret uklart, hvor stor en del der bliver undervisning. 
Men der bliver også mindre tid til at forberede undervisning og til at vejlede om 
uddannelsesvalg. 

Så der er risiko for, at folkeskolereformen ikke går 
over i historien – eller for den sags skyld sikrer regerin-
gen en periode mere.

Og hvem får så aben? Tror vi, at regeringen og KL går ud og erkender, at de 
nok skulle have gjort tingene en smule anderledes? At de må erkende, at mere un-
dervisning koster mere forberedelse? At det ikke i sig selv giver en bedre skole at 
tvinge lærerne til at forberede sig i nogle bestemte bygninger i et bestemt tidsrum? 

Det er nok ikke sandsynligt. Desværre er det derimod temmelig sandsynligt, at 
de finder et andet sted at placere en eventuel skyld for de manglende resultater. 
Nemlig hos lærerne og Danmarks Lærerforening, som ikke tog ja-hatten på, da 
reformen skulle implementeres. 

Der skal nok være nogle, der kaster med aben. Men der er ingen grund til at 
tage imod den på forhånd! Hvad kan lærerne gøre? Det, som de og lærerkredsene 
allerede gør – forsøge at få så godt et samarbejde som muligt op at stå med kom-
munen – en fjerdedel af kommunerne har jo faktisk valgt at inddrage lærerkred-
sene i tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid. Og med egen skoleleder. Det bliver 
i høj grad skolelederen, der kommer til at stå med den store udfordring – at smøre 
de eksisterende resurser tyndt ud på den lange skoledag. Forhåbentlig i et godt 
samarbejde med lærerne om at udnytte tiden til bedst mulig gavn for eleverne. 
Men manglen på resurser kan aldrig være lærernes ansvar.

Det er der faktisk kommunalpolitikere, der 100 procent erkender. Thisted Kom-
mune har valgt at sende et brev til samtlige forældre og forklare, at nu er det slut 
med at ringe til lærerne om aftenen, og der bliver sikkert heller ikke mange forældre-
møder eller skolefester om aftenen. Det er ikke en beslutning, lærerne har truffet, 
understreges det i brevet. Som den konservative børneudvalgsformand 
siger til folkeskolen.dk: »Vi vælger at sende sådan et brev ud, fordi det er 
os som politikere, der vil tage ansvaret«.

»Der er opstillet 16  
kompetencemål og 66 

færdighedsmål, som  
eleven skal nå. De er alle 

mere eller mindre test- og 
målbare, sådan som det er 

forlangt. Derfor er der  
ingen erkendelsesmål,  

ingen dannelsesmål, ingen 
forundringsmål, intet af alt 
det, der dybest set peger 
imod at kunne begå sig 
i en ukendt, globaliseret 

fremtid«.
Jens raahauge 

i sin blog på det faglige netværk  
danskundervisning

»Hvornår mon det går op 
for fagforeningen, at det 

med kvalitet og undervis-
ningseffekt er kommunens 

ansvar?«
Henrik Glensbo 

i en kommentar til artiklen »lærerne frygter  
for undervisningens kvalitet!«

»Jeg må indrømme, at jeg 
er glad for, at DLF kæm-
per for kvaliteten i skolen. 
Det er der ingen andre, der 

gør«.
Lone Bendtsen 

i et svar til Henrik glensbo

Hvem  
får aben?
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Digital matematikundervisning 

Matematik.gyldendal.dk består af en lang række færdige un-

dervisningsforløb, der tilsammen udgør et komplet matema-

tiksystem. I forløbene inddrages en række web 2.0-værktøjer 

og it-programmer som fx Excel og GeoGebra, der kan under-

støtte det faglige stof og den enkelte elevs læring.

Fleksibel opbygning

Rækkefølgen af undervisningsforløb bygger på en naturlig 

faglig og didaktisk progression i arbejdet med de matemati-

ske emner. Materialets fleksible opbygning giver også mulig-

hed for at sammensætte egne forløb.

Den mundtlige prøve

Du kan finde eksempler på oplæg til den mundtlige prøve på 

matematik.gyldendal.dk. Til hvert prøveoplæg er der en kort 

lærervejledning, ideer til arbejdet med problemstillingen 

samt diverse bilag og filer. Eleverne kan med et video  eksem-

pel se, hvordan en mundtlig prøve kan forløbe. 

Skoleabonnement pr. år pr. klasse kr. 800,- ex moms

MATEMATIK

FAGPORTALEN

TIL MATEMATIK

7.-10. KL.

BRUG VORES WEBSHOP PÅ GYLDENDAL-UDDANNELSE.DK 

køb
online

se
på websitet

bestil
til gennemsyn

GRATIS FOREDRAG 9. april
kl. 10.30 på skolemessen. Kom
og hør om fagportalen til matematik
4. til 6. klasse og 7. til 10. klasse.
Tilmeld dig på skolemessen.dk

få
tilskud

Brug SkoleTubes web 2.0-værktøjer  
DIREKTE fra fagportalen!
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6 8 12 og 20

Fra lockout  
til knockout 

fire lærere fortæller 
om, hvordan de ser på 

fremtiden i deres  
arbejdsliv, ét år efter at 

konflikten brød ud.

Kritik af læreruddannelsen
 studerende i odense og Aalborg 
kræver mere feedback og større  

krav fra underviserne.

Under- 
retning  

Udfordrer 
lærerne
der sker sjældent noget, når vi 

underretter, siger lærerne i en ny 
undersøgelse. Men nye regler skal 

rette op på problemet – Folkeskolen 
sætter fokus på ret og pligt i  

underretningssager.

R A P P O R T E R E T

1 

Danmarks 
sjoveste 
klasselokale! 
Flyt matematik-, kemi- og biologi-timerne ud 
i naturen for en dag.

Løs opgaverne i Dyrehaven og på Bakken.

4. – 6. klasse, 10. – 20. juni
7. – 10. klasse, 25. – 29. august

Læs mere på 
www.bakken.dk/natur 

Tilbuddet gælder 
til skoler og 
institutioner alle 
hverdage – hele 
sæsonen!

Skal bestilles og 
betales en uge i 
forvejen i Bakkens 
webshop og til 
min. 10 elever.

* I tidsrummet kl. 12 – 15.

KUN 

 50,-
inkl. turbånd*

Bestil i dag på 
www.shop.bakken.dk

TAG KLASSEN 
MED PÅ BAKKEN

TURBÅND

KUN 

 149,-149,-
SPAR 100,-

TURBÅND
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à   Oversigt383212 og 20

God klasseledelse
lærerens evne og vilje 

til at skabe den 
bæredygtige relation 

til eleverne er afgøren-
de, skriver nils Wedel  

i kronikken.

31

Lærer til lærer
levende billeder og 
sprog med eleverne  

i hovedrollerne er 
 god læring.

Indrettet til 
inklusion

U-bord og lyttezoner er 
med i forsøgsopstilling 
i 2.b på karensminde-

skolen i støvring.

RETTELSE:
I artiklen »Pauser og lektiehjælp æder den 
understøttende undervisning« i Folkesko-
len nummer 05, side 19, har der sneget 
sig en fejl ind i skemaet, der viser, hvor 
mange timer der bliver til understøttende 
undervisning på de enkelte klassetrin næ-
ste skoleår.  
Af skemaet fremgår det, at der i 9. klasse 
bliver 123 timer om året svarende til 3 
timer per skoleuge. De rigtige tal er 153 
timer om året svarende til 3,83 timer per 
skoleuge. Vi beklager fejlen.

Aktualiseret
År ét efter lockouten.............................../  6
Studerende: Læreruddannelsen 
er for dårlig .............................................../  8
Lærere: Kommunerne reagerer 
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orienteret om lovændringer« ................../  26
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foto:  Bo Tornvig

aktualiseret

År 1 efter          lockouten

»Jeg håber, at jeg bliver 
positivt overrasket«
TeksT: Lise Frank ·  FoTo: Today FiLm

»Hvis vi nu synes, at det kunne give god mening at sidde på skolen 40 timer om 
ugen, fordi det giver bedre undervisning, så ville det ikke være et problem. Jeg sad 
også gerne oppe i et træ og forberedte mig, hvis jeg syntes, der var kvalitet i det«, 
siger Janne Møller Petersen fra Ørkildskolen i Svendborg, da Folkeskolen i an-
ledning af etåret for lockouten spørger til hendes forventninger til næste skoleår.

»Jeg har et åbent sind og håber da, at jeg bliver positivt overrasket. Jeg synes, 
at vi som kollegaer opbyggede et godt sammenhold under lockouten. Det kan vi for-
håbentlig bruge næste år«, tilføjer hun. Men Janne Møller Petersen er blandt andet 
utryg ved udsigten til at skulle være til stede fuld tid på skolen. 

»Den fulde tilstedeværelse vil ødelægge min fleksibilitet, hvilket jeg er dybt bekym-
ret over. Jeg kan ikke undvære fleksibilitet i forhold til min planlægning og mit samar-
bejde med forældrene om børnene«, siger hun. På samme måde har hun brug for at 
kunne forberede sig fleksibelt til undervisningen. »Forberedelsen kommer jo ikke i lige 
store størrelser hver uge. Den kommer jo i bunker, og både efterbehandling og differen-
tiering af min undervisning kræver meget tid. Jeg kan ikke se, hvor jeg skal finde den 
tid næste år. En time midt imellem noget andet midt på dagen, det går ikke«. 

Frustrationen over ikke at vide, præcis hvordan hverdagen kommer til at se ud 
fra næste år, er også stor blandt Janne Møller Petersens kollegaer på Ørkildskolen i 
Svendborg, fortæller hun.  

»Både personalet og vores ledere knokler for at implementere og finde fodfæste 
i reformen og arbejdstidsloven. Men vi mangler en afklaring i Svendborg Kommune, 
og så er det udsigten til, at arbejdsvilkårene ændrer sig drastisk og til det dårligere, 
der frustrerer«. 
lif@dlf.org    

»Vi ser fremad på  
kildevældsskolen«
TeksT: simon Brix  ·  FoTo: PerniLLe aisinger

Fik lærerne noget ud af lockouten?
»Demonstrationerne under lockouten var ikke forgæves. Jeg synes, 
vi fik vist, at fagfolk burde høres, når store ændringer skal gennem-
føres. Jeg tror ikke, at vi lærere er imod nye måder at arbejde på. Vi 
vil bare som et minimum med på råd«, sige lærer Jeppe Krogh på 
Kildevældsskolen på Østerbro. Han mener, at lærerne har fået svar 
på mange spørgsmål om, hvad lov 409 kommer til at betyder for 
dem fra august.
du sagde sidste år til Folkeskolen, at du var »skuffet over, at vi 
ikke er blevet hørt«. Fylder den skuffelse stadig?
»Det er min oplevelse, at vi på Kildevældsskolen ser positivt på 
fremtiden, selvom mange lærere ikke er glade for den måde, hvorpå 
vi bliver påtvunget en reform og en helt ny arbejdstid. Tiden vil vise, 
om de mange ændringer er en god eller dårlig idé. Jeg tænker, at vi 
lærere under alle omstændigheder har et ansvar for, at eleverne får 
så god en undervisning som muligt – også selvom forholdene ikke er 
optimale«.
Hvordan var det at starte igen efter lockouten? 
»Det var et mærkeligt vakuum at komme tilbage på skolen, men vi var 
heldige at have et rigtig fint forhold til tjenestemændene på skolen. Og 
vi andre havde det også rigtig fint sammen, mens det hele stod på«.
sbj@dlf.org
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tirsdag den 2. april efter påske 
var det en alt andet en almindelig tilbageven-
den til skolen, der ventede landets lærere og 
elever. Skolerne var lukket land for lærerne, 
fordi de var blevet lockoutet af arbejdsgiver-
ne. De næste fire uger var lærerne i konflikt 
med kommunerne – fire uger med intense 
verbale kampe og en lærerstand, der fyldte 
meget i det offentlige billede. En historisk 
konflikt, der blandt andet er beskrevet såle-
des af historikeren Lars K. Christensen:

»Lærerlockouten er den hidtil mest far-
vestrålende konflikt i historien. Hvis den var Læs også

Du kan læse Folkeskolens e-bog om 
konflikten. Den har titlen »Knockout – 
Fortællingen om lærerlockouten«. Du 
finder den på folkeskolen.dk

Konflikten startede en kold morgen i april og varede frem til bededagsferien med indgrebet på  
Christiansborg. Vi lader fire lærere, vi talte med for et år siden, fortælle, hvordan de ser frem mod det  
kommende skoleår med ny reform og arbejdstidslov.

»Vi ved bare, at det  
bliver anderledes«
TeksT og FoTo: maria BecHer Trier

»Jeg synes, det er lang tid siden«, siger Cathrine Dick, der er lærer 
på Skolen ved Sundet på Amager og var ramt af lockout i april sid-
ste år. »Det har været skræmmende, den måde, det er sket på. Det 
har været svært at være tilbage på skolen fra 1. maj til sommerferien. 
Siden sommerferien har vi været i venteposition. Hvad skal der ske? 
Vi har mange svar til gode. Vi ved ikke, hvordan det bliver. Vi ved 
bare, at det bliver anderledes«. 

»Det var en meget grim oplevelse at være lockoutet. Jeg har 
svært ved at kaste det af mig. Jeg er blevet trampet på. Jeg er ikke 
som professionel lærer blevet hørt af dem, der bestemmer, og det er 
meget trist og skræmmende«. 

»Det, der er svært næste skoleår, er, hvor koldt man bliver nødt til 
at køre sit arbejde. Som lærer lægger man sin personlighed i arbejdet. 
Det skal skrælles af. Der bliver lagt op til, at vi skal være arbejdshe-
ste, som løser opgaverne. Det ved jeg slet ikke, om jeg kan. Jeg føler, 
at der er en kløft imellem den lærer, jeg er, og den lærer, jeg skal til at 
være«. 
mbt@dlf.org

lærer: skal jeg fortsætte 
som folkeskolelærer?
TeksT: Hanne HeLLisen 

»Vi har det godt. Vores ledelse har gjort meget for, at vi kom godt tilbage efter 
lockouten, og at det her år har været rart. Men det er klart, at der er nogle ridser 
i lakken. Vi føler os lidt forsmået, men det tror jeg er den generelle holdning. Jeg 
synes ikke, at vi render og er pigefornærmede – vi er kommet videre«. Sådan 
lyder det fra Michael Jensen. Han er tillidsrepræsentant på Skt. Klemens-
skolen i Odense og en af de lærere, som Folkeskolen mødte under lockouten. 

»Jeg er kørt træt. Lockout er én ting, implementering af folkeskolereformen 
og ny arbejdstid er en anden ting«, siger Michael Jensen og fortæller, at han som 
tillidsrepræsentant har været meget i dialog med ledelsen om, hvordan de skal 
tackle skolereform og lov 409 – kort sagt hvordan de kommer videre. Det har 
taget på energien, og Michael Jensen genopstiller ikke til det kommende tillids-
repræsentantvalg.

»Det er ærgerligt, at det er endt ud på den måde. Men jeg tror, at det er en 
konsekvens af alle de ting, som vi har været igennem. Det har brændt mig ud«. 
Nu vil Michael Jensen passe sit arbejde og sig selv – selvom det jo også er vig-
tigt at passe på andre, som han siger.

»Jeg kan se nogle symptomer. Vi har aldrig haft meget sygefravær på skolen, 
vi har et godt kollegialt sammenhold, og vores sociale kapital er meget høj. Men 
vores langtidssygefravær er steget. Jeg er bekymret for, at det vil fortsætte«.

Forventningerne til det kommende skoleår er ikke store.
»Jeg må indrømme, at jeg tænker over, om jeg skal være folkeskolelærer. Men 

hvad kan jeg ellers?« siger Michael Jensen. For ham at se er et alternativ at blive 
efterskolelærer eller undervise på voksenuddannelsescentre.
hbh@dlf.org

blevet bedømt på det kunstneriske indtryk, 
ville lærerne have vundet på point«.

Selvom det kunstneriske udtryk gjorde 
indtryk, var lockouten i høj grad også en tid, 
hvor følelserne sad uden på de gule veste. Og 
der er bred enighed om, at begivenhederne 
i foråret 2013 udgør den største krise i lærer-
standens historie. Folkeskolen markerer året, 
der er gået, ved at tage fat i en række af de 
lærere, som vi også talte med for et år siden. 
For at høre, hvad de tænker om deres skoleliv 
nu, hvor konflikten er kommet på afstand i 
tid. Det sidste år har skårene skullet klinkes, 
undervisningen passes, og folkeskolereformen 
har skullet afpasses til de lokale forhold. Nogle 
steder er der i efterdønningerne indgået ar-
bejdstidsaftaler, mens andre kommuner har 

valgt helt og holdent at forlade sig rent på tek-
sten i lov 409, der nu definerer arbejdstiden.

Det er nu år ét efter lockouten, men den 
er langtfra ude af de impliceredes bevidsthed. 
Vi har ladet fire lærere fortælle, hvordan 
de ser på den tid, der nu kommer med nye 
udfordringer i form af folkeskolereformen og 
den nye arbejdstidslov fra 1. august. 
esc@dlf.org

Den 11. april var mere end 40.000 mødt op til stor- 
demonstration for lærernes sag på Slotspladsen foran 
Christiansborg. De fyldte så meget, at også den anden 
side af kanalen var helt proppet af mennesker.
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informationsmøde om
•	 de pædagogiske diplomuddannelser
•	 diplomuddannelsen i ledelse
•	 diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

torsdag den 24. april 2014 kl. 16.00-18.00
Professionshøjskolen UCC, titangade 11, 2200 n

www.ucc.dk/videreuddannelse
mødet er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

*Skole
Pædagogik
Ledelse
Didaktik
Vejledning
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studerende: 
Læreruddannelsen  
er for dårlig

aktualiseret

foto: Hung Tien Vu

Der er massive problemer med 
uddannelsen, siger flere lærer-
studerende. Det faglige udbytte 
af uddannelsen er for lavt. Der 
hersker en dovenhedskultur, og 
overordnet er det for nemt at 
blive lærer, lyder kritikken.
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Det faglige udbytte af uddannelsen er for 
lavt, og der hersker en dovenhedskultur, 
lyder kritikken fra studerende i Odense og 
Aalborg. 

»Jeg gider ikke være taberen i det her 
spil«, siger Johanne Lindberg Callesen, der er 
tredjeårsstuderende i Odense. Hun er meget 
utilfreds med kvaliteten af sin uddannelse.

»Ledelsen er ofte dårlig til at planlægge. 
Det faglige udbytte af nogle undervisningsak-
tiviteter er meget lavt, og der er for lidt plads 
til fordybelse. Uddannelsen er for topstyret 
fra Folketinget, og politikerne har indført en 
lærerreform, inden det har været muligt at 
evaluere grundigt på den forrige fra 2007. 
Desuden stilles for få krav til vi studerende, 
og så er der for få undervisningstimer«, siger 
Johanne Lindberg Callesen.

12 timers undervisning om ugen
I de tre år hun har gået på læreruddannelsen 
i Odense, har hun maksimalt haft undervis-
ning tre dage om ugen. Nogle dage fra 8-15 
eller til 8-16. 

»Men i år har jeg for eksempel kun under-
visning fra 8-12 tre dage om ugen. Det anser 
jeg ikke som særlig megen undervisning«, 
siger hun.

I efteråret havde hun kun undervisning 
i faget pædagogik 12 ud af 18 mulige gange. 
Der skulle ansættes en ny underviser, hvilket 
trak ud med tre uger. Derudover var flere af 
undervisningsgangene afsat til selvstændig 
studietid – for eksempel gruppearbejde.

»Jeg mener, at vi som voksne studerende 
burde kunne overskue at planlægge vores tid 

uden for undervisningen til gruppearbejde«, 
siger hun.

»Overordnet er det for nemt at blive læ-
rer«, mener Johanne Lindberg Callesen.

»Når jeg snakker med mine venner på studiet, er der bred 
enighed om, at nogle ting er for dårlige. Blandt andet er 
kommunikationen fra ledelsen ikke god nok – ofte får vi 
ting at vide alt for sent«, siger Johanne Lindberg Callesen, 
der er tredjeårsstuderende på læreruddannelsen i Odense.

Det er tid til forandring, hvis lærerne skal 
blive dygtige nok. Det er for nemt at klare sig 
igennem på frihjul, og derfor skal undervi-
serne stille større krav til de studerende – og 
omvendt.

Sådan lyder det i flere henvendelser fra 
studerende til Folkeskolen. De studerende 
mener, at der er massive problemer med læ-
reruddannelsen. 

»Forudsætningen for dygtige elever ude i skolerne er 
dygtige lærere. Vi har selvfølgelig meget at lære her på 
studiet endnu, men er stødt på kritikpunkter nok til at 
rejse debatten om, hvorvidt niveauet på læreruddan-
nelsen er højt nok«, siger Line Broch og Caroline Ras-
mussen, der studerer på læreruddannelsen i Aalborg. 

Når vi fremlægger 
eller får opgaver til-
bage, får vi sjældent 
noget kritisk og  
konstruktivt tilbage.
Line Broch og Caroline Rasmussen
Andetårsstuderende i Aalborg

TeksT Simon BRix

I de tre år jeg har 
gået på læreruddan-
nelsen i odense, har 
jeg maksimalt haft 
undervisning tre 
dage om ugen. 
Johanne Lindberg Callesen
Tredjeårsstuderende i Odense
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I Aalborg er lærerstuderende Line Broch og 
Caroline Rasmussen enige med Johanne Lindberg 
Callesen fra Odense. De to studerer på den gamle 
læreruddannelse. De mener, at uddannelsens el-
lers kompetente undervisere bør stille større krav 
til studerende, skriver de i en henvendelse til Fol-
keskolens redaktion.

»Ellers er det for nemt at sidde med i en gruppe 
og klare sig igennem studiet uden for alvor at ud-
vise engagement og læringslyst«, siger de to stude-
rende, der ønsker frihed til selv at vælge, hvem de 
arbejder sammen med i grupper.

»At vi ikke må lave de studiegrupper, der udgør 
grundlaget for eksamen, går ud over vores faglige 
stolthed. På den måde kommer man til at trække 
nogle studerende igennem, som ikke bidrager nok 
med faglige input«, siger de.

Underviserne bør til gengæld for højere for-
ventninger til studerende betale tilbage med mere 

OM LæreruddanneLsen 
    

Studierektor for læreruddannelsen ved University 
College Lillebælt, Niels Grønbæk Nielsen, medgiver, 
at der er plads til forbedring i læreruddannelsen, 
men siger, at de ændringer i uddannelsen, der gælder 
for studerende på den nye ordning, tager højde for 
mange af de problematikker, der er ved den gamle 
ordning, som Johanne Lindberg Callesen går på.

»Ud fra det generelle billede kan hun jo sådan 
set godt have ret i sin kritik, da hun går på den 
gamle ordning, men det er svært at fange på en en-
kelt studerendes henvendelse, fordi der kan være 
meget differentierede holdninger og oplevelser, 
alt efter hvilket fag der er tale om. Generelt viser 
intern evaluering og de akkrediteringer, vi er igen-

TeksT Simon BRix

Rektor:  
Den nye læreruddannelse  
løser mange af problemerne
Studierektor vil ikke lade nogle få studerendes kritik stå  
til indtægt for et generelt billede af læreruddannelsen.

De tre studerende, der udtaler kritik af læreruddannelsen, er alle optaget på den gamle læreruddannelse.  
I sommeren 2013 trådte en ny læreruddannelse i kraft. 

Den gamle læreruddannelse

En evaluering af den gamle  
uddannelse viste:
   meget stort frafald
   at for få uddannede sig med 

undervisningskompetence 
i tre fag  

   at uddannelsen tiltrak for få 
tilstrækkeligt kvalificerede 
ansøgere. 

Den nye læreruddannelse

 Ifølge hjemmesiden nylaererud-
dannelse.nu er der med den nye 
læreruddannelse større fokus på, 
hvad man skal kunne som lærer 
(kompetencemål), flere vil opnå 
undervisningskompetence i tre 
undervisningsfag i folkeskolen, og 
lærernes grundfaglighed styrkes. 

Den nye læreruddannelse er  
fortsat af fire års varighed.
For at komme ind på lærerud-
dannelsen via kvote 1 kræver 
det et karaktergennemsnit på 
minimum 7 fra ungdomsuddan-
nelserne. For at komme ind via 
kvote 2 skal man igennem en 
optagelsesprøve.
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De tre lærerstuderende, der rejser 
alvorlig kritik, står ikke alene med deres 
frustrationer over læreruddannelsen. 

»Meget af det kan vi godt nikke gen-
kendende til«, siger formand for Lærer-
studerendes Landskreds, Bob Bohlbro, 
og erklærer sig enig i kravet om mere og 
anderledes feedback på opgaver og frem-
læggelser.

»Vi skal have en vejledning på det, vi 
laver, som er konstruktiv. Det med bare 
at få en karakter, det hjælper ikke noget«, 
siger han. 

Der ligger et fælles ansvar i at gøre ud-
dannelsen god, mener Bob Bohlbro.

»Som studerende skal vi være aktivt 
deltagende, så der ligger i høj grad også 
et ansvar på os selv. Alle skal være sam-
men om at skabe en kultur, hvor man 

sætter fælles professionsmål, som vi alle 
går efter. Det skal alle led være med i«.

Derfor skal de studerende selv være 
med til at løse intern gruppefnidder.

»Når vi kommer ud i lærerlivet, vil 
vi også løbe på den udfordring, at der 
er kolleger, der er svære at samarbejde 
med. Men man skal selvfølgelig heller 
ikke føle sig hæmmet af dem, man er i 
gruppe med«, siger Bob Bohlbro. 
sbj@dlf.orgnem som professionshøjskole, faktisk et tilfredsstil-

lende fagligt niveau i University College Lillebælt«, 
siger Niels Grønbæk Nielsen.

Det er hverken på den nye eller gamle ordning 
sådan, at man kan tage en læreruddannelse ved 
bare at sidde med på sidelinjen og lade andre gøre 
arbejdet, understreger studierektoren. 

»Mange unge siger fra over for det her i dag. 
Flere af vores studievejledere får henvendelser fra 
studiegrupper, der ikke fungerer, fordi der er nogle 
i grupperne, der ikke deltager. Så der er rammer 
for at tage hånd om sådanne problemer i uddannel-
sen«, siger han.
sbj@dlf.org

lærerstuderendes formand: 
»Vi har også selv et ansvar«
 
Bob Bohlbro opfordrer studerende til også at vende blikket  
indad, når kritikken buldrer. 

grundig feedback og konstruktiv kritik, end de 
kommer med nu.

»Når vi fremlægger eller får opgaver tilbage, får vi 
sjældent noget kritisk og konstruktivt tilbage. Vi har 
opdaget mange for eksempel sproglige fejl, som der 
ikke bliver slået ned på af underviserne, og det er 
med til at danne en doven kultur på uddannelsen«.

De understreger, at kritikken ikke er en person-
lig hetz mod undervisere og medstuderende, men 
en generel kritik af læreruddannelsen, som er nød-
vendig, hvis kvaliteten af folkeskolen skal højnes, så 
det kan aflæses i Pisa-test fremover.

Johanne Lindberg Callesen mener, at der skal 
tilføres flere midler til uddannelsen, hvis det gene-
relle lærerniveau skal hæves.

»Der skal flere penge og hænder til, hvis uddan-
nelsen skal blive bedre. Vores undervisere har ikke 
tid til at give feedback«, siger hun. 
sbj@dlf.org

»Vi arbejder rigtig 
meget med at skabe 
en rød tråd i studiet, 
som går ud på sam-
men med undervisere 
og ledere at forsøge 
at skabe en fælles 
professionsforståel-
se«, siger formanden 
for Lærerstuderendes 
Landskreds, Bob 
Bohlbro.

foto: M
ichael Hyldgaard løgtholt

TeksT Simon BRix
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Seks ud af ti lærere oplever sjældent, at der 
sker noget, når de har underrettet kommu-
nen om mistrivsel hos et barn. 

Det viser en ny undersøgelse, som Anke-
styrelsen har foretaget. Undersøgelsen viser 
desuden, at over en tredjedel af de adspurgte 
lærere ikke har tiltro til, at kommunen gør 
nok ved problemet.

Formand for skole- og uddannelsespolitisk 
udvalg i Danmarks Lærerforening Bjørn Han-
sen får samme meldinger fra undersøgelser i 
Lærerforeningens kredse. 

»Det er ikke godt nok. Derfor er det vig-
tigt, at en kampagne får sat lys på problemet. 
Det skal tales op over for lærerne. Der er 
underretningspligt, og I har en ret til at få en 
tilbagemelding fra kommunen«, siger han. 

Det er lærerens pligt at underrette myn-
dighederne om mistrivsel hos et barn. Det er 
ikke længere nok at opfordre lederen til at 
gøre det. Med de nye regler, der blev vedtaget 
i oktober sidste år, har læreren ret til at høre 
kommunen om, hvorvidt underretningen har 
givet anledning til undersøgelser eller foran-
staltninger. Læreren skal selv tage kontakt til 
kommunen for at få oplysningerne. 

De nye regler er en del af den såkaldte 
»overgrebspakke«, der skal beskytte udsatte 

Nye regler skal sikre hurtig respons ved underretninger. Loven blev i fjor skærpet, 
men syv ud af ti lærere kender ikke de nye regler, og de fleste lærere oplever  

sjældent, at en underretning fører til noget, viser undersøgelse.

TeksT EsbEn  ChristEnsEn og  
Maria bEChEr triEr

foTo PEtEr  hEllEs

LÆRERE: 
Kommunerne reagerer   

sjældent på underretninger

Problemerne er ofte mere synlige i underklassen – mens 
velstillede forældre lettere kan skjule svigt. Michael Oxhøj 
blev svigtet bag en flot facade, og man kan roligt skrue 
ned for forældrebeskyttelsen, siger han. Læs Michael 
Oxhøjs beretning i baggrundshistorierne om underretning 
fra side 20.
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På folkeskolen.dk’s netværk for skolens fag 
kan du debattere, sparre og videndele med 
kollegaer fra hele landet om de fag, I har til 
fælles. Du kan desuden læse blogs fra faglige 
spydspidser, anmeldelser og artikler med 
relevans for netop dine fag.

Vi har samlet alt om dit fag ét sted og, du 
behøver derfor bare kigge på dit faglige net-
værk for at holde dig opdateret. 

Fagbladet Folkeskolen har en stand på 
skolemessen i Dgi-huset aarhus den 
9.-10- april. 

Kom og hør om de faglige netværk på 
folkeskolen.dk - og deltag i konkurrencen.

vind et  
weekendophold
og Bliv klogere  
sammen

børn. Men de skærpede regler er ikke bredt 
kendt blandt lærerne. 

Mere end halvdelen af de lærere, der har 
underrettet siden første oktober, mener ikke, 
at kommunen efterfølgende har pligt til at ori-
entere lærerne.

»Hvis læreren ikke får en tilbagemelding, 
bliver læreren nødt til at kræve en tilbage-
melding. Det gælder om at få italesat de nye 
regler, ellers kommer de ikke til at fungere«, 
siger Bjørn Hansen. Han opfordrer skolerne 
til at have personale tæt på, der kan hjælpe 
lærerne. 

»I mange kommuner er Pædagogisk Psy-
kologisk Rådgivning og socialrådgivere ikke 
på skolen. Det er fagfolk, lærerne skal skrive 
en mail til. Min opfordring til skolerne lyder: 
Opret et resursecenter, hvor hjælpeperso-
nerne er til stede, der hvor problemerne er. 
Hvis resursepersonerne er tilknyttet skolerne, 
så kan lærerne få den sparring, der gør, at de 
bliver sikre«. 

For tidligt at måle effekt
De regler trådte i kraft 1. oktober 2013 – un-
dersøgelsen blev sendt ud omkring tre måne-
der herefter. Formand for KL’s børne- og kul-

turudvalg og medlem af byrådet i Fredericia 
Jane Findahl mener, at det er alt for tidligt at 
måle på effekterne af en ny lov. 

»Når nye regler indføres, vil der altid opstå 
tvivl om, hvordan det skal udføres«, siger 
Jane Findahl. 

Ifølge de nye regler skal kommunen senest 
24 timer efter en underretning vurdere, om 
der er behov for akutte foranstaltninger. Syv 
ud af ti lærere har svaret, at de ikke ved, at 
kommunen skal handle inden for 24 timer. 

»Det fortæller mig noget om, at der ikke er 
formidlet viden nok om, hvad de nye regler 
betyder. Medarbejdere er altid forpligtet til 
at sætte sig ind i nye regler. Og når man ar-
bejder med børns trivsel, har man et særligt 
ansvar. Men kommunen skal selvfølgelig også 
gøre alt for, at alle medarbejdere har viden 
om det«, siger Jane Findahl.  

lærerne får indblik
Henrik Horster, der er ankechef i Ankestyrel-
sen, fortæller, at lærerne med de nye regler 
får helt nye muligheder for at få indblik i, 
hvad der sker efter underretningen.

»Tidligere var det sådan, at man fik et un-
derretningsbrev fra kommunen: Tak for un-

derretningen – herfra er det fortroligt. Sådan 
er det ikke mere. Nu får man som fagprofes-
sionel en tilbagemelding på, om kommunen 
iværksætter noget. Der er altså kommunika-
tion mellem kommunen og den fagprofes-
sionelle«, siger han.

Han understreger desuden, at det er den 
enkeltes ansvar at underrette. Og at det er 
en del af fagligheden at være i tvivl – så der 
skal tales med kollegaerne om, hvad de har 
set hos eleverne, for underretninger skal ikke 
kun bruges, når der er tale om vold eller sek-
suelle overgreb.

Et andet fokus er kommunikationen med 
forældrene.

»Man skal italesætte, at en underretning er 
udtryk for bekymring. Det er ikke en straffe-
ekspedition – og underretninger handler ikke 
kun om vold og seksuelle overgreb«.
esc@dlf.org, mbt@dlf.org

Læs mere fra side 20:  
Lærere: Underretning kræver overskud  
– sådan underretter du
Elev: Lærerne skal skrue ned for forældrebe-
skyttelsen
KL: Lærerne skal holde sig orienteret om  
lovændringer

141956 p12-15_FS0714_Aktualiseret_Underretning.indd   13 28/03/14   14.52



Dansk

Fremmedsprog

Kristendom, historie og samfundsfag     

Da Flexbog er baseret på vores velkendte og gennemprøve-
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til 3.-10. klasse til stort set alle fag. Og der kommer hele 
tiden nye til!

Her kan du se et udpluk af vores mest populære læremid-
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På alinea.dk kan du se alle titlerne!
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Er du klar og parat til en spændende tidsrejse, der begynder i middelalderen? 

På vejen vil du møde fæstebønder, herremænd og håndværkere. Du skal også høre om 

Danmarks konge Christian 4., der blandt andet fi k bygget Børsen, Rosenborg og Rundetårn. 

Turen fortsætter på de syv have med Columbus og Vasco da Gama, der  som den allerførste 

sejlede hele vejen syd om Afrika til Indien.

Velkommen ombord i vores tidsmaskine!

Klar, parat, historie! er pædagogisk opbygget med en letforståelig tidslinje på hvert opslag 

plus et righoldigt billedmateriale, der til sammen skaber et kronologisk overblik. I denne 

bog kan der læses om middelalderen og renæssancen, Japans og Indiens historie, digteren 

William Shakespeare og fredsslutningen i Westphalen 1648, som var de europæiske landes 

første store forsøg på at løse deres konfl ikter gennem fredeligt samarbejde frem for krig.

Foruden elevens bog består systemet af en fyldig lærervejledning med faglige formål, 

uddybende oplysninger og arbejdsforslag til hvert opslag. 

Klar, parat, historie! er udarbejdet af linjefagsuddannede historielærere med dagligt virke i 

den danske folkeskole.

70914_om_klar parat_5_.indd   1

6/29/08   1:57:51 PM

ind i

grundboga 8.-9. KLaSSE 

SamfundSfagEt

niELS LyShoLm · KarStEn møLLErInd i samfundsfaget bygger videre på den viden, indsigt og færdigheder,  som eleverne har opnået i blandt andet historie, geografi, biologi og dansk.
Ind i samfundsfaget giver et godt grundlag for, at eleven kan tilegne sig fagets grundviden, centrale færdigheder og relevante metoder som baggrund for selv at vurdere og tage stilling.

Ind i samfundsfaget 8.-9. klasse består af to grundbøger og to lærervejled-ninger med kopiark. Boglister til eleverne og links til Internettet er samlet på forlagets hjemmeside. Søg på www.alinea.dk – og gå videre til Elevunivers.

Ind i samfundsfaget lægger op til en differentieret og problemorienteret undervisning. Der kan arbejdes med bøgerne og deres temaer i en anden rækkefølge end den, der er angivet. Til hvert kapitel hører mange aktiverende opgaver og afsluttende forslag til problemformuleringer.

ind i SamfundSfagEt  grundbog a

ISBN 978-87-23-02479-4

www.alinea.dk

13

Alinea

Alinea

om_9788723024794.indd   1

7/4/11   10:21 AM

Scan koden, og 
se alle de øvrige
titler til Flexbog

M a r i a n n e  o g  M o g e n s  B r a n d t  J e n s e n

Skrivevejen 3

M
a

ria
n

n
e

 o
g

 M
o

g
e

n
s

 B
ra

n
d

t Je
n

s
e

n
Skrivevejen

3

alinea

www.lindhardtogringhof.dk

ISBN 978-87-23-02958-4

Pit StoP
toPic Book #8

Chris CarterTim KendonDorte Maria BuhlDorte Juel Hansen

Alinea

Pit Stop #8

Imagine that you’re driving on a racetrack.You’re flying, but now and again you need 

a pit stop to tune your engine and fill up 

your tank. You work together with your 
team in the pit and, when you get back 
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Kom i gang med det samme – bestil et prøveabonnement!
Ring 33 69 46 66 eller besøg Flexbog.dk

Flexbog gør det nemt at blive digital  
og giver dig helt nye muligheder for at 
differentiere, redidaktisere og kommu-
nikere med dine elever.

Her er
de grundbøger, 

jeg kender – med en 
masse digitale 

fordele

Fleksibelt og let at gå til
Flexbog er til dig, der gerne vil bruge de grundbøger, du 
kender, og samtidig ønsker nye digitale muligheder i din 
undervisning. Vi har nemlig samlet grundbog, arbejdsbog 
og kopiark i ét. Og det hele ligger endda online, så det 
aldrig er mere end et klik væk.

Flexbog kan anvendes på pc, Mac og iPad.

Med Flexbog kan du:
• Kommunikere digitalt med eleverne
• Differentiere og sammensætte egne forløb
• Give lektier for til enkelte elever eller hele klassen 
• Rette opgaver nemt og hurtigt
• Dokumentere læring og udvikling.
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Onsdag 26. marts 2014 kl. 07.17

se danmarkskortet:  
Kommuner indgår læreraftaler  
imod KL’s anbefalinger
I maj sidste år sendte kl et brev 
til alle landets borgmestre, hvor 
man advarede mod at indgå lokale 
arbejdstidsaftaler. nu præsenterer 
folkeskolen.dk et interaktivt kort, 

hvor man kan klikke ind på alle de 
kommuner – foreløbig godt en fjer-
dedel – hvor kreds og kommune er 
nået til en fælles forståelse om læ-
rernes arbejdstid.

Lærernes følelser sidder konstant uden på tøjet på grund af uforudsigelighed i hverdagen,  
dårlig kommunikation og udfordrende elevadfærd. Sådan beskriver en rapport hverdagen på  
Svend Gønge-Skolen i Vordingborg. 

 

Vordingborg:  
Lærerne kæmper for  
at bevare kontrollen 

Tirsdag 18. marts 2014 kl. 10.17

»De mange frustrationer hos de ansatte fører 
til et permanent forhøjet affektniveau. fø-
lelserne sidder uden på tøjet og fører let til 
udbrud af vrede eller fortvivlelse«, lyder en af 
konklusionerne i rapporten, som Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning (PPR) i Vordingborg 
har udarbejdet efter at have tilbragt 14 dage i 
december på svend Gønge-skolen. 

Rapporten tegner et billede af en skole, 
der præges af uforudsigelighed og mangel på 
faste rammer. en del af problemerne skyldes, 
at man er udfordret af et antal elever med 
problemskabende adfærd. nogle af dem for-
lader deres klasser og går rundt på gangene 
i timerne. »Gangvandrerne (…) ignoreres til-
syneladende af medarbejdere, der ikke har 
dem«, står der i rapporten. fordi lærerne ikke 
har overskud til stort andet end at forsøge at 
bevare kontrollen.

»Døre går op, man afbryder, forlanger svar 
på helt andre spørgsmål, går igennem loka-
let. Deltagerne farer ud for at ’slukke andre 
brande’. Dette bidrager til en høj graf af mod-
løshed hos medarbejderne i forhold til møder. 
Det er, som om der er opstået en attitude af 
disrespekt: Det hele flyder jo, så det er jeg 
berettiget til/nødt til«, skriver afdelingsleder 
i PPR Martin Helfer i rapporten, hvor det un-
derstreges, at taskforcens rolle har været at 
identificere problemer – ikke at beskrive de 
positive ting, der trods alt foregår på skolen.

Vordingborg kommune valgte i 2012 at 
inkludere 200 elever, der tidligere gik på spe-
cialskole, i normalundervisningen. Man ind-
førte længere skoledage og strukturændring. 
Cirka 30 færre lærere og pædagoger er ansat 
i dag i forhold til 2012. 
abr@dlf.org
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RefoRm og inklusion  
– alt skal gribes på én gang 
Vordingborg kommune har med ét hug indført 

fuld inklusion, heldagsskole og ny struktur.  

lærerne mener, at den lokale »folkeskolereform«  

går hårdt ud over de svage elever.

Skolereform
Fra aktivitetstimer  
til ti blå bud.

Side 6

Lockoutens  pris
Lockouten koster hvert medlem af DLF 

107 kr. om måneden de næste fire år.

Side 11

kinasyndromet
Klassekamp: Typisk dansk mod  
atypisk kinesisk.
Side 12

siDe 16tema

139307 p01_FS1113_Forside.indd   1

31/05/13   14.22

folkeskolen besøgte Vordingborg i juni sidste år.
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Torsdag 20. marts 2014 kl. 09.41

DLF spørger lærerne: 
Hvor kan I spare tid?

Danmarks lærerforening har 
aldrig tidligere blandet sig i 
lærernes forberedelse. Men når 
lærerne fra august bliver pålagt 
at undervise tre lektioner mere 
om ugen, vil det tære på tiden 
til at forberede god undervis-
ning. Derfor opfordrer skole- og 
uddannelsespolitisk udvalg 
lærerne til at drøfte, hvordan 
de kan spare tid. Vil det være 
hensigtsmæssigt, at en lærer 
får alle klasser på klassetrinnet 
i samme fag? kan en lærer ud-
byde kurser i et tema til øvrige 
klasser? kan man spare ved 
at bruge færdige bogsystemer 
frem for selv at producere ma-
teriale?

Onsdag 19. marts 2014 kl. 09.30

Specialskole vælger ny 
kurs efter afsked med 
mangeårig tale-høre-
lærer

enghaveskolen underviser ele-
ver med gennemgribende ud-
viklingsforstyrrelser, de fleste 
med autisme. Da tale-høre-
lærer Birgitte Ulrik Jørgensen 
gik på pension sidste år forud 
for en prikkerunde, regnede 
hun med, at der blev ansat en 
afløser. Det skete ikke, og det 
bekymrer hende på elevernes 
vegne. 

skoleleder Jørgen schoop 
fortæller, at man fremover vil 
arbejde med elevernes tale-
høre-vanskeligheder inde i 
klassen sammen med de andre 
elever og med en tale-høre-
konsulent udefra.

Undervisningsminister og Dlf-repræsentanter blogger  
fra det internationale topmøde om lærerprofessionen:  
Lærertopmøde New Zealand 2014 

Fik du  
læst: 

Mandag 24. marts 2014 kl. 07.10

Forældre, lærere og  
elever: Fælles ansvar 
for arbejdsro i klassen

»som organisationer signa-
lerer vi, at selvfølgelig har vi 
en fælles interesse i at skabe 
det gode undervisningsmiljø i 
fællesskab«, siger formand for 
Dlf Anders Bondo Christen-
sen. Han har sammen med 
Danske skoleelever og skole og 
forældre skrevet kronik i Ber-
lingske om arbejdsro. 

formanden understreger, at 
læreren aldrig kan frasige sig 
ansvaret for ro i klassen. 

Tirsdag 18. marts 2014 kl. 21.50

DLF: Fem forslag til 
bedre inklusion

lærerformand Anders Bondo 
Christensen har henvendt sig 
til undervisningsministeren og 
kl’s formand med fem forslag 
til bedre inklusion. »Det skal 
forstås som en opfordring til 
samarbejde«, siger han.

forslagene handler om aftalt 
strategi for resurser, konkret 
handleplan, når en elev inklude-
res, national plan for efterud-
dannelse af lærere og inklusi-
onsvejledere.

5

læs flere 
nyheder på:

  

 

Tirsdag 18. marts 2014 kl. 19.27

Antorini:  
Vi evaluerer omfanget af  
inklusionsproblemer til juni
Undervisningsminister Christine Antorini 
(socialdemokraterne) indrømmede på et 
samråd i folketinget, at der er eksempler 
på, at inklusion af børn med særlige behov 
ikke går efter planen. Men overordnet mener 
hun, at pengene er fulgt med eleverne ud 
i normalklassen, og hun afviser at tale om 
sanktioner mod kommunerne, før der ligger 
nye tal for inklusionsindsatsen klar til juni.

samrådet var indkaldt af karen ellemann 
(Venstre) og Merete Riisager (liberal Alli-
ance), efter at flere sager i medierne har vist 
massive problemer med inklusion. 

»Man kan få det indtryk, at inklusionen 
i mange kommuner foregår i et regneark«, 
sagde karen ellemann, og Merete Riisager øn-
skede, at man genopfandt specialklasserne.

»Det er trist for børnene og for dem, der 
lægger kræfter i, at inklusion skal lykkes, at 
mediebilledet er så negativt«, sagde Anto-
rini. 
abr@dlf.org

karen ellemann (Venstre) og Merete Riisager  
(liberal Alliance) er bekymrede for inklusionen.

Mest læste:
 
•   Debat: »farvel til lærerne«

•   Debat: »Hold kæft, hvor har  
jeg været dum«

•   lærerne i Herlev skal  
undervise 24½ lektion

 Mest kommenterede:
 
•   Blog: »lærerne skal  

holde mund!«

•   kronik: »folkeskolereformen  
– et dannelsesprojekt, der 
savner tydelighed«

•   en lærers arbejdstid set  
gennem lean-briller
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FAGPORTALER TIL ENGELSK

FAGPORTALER.DK

Se mere og få overblik på fagportaler.dk 

FAGPORTALERNE INDEHOLDER:

 TOPICS – didaktiserede temaforløb med stor vari-
ation, der inddrager forskellige typer tekster, bille-
der, videoer, sange, m.m. Teksterne er indtalt af native 
speakers. Mål, delmål og evalueringsark er tilknyttet 
hvert undertema. 

 LIBRARY – et omfattende bibliotek med indhold fra 
temaforløbene samt et stort udvalg af ekstra ressour-
cer og frilæsningsbøger.

 GRAMMAR – en basisgrammatik med tilknyttede, 
selvrettende opgaver.

ENGELSK 5.-7. KL.

ENGELSK 0.-2. KL.

ENGELSK 8.-10. KL.

30 
dages

gratis
prøvelogin

 RESOURCES/A HELPING HAND – opslagsvær-
ker om kultur- og samfundsforhold, samt forskellige 
værktøjer med tips til skriftlig og mundtlig engelsk.

 NOTEBOOK – elevens personlige notesbog, der 
er tilgængelig overalt på portalerne.

 WEB 2.0 – elevopgaver, der skal løses ved hjælp 
af digitale redskaber. 

 PLANLÆGGEREN – en hjælp til læreren med 
årsplanlægningen.

”Et væld af temaer, undertemaer,
selvrettende grammatikopgaver og 
omfattende ekstramaterialer gør
denne fagportal alle pengene værd.“

Folkeskolen
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der, videoer, sange, m.m. Teksterne er indtalt af native 
speakers. Mål, delmål og evalueringsark er tilknyttet 
hvert undertema. 

 LIBRARY – et omfattende bibliotek med indhold fra 
temaforløbene samt et stort udvalg af ekstra ressour-
cer og frilæsningsbøger.

 GRAMMAR – en basisgrammatik med tilknyttede, 
selvrettende opgaver.

ENGELSK 5.-7. KL.

ENGELSK 0.-2. KL.

ENGELSK 8.-10. KL.

30 
dages

gratis
prøvelogin

 RESOURCES/A HELPING HAND – opslagsvær-
ker om kultur- og samfundsforhold, samt forskellige 
værktøjer med tips til skriftlig og mundtlig engelsk.

 NOTEBOOK – elevens personlige notesbog, der 
er tilgængelig overalt på portalerne.

 WEB 2.0 – elevopgaver, der skal løses ved hjælp 
af digitale redskaber. 

 PLANLÆGGEREN – en hjælp til læreren med 
årsplanlægningen.

”Et væld af temaer, undertemaer,
selvrettende grammatikopgaver og 
omfattende ekstramaterialer gør
denne fagportal alle pengene værd.“

Folkeskolen
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Underretning  
kræver  

overskUd

rapporteret

  TeksT: Maria Becher Trier og esBen chrisTensen  l   FoTo: PeTer helles
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En elev i klassen trives ikke. Det er tydeligt 
for Sonja Engsager. Men hun kan ikke helt 
sætte fingeren på, hvad der er galt. Først 
snakker hun med sit team. Hendes kolleger 
deler hendes bekymring. Så snakker hun 
med eleven og familien. 

»Det er det, der er sværest. De stille ele-
ver, som resignerer på undervisningen. Der 
bekymrer jeg mig om, hvad det handler om. 
Jeg kan være meget i tvivl. Barnet trives ikke. 
Men familien alarmerer mig ikke«, siger Sonja 
Engsager. 

Hun er lærer på Tre Falke Skolen på Fre-
deriksberg. Skolen har elever fra 7.-10. klasse. 
I de tre år, hun har været på skolen, har hun 
underrettet fire gange.  

»Det er lettere, hvis vi har en klar mis-
tanke om kriminalitet, alkohol eller stoffer. 
Så er det ikke svært, men med de stille elever 
i bedre fungerende familier kan det tage tid, 
før der virkelig sker en indsats«, siger Sonja 
Engsager. Hun har prøvet, at eleven selv har 
været med til at skrive underretningen.

PPR eller underretning 
Selv om Sonja Engsager kun fire gange har 
foretaget deciderede underretninger, føler hun 
sig som en meget opmærksom lærer. Men hun 
føler, at hun har mange værktøjer. En under-
retning er et af de sidste, hun vælger. 

»Med de stille elever kan det godt være, 
at vi skal have fat i Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning (PPR). Så prøver vi det, og ofte vil 

der i den forbindelse blive sat et familienet-
værk på. Så føler jeg, at jeg har reageret. Men 
jeg vil gerne være skarpere på, hvornår det 
er en indstilling til PPR, der er behov for, og 
hvornår det er en underretning, der er det 
rigtige at gøre«. 

Sonja Engsager føler en stor opbakning. 
På skolen er der tilknyttet en socialrådgiver, 
en teenagecoach og en relationspædagog. 

»Jeg har mange, jeg kan gribe fat i. Og det 
er godt, at de er på skolen. De bliver ansigter 
frem for en ’farlig’ person, som sidder på 
kommunen. Jeg bruger også muligheden for 
at stille uformelle spørgsmål eller opstille 
hypotetiske spørgsmål, for at de kan hjælpe 
mig til at afklare mine bekymringer«. 

Støtte fra ledelsen
Tre Falke Skolen er netop ved at udarbejde 
en guide. Og ledelsens opmærksomhed på 
underretninger og indstillinger er en stor 
hjælp i Sonja Engsagers arbejde.

»Jeg føler meget stor opbakning fra ledel-
sens side. Og det er nødvendigt, hvis man 
som lærer skal kunne klare sit arbejde. Det 
er en stor opgave at tage underretningsplig-
ten alvorligt. Og det tager tid fra klassen, når 
man fokuserer så meget på en enkelt elev. 
Jeg tager de første skridt, men på et tids-
punkt sender jeg sagen videre til ledelsen. 
Så fokuserer ledelsen på eleven, og jeg kan 
tage mig af trivslen i klassen«, siger Sonja 
Engsager. 

Sonja Engsager 
sætter stor pris på, 
at både en social-
rådgiver, en teen-
agecoach og en 
relationspædagog 
har deres gang på 
skolen. Det giver 
mulighed for at 
afklare bekymrin-
ger hurtigt. 

opmærksom ledelse og tid til  
bekymringer om elever gør, at lærer 
sonja engsager føler sig godt klædt 
på til at hjælpe pressede elever. 
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  En underretning er en besked til kommunen. 
Beskeden skal fortælle kommunen, at et barn 
eller en ung, som du kender gennem dit pro-
fessionelle virke, måske har behov for hjælp.

  Kommunen skal inden for 24 timer efter 
modtagelsen af underretningen vurdere, om 
der er behov for at iværksætte akutte foran-
staltninger.

  Kommunen skal orientere den, der under-
retter, om, hvorvidt underretningen har ført 

til en undersøgelse eller andre foranstalt-
ninger.

  Ved ny underretning, hvor der allerede er 
iværksat foranstaltning, skal kommunen 
genvurdere sagen.

  Kommunen skal orientere fagpersoner, der 
underretter, om, hvorvidt underretningen har 
ført til, at der er iværksat en undersøgelse 
eller foranstaltninger. 

Kilde: Socialstyrelsen

Syv ud af ti lærere  
kender ikke reglerne
Hvis du som fagperson har foretaget en under-
retning, har kommunen så pligt til at orientere dig 
om, hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller 
foranstaltning? (Det korrekte svar er ja).

32 procent ja
49 procent nej
20 procent ved ikke. 

Kilde: Ankestyrelsen

Sådan er reglerne for underretning

sådan Underretter dU Ledelsen er også en stor hjælp, hvis for-
ældre ikke umiddelbart er klar til at samar-
bejde om et barns trivsel. I sådanne tilfælde 
overtager ledelsen bekymringsmøder med 
familien, og Sonja Engsager fungerer kun som 
klasselærer. 

»Nogle gange tager ledelsen og måske 
socialrådgiveren bekymringsmøder med for-
ældrene. Så er jeg ikke med. På den måde kan 
jeg stadig have det løbende samarbejde med 
forældrene. Mit ansvar er at gøre opmærk-
som på problematikker, snakke med eleven 
og opsøge familien, og så skal jeg sende det 
videre, når jeg kan se, at det er uden for mine 
kompetencer«.

Ingen tilbagemelding
Ankestyrelsen har netop gennemført en 
undersøgelse, der viser, at seks ud af ti lærere 
oplever, at en underretning sjældent fører til 
noget. Sonja Engsager har også oplevet, at 
hun ikke fornemmer, at elevens vilkår ændrer 
sig efter en underretning. 

»Jeg har prøvet at ringe til en sagsbehand-
ler for at få skolepsykologen til at hjælpe en 
elev, men sagsbehandleren fortalte, at der var 
iværksat støtte, og så lod jeg den ligge. Men 
jeg har også prøvet at have en elev, hvor intet 
skete. I de tilfælde kontakter jeg ledelsen med 
jævne mellemrum og gør opmærksom på, at 
der ikke er sket nogen ændringer«. 

I oktober i fjor blev reglerne for under-
retning ændret, så kommunen skal orientere 
fagpersonen om, hvorvidt der er sat en under-
søgelse i gang eller ligefrem sat gang i en ind-
sats for eleven. Men ligesom syv ud af ti lærere 
kender Sonja Engsager ikke til de nye regler. 

»Men jeg har en fornemmelse af, at min 
ledelse får tilbagemeldingen. For nogle gange 
kommer de og fortæller noget eller svarer, når 
jeg spørger«, siger Sonja Engsager. 
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rapporteret

H vo r n å r ?
Du skal underrette, når du har 
en bekymring. Hvis du oplever 
et barn eller en ung med ændret 
kropssprog, afvigende adfærd, 
fysiske mærker eller markante 
humørsvingninger, så del din be-
kymring med en kollega, og lad 
tvivlen komme barnet til gode. 
Som fagperson har du pligt til at 
underrette, hvis du får kendskab 
til eller antager, at et barn har 
behov for hjælp.

Det er langt de færreste 
underretninger, der ender med 
tvangsanbringelse. Målet er at 
etablere målrettet hjælp i hjem-
met, så barnet kan få et godt liv 
sammen med mor og far. Du kan 
som fagperson fortsat være en 
vigtig person i barnets liv.

E n  u n d E r r E t n i n g  i  f E m  t r i n
Observér 
Hold øje med barnet og notér gerne, hvad 
du ser, og hvad du er bekymret for. Det gæl-
der i forhold til både barnet og forældrene.

Underret kommunen 
Tal med din leder eller kollegaer om dine observatio-
ner. Er der grundlag for bekymring, skal du som fag-
person med børnekontakt underrette kommunen. 

Involvér forældrene i din bekymring
Inddrag forældrene, så snart (og hvis) det giver mening. 
Du behøver ikke at have sikre beviser som fagperson 
– én bekymring kan være nok til at etablere et møde. 
På deldinbekymring.nu er der en forældreflyer, der kan 
hjælpe forældrene til at forstå, hvad en underretning 
indebærer.

Tilbagemelding fra kommunen
Som fagperson med børnekontakt bliver du nu af kom-
munen informeret om, hvorvidt din underretning fører 
til en indsats. Inden for seks dage skal du have en kvit-
tering af kommunen.

Vær fortsat opmærksom
Observér fortsat barnet, selvom kommunen allerede er 
underrettet. Hvis situationen ikke forbedres, så underret 
igen. Reagerer kommunen ikke, eller vurderer du, at den 
igangsatte foranstaltning ikke er tilstrækkelig, så har 
du mulighed for at rette henvendelse til Ankestyrelsen, 
som så vurderer, om kommunen gør det nødvendige.

Kilde: Deldinbekymring.nu
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Flere lærere  
underretter  
kommunen
Da Folkeskolen gennemførte en un-
dersøgelse i 2007, havde næsten 
halvdelen af lærerne aldrig under-
rettet til kommunen. I 2011 var det 
tal vokset til 60 procent. I dag har 
hele 86 procent af lærerne foreta-
get en underretning, viser Ankesty-
relsen og DLF’s nye undersøgelse.

»lærerne er blevet bevidSte 
om, at de kan gøre en Stor  
ForSkel For det enkelte barn. 
ogSå med de hiStorier, der har 
været Fremme i medierne«.
Bjørn Hansen 
Formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg i DLF

Tidskrævende bekymring
Hun gruer lidt for, hvor meget plads be-
kymringerne om eleverne får, når den nye 
arbejdstidslov og folkeskolereform bliver en 
realitet næste skoleår. Indtil videre vælger 
hun at tro på, at der bliver tid nok.  

»Det kræver tid og overskud at handle på 
bekymringer. I perioder med mange opga-
ver vil jeg være mindre tilbøjelig til at lytte 

til mine bekymringer. Hvis der skal skrues 
meget op for det faglige, vil der ikke være 
samme opmærksomhed på den her form for 
trivselsarbejde«. 
mbt@dlf.org
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Sonja Engsager vender ofte bekymringer 
med kolleger. Hun er opmærksom på, 
at læreres skærpede underretningspligt 
betyder, at hun skal handle, hvis hun er 
bekymret for et barns trivsel. 

86%
af lærerne har foretaget en underretning
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Michael Oxhøj havde en rædselsfuld barndom 
bag en flot facade – omgivelserne reagerede 
for sent og for lidt. Kort fortalt døde hans 
mor, og hans far kom i et nyt forhold, hvor 
der var massive overgreb og svigt.

Når Michael blev slået, var det som regel 
med knyttet hånd i baghovedet. Det er bare 
et af eksemplerne, han beretter om fra en 
barndom med vold og ydmygelser.

Michael blev også holdt ude af familiens 
indre og ydre sociale liv. Faderen og stedmode-
ren førte psykisk terror mod drengen. Han var 
indadvendt, angst og underernæret. I dag er 
han 23. Og er på overfladen en almindelig ung 
fyr i gang med at uddanne sig som socialrådgi-
ver. Han er nøgtern, når han fortæller om sin 
barndom, de grimme oplevelser og den hjælp, 
han kunne have fået. Men selvom han er af-
dæmpet, er indignationen ikke til at tage fejl 
af: Det er katastrofalt, at han ikke fik hjælp. At 
der ikke var nogen, som valgte at kæmpe for 
drengen. Da der blev reageret, var det for sent. 
I dag mener Michael, at et af hans problemer 
var, at han ikke lavede nok larm.

»Hvis jeg var løbet over og havde slået en 
anden, så var det blevet set. Men det gjorde 
jeg ikke, fordi jeg var nedbrudt, stille og 
bange. Skoledagen var de eneste seks timer i 
døgnet, hvor jeg kunne føle mig tryg, fordi jeg 
vidste, at min far og stedmor ikke var der. Det 
var stedet, jeg kunne slappe af, og min angst 
var ikke så synlig«, siger han.

Barnet taber
I dag har han ikke længere kontakt til sin far 
og stedmor, ligesom han har skiftet efter-

Lærerne skaL 
skrUe ned for 

foræLdre- 
beskytteLsen

»Jeg kommer fra et pænt miljø i Nordsjælland. Min far hav-
de en høj stilling, og min stedmor var også højtuddannet. 
Så der var ikke nogen grund til at tro, at jeg blev svigtet«, 
siger Michael Oxhøj.

70 procent af lærerne  
er bekymrede for at  

miste forældrenes tillid.  
Men forholdet til barnet 

bør veje tungest, siger  
Michael Oxhøj. Han er nu 

på den anden side af en 
forfærdelig barndom.

rapporteret

  TeksT: esBen chrisTensen og 
Maria Becher Trier.

FoTo: PeTer helles

»det er godt, at Flere underretter. 
nu handler det om Sammen at  
Finde ud aF, præciS hvad den gode 
underretning er«.
Jane Findahl 
Formand for KL’s børne- og kulturudvalg
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om undersøgelsen
Som en del af kampagnen »Del din 
bekymring« har Ankestyrelsen i sam-
arbejde med Danmarks Lærerforening 
undersøgt, hvordan lærerne forholder 
sig til underretninger. 208 lærere har 
svaret. 

Læs mere på deldinbekymring.dk
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lærerne er den  
faggruppe, der  
har mindst tillid  
til kommunerne
»Jeg har ikke tillid til, at kom-
munen tager tilstrækkelig hånd 
om problemerne« (procenterne 
viser, hvem der svarer bekræf-
tende på spørgsmålet).

Kilde: Ankestyrelsen

l æ r e r

S u n d h e d S p l e j e r S k e

t a n d l æ g eS o C i a l p æ d a g o g

navn. Han har lagt afstand til barndommen, 
men forsøger via foredrag og ved at fortælle 
om at blive svigtet i en velstillet familie at 
hjælpe andre børn, der i dag bliver udsat for 
svigt af tilsyneladende stærke forældre.

»I Brønderslev-sagen var det tydeligt, at 
de materielle omstændigheder var fuldkom-
men ramponerede. Men i Nordsjælland er 
der pæne biler og flotte huse. Så det er mere 
usynligt, men jeg tror, at svigtet er lige så ud-
bredt. Det har bare en anden form«, fortæller 
han.

70 procent af lærerne har i en undersøgel-
se foretaget af Ankestyrelsen og DLF svaret, 
at de i forbindelse med en underretning er 
bekymrede for at miste familiens tillid.

»Det er en underlig ting det med at være 
så forældrebeskyttende. Det kan godt være, 
at det er mest belejligt og nemmest for kom-
munen og forældrene, men det er barnet, der 
taber«, siger Michael Oxhøj.

»Hvordan går det?«
Når han ser tilbage på sin egen barndom, står 
det helt klart, at der manglede nogen, der 
satte sig ned stille og roligt og spurgte ham, 
hvordan han havde det.

»Der er mange, der har spurgt mig: Hvorfor 
er der ikke nogen, der har opdaget det? Og det 
korte svar er: Hvis der bare var én, der havde 
spurgt mig, hvordan jeg havde det, så var 
det blevet opdaget ti år tidligere. Hvis der var 
nogen, der havde trukket mig til side og på et 
par minutter havde skabt en god stemning, så 
havde de fået det at vide«, siger han.

Fire ud af ti lærere siger, at det ville hjælpe 
på deres arbejde med at underrette, hvis de 
fik bedre værktøjer til »den svære forældre-
samtale« – men Michael Oxhøj mener ikke, at 
det behøver at være så svært.

»Jeg tror, at det her er mere simpelt, end 

folk tror, det er. Man skal jo ikke starte med 
at spørge: Bliver du udsat for overgreb? Men 
spørge: Hvordan går det, eller hvordan har 
du det? Folk får tillid til en person, der inte-
resserer sig for dem«, siger Michael Oxhøj.

Lær eleverne at tale om det
Ud over at lærerne skal opsøge og være 
opmærksomme på, hvordan eleverne har det, 
så mener Michael Oxhøj, at elever skal klædes 
bedre på. 

»Min historie viser jo, at det foregår alle 
steder. Hvis man lærer børnene at tale om 
tingene, at bryde tabuer og har temauger om 
det, gør det måske, at det vil være lettere for 
dem at tale om«, siger Michael Oxhøj.

I hans sag kom der en underretning i slut-
ningen af 7. klasse. Forældrene reagerede ved 
at flytte ham til en kostskole i en anden kom-
mune, hvor forholdet til forældrene igen blev 
prioriteret. Michael siger i dag, at han ville 
have ønsket, at nogen havde valgt at kæmpe 
for ham – for at redde ham og dermed undgå 
menneskelig smerte. Men for ham er det også 
meningsfyldt rent samfundsøkonomisk.

»Hvis man ser iskoldt på det, så sparer det 
penge at opdage det før, så man kan sætte ind 
med en billigere og lettere foranstaltning«. 
esc@dlf.org 
mbt@dlf.org

mange har 
Spurgt mig: 
hvorFor  
er der ingen, 
der har  
opdaget det?

82%

54%

73%
74%

Michael Oxhøj har skiftet navn og har i dag ikke kontakt til sin 
far og stedmor. Berlingske har skrevet et langt portræt af ham 
blandt andet på baggrund af sagsakterne fra hans barndom. 
Avisen forelagde artiklen for Michaels far og stedmor, der ikke 
ønskede at kommentere.

Læs mere om Michaels historie på mipox.blogspot.dk
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  Seks ud af ti lærere oplever sjældent, at 
der sker noget, når de underretter. Tror du, 
at det tal bliver mindre med den nye lov?
 »Ja, bestemt. Ude i kommunerne er man på 
en helt anden måde tvunget til at samar-
bejde om at håndtere underretningerne. I 
kommunerne vil man gerne have tidlige un-
derretninger, fordi det er der, man kan gøre 
en indsats, inden problemerne bliver store. 
Det skal de, der sidder på familieafdelinger-
ne, være gode til at fortælle lærerne om. Man 
skal finde sammen i fora, hvor man kan dis-
kutere, hvad den gode underretning er«.

  Kan du forstå, at man bliver forbeholden 
over for at underrette, når man oplever, at 
der sjældent sker noget?
 »Den her undersøgelse er foretaget, tre må-
neder efter at loven blev indført. Når man får 
diskuteret de nye måder at arbejde på, så bli-
ver det bedre – det skal det. Loven er et 
værktøj, men den gør det ikke alene«.

  Syv ud af ti lærere ved ikke, at kommunen 
skal give en tilbagemelding på en under-
retning. Er det godt nok?  
 »Det er selvfølgelig et fælles ansvar. Der er 
ingen tvivl om, at de nye regler skal formidles 
ordentligt. Både fra forvaltningens og skolele-
dernes side. Men som lærer har man altså 
selv pligt til at orientere sig, når der kommer 
lovændringer. De nye regler kan findes på alle 
kommunernes hjemmesider«. 

  Men er det nok, at det står på kommunens 
hjemmeside?
 »Nej, det er ikke nok, at reglerne står på 
hjemmesiden, de skal også formidles ordent-
ligt af forvaltningen, skolelederne og meget 
gerne fra de medarbejdere på området, som 
arbejder med børnesagerne«.

  Men du mener, at det er lærernes eget  
ansvar at have styr på lovændringer?
 »Medarbejdere er altid forpligtet til at sætte 
sig ind i nye regler. Når man arbejder med 

børns trivsel, har man et særligt ansvar. Men 
kommunen skal selvfølgelig gøre alt for, at alle 
medarbejdere har viden om det«. 

  Hvad kan kommunerne gøre?
 »Vi skal bruge den nye lovgivning, så det bli-
ver bedst for børnene, det har vi alle et fælles 
ansvar for. Det giver god mening. Familieaf-
delingen kan nu orientere om, hvad det er for 
en type foranstaltning, der er planlagt, og 
hvor længe den skal stå på. Så kan den en-
kelte lærer være med til at støtte barnet un-
der udøvelse af sit arbejde«. 

  Hvad kommer de nye regler på sigt til at 
betyde for sårbare børn?
 »Det er godt, at flere underretter. Nu handler det 
om sammen at finde ud af, hvordan man foreta-
ger den gode underretning. Jeg er selv socialråd-
giver. Jeg ved, det er vigtigt at få en underretning 
tidligt i forløbet. Det er altid sværere at gøre no-
get, når problemerne er eskaleret«. 

mbt@dlf.org

MARIA BEcHER TRIER Og ESBEN cHRISTENSEN SPøRgeR        FORMAND FOR KL’S BøRNE- Og KULTURUDVALg JANE FINDAHL SVaReR 

Lærerne har selv en del af ansvaret for at kende til nye regler om underretning, lyder det fra Jane Findahl fra KL.

»Medarbejdere er altid forpligtet  
til at sætte sig ind i nye regler«

foto: lars lindskov

lærere forventer  
ikke tilbagemelding
64 procent af lærerne, der har foretaget en 
underretning, siden de nye regler blev indført 
i oktober sidste år, ved ikke, at kommunen har 
pligt til at orientere om, hvorvidt der er iværk-
sat en undersøgelse eller en foranstaltning. 

KommunEn Har pligt  
til at oriEntErE: 

36%
KommunEn Har pligt  

til at oriEntErE: 

64%ja

n e j

   

rapporteret

Fronter er med F ligesom forenkling og forandring. 
Én indgang til alle giver hurtigt overblik. 
Fronter er fremtidens platform til læring!

Kontakt Fronter: 70 23 85 95 - kontakt@fronter.com - fronter.dk

Fronter:
•	 er	den	mest	udbredte	læringsplatform	i	Norden
•	 anvendes	af 	mere	end	100.000	lærere
•	 har	udviklet	værktøjer	til	læring	i	15	år	
•	 ejes	af 	Pearson	–	verdens	førende	læringsvirksomhed

Fremtidens skole 
-har brug for overblik og for enkelthed. 
Skolen har brug for at alle og enhver 
trives. Brug for én enkelt adgang til at 
planlægge,	holde	møder,	undervise,	
klage, græde, glæde sig, diskutere og 
håndtere	den	vanskelige	samtale.	Skolen	
har kort sagt brug for et system, der 
forstår	og	fremmer	menneskers	ønske	
om	at	gøre	deres	yderste	for	at	skabe	
de bedste rammer for den enkelte elev. 

Oplev  Fronter på 
Skolemessen

9.-10. April, Århus 

Læs mere på Fronter.dk
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iXplore: Fem digitale systemer
iXplore består af iXplore Natur/teknik, iXplore Geografi, 

iXplore Biologi og iXplore Fysik/kemi – i alt 15 websites. 

Fra sommer 2014 udgives også det seneste skud på

stammen, iXplore Matematik. 

Med iXplore får du adgang til:
•  Interaktive systemer med kernestof

•  Opgaver, aktiviteter, quizzer og adaptive test

•  Oplæsning af tekst, animationer, videoer og leksika

•  Notefunktion, logbog og kommunikationsmodul

•  Lærervejledninger og evalueringsmoduler

•  Fællesfaglige forløb til geografi, biologi og fysik/kemi.

Gratis prøveabonnement
Bestil en måneds gratis prøveabonnement på www.goforlag.dk/prøveabonnement.

Mød os på Skolemessen i Aarhus d. 8.-9. april. Vi holder til på stand 22 og står 
klar til at vise dig bl.a. Xplore og iXplore.

www.goforlag.dk

iXplore kan bruges 

på iwb, pc, mac, iPad, 

 Android-tablets og 

smartphones.
Anmelderne skriver:

“Der er rigtig mange fælles indgange til at arbejde 

sammen om naturfag lige temaer, som kan danne 

grobund for en helhedsfor ståelse af den verden, vi 

lever i. Stor ros til GO Forlag for at integrere den del 

i alle Xplore- systemerne.” 

OLE HAUBO CHRISTENSEN, FOLKESKOLEN 

“I forlængelse af det høje niveau er det positivt 

at se en lærebog, hvor man ikke er bange for 

at  benytte faglige termer, korrekte diagrammer 

og tegn og fremmedord, der efter min mening 

 hænger uløseligt sammen med en faglig høj og 

udbytterig undervisning i fysik/kemi.”

LARS HØJBJERG NIELSEN, FOLKESKOLEN

“Xplore prøver at nå vidt omkring, men  spreder 

sig aldrig over for  meget. Forfatterne har efter min 

 mening  mestret kunsten at begrænse sig uden at gå 

på kompromis med  kvalitet.” 

SØREN NØRGAARD MEINERT, KASKELOT

“Xplore. Alene ordet smager af  nysgerrighed.” 

BO JENSEN, FOLKESKOLEN

 

Xplore og iXplore er en helt ny generation af trykte og digitale 
systemer til natur/teknik,  geografi,  biologi og fysik/kemi. Du 
 får adgang til komplette læremidler, der sikrer progression, 
sammenhæng og tværfaglighed i naturfagsundervis ningen fra 
1.-9. klasse. Systemerne kan bruges alene eller hver for sig.

Læs mere og bestil gennemsyns eksemplarer 
på www.goforlag.dk

Xplore          Natur· teknik 3

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 3Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 2 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 2 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 2Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 4

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse? Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 5 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 5 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 5Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 6
Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 6Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 1

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse?

Geografi 7

Xplore      Geografi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 6 0 4 1

ISBN 978-87-7702-604-1

Fysik · kemi 7

Xplore      Fysik · kem
i 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

NY

NY

Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

Ny

Ny

Geografi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Fysik · kemi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst Geografi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

NY

NY

Fysik · kemi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik·kemi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Fysik·kemi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

Check bagsidetekst

NY ISBN

Tag med på opdagelseXplore og iXplore
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iXplore: Fem digitale systemer
iXplore består af iXplore Natur/teknik, iXplore Geografi, 

iXplore Biologi og iXplore Fysik/kemi – i alt 15 websites. 

Fra sommer 2014 udgives også det seneste skud på

stammen, iXplore Matematik. 

Med iXplore får du adgang til:
•  Interaktive systemer med kernestof

•  Opgaver, aktiviteter, quizzer og adaptive test

•  Oplæsning af tekst, animationer, videoer og leksika

•  Notefunktion, logbog og kommunikationsmodul

•  Lærervejledninger og evalueringsmoduler

•  Fællesfaglige forløb til geografi, biologi og fysik/kemi.

Gratis prøveabonnement
Bestil en måneds gratis prøveabonnement på www.goforlag.dk/prøveabonnement.

Mød os på Skolemessen i Aarhus d. 8.-9. april. Vi holder til på stand 22 og står 
klar til at vise dig bl.a. Xplore og iXplore.

www.goforlag.dk

iXplore kan bruges 

på iwb, pc, mac, iPad, 

 Android-tablets og 

smartphones.
Anmelderne skriver:

“Der er rigtig mange fælles indgange til at arbejde 

sammen om naturfag lige temaer, som kan danne 

grobund for en helhedsfor ståelse af den verden, vi 

lever i. Stor ros til GO Forlag for at integrere den del 

i alle Xplore- systemerne.” 

OLE HAUBO CHRISTENSEN, FOLKESKOLEN 

“I forlængelse af det høje niveau er det positivt 

at se en lærebog, hvor man ikke er bange for 

at  benytte faglige termer, korrekte diagrammer 

og tegn og fremmedord, der efter min mening 

 hænger uløseligt sammen med en faglig høj og 

udbytterig undervisning i fysik/kemi.”

LARS HØJBJERG NIELSEN, FOLKESKOLEN

“Xplore prøver at nå vidt omkring, men  spreder 

sig aldrig over for  meget. Forfatterne har efter min 

 mening  mestret kunsten at begrænse sig uden at gå 

på kompromis med  kvalitet.” 

SØREN NØRGAARD MEINERT, KASKELOT

“Xplore. Alene ordet smager af  nysgerrighed.” 

BO JENSEN, FOLKESKOLEN

 

Xplore og iXplore er en helt ny generation af trykte og digitale 
systemer til natur/teknik,  geografi,  biologi og fysik/kemi. Du 
 får adgang til komplette læremidler, der sikrer progression, 
sammenhæng og tværfaglighed i naturfagsundervis ningen fra 
1.-9. klasse. Systemerne kan bruges alene eller hver for sig.

Læs mere og bestil gennemsyns eksemplarer 
på www.goforlag.dk

Xplore          Natur· teknik 3

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 3Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 2 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 2 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 2Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 4

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse? Xplore          Natur· teknik 1

Xplore

Xplore   er et naturfagssystem til 1.-6 klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi  

og geografi.

Xplore   Natur/teknik 5 består af 

- en elevbog 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver 

- en e-bog med lyd, animationer, videoer, mv. 

Xplore   Natur/teknik 5 Elevbog indeholder fem kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-736-9

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 6 9

ISBN 978-87-7702-736-9

Natur·teknik 5Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Xplore          Natur· teknik 6

Xplore

Xplore   er fire naturfagssystemer til 1.- 6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse i biologi, fysik/kemi og 

geografi.

Xplore   Natur/teknik 3 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og kopiark 

- digitale læremidler. 

Xplore   Natur/teknik 3 Elevbog indeholder xx kapitler. 

Hvert kapitel er inddelt i tre faser: 

- en motiverende indledning der åbner op for elevers forforståelse 

- en fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og opgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-787-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 8 7 1

ISBN 978-87-7702-787-1

Natur·teknik 6Xplore
ELEVBOG

NY

NY

Natur·teknik 1

Xplore      Natur· teknik 1

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Rygtykkelse?

Geografi 7

Xplore      Geografi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med biologi og 

fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 6 0 4 1

ISBN 978-87-7702-604-1

Fysik · kemi 7

Xplore      Fysik · kem
i 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

NY

NY

Biologi 7

Xplore      Biologi 7

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 7 Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med Biologi og 

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

Ny

Ny

Geografi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Fysik · kemi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til 7.-9. klasse i biologi, geografi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne indeholder fælles emner så de tre fag kan arbejde sammen, men  

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Biologi 7 Elevbog indeholder syv kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst Geografi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Geografi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

NY

NY

Fysik · kemi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 1.-6. klasse i natur/teknik og til 7.-9. klasse 

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

Naturfagssystemerne til 7.-9. klasse indeholder fælles emner så de tre fag kan  

arbejde sammen, men systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Fysik·kemi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

- en e-bog med lyd, videoer, supplerende materialer, adaptive test mv. 

Xplore   Fysik·kemi 9  Elevbog indeholder seks kapitler. Heraf er tre kapitler fællesemner med geografi og 

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

9 7 8 8 7 7 7 0 2 7 3 2 1

ISBN 978-87-7702-732-1

Check bagsidetekst

NY ISBN

Tag med på opdagelseXplore og iXplore
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Udkig fra historiekanon er en serie til 3.-9. klasse. 
Den tager afsæt i de 29 begivenheder, som udgør 
kanon for faget historie. Efter et kort resumé af kanon-
punkterne undersøges skelsættende begivenheder, 
der foregik på samme tid i Europa såvel som i andre 
verdens dele. Bøgerne er alle rigt illustrerede.

Serien består nu af 9 bøger. Bestil dem på alinea.dk.

 Kort resumé af kanonpunkterne

 På udkig til Europa

 Udkig til den øvrige verdenshistorie

GRATIS lærerguide på alinea.dk

Hele serien 
er nu komplet

7.-9. kl. 7.-9. kl. 5.-6. kl. 5.-6. kl. 3.-4. kl. 3.-4. kl.7.-9. kl.

7.-9. kl.

7.-9. kl.

Mød os  
på Skolemessen  

i Aarhus

Læs om de spændende 
foredrag m.m. på  
alinea.dk/messer
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Udkig fra historiekanon er en serie til 3.-9. klasse. 
Den tager afsæt i de 29 begivenheder, som udgør 
kanon for faget historie. Efter et kort resumé af kanon-
punkterne undersøges skelsættende begivenheder, 
der foregik på samme tid i Europa såvel som i andre 
verdens dele. Bøgerne er alle rigt illustrerede.

Serien består nu af 9 bøger. Bestil dem på alinea.dk.

 Kort resumé af kanonpunkterne

 På udkig til Europa

 Udkig til den øvrige verdenshistorie

GRATIS lærerguide på alinea.dk

Hele serien 
er nu komplet

7.-9. kl. 7.-9. kl. 5.-6. kl. 5.-6. kl. 3.-4. kl. 3.-4. kl.7.-9. kl.

7.-9. kl.

7.-9. kl.

Mød os  
på Skolemessen  

i Aarhus

Læs om de spændende 
foredrag m.m. på  
alinea.dk/messer

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

og dele viden, råd og  
billeder.

På skolen brugte vi Photo Story til en sprogdag 
for 8.-klasserne, hvor franskeleverne arbejdede 
på fransk (første år), elever, der er fritaget for 
tysk eller engelsk, på engelsk eller dansk og 
resten på tysk (andet år). Selvom Photo Story 
efterhånden er et gammelt program til billedfor-
tællinger, kan jeg lide at bruge det, fordi det er 
så enkelt at gå til teknisk set, og elevernes fokus 
kan derfor være på gode billeder og deres sprog-
lige præsentation. 

På fransk, tysk, engelsk eller dansk skulle 
8.-klasserne altså lave tableaux vivants ud fra 
franske, tyske, engelske eller danske kunstbil-
leder.

Det kræver god fornemmelse for billedana-
lyse og -fortolkning, men er også en god mulig-
hed for at bruge det valgte sprog og fantasien 
ved at finde sin egen historie bag et maleri eller 
kunstfoto.

Læringsmål: 
  genopfriske eller opnå kendskab til Photo 

Story og dets muligheder,
  producere en tysk og fransk (eller engelsk/

dansk) fortælling i et enkelt sprog såvel 
mundtligt som skriftligt,

  via billedanalyse skabe sin egen historie ud fra 
et valgt kunstbillede.

Man tager: lærernes og skolens kunstbil-
ledsamling af plakater og postkort af tyske, 
franske, engelsk og danske kunstnere, elever-
nes mobiltelefoner, reserverer computere med 
mulighed for indtaling, har nøglen til kostume-
rummet, ordbøger og masser af indgydelse af 
mod, når produktionen af sprog bliver en stor 
overvindelse.
Tid: Syv lektioner, heraf en til intro, fem til ar-
bejdet med billedfortælling, en til fremvisning af 
alle tableaux vivants.
Lærerresurser: En fransklærer, to tysklærere, 
en lærer til elever, der ikke har fransk eller tysk. 
De deltagende lærere er desuden også dansk- 
og engelsklærere samt it-vejleder.

Introduktionen
Først viste jeg som inspiration et fint eksempel 
på et tableau vivant ud fra »Udslidt« fra en 3. 
klasse på Nøvling Skoles hjemmeside.

Så var alle med på, hvad tableaux vi-
vants går ud på, de skulle altså leven-
degøre et billede.

Dernæst opridsede jeg kra-
vene til deres tableaux vivants 
og gennemgik kort Photo Storys 
muligheder.

Arbejdet
Eleverne blev nu sluppet løs med bil-
leder, kameraer, sprog, kostumer og com-
putere. Faglærerne var omkring dem med hjælp 
og støtte, hvis udfordringerne var for store, og 
for at sikre, at der kom historier ud af arbejdet.

Kravene til eleverne:
  I må arbejde i grupper på to-tre-fire.
  Vælg et billede (lærerne har fundet forslag), 

lav en kort analyse, og fortolk jer frem til en 

god historie, der leder frem til situationen på 
billedet. Beskriv handlingen i grove træk på 
fransk, tysk, engelsk eller dansk.

  Find kostumer så tæt på motivet som muligt.
  Tag billeder af handlingen på passende steder.
  Skriv historien i Photo Story: Indtal replikker 

eller en beskrivelse til hvert billede på fransk. 
Skriv tekster med titel og beskrivende kom-
mentarer samt rulletekster. Rediger billederne 
med hensyn til zoom, tidsinterval, overgange 
og effekter.

  Det valgte billede skal være slutscenen. Even-
tuelt kan musik tilføjes.

  Husk at lave projektet til færdigt produkt. 
Gem på klassedrevet eller på din egen com-
puter.

  Vis jeres tableaux vivants i klassen. Jeres læ-
rer og holdkammerater kommenterer, hvad der 
er gået godt, har været en udfordring, og hvad 
man skal huske til næste gang. 

 Undervejs oplevede vi heldigvis meget få 
tekniske problemer, så alle kunne få 

lagt tale på historien.

Fremlæggelsen
Rigtig mange var blufærdige over 
for at skulle vise, hvad de kan 

sige på fremmedsprog, men de 
blomstrede op, som fremlæggel-

serne skred frem, med mange aner-
kendende kommentarer til deres løsninger 

af opgaven.
Der blev produceret sprog, og så har vi ikke 

været hårde med at slå ned på fejlene, for vi 
ønsker, at eleverne fortsat tør tale frit på deres 
fremmedsprog. Men det er klart, at faglærerne 
kan gribe elevteksterne her og arbejde fremad-
rettet med det, der skal forbedres.  
folkeskolen@dlf.org 

»Yvonne et Christine, Pierre-Auguste Renoir« hedder denne video fra skole-
tube.dk – et eksempel på resultatet af arbejdet med tableaux vivants.

TEkST 
Helle Boelt Hindsgaul 
LÆRER, 
ØSTERBYSkOLEN

Tableaux vivants – it i sprogundervisningen
et program, der er enkelt at  
gå til med billedfortællinger, gør, 
at eleverne fokuserer på gode 
præsentationer.
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KroniK
nils wedel
lærer 

lasseledelse handler om lærerens evne og 
vilje til at skabe den bæredygtige relation 
til eleverne. En relation, der skal bygge på, 
at læreren i relationen tydeligt demonstre-
rer strukturer for undervisningen og for 
rammerne omkring elevgruppen. Ligeledes 
er det vigtigt, at læreren i relationen viser 
elevgruppen som et hele og den enkelte elev, 
at han/hun gerne vil relationen og gerne vil 
undervisningen og kommunikationen i sin 
form af interaktionen i klasserummet såvel 
mellem lærer og elev som mellem elev og 
elev. 

I arbejdet med klasseledelse er der, ud 
over ovenstående og et stort fokus på ud-
vikling af elevernes relationskompetence, et 
andet centralt evidensbaseret element, som 
jeg også har oplevet som essentielt i min man-
geårige praksis som lærer.

Det handler om elevernes fællesskab eller 
subkulturer. Fællesskabet har helt afgørende 
betydning for den enkelte elevs identitetsdan-
nelse og udvikling. 

Fællesskabet er helt centralt 
for den enkelte elev, for at han/
hun kan skabe og opretholde 
sin komfortzone i klasserum-
met, hvorfor eleverne vil søge 
fællesskabet og i vid udstræk-
ning agere i overensstemmelse 
med ønsket om at fastholde og 
styrke deres position heri.

For at være en del af fællesskabet er det 
en forudsætning, at man gør sig selv til en 
meningsfuld adressat i forhold til kommuni-
kationen i systemet. Det er en forudsætning, 
at man mestrer den kommunikation, de me-
dier og de roller, som skaber systemets opret-
holdelsesdrift. Dette betyder, at eleverne, for 
at være en del af det sociale system som klas-
sefællesskabet er, må kunne agere inden for 
rammerne med hensyn til kommunikationen 
i systemet. Her opfattes kommunikation som 
både det udtalte, det nonverbale og de hand-
linger, den enkelte udfører, og de signaler, 
den enkelte udsender. 

At kunne læse elevgruppen
I praksis betyder dette, at overtøj indendørs, 
opposition til lærergruppe eller enkelte 
lærere, brug af kasketter og andre kultursym-
boler, støjende adfærd, hvor man signalerer 
afstandtagen fra enkelte eller alle aktiviteter 

i undervisningen med mere alle kan ses som 
del af et kulturfællesskab, der bidrager til at 
skabe den meningsfulde adresse i fællesska-
bet rent kommunikativt for den enkelte elev.

Når en lærer går ind i 9.b, hvilket i denne 
kontekst er en fiktiv elevgruppe, er det en for-
udsætning, at læreren er i stand til at læse elev-
gruppen. At se, hvilke fællesskabsindikatorer og 
subkulturer der eksisterer blandt eleverne, og 
som binder elevgruppen sammen som socialt 
system, og som afgør, om den enkelte elev er 
inkluderet i eller ekskluderet af fællesskabet. 
Disse faktorer – i forhold til den sociale inklu-
sion – er helt afgørende for den enkelte elev og 
noget, som denne vil bruge mange resurser på 
at leve op til for at opnå den solidariske aner-
kendelse af de andre aktører i fællesskabet. 

Lærerens udfordring bliver altså ikke alene 
at udvise motivation, tydelige strukturer og 
positiv relationsdannelse, men også at aflæse 
fællesskabets kommunikation, medier og rol-
ler. I forlængelse heraf må læreren udvikle sit 
didaktiske og personlige møde med elevgrup-
pen på en sådan måde, at dette matcher eller 
overruler reglerne og styrken heraf i elevfæl-
lesskabet eller subkulturerne i elevgruppen. 

Læreren og tre autoritetsbegreber
Elevernes fællesskab kan have substans af en 
særlig dresscode, en særlig adfærd over for 

Lærerens evne og vilje til at skabe den bæredygtige relation til eleverne er  
afgørende for god klasseledelse. Elevernes fællesskab, subkultur og kommunikation 

er vigtige faktorer for læreren, der må agere i en kompleks rolle.

Klasseledelse, elevkulturer  
og lærerkompetencer
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Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

en, flere eller alle lærere, opfattelse af egen 
adfærd og rimelighed heraf. Alle faktorer, 
der i høj grad både kan styrke den kommuni-
kation mellem lærer og elever, som under-
visningen består af, og være en hindring for 
dennes succes. 

Lærerens rolle er altså meget 
kompleks, og klasseledelsens 
form og indhold kan ikke læg-
ges i systemer eller beskrives 
som en færdig og stringent me-
tode, men snarere som en kom-
petence hos lærerne og som en 
tilgang til mødet med elevgrup-
pen og den enkelte elev. 

Professor Lars Qvortrup, Aalborg Uni-
versitet, beskriver i en artikel i Dagbladet 
Information lærerens autoritet i folkeskolen 
i dag. I denne beskrivelse opdeler Qvortrup 
autoritetsbegrebet i tre dele; den strukturelle 
autoritet, den faglige autoritet og den person-
lige autoritet. Denne tredeling af autoritets-
begrebet er særdeles relevant at bringe i spil 
i tilknytning til ovenstående refleksioner om 
klasseledelse i den danske folkeskole i dag.

Den strukturelle autoritet er udtryk for, at 
læreren automatisk har autoritet, fordi han/
hun er lærer. Altså en autoritet, der er mellem 
lærer og elev, før mødet mellem dem endsige 
har fundet sted – alene i kraft af lærerens rolle 
som lærer. Den faglige autoritet bygger på 
lærerens kompetencer og faglighed i mødet 
med eleverne. Den personlige autoritet bygger 
på lærerens evne til at håndtere mødet med 
tydeliggørelse af sig selv i sin position.

På baggrund af ovenstående er det min 
påstand, at klasseledelse i folkeskolen i dag 
handler om lærerens kompetencer i forhold 
til at læse klassen, han/hun møder, i de skif-
tende sammenhænge han/hun møder klassen 
i, og lærerens evne til at matche eleverne i 
disse situationer. Idet jeg bruger begrebet 
matche, mener jeg ikke, at læreren skal iklæ-
de sig kasket og gå i Converse-sko og lignende, 
men derimod træde ind i mødet med solid 

faglig og personlig autoritet, der tydeligt viser 
vejen for rammer og aktiviteter i læringsmil-
jøet og ikke efterlader tvivl om, hvem det er, 
der sætter dagsordenen.

At lærerens kompetence til at skabe og 
styrke sin egen relation til eleverne og til at 
styrke elevernes relationskompetence gene-
relt er essentielt.

At læreren får sat fokus på fællesskabets 
og subkulturernes betydning for elevernes 
adfærd og samtidig erkender den strukturelle 
autoritets utilstrækkelighed, er essentielt.

At læreren er bevidst om betydningen af 
sin faglige og personlige autoritet i mødet 
med den enkelte elev og den enkelte elev-
gruppe, er essentielt. 

Det er i dette spændingsfelt, vejen til den 
virksomme klasseledelse findes. 

Nils Wedel har været lærer i 24 år, blandt andet 
på Mørkhøj Skole. Han er PD i social- og special-
pædagogik og er nu specialestuderende i pæda-
gogisk sociologi ved Aarhus Universitet.

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

debatteret

Aftaler rimer  
på ansvar

I skrivende stund er der indgået lokale ar-
bejdstidsaftaler i 21 kommuner, og foreløbigt 
30 procent af skoleeleverne vil have lærere, 
der arbejder i en aftalt ramme. Det er glæde-
ligt, at så mange kommuner har set mulighe-
derne i at indgå aftale. Hvis skolereformen 
skal godt fra land, så skal der sættes tryk på 
samarbejdet. Det vil en lokal aftale fremme – 
det ser vi allerede. Men der er stadig mange 
kommuner, som holder fast i den opfattelse, 
at »aftaler indsnævrer ledelsesretten«, og 
dermed indskrænker det ledernes mulighe-
der for at lede. Det er ganske enkelt forkert. 
Fokus er forkert, det handler nemlig om 
ansvar og om at skabe engagement.

Alle lærere er drevet af ambitionen om at 
nå så langt som muligt med de elever, man 
har ansvaret for. Hvad sker der med ansvaret, 
når medarbejdere får meldingen: »Nu skal 
der ledelse til – væk med selvbestemmelse og 
selvstændig, professionel prioritering«? Der 
sker det, at man trækker sig mere i baggrun-
den og lader mere af ansvaret ligge. Og der 
er brug for det stik modsatte, hvis eleverne 
skal nå længere. Der er brug for at trække i 
samme retning i fællesskab. Det forhold er 
der flere og flere kommuner og ledere, der 
får øjnene op for. 

De seneste to års begivenheder på under-
visningsområdet bør aldrig blive glemt! Det 
er langtfra det samme, som at vi ikke skal 
videre – for det skal vi! Vi kan blot håbe, at 
flere vælger samarbejdsvejen og lægger kon-
fliktretorikken på hylden. Hvis skolereformen 
skal godt i gang, er det på høje tid. Det er helt 

uforståeligt, at man som arbejdsgiver ikke sat-
ser mere på at finde fælles løsninger i stedet 
for at fortsætte konflikten. Som eksempelvis 
viceborgmesteren i Halsnæs, der for nylig bad 
kredsen om at holde kæft, rette ind og tage 
ansvar. Det er tre uforenelige størrelser – at 
holde kæft, rette ind og tage ansvar kan i 
sagens natur ikke lade sig gøre på samme tid. 
Skoleudvikling og positive forandringer ska-
bes af viden, gode ideer og engagement. Ved 
at medarbejderne tager et professionelt an-
svar. Det kommer ikke af sig selv, og det kom-
mer slet ikke, så længe arbejdsgiverne opret-
holder konfliktretorikken. Drop den og tag 
ansvar! Det har skolen og eleverne fortjent, 
og det har mange kommuner forstået. 
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 Det er helt 
uforståeligt, at 
man som arbejds-
giver ikke satser 
mere på at finde 
fælles løsninger i 
stedet for at fort-
sætte konflikten.

}  Den halvdannede Qvortrup

Josephine og Sigge Kaldan: 
»Lars Qvortrup skriver en kronik 
om reformen i Folkeskolen num-
mer 6/2014. Han er professor 
på et laboratorium for forsk-
ningsbaseret skoleudvikling og 
pædagogisk praksis. Fint skal det 
være, når bevillingerne skal hjem. 
Som indledning tillægger han 
reformkritikerne et dannelsessyn, 
der allerede blev latterliggjort 
i Salmonsens Leksikon 1916. 
Dannelse skulle være finkultur 
blandet op med småborger-
lighed, og det påstod nogen 
ganske rigtigt i sidste halvdel af 
1800-tallet, men bestemt ikke 
i 1970’erne, som Qvortrup på-
står. Op imod det sætter han et 
andet dannelsesideal, at kunne 
læse og skrive, lave regnskaber 
eller kunne pudse en mur. For at 
legitimere denne færdighedernes 
dannelse kalder han Humboldt 
til vidne. Humboldt, der ganske 
vist mente, at universitetet skulle 
uddanne borgere, der kunne være 
nyttige for enevoldsfyrsten, men 
som forudsatte uddannelsernes 
frihed, der ligesom Grundtvig 
ikke kunne drømme om en fær-
dighedsskole, hvis nytteværdi 
kun kunne måles økonomisk, det, 
Grundtvig kaldte den sorte skole.
Det dannede menneske var 
frit, selvstændigt og kritisk og 
dermed i stand til at udvikle og 
forandre både sig selv og verden. 
Regeringen og reformen kræver 
det stik modsatte af både lærere 
og elever, et krav, der bedst dæk-
kes af begrebet tilpasning. For en 
sikkerheds skyld fik man forlods 
lærerne til at bøje nakken med 
et politisk indgreb, der mere end 
antydede, at man manglede ar-
gumenter«.

DLF mener
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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Thumbs Up! - engelsk i første klasse er 
bygget op med fokus på en alsidig undervisning 
ud fra lege, sange, apps, it- og IWB øvelser, 
forskelligartede aktiviteter heriblandt Cooperative 
Learning øvelser og meget andet.

Elevbog: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 50,-
Klassesæt: 30 bøger . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.200,-
Website: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.500,- pr. år

Priser er eksklusiv moms

Gå på opdagelse i Thumbs Up! her eller 
på meloni.dk, og se hele elevbogen.
Gå på opdagelse i Thumbs Up! her eller 

THUMBS     UP
 Engelsk i 1. klasse

THUMBS     UP
 Engelsk i 1. klasse

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. Maksimalt 1.750 enheder inklusive  
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen  
nummer 9 skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 22. april klokken 9.00.
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Marina Norling, lærer, Arden Skole

Repetition og »teaching to the test«
»Teaching to the test« er et begreb, der er 
kommet til Danmark i forbindelse med de 
nationale test.

I Folkeskolen nummer 5 stiller Svend Krei-
ner og Lis Pøhler kritiske spørgsmål ved, at 
lærere forbereder deres elever på opgaver i 
de nationale test ved at træne disse opgavety-
per, altså teaching to the test.

Søger man på bibliotek.dk, er der ikke ret 
mange dansksprogede bøger, der omhandler 
begrebet teaching to the test. Den ældste, 
jeg kunne finde, er fra 2010. En søgning på 
internettet giver nogenlunde samme resultat. 
Den ældste forekomst af teaching to the test, 
jeg kunne finde på dansksprogede sider, er 
fra oktober 2008.

Har man ikke undervist folkeskolens ele-
ver i prøver før 2008? Jo, det har man da, 
men det har heddet noget andet, for eksem-
pel repetition. En søgning på bibliotek.dk på 
ordet repetition viser tekster helt tilbage fra 
1923. 

Det har sikkert været almindeligt, at 

lærere har repeteret pensum med deres 
elever før en prøve, så længe der har været 
holdt skole. Der har ikke været stillet kritiske 
spørgsmål til brug af repetition i undervis-
ningen eller rejst synderlig kritik af denne 
almindelige undervisningspraksis. For ek-
sempel har tidligere opgaver fra folkeskolens 
afgangsprøver været en værdsat og værdifuld 
del af undervisningen i 9. klasse.

Men nu stiller udviklerne bag de natio-
nale test sig kritisk op og sætter spørgsmåls-
tegn ved den prøveforberedende undervis-
ning i forbindelse med de nationale test. De 

miskrediterer almindelig undervisningsprak-
sis.

Mit svar må være, at det ikke er lærernes 
undervisning, der skal kritiseres. Problemet 
er, at opgaverne i de nationale test er af 
så dårlig pædagogisk kvalitet, at de ikke er 
egnede som kvalificerende undervisningsma-
teriale. 

 Har man ikke undervist folke- 
skolens elever i prøver før 2008? Jo, 
det har man da, men det har heddet 
noget andet, for eksempel repetition.
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Bornholm
Stik tæerne i det kridhvide sand på Dueodde. 
Nyd de knejsende klipper på Nordbornholm. 
Oplev Bornholms skabelse fra glødende lava 
til frodig solskinsø på Naturbornholm. Mærk 
historiens vingesus på Hammershus. Duft livet 
blandt godtfolk og skidtfolk i middelalderen.

Bornholm er ikke bare læring på den sjove måde. Eleverne 
vil også elske lejrskolestederne med de gode feriehuse, 
swimmingpoolen og de spændende aktiviteter. Glæd jer til 
masser af oplevelser. Vi gør det nemt og billigt – og rejsen til 
Bornholm er endda gratis for jer. Vi har hjulpet over 600 skole-
klasser med dejlige lejrskoledage. Må vi også hjælpe jer?

info@teambornholm.dk
www.lejrskole-bornholm.dk Det bliver en god lejrskole!

Ring nu: 56 95 85 66

løft til folkeskolen  
– lad privatskolerne inkludere

Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

Hvis man virkelig vil give folkeskolen et løft, 
så ligger fremgangsmåden ligefor, og den er 
let at finansiere. Man skal blot lade privatsko-
lerne klare inkluderingen og gøre deres tilskud 
afhængigt af, om de opfylder det pålagte.

Det vil helt sikkert give det »løft«, som man 
efterlyser, og finansieringen er allerede sikret. 
Nu vil der jo nok lyde nogle røster, som vil tale 
imod en sådan ordning, men da man jo i for-
vejen er i vane med at »tromle« undervisere, 
skulle det jo ikke udgøre det store problem. 
Erfaring og viden er jo, som man siger, »noget 
billigt skidt«.

Hvorfor egentlig ikke forlange lidt til gen-
gæld for de 70-80 procents støtte? Hidtil har 
friskolerne kun nydt fordele og ikke taget del i 
de ulemper, som uundgåeligt altid følger med.

Selvfølgelig skal vi da have en friskole her i 

landet. Det er jo en arv fra Grundtvig og Kold. 
Men det står jo ingen steder skrevet, at de skal 
fritages for alle vanskeligheder, som rammer 
underskolen. Man har vænnet sig til, at alle 
besværligheder klares af folkets skole, og alle 
fordele går til den private skole. Er det ret og 
rimeligt?

Jeg mener, at det ville være mere rimeligt, 
hvis der var en vis sammenhæng mellem til-
skud og ansvar for de »svage«.

Hvis man ønsker at være fritaget for forplig-
tigelsen, ja, så må man klare sig selv – uden 
tilskud.

Det ville give et gevaldigt løft til folkeskolen, 
og det ville være ganske gratis. Det ville kunne 
ordnes inden for det gældende budget. Man 
ville endog få mange penge tilovers. Men vil 
man mon det?

 Hvorfor egentlig ikke forlange lidt til 
gengæld for de 70-80 procents støtte? 
Hidtil har friskolerne kun nydt fordele 
og ikke taget del i de ulemper, som 
uundgåeligt altid følger med.

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

}  Blog: Fælles i ental

Jens Raahauge: 
»… De nye Fælles Mål og tænkningen bag 
dem er dybest set et svar på, hvad læ-
ringsminister Antorini tror, hun ville have 
haft brug for, da hun gik i skole.
Forudsætningen for, at de nye fælles læ-
ringsmål ikke fører til flere tabere, er, at 
lærerne holder fast i, at deres professions 
stolthed er god, gedigen undervisning, 
der får lærelyst til at glimte i sjælene og 
kroppene på alle eleverne. Og her må 
vi ikke forfalde til at tro, at korpset af 
læringskonsulenter er løsningen: Se på 
deres kompetencer; de ser ud til først 
og fremmest at være inklusionskonsu-
lenter …
…. Faget dansk bliver beskrevet på en ny 
måde, som på mange måder kan virke 
forfriskende. Det er altid godt at få rystet 
posen, som ministeriets kolleger i Danske 
Spil siger. Nogle af områderne er endog 
meget fornemt beskrevet, ikke mindst 
målene for fremstilling, som virkelig rum-
mer et flow. Men igen tapper man dyna-
mik ud af helheden, fordi man starter i 
enkeltmål til en enkelt elev – og ikke i den 
helhedsorienterede undervisning, der er 
læringsdynamikkens motor …«.
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Morten, Sari, Camilla og 
Emil havde svært ved at 
læse og skrive

Se mere på WWW.ORDBL.DK

Et år på en ordblindeefterskole hjalp  

dem videre på en ungdomsuddannelse

Camilla, Handelsgymnasiet

emil, mekanikerlærlingmorten, læreplads i tøjbutik Sari, Gymnasiet
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Klasselærer Lene Gadegaard kan have 
kontakt med op til fem elever ved U-
bordet. Hun kan have en finger i teksten 
for en elev, der læser, og samtidig hjælpe 
nogle med deres skriveopgave.

rapporteret
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Klasselæreren sidder ved U-bordet i 2.b med 
fem elever inden for tæt rækkevidde. Hun 
kan hjælpe dem med at læse og skrive enkelt-
vis eller i makkerpar. 

Lige ved siden af denne gruppe sidder to 
elever i lyttezonen, hvor de bag skærmen 
hører oplæsning eller arbejder med klassens 
iPad. Ovre ved et mindre bord sidder to ele-
ver i pc-zonen med hver deres computer.

Foran klasselæreren er tre rækker af borde 
med elever spredt ud. Makkerpar, der læser 
for hinanden og hjælper hinanden med at 
skrive små tekster. Og i hjørnet ved et andet 
U-bord har en lærer tre elever i gang med at 
arbejde med de 120 mest brugte ord i dansk. 
De skriver på tavle og lægger mælkekapsler 
på de ord, de kender, på en stor billedramme 

på bordet. Det er nemlig gørezonen, hvor 
værkstedsundervisningen finder sted.

Her hos 2.b på Karensmindeskolen i Støv-
ring findes »det inkluderende klasseværelse«. 
Det er cand.pæd.psych. Jan Soelberg fra Hjør-
ring, der har været ophavsmand til møblerne 
og deres opstilling. 2.b er forsøgsklasse, og 
klasselærer Lene Gadegaard omtaler med et 
smil sin plads som »kommandocentralen«. 
Herfra kan hun overskue hele klassen, og 
ingen elever er lukket ude. Der er 21 elever i 
klassen.

»Tidligere rendte jeg ud og ind af klas-
seværelset og underviste en mindre gruppe 
ude på fællesarealet, mens den større gruppe 
arbejdede i klasseværelset. Nu er jeg inde i 
lokalet og synes, jeg har 45 minutters intensiv 
undervisning«, fortæller Lene Gadegaard.

»Jeg kan overskue alle og let se, hvis et par 
stykker ikke er i gang med at arbejde«.

U-bordet er vigtigst
At 2.b på Karensmindeskolen blev forsøgs-
klasse for »Det inkluderende klasseværelse«, 
var lidt en tilfældighed. Afdelingslederen var 
på skolemøbelmesse, og dér sad skolepsyko-
logen med de møbler, han og møbelfirmaet 
Thorsø har udviklet. U-bordet gjorde straks 
afdelingsleder Elsebeth Buchhave Andersen 
interesseret.

Jan Soelberg har arbejdet med møblerne i 
flere år i Hjørring, hvor han er skolepsykolog. 
Sammen med pedellerne på et par skoler 
har han over nogle år snedkereret borde i 
spånplader, rettet til, udviklet og afprøvet. 
U-bordet er det vigtigste. 

Cand.pæd.psych. i Hjørring Jan Soelberg har udviklet 
på skolemøbler i flere år. 

En forsker fra Aarhus Universitet vil fra efteråret følge 
arbejdet med »Det inkluderende klasseværelse« over 
de næste fire år og lave aktionsforskning. Desuden vil 
Jan Soelberg sammen med Karensmindeskolen søge 
fondspenge til at udvikle projektet.

Læs mere på www.jan-soelberg.dk  

Aktionsforskning i klassen

2.b har et  
inkluderende  
klasseværelse
Forsøgsopstilling af møbler i forskellige læringszoner har givet 2.b på 
Karensmindeskolen i Støvring en ny arbejdsform. Ingen er lukket ude af 
klassefællesskabet. Skolepsykolog står bag møbler og opstilling.

TeksT Helle  lAUritsen

foTo Anne  Mette  Welling
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Det inklUDerenDe klAsseværelse
På Karensmindeskolen i Støvring har 2.b fået et inkluderende klasseværelse. Det er 
skolepsykolog Jan Soelberg fra Hjørring, der har udviklet skolemøblerne over nogle år 
sammen med flere pedeller. Klasseværelset er delt ind i zoner, og udgangspunktet er, 
at ingen elever sidder alene. Der er en gørezone med værkstedsundervisning, en lyt-
tezone, en pc-zone og to U-borde i klassen. Ved U-bordet kan læreren have én til én-
kontakt med op til fem elever og samtidig have overblikket over klassen.

foto Anne Mette Welling / tEKSt Helle  lAUritsen
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k o m m a n d o c e n t r a l e n
Klasselærer Lene ved U-bordet, 
hvor hun kan hjælpe op til fem 

elever på en gang.

v i s u e l  r o
Værkstedskasserne hører til i gø-
rezonen. Der er blevet ryddet op, 

så der er visuel ro i lokalet.

k o n c e n t r a t i o n
Lyttezonen. Her foretrækker 

mange af eleverne at sidde for 
at lytte til oplæsning fra iPad og 
bøger. Eller for at tegne. Her kan 

man være lidt i ro.

fotograferet
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u - b o r d e t
Birgit er støttelærer og sidder 

ved U-bordet i gørezonen. Her er 
værkstedsundervisning, eller ele-
verne skriver ord på whiteboard.

v æ r k s t e d s k a s s e
 på afveje …

o r d k o r t
Gamle ordkort med tegning  

og historie. Eleverne er  
vilde med dem.

P c - z o n e n
to elever kan sidde over for hin-
anden og arbejde selvstændigt. 
Som udgangspunkt må ingen 

sidde alene i en zone.

fortsættes på næste side
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»Her kan læreren sidde og have én til én-
kontakt med op til fem elever samtidig. Af-
standen skal være omkring 64 centimeter, det 
er det ideelle«, fortæller han.

I Hjørring har han afprøvet U-bordet i en 
klasse med fire elever med ADHD-lignende 
adfærd, og her i Støvring havde Lene Gade-
gaard sine udfordringer, da hun sidste år fik 
1.-klassen med syv fagligt svage elever. I dag 
er der kun et par fagligt svage elever i klas-
sen. Der er stadig en enorm faglig spredning, 
men det går meget bedre, synes hun.

»Jeg tænker indimellem på, hvordan det 
hele ville se ud, hvis vi ikke havde arbejdet 
med denne form og fået disse møbler«, siger 
Lene Gadegaard.

Hun meldte sig fluks, da afdelingslederen 
efterlyste en klasse til det inkluderende klas-
seværelse. Hun fik også en ekstra lærer i klas-
sen i fem timer om ugen, da det stod klart, at 
klassen havde nogle store udfordringer.

Populær lyttezone
»Jeg kan bedst lide at sidde over i hjørnet, 
hvor man bliver dækket til, eller oppe hos 
Lene (klasselæreren, redaktionen). De steder 
er der ikke så meget larm, så man kan bedre 
koncentrere sig«, fortæller Rahand fra 2.b.

Hjørnet er lyttezonen, hvor to til fire 
elever kan sidde bag en skærm og lytte til 
oplæsning eller arbejde med iPad eller com-

puter. Flere elever kan også lide at tegne 
dér. Når de sidder i lyttezonen, kan de se 
deres lærer, og hvis de strækker sig lidt, kan 
de se hele klassen. Princippet er nemlig, at 
de ikke er lukket ude af fællesskabet. Ingen 
må som udgangspunkt sidde alene, eleverne 
skal altid være mindst to i hver zone i klas-
seværelset.

»Det er rigtig fedt, at vi har computere og 
iPad. Det har de andre klasser ikke. Og så har 
vi nogle til at hjælpe os, så vi er rigtig hel-
dige«, forklarer Rahand.

Han kan ikke lide at sidde i værkstedszo-
nen, fordi der er så mange kasser og mere 
uro derovre.

Klasselokalet er inddelt i forskellige lærings-
zoner. Her er en gørezone med U-bord til 
værkstedsundervisning, en computerzone, 
lyttezonen, et U-bord, hvor læreren kan have 
én til én-kontakt med op til fem elever ad gan-
gen, og så elevernes faste pladser i tre rækker. 
Eleverne er selv med til at vælge den zone, de 
gerne vil arbejde i, og når de selv har valgt, er 
det let at acceptere det, der foregår dér.

Lærke fortæller, at hun også bedst kan lide 
lyttezonen eller computerzonen.

»Jeg sidder ikke så tit i gørezonen. Det 
er mest de samme, der sidder dér. Men det 
er sjovt at være forsøgsklasse og have nogle 
møbler, som de andre ikke har«, siger Lærke.

Hele indskolingen på Karensmindeskolen 

tidligere havde 
vi alt muligt på 
væggene. slotte, 
børnene havde 
tegnet, og plaka-
ter. nu er der  
orden, og på  
væggen er der 
kun det, vi bruger.
lene gadegaard
Klasselærer

I gørezonen arbejder støttelærer Birgit Andreasen med en gruppe drenge. De kan 
bedst lide at skrive ord på tavlerne eller lægge mælkekapsler på de ord, de kender 
og kan læse. Der er kasser til værkstedsundervisning i gørezonen.

Mange af eleverne i 2.b foretrækker roen i lyttezonen. 
Både når de sidder og tegner i frikvartererne, og når de kan 
arbejde med at lytte til oplæsning bag skærmen.

rapporteret
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er dog ved at få U-borde, fordi lærerne er så 
glade for dem.

Mikkel kan lide gørezonen og alle værk-
stedskasserne. Han fortæller, at de har ryd-
det meget op i klasseværelset og smidt ting 
ud. Han kan bedst lide at skrive på tavlen og 
arbejde oppe ved enten Birgit eller Lene – læ-
rerne. 

Clara foretrækker lyttezonen.
»Man kan bedre høre sig selv, og hvad man 

tænker, fordi man ikke kan se de andre. Men 
jeg sidder også tit på min egen plads i mid-
terste række og arbejder med min makker. Vi 
skiftes til at læse højt, og vi skriver sammen 
og hjælper hinanden«, siger Clara. 

Hun fortæller, at man kan sidde flere ved 
U-bordet end ved et almindeligt firkantet bord.

»Så de, der har brug for hjælp, kan sidde 
dér. Og når Birgit kommer, kan nogle gå over 
til hende«.

Birgit Andreasen er støttelærer i klassen 
fem timer om ugen.

specialpædagogik i klassen
Eleverne er i gang med at skrive små tekster 
om deres familie, livret, kæledyr, eller hvad 
regn er. Nogle læser op for hinanden, og oppe 
ved U-bordet hos Lene Gadegaard sidder fem 
elever. 

»Hvad har du glemt efter punktum«, spør-
ger Lene en elev. »Stort bogstav«, lyder svaret 
prompte.

Et par elever er i gang med at lave hi-
storier med en slags dominobrikker. Der er 
tegninger og lidt tekst på hver brik, og brik-
kerne skal placeres i rækkefølge, så de giver 
en historie. Det er et gammelt materiale, som 
eleverne godt kan lide at bruge, fortæller 
lærerne.

Ved det andet U-bord er tre elever i gang 
med at lægge mælkekapsler på de ord, de kan 
læse. Birgit Andreasen styrer slagets gang.

»Det fungerer også godt for os lærere. Vi 
lærer af hinandens undervisning, når vi ser, 
hvordan vores kollega gør«, siger Lene Gade-
gaard.

»I er blevet et team, der samarbejder. Spe-
cialpædagogikken er kommet ind i klassen«, 
siger Jan Soelberg.

Han troede oprindeligt, at det inklude-
rende klasseværelse ville kræve en meget 
stram klasseledelse. Men det har ikke været 
nødvendigt. Børnene ved, hvad de skal lave, 
og hvad der foregår i hvilke zoner. De går selv 
i gang. Tidligere har man ellers ikke arbejdet 
med læringszoner eller læringsstile på Ka-
rensmindeskolen.

Lærerne har også lært at rydde op i klas-
selokalet og fjerne alt det, de ikke bruger i 
undervisningen.

»Tidligere havde vi alt muligt på væggene. 
Slotte, børnene havde tegnet, og plakater. Nu 
er der orden, og på væggen er der kun det, vi 
bruger«, siger Lene Gadegaard.

Jan Soelberg gjorde lærerne opmærksom 
på, at de mange ting i lokalet let kan distra-
here nogle elever.

»Der skal kun være ting, der understøtter 
den aktuelle læring. For eksempel den sorte 
billedramme med skyer, hvor de 120 mest 
brugte ord i dansk står. Rammen kan tages 
ned fra væggen, og elever og lærer kan sam-
men arbejde med den. I dag foregik noget af 
undervisningen i gørezonen ved tavlen, fordi 
de drenge, der var i den zone, helst vil skrive 
på tavlen. Det er bedre end på papir«.

ingen må fast sidde bag en væg
Jan Soelberg understreger, at ingen elever må 
sidde fast i en bestemt zone i klasseværelset. 
De skal skifte, men nogle skal være oftere i 
nogle zoner end andre. 

»Og ingen elever skal sidde fast bag en skil-
levæg. For så er der ikke tale om inklusion«.

Lærerne fortæller, at forældrene har været 
inviteret til møde om klasseværelsets ind-
deling.

»Vi ved, at vi er forskellige. Ingen er for-
kerte, og ingen dunker nogle i hovedet med 
noget. Alle har brug for at lære noget. Det 
stille barn har brug for at lære at tale, og det 
udadreagerende barn har brug for at lære at 
koncentrere sig«, forklarer de.

Klassen har været igennem en tilvænning 
til lokalets opdeling og forskellige funktioner, 
så 2.b er køreklare. Men når andre klasser 
kommer ind i lokalet ved holddeling, kan læ-
rerne se, at lokalet kræver tilvænning.

»Man skal tale lidt dæmpet ved U-bordet, 
men når der er holddeling i lokalet, så hygger 
eleverne mest ved bordet. Men 2.b ved, hvor-
dan man gør. Vi har mulighed for tæt kontakt 
med den enkelte elev, kan give udfordringer 
til både de dygtige og de fagligt svagere ele-
ver«, siger lærere og psykolog.

»De urolige børn er den største udfordring 
i skolen. De bliver ofte sat i båse eller anden 
form for afskærmning, så de kan koncentrere 
sig. Min udfordring var at lave et sted, hvor 
de urolige elever både blev udfordret og kun-
ne inkluderes. Samtidig skal læreren kunne se 
dem alle, og det er mit princip, at en elev ikke 
må sidde alene«, fortæller Jan Soelberg. 
hl@dlf.org

Skovly 
- landets bedste lejrskole

Skovly er med sine dyr helt unik blandt lejrskoler. 
Ingen andre steder kan du komme så tæt på dyrene. 
På Skovly kan du gå på opdagelse i stalden og møde 
kaniner, får, geder og heste. 
Besøget på Skovly kan skræddersyes specifikt til dig 
og din skoleklasses behov. 

Vi hjælper gerne til med til at planlægge oplevelser 
på lejrskolen. 
Faciliteterne er helt i top. Der er bl.a. bålhytte, 
beachvolley og fodboldbaner samt naturlegeplads. 

 Der er totalt fedt i hytterne.  
 Det bedste er den hyggelig 
 hems, hvor man kan sove flere  
 sammen. Allan, 12 år.

Skovly ligger tæt på Ribe, hvor man bl.a. kan besøge 
Vikingecentret og Vadehavscentret.

For yderligere oplysninger 
og tilbud, kontakt 

Jakob Hansen, Bakkevej 54, Ribe
Mobil 24 27 48 57
JHA@vfl.dk | www.skovly.nu

På Skovly er 

der plads til alle

»

Rostrup Skole i Himmerland sælges
Fantastiske velholdte bygninger og løbende 
udbygget - sidst i 2006. Kun fantasien sæt-
ter grænser for, hvad sådanne pragtfulde 
bygninger kan anvendes til.

Her er også muligheder for at købe compu-
tere, bøger, inventar, gymnastikredskaber 
- ja, alt hvad, der hører en skole til.

Kontakt Ruth eller Christian Janner Olesen på: 
mail: rjo@rostruphedegaard.dk 
mobil:  20 33 62 33 eller 28 90 51 50
tlf.:   98 56 62 33

HER ER CHANCEN,
HVIS DU HAR BEHOVET!

Vi har ”rammer og grej” 
men mangler blot eleverne!
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Vikartimer er for mange elever lig med fri leg, 
men sådan er det ikke på Ådalens Skole Nord 
i Frederikssund. 

Her bliver der sjældent spillet rundbold 
eller set film, når læreren er syg. Vikaren skal 
ikke blot være en tilsynsførende – hun skal 
overtage undervisningen.

»Eleverne mærker ikke, at de har vikar. 
Der er ikke forskel på undervisningen«, for-
klarer Lone Terp, der selv er vikar på ottende 
år. Hvis klassen er nået til brøkregning, så er 
det brøkregning, der foregår, selvom læreren 
er væk. Det stiller krav til vikarerne, men der 
bliver taget hensyn til vikarernes kompeten-
cer, fortæller Lone Terp.

»Det ville for eksempel ikke gå at sætte 
mig til at dække en musiktime«. 

400 timer til vikarorganisering
Denne dag, hvor Folkeskolen er på besøg, er 
17 af skolens 80 lærere og pædagoger fravæ-
rende. Nogle er syge, mens andre er trukket 
ud af undervisningen for at holde en særlig 
linjedag for 6.-klasserne. Hele korpset på syv 
vikarer er derfor blevet kaldt ind.

Ledelsen på skolen har uddelegeret opga-
ven omkring sygemelding og vikardækning til 
lærer Kirsten Wiene. Hver morgen modtager 
hun sygemeldinger, og herefter ringer hun 
til vikarerne. Fra klokken 7.20 står hun klar 
på skolen til at sætte vikarerne ind i dagens 
undervisning. I alt får hun cirka 400 timer 
om året til at stå for vikardækningen for hele 
skolen. 

»Det er selvfølgelig en udfordring, at vika-
rerne skal ind at overtage undervisning, når 
mange af dem kommer direkte fra gymna-
siet«, forklarer Kirsten Wiene, men hun prø-
ver at finde de rette, for lærerne dækker ikke 
vikartimer for hinanden. 

»Vi har for eksempel en vikar, der uden 
problemer kan overtage tyskundervisningen«, 
fortæller hun. 

Forventninger til fraværende lærere
Vikarordningen på Ådalens Skole forpligter 
både lærere og vikarer. Den fraværende 
lærer skal give besked om, hvad vikaren skal 
undervise eleverne i i hver time. Når timen er 
ovre, skal vikaren give en tilbagemelding på 
intranettet om, hvordan det gik, og om det 
hele blev nået. Det er dog ikke alt, en vikar 
kan dække.

»Læreren skal tænke over, hvad vikarerne 
kan lave. Det giver for eksempel ikke mening, 

at de skal overtage en projektfremlæggelse. 
Men læreren har jo allerede planlagt under-
visningen i sin ugeplan, så det hiver han ud til 
vikarerne. Det er ikke sådan, at jeg forlanger 
en masse af lærerne«, siger Kirsten Wiene. Et 
blik på vikarsedlerne afslører dog, at flere af 
lærerne skriver halvlange tekster om dagens 
undervisning og opgaver.

»Det giver meget mere indhold i dagen, 
at jeg skal undervise, end hvis jeg bare skal 
sætte en film på«, siger Lone Terp om vikar-
ordningen. Hun mener, at det alt i alt er en 
gevinst for eleverne, fordi de stort set ikke 
mærker et afbræk i undervisningen, selvom 
der er vikar.

»Eleverne ved også, at der er kontakt mel-
lem vikar og lærer, så de kan ikke snyde med, 
hvad der er blevet lavet«, siger Lone Terp. 
hbh@dlf.org

TeksT Hanne  Hellisen

foTo Klaus  Holsting

Ingen tant  
og fjas I  
vikar- 
timerne
På Ådalens Skole Nord 
bliver vikarerne klædt 
grundigt på til at under- 
vise, så eleverne går glip  
af så lidt som muligt, selv-
om deres lærer er væk.

Læs også
Vikar i otte år: Jeg kender børnene  
lige så godt som læreren.

Om morgenen bliver dagens vikarer briefet af Kirsten
Wiene ved »vikarbordet«. Her er det Sofie Magnusen, der 
får et skema. Bagved står Lone Terp, som har været vikar i 
otte år på skolen. 
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Tid til skrivning 1, 2 og 3 træner eleverne i at blive bedre til at 
udtrykke sig skriftligt og giver dem differentierede udfordringer 
inden for skriftlig dansk.
 
Hæfterne består af tekster og opgaver, fordelt på de fem grund-
læggende måder at skrive på. Nemlig at skrive for at:
• informere
• beskrive
• fortælle
• argumentere 
• reflektere.
 
Materialet er en dansk oversættelse og bearbejdning af det
anmelderroste norske materiale ’SKRIV’ af bl.a. forskeren Kjell 
Lars Berge.
 
Se uddrag af bøgerne på alinea.dk.
 

Dansk  ·  7.-10. klasse

Skriv  bedre!

Elevhæfte 3 og fælles 

lærervejledning 

udkommer inden 

skolestart.

Mød os  
på Skolemessen  

i Aarhus

Læs om de spændende 
foredrag m.m. på  
alinea.dk/messer

NYHED
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Tid til skrivning 1, 2 og 3 træner eleverne i at blive bedre til at 
udtrykke sig skriftligt og giver dem differentierede udfordringer 
inden for skriftlig dansk.
 
Hæfterne består af tekster og opgaver, fordelt på de fem grund-
læggende måder at skrive på. Nemlig at skrive for at:
• informere
• beskrive
• fortælle
• argumentere 
• reflektere.
 
Materialet er en dansk oversættelse og bearbejdning af det
anmelderroste norske materiale ’SKRIV’ af bl.a. forskeren Kjell 
Lars Berge.
 
Se uddrag af bøgerne på alinea.dk.
 

Dansk  ·  7.-10. klasse

Skriv  bedre!

Elevhæfte 3 og fælles 

lærervejledning 

udkommer inden 

skolestart.

Mød os  
på Skolemessen  

i Aarhus

Læs om de spændende 
foredrag m.m. på  
alinea.dk/messer

NYHED
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»Eleverne lærer at respektere det, som andre laver 
– det er det, det handler om«

Anja Schmelling fortæller. Hun har billed
kunst med 3.a på Kastrupgårdsskolen i Tårnby, 
og de skal arbejde videre med billeder, som børn 
i to andre klasser allerede har haft i hænderne. 
Ud fra temaet cirkus bliver der skabt kunst på 
tværs af skoler.

Billederne roterer blandt otte klasser for
delt på Korsvejens Skole, Løjtegårdsskolen, 
Nordregårdsskolen og Kastrupgårdsskolen. 
Det færdige værk er delt op i fire faser, og alle 
børnene får prøvet hver fase – men ikke på det 
samme billede. Billederne, som 3.a har fået i 

Billedkunstlærer Anja Schmelling taler med Andrea (til 
venstre), Røskva og Naja om deres cirkusartister. Pigerne 
tegner kanonkonger til billedet.

Fire elever  
på fire skoler 
maler ét  
billede
Fire skoler i Tårnby kommune 
sender billedkunstværker på kryds 
og tværs mellem skolerne, og  
børnene arbejder videre på  
hinandens billeder.

hænderne, er nået til tredje fase. Det betyder, 
at eleverne skal tegne cirkusartister og lime 
dem på billedet.

Første gang malede eleverne baggrunden med 
vandfarver og svampe. Så blev billederne pakket 
sammen og sendt videre til den næste skole. An
den gang skulle eleverne rive cirkusdyr ud af papir. 
Den sidste gang skal den afsluttende finish laves 
på værkerne med rammer. Hvis linedanserinden 
mangler sin line på billedet, skal den tegnes.

Anja Schmelling fik ideen til projektet fra 
kunstnere, der sendte ufærdige værker rundt til 
hinanden. Ideen var at se, hvordan værket kunne 
udvikle sig, når det kom i flere hænder – og hvis 
kunstnerne var heldige, blev der også tilføjet no
get til værket undervejs. For eksempel et post
stempel, eller hvis det blev tabt i en vandpyt. 

Billederne på Kastrupgårdsskolen er tørre og uden 
stempler, men et par hjørner er blevet bukket. 

Selvom mange af børnene er hurtige til at teg
ne, farvelægge og lime klovne, sprechstallmeistere 
og kanoner på billederne denne dag, så har skolerne 
i planlægningen nok skudt lidt over målet.

»Vi havde tænkt, at børnene kunne nå de enkelte 
opgaver på en dobbeltlektion, men nogle af dem 
tager længere tid. Men det er også en øvelse at lære 
børnene at blive færdige«, siger Anja Schmelling.

Billedkunstprojektet slutter med en fælles ud
stilling på Kastrupgårdsskolen i april. 
hbh@dlf.org

TIlmeld dIg  
neTværkeT

bIlledkunsT på  
folkeskolen.dk

QUIZ FOR DIG, DER ER ANSAT PÅ EN GRUNDSKOLE

Svar: 1) Alle skolens ansatte og elever må kopiere i forbindelse med undervisning og administration, fordi skolen har en kopieringsaftale med Copydan Tekst & Node,  2) b,  3) på www.kopitilundervisning.dk

1. HVEM på skolen må kopiere ophavsretligt beskyttede tekster og noder?

2. HVAD må en lærer kopiere fra?
  a) Kun fra trykte materialer som bøger og blade
  b) Både fra digitale og trykte tekster og noder

3. HVOR på nettet kan man få oplysninger om kopiering af tekster og noder?
                                                                       
                                                                                                                                                        Se svarene nederst

Find flere spørgsmål og svar om kopiering af tekster og noder på
WWW.KOPITILUNDERVISNING.DK

Copydan.Annonce.Folkeskolen7.192x80.170314.indd   1 17/03/14   13.34

tættere på faget: Billedkunst 

TeksT & foTo Hanne Hellisen

141956 p46-47_FS0714_Faget_spot.indd   46 28/03/14   12.20



f o l k e s k o l e n  /  0 7  /  2 0 1 4  /  47 

Ved Hanne Hellisen / hbh@dlf.org

»Mine kreative ideer dukker 
op på mærkelige tidspunk-
ter – det kan være på et 
museumsbesøg en søndag 
eftermiddag, en torsdag 
aften ved internetsøgning 
eller en lørdag på en gå-
tur rundt i Aarhus midtby. 
Tidspunkter, hvor jeg altså 
ikke sidder på skolen. (…) 
efter sommerferien kan 
min kommune i værste fald 
bestemme, at jeg skal være 
på skolen i 40 ugentlige 
timer. Der er ingen tvivl om, 
at jeg sagtens kan finde ud 
af at bruge tiden på skolen 
– men kan jeg tvinge krea-
tiviteten frem i et bestemt 
tidsrum?«

Kan man tvinge  
kreativiteten frem? 

Klip fra billedkunstlærer 
Trine Sørensens blog 
Den kreative dimension 

FÅ VERDEN HJEM TIL DIG 
Interesseret i at få en fremmed kultur helt tæt ind på livet? 

Vi modtager til august cirka 150 udvekslingsstudenter i 
aldersgruppen 15 - 18 år, som hver især skal have en familie 
at bo hos, mens de studerer i Danmark. 

Vil du vide mere, så ring til AFS Interkultur på 38343300 
eller læs meget mere på www.afs.dk. 

Rejselysten? Du kan også selv få en unik kulturel oplevelse som FRIVILLIG på et projekt i over 20 lande!

100-års fødselar
Danmarks Lærerforenings fane fylder rundt. I 
1914 samlede hustruer til styrelsesmedlemmer 
og fire lærerinder 632 kroner ind til en ny fane. 
I Folkeskolen nummer 35 fra 1915 bliver fanen 
beskrevet: »At vi har anbragt det danske Vaa
ben i et Skjold og bag ved Skjoldet to korslagte 
lysende Fakler, vil sikkert forstaas af alle, som 
ønsker, at Danmarks Ungdom maa gaa fremad i 
Oplysning og Kærlighed til Fædrelandet«. Fanen 
kostede 559 kroner, og de resterende 73 kroner 

blev skænket til en »stakkels ulykkelig Lærerdat
ter, som sidder i meget trange kaar«. I dag har en 
nyere fane overtaget pladsen ved kongressen og 
begravelser.

guide til arbejdslivet
»Jeg kunne overhovedet ikke 
se meningen med skolen. 
Erhvervsguiden kunne for
klare mig, at jeg skal bruge skolen for at blive til noget«. 
Sådan fortæller Emil Gjaldbæk Haugsted, der har haft et 
mentorforløb med Frank Pedersen fra DSB. En erhvervs
guide er en frivillig voksen, der arbejder i lokalområdet, og 
som mødes et par timer hver 14. dag med en skoleelev i 
6.10. klasse, der for eksempel er skoletræt. Mentorfor
løbet skal sikre, at den unge får støtte til at gennemføre 
folkeskolen og komme videre i en ungdomsuddannelse. 
Fra skolens side skal der være en kontaktperson, og det 
er et krav, at den unge selv er motiveret for forløbet.

Læs mere på erhvervsguiderne.dk

Hvad betyder  
EU for dig?
For ti år siden voksede EU til at omfatte 
28 lande, og for tiden diskuterer endnu 
otte lande optagelse i unionen. Det har 
fået EuropaKommissionen til at udskrive 
en skrivekonkurrence under spørgsmå
lene: Hvad kan EU med sine nuværende 
28 medlemsstater lære af fortiden, som 
kan hjælpe med at forbedre dens frem
tid? Hvad betyder en udvidet EU for dig? 
Unge mellem 15 og 25 år kan deltage, og 
præmien er en todagesrejse til Bruxelles.

Læs mere om konkurrencen på  
ec.europa.eu/enlargement

DLF’s  
100årige 
fane.
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DeaDlines for
stillingsannoncer

1. halvår 2014
Nummer 8:  07/04
Nummer 9:  28/04
Nummer 10:  12/05

Nummer 11:  23/05
Nummer 12:  10/06

korte meddelelser

mindeord

henrik hjorth  
Findsen er død
En ny smuk stjerne er 
tændt på himlen!
Hvor ville vi gerne bytte 
denne for stadig at have 
dig blandt os, at høre din 
dybe tørre latter, at møde 
dit minimalistiske sprog, 
at opleve din altid imø-

dekommende og humør-
fyldte facon.
Du kom sent til os. Du 
havde haft et liv i rampe-
lyset, det prægede dig. 
Du hvilede i dig selv og i 
dit arbejde mere end os 
andre, for du havde taget 
et valg, der bragte dig på 
den rette hylde. 
Du var sjældent foran 
eleverne, men altid 
blandt dem. Samvær var 
dit omdrejningspunkt i 
arbejde som i dit liv. Du 

nød livet med eleverne og 
i vores fællesskab, især 
på ture i naturen og til 
kulturen.
Og så var der gadgets, 
teknik og kvalitet, det 
morede og udfordrede 
dig. De hævede for dig 
det middelmådige resul-
tat til det sublime. 
Du søgte at få mest 
muligt ud af livet og ud-
trykte glæde over selv 
små ting. Den sidste, du 
talte med, var eleven, der 

skrev starten. Du fortalte 
om cykelturen til skole i 
solskin, og at du skulle ud 
igen efter arbejde.
Selvom dit livslys var for 
kort, og vi ikke kan se 
stjernen på himlen, så har 
vi minderne, de er mange, 
tak for dem, Henrik!
Tak for lån til din Lisbeth 
og dine drenge.
Æret være dit minde. 

På kollegernes vegne
Carsten Mørck, Langsø-

skolen, Silkeborg

Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Årsrapport 2013
Resultatopgørelse for 2013

Indtægter:
Præmieindtægter   .  .  .  .  .  .  .  .  698 .662 
Renteindtægter  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .249 .969
Kursreguleringer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .125 .855 

I alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  822 .776

Udgifter:
Begravelseshjælp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162 .747
Bonustillæg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115 .985
Lønninger  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179 .280
Kontorhold  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  34 .697
Porto og gebyrer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27 .362
Revision og aktuarbistand  .  .  32 .895
Årsmøde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16 .603
Renteudgifter og kurtage .  .  .  12 .561
Transport m .v . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14 .728

I alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  596 .858

Årets resultat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  225 .918

Balance pr . 31 .12 .2013

Aktiver:
Værdipapirer (kursværdi)  .  .  .  29 .209 .916
Depot- og bankbeholdning . .  333 .547

Aktiver i alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 .543 .463

Passiver:
Reservekrav – forsikringer  .  .  12 .183 .130
Reservekrav – bonus  .  .  .  .  .  .  7 .210 .664
Egenkapital  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 .149 .669

Passiver i alt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29 .543 .463

Antal medlemmer  .  .  .  . 1 .701

Revideret og godkendt 06 .03 .2014

Finn Odegaard 
Revisor

 
Peter Dinesen
Revisor
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 Lederstillinger Job & karriere

Undgå et cv  
med huller

Det er med dit cv som med en 
trøje; det skæmmer med huller, 
medmindre de tjener et oplagt 
formål. 

Et skæmmende hul i en ny 
lærers cv kan opstå, hvis man ef-
ter afsluttet uddannelse er uden 
arbejde i en periode. 

Det mener skoleleder Grethe 
Andersen, Vester Mariendal 
Skole i Aalborg, og hun fortæller 
gerne hvorfor, når hun holder 
oplæg om jobsøgning for lærer-
studerende.

»Det betyder meget for ens 
fremtid på lærerarbejdsmarke-
det, at man ikke har perioder 
uden arbejde. Når jeg skal 
ansætte en lærer, og der er an-
søgninger fra en ny lige fra lærer-
uddannelsen og fra en, der har 
gået ledig i en længere periode, 
for eksempel et år, så foretræk-
ker jeg alt andet lige den nyud-
dannede«, siger den nordjyske 
skoleleder.

Et hul i cv’et kan være ud-
tryk for, at en ansøger mangler 
motivation, og at vedkommende 
vælger dagpenge frem for at tage 
vikariater eller mindre attraktive 
job.

»Her på skolen kan vi som re-
gel vælge og vrage mellem ansø-
gere. I den situation vil jeg ikke 
vælge en, der ikke har brugt de 
muligheder, der er for at få erfa-
ringer som lærer. Man må regne 
med, at vi har ansøgere, der har 
valgt at tage vikariater, selvom 
de går ned i indtægt sammen-
lignet med dagpenge. Det er 
udtryk for virkeligt at satse på 
at blive lærer«, siger Grethe An-
dersen.

En ting er at signalere motiva-
tion, noget andet er at få erfaring 
som lærer.

»Da min mand og jeg var 
nyuddannede lærere, var det 
meget svært at få arbejde her i 
Aalborg. Så flyttede vi ud i landet 
for at blive lærere der i nogle år 
og flyttede tilbage, da det blev 
bedre tider. Man kan få værdi-
fuld viden om at være lærer ved 
at arbejde som vikar eller ved at 
tage et job, der måske ikke står 
øverst på ønskesedlen«. 

Grethe Andersen holder 
blandt andet oplæg, når Lærer-
nes A-kasse samler lærerstude-
rende til møde på læreruddan-
nelsen i Aalborg. Når hun gør 
det, bliver der nævnt mange 
faktorer, der spiller en rolle for at 
komme i betragtning til et job. 

»Det er vigtigt at have en 
læreruddannelse med de rigtige 
linjefag, at kunne skrive en an-
søgning og at vise, at man kan 
samarbejde, men som nyuddan-
net skal man først til at lære at 
være lærer. Det handler om at 
finde en læreridentitet. Det kan 
man som vikar, og så kan man 
søge noget mere blivende bagef-
ter«, siger Grethe Andersen, der 
også anbefaler nyuddannede at 
tage andre job.

 »Anbefalingen gælder også 
undervisningsjob andre steder. 
Som nyuddannet gælder det om 
at finde sig selv som lærer«, siger 
hun.

Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

Dit cv bliver pænere, du får værdifuld erfaring. Du 
udtrykker motivation ved at jobbe langt væk eller ved 
at tage selv et mindre attraktivt vikariat.

 
Læs mere på odense.dk/job

Vi lægger stor vægt på, at du er erfaren i rollen som 
leder. Som person er du positiv og engageret, og du skal 
have gode relationelle og kommunikative kompeten-
cer. Vi forventer, at du kan navigere både i det lokale 
arbejde og på et overordnet strategisk niveau, og at du 
vil gøre en indsats for at være aktiv i nærområdet.

Paarup Skole ligger i den nordvestlige del af Odense – 
ca. 5 km fra centrum. Der er pt. 720 elever på skolen i 
0.–9. klasse på tre spor samt en centerafdeling for 
elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser 
(pt. 52 elever).

Ansøgningsfrist: 21. april 2014.

Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

Skoleleder til
Paarup Skole

Vil du være skoleleder på en privatskole med stor frihed til at pri-
oritere og tilrettelægge skolegangen? Kerneværdierne er fællesskab, 

tradition, faglighed og trivsel. Dannelse og livsduelighed vægtes 
højt og atmosfæren er kendetegnet ved åbenhed og engagement.

Skolen rummer foruden skoledelen også børnehave, 
kostskoleafdeling og efterværn.

Læs mere om stillingen og ansættelsesproceduren i det 
uddybende notat på ryomreal.dk eller mercuriurval.dk. 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på 
www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-139-50596). 

Ansøgningsfristen udløber den 5. maj 2014 kl. 10.00.

til Ryomgaard Realskole

Skoleleder
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Vil du være vores nye leder for skole- og værksteds- 
tilbuddene på den sikrede institution Bakkegården?

Vi er en blandet faggruppe bestående af faglærere og lærere, 
der varetager de unges undervisning i skolen eller på værk-
stederne på Bakkegården. I tæt samarbejde med ledelsen 
har vi arbejdet os frem mod en profil for den leder vi gerne 
vil have. 

I denne proces er vi nået frem til, at det vigtigste for os er at 
vores fremtidige leder har gode kommunikative og formid-
lingsmæssige evner, har pædagogisk indsigt og høj faglighed, 
og samtidig har vi en forventning om, at vores nye leder 
vægter samtale og dialog med kollegerne og de unge, så vi i 
fællesskab, med fokus på kerneydelsen, kan være med til at 
udvikle en spændende arbejdsplads i konstant forandring.

Vi vil gerne have en leder der brænder for de unge, har gen-
nemslagskraft og er synlig overfor de unge og os, hvilket bl.a. 
betyder at du vil deltage i dagsbeskæftigelsens tilbud. 

Se hele stillingsopslaget på www.regionsjaelland.dk/Job - 
quicknr. 14288

Skole- og værkstedsleder
til Bakkegården

WWW.REGIONSJAELLAND.DK

    Skoleleder til Højmarkskolen
Skoleleder søges pr. 1. august til Højmarkskolen

Højmarkskolen er en tosporet skole på 0.-6. klasse-
trin, 3-4 spor i fase 3. Hertil kommer specialklasser 
med pt. 38 elever samt SFO.

Den nye leder kommer til at spille en helt afgørende 
rolle for kulturarbejdet på skolen. Lederen skal stå i 
spidsen for arbejdet med at nå folkeskolereformens 
mål om, at alle elever bliver så dygtige, de kan, og 
trives endnu bedre. 

Tiltrædelse den 1. august eller snarest derefter. 

Ansøgningsfrist 1. maj kl. 12.

Du søger stillingen online ved at bruge knappen 
”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning 
og CV samt andre relevante bilag, gerne alle doku-
menter i en pdf- eller wordfil. 

Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-
mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen 
kan være placeret i din mappe uønsket post.

 Lederstillinger 

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.
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Følg debatten på

 Lærerstillinger 

IDRÆTSEFTERSKOLEN GRØNSUND
SØGER LÆRER TIL RIDELINJEN

Idrætseft erskolen Grønsund ligger i naturskønne omgiv-
elser nær skov og vand mellem Sjælland og Falster tæt 
ved Farøbroerne og motorvejen – kun en ti mes kørsel ti l 
København. Der er gode off entlige trafi kforbindelser.

Idrætseft erskolen Grønsund er en akti v skole med 134 dygti ge og 
idrætsinteresserede elever i 9. og 10. klasse. Skolen vægter idræt, 
høj faglighed og oplevelser højt.

Vi forventer:
• en dygti g og engageret lærer ti l vores ridelinje
• at du er akti v og initi ati vrig
• at du bosætt er dig på Bogø

Vi kan ti lbyde:
• et moderne ridecenter
• mulighed for boglig undervisning
• en eft erskole med mange oplevelser og en bred idrætslig 

udvikling af eleverne
• et miljø, der bygger på respekt, medansvar, ti llid, engagement, 

humor og varme
• en dynamisk arbejdsplads med unge, energiske og engagerede 

lærere

Ansætt else eft er overenskomst mellem Finansministeriet og 
Lærernes Centralorganisati on

Tiltrædelse: 1. august 2014.

Ansøgningen skal være os i hænde den 22. april 2014.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Skolens forstander Peter Mikkelsen, tlf. 55867440, 
mobil 20150854 eller www.ieg.dk

Du er også velkommen ti l at besøge os, inden du søger.
Idrætseft erskolen Grønsund, 4793 Bogø by

Frederikssund Private Realskole

Lærere
Du skal kunne undervise i biologi eller geografi samt øvrige skolefag. 

Du skal have initiativ, engagement og godt humør, have lyst til at arbejde 
fagligt, med interesse for IT og ikke mindst lyst til at samarbejde med andre 
kolleger.

Vi er en gammel skole fra 1889, der vægter faglighed højt. 
•	 vi	er	også	en	skole	med	næsten	alle	moderne	faciliteter	
•	 740		ivrige	elever,	der	vil	lære	
•	 aktive	og	interesserede	forældre	
•	 et	velfungerende	lærerkollegium
•	 god	tutorordning	for	nye	medarbejdere
•	 gode	it-faciliteter	og	egen	lærer	tablet/pc
•	 Fokus:		Klasseledelse,	inklusion,	læringsmål
•	 Arbejdstid, hvor du selv råder over en del tid til forberedelse/fordybelse.

Skolen	er	beliggende	midt	i	byen		nær	S-tog.

Ansættelse	sker	efter	fællesoverenskomst	og	organisations-aftalen	for	læ-
rere	ved	frie	skoler	mellem	Finansministeriet	og	LC.

Ansøgningsfristen	er	16.	april.	Samtaler	finder	sted	24./25.april.	Ansøgning	
stiles	til	Frederikssund	Private	Realskole,	postboks	156,	3600	Frederiks-
sund,	skoleleder	Bo	Mehl	Jørgensen	Tlf:	4737	1700.	
Oplysninger	om	skolen	kan	ses	på	internettet,	www.fpr.nu	eller	indhentes	hos	
skoleleder	Bo	Mehl	Jørgensen		eller	pædagogisk	souschef		Rikke	Pazdecki.

Friskolelærere 
søges til musik, dansk, billedkunst, 

matematik, engelsk og idræt

Vi søger to dygtige og engagerede lærere til ansættelse 1. august 
2014. 
En fast stilling med: musik, spil til morgensang, dansk, billedkunst 
og evt. andre fag.
Et årsvikariat med: matematik, engelsk, idræt og andre fag efter 
aftale.
Læs mere om skolen og stillingen på www.vhfe.dk 

Løn og ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet 
og LC.
Yderligere oplysninger fås ved forstander Henrik Dahl tlf. 5885 
9100.
Ansøgningsfrist d. 30. april. Ansøgningen sendes til hd@vhfe.dk 
eller Vinde Helsinge Friskole, Vinde Helsingevej 41, 4281 Gørlev.
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jobannoncer
    fra lærerjob.Dk

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

Vi søger lærere, der kan undervise i et eller flere af 
følgende fag: dansk, matematik og engelsk i over-
bygningen samt idræt i hele skoleforløbet. Der er 
tale om to fuldtidsstillinger dog med mulighed for 
nedsat tid.

Vi søger lærere, som med engagement og faglig 
dygtighed vil bidrage til at lave god skole.

Læs mere om stillingerne og om skolen på 
www.privatskolen-als.dk

Ansøgningen sendes til:
kontakt@privatskolen-als.dk
Senest mandag den 28. april kl 12.00.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overens-
komst mellem Finansministeriet og LC.

PrivatSkolen alS
Søger lærere

Webredaktører til to nye temaer på Danmarks læringsportal EMU.dk 
for skoleforvaltning og for skoleledelse. 

Tema for skoleforvaltning:
Indholdet på EMU’s tema for skoleforvaltning skal understøtte kom-
munernes virkeliggørelse af folkeskolereformen i form af redskaber, 
metoder, inspirationsmateriale og praksiseksempler m.m. Det nye 
tema skal udvikles i dialog med interessenter og aktører på området. 

Tema for skoleledelse – GENOPSLAG
Den primære målgruppe for det nye tema er den daglige skolele-
delse i grundskolen, det vil sige skoleleder, afdelingsledere og andre 
i ledende funktioner. Formålet er at give ledelserne inspiration til 
pædagogisk udvikling af skolen. Materialet skal være praksisnært 
og anvendelsesorienteret, så skoleledelserne kan blive inspireret i 
forhold til egen praksis. 

Begge stillinger er deltidsansættelser. Læs begge stillingsopslag 
under ”Job i UNI•C”.

Ansøgningsfrist for begge opslag er mandag d. 21-04-2014.

 Lærerstillinger 

 Stillinger ved andre institutioner 

kirstinebjergskolen, afd. Havepladsvej, fredericia kommune

afdelingsleder til kirstinebjergskolen

§ ansøgningsfristen er den 09/04/14

Net-nr. 11108

bugtskolen, Greve kommune

afdelingsleder til nyoprettet STU Greve 

§ ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11116

Gadehaveskolen, Høje-Taastrup kommune

To strategiske og visionære afdelingsledere

§ ansøgningsfristen er den 04/04/14

Net-nr. 11073

fagsekretariatet Undervisning, faaborg-Midtfyn kommune

Skoleleder – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 07/04/14

Net-nr. 11106

Interskolen, aarhus kommune

interskolen i aarhus søger ny skoleleder

§ ansøgningsfristen er den 07/04/14

Net-nr. 11090

Professionshøjskolen UCN, aalborg kommune

Læreruddannelsen UCN søger en studieleder

§ ansøgningsfristen er den 13/04/14

Net-nr. 11113

landsgrav friskole, Slagelse kommune

Skoleleder søges – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 21/04/14

Net-nr. 11111
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Hældagerskolen, Vejle kommune

Skoleleder til Hældagerskolen

§ ansøgningsfristen er den 09/04/14

Net-nr. 11068

Solvangskolen, furesø kommune

Skoleleder til Solvangskolen i Farum

§ ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11109

Syvstjerneskolen, furesø kommune

Ny leder af indskolingshus

§ ansøgningsfristen er den 04/04/14

Net-nr. 11110

ranum efterskole, Vesthimmerlands kommune

10 drømmejobs

§ ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11124

brøruphus efterskole, Skanderborg kommune

brøruphus efterskole søger 2 årsvikarer

§ ansøgningsfristen er den 16/04/14

Net-nr. 11094

Øse efterskole, Varde kommune

Musik og dansk

§ ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11123

Gribskolen, Gribskov kommune

Lærer tysk/fransk – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 04/04/14

Net-nr. 11105

Gørlev Idrætsefterskole, kalundborg kommune

Gymnastiklærer på efterskole

§ ansøgningsfristen er den 08/04/14

Net-nr. 11075

Parkvejens Skole, odder kommune

Pædagogisk leder/viceskoleleder

§ ansøgningsfristen er den 22/04/14

Net-nr. 11126

favrskov kommune

Lærere til Favrskov kommunes folkeskoler

§ ansøgningsfristen er den 01/05/14 

Net-nr. 11125

Heldagsskolen Pilely Gård, københavns kommune

Lærer til barselsvikariat pr. 1. april 2014

§ ansøgningsfristen er den 07/04/14

Net-nr. 11104

Hellested friskole, Stevns kommune

Lærere pr. 1. august 2014

§ ansøgningsfristen er den 07/04/14

Net-nr. 11119

kalundborg friskole, kalundborg kommune

Lærer og barselsvikar på attraktiv friskole

§ ansøgningsfristen er den 03/04/14

Net-nr. 11112

Dyhrs Skole, Slagelse kommune

Lærer til Dyhrs Skole pr. 1. august

§ ansøgningsfristen er den 03/04/14

Net-nr. 11084

kultur, Undervisning og fritid, Qaasuitsup kommunea, Grønland

Lærer til ilulissat

§ ansøgningsfristen er den 15/04/14

Net-nr. 11065

kultur, Undervisning og fritid, Qaasuitsup kommunea, Grønland

Lærer til ilulissat

§ ansøgningsfristen er den 15/04/14

Net-nr. 11107

kultur, Undervisning og fritid, Qaasuitsup kommunea, Grønland

Lærere til Qasigiannguit

§ ansøgningsfristen er den 15/04/14

Net-nr. 11117

københavns lærerforening, frederiksberg kommune

Webredaktør/kommunikationsmedarbejder

§ ansøgningsfristen er den 09/04/14

Net-nr. 11122
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Fritidshus i rørvig m. 
stor indendørs pool.
8-10 pers. 4 værelser. 
250 m2. Have m. pavil-
lon/legehus. Udlejes til 
familier. Pris 8.500,- 
pr. uge.
telefon: 20257026

landsbyhus i sydfrankrig
Velfungerende (røgfrit) 
hus i gammel by nær Py-
renæerne. 2900kr pr. 
uge. 7 km fra Middelha-
vet. 2 cykler i huset.
telefon: 44480904     
21603445 
www.la-petitesse.dk

sommer i svendborg
Dejligt, utraditionelt by-
hus i svendborg  centrum 
ved havnen.
telefon: 29705392

Feriebolig på 
Procida, italien
Panoramisk feriebolig le-
jes ud. 6 sovepladser, 
fuldtudstyret,  2 etager, 
stor terrasse med udsigt 
til Capri
telefon: 50940712

sommerhus til salg
På løjt land. Plads til 6 
personer. lejeindtægt år-
ligt ca. 26.000,-
telefon: 30 22 57 86 
www.svennesen.com

silkeborg - stor villa 
ned til lysåen m. BåDe
stort børnevenligt hus.6 
sengepladser +, stor have, 
cykler, nær skov og by udl. 
i uge 27, 28 ,29 pasning 
af kat.
telefon: 25329849

havudsigt Bornholms 
østkyst listed (svaneke)
4/7-25/7. Havudsigt. To 
stuer. lækkert køkken. 3 
Badeværelser med spa-
brus/spa. To værelser. 
4500 kr. Tlf. 301820...
telefon: 3018 2007

allinge, villa med 
havudsigt udlejes 
uge24-42
Dejlige Bornholm, 4 væ-
relser. Inkl. forbrug 3.900 
pr uge. Uge 24, 27 - 32, 
42 dog 4.900. slutren-
gøring i tilkøb.
telefon: 61655611

Bornholm -Østre 
sømark - sommerhus
400 m fra super strand, 
- godt hyggeligt sommer-
hus 59m2 (max 4 pers.). 
u.25,26 - 34,35,36 
(2800). u.27,28 (3500)
telefon: 61265695

stort dejligt feriehus 
i småland, hele året 
Charmerende, flot, vel-
indrettet hus, i ’Glasriget’. 
ferier, weekends og hver-
dage. Masser af plads, ca. 
25 pers.
telefon: +4528704209 & 
+4528704299 
www.linnerydhus.dk & face-
book.com/linnerydhus

Dejligt sommerhus 
på øst Bornholm 
nær svaneke
Dejligt sommerhus ud-
lejes året , der er plads 
til 6 personer. læs mere 
på hjemmesiden aahoej.
mono.net. 
telefon: 20263431

sommerhus i 
Marielyst på Falster
100 meter fra dige og 
strand udlejes. Pris: kr. 
3.500/uge + forbrug. 
kontakt: lars.hellewf@
gmail.com
telefon: 81619015

idyl øst for rom
skønt mini-byhus til max. 
2. pers, med flot udsigt 
over sø. i Paganico sabino 
75km øst for Rom. Pris pr. 
uge 2900
telefon: 31906387 
www.olebole.net

tyrkiets smukkeste 
sted – Kas
Dejlig penthouse med 
pool udlejes. særdeles 
flot udsigt over byen og 
havet. se mere www.kas-
bolig.dk
telefon: 22812918

sommer på 
islands Brygge
I fredelige omgivelser - 
men ganske tæt på kø-
benhavns centrum - ud-
lejes vores dejlige, rum-
melige lejlighed. 
telefon: 61677280 
www.jok17.dk

DYt DYt skal vi BYtte 
sommerferiebolig?
stort hus m. fælles ba-
sket, hockey & tennisba-
ne samt poolområde, byt-
tes i uge 30/31 med (fe-
rie)bolig i Dk/eU
telefon: 22910011/ 
23470191 
moellestensparken.dk

Ferie islands Brygge
lejl. i hjertet af det gam-
le Islands Brygge. Privat 
sydvendt altan. Gratis 
P. Perfekt til par. 1 uge: 
3000 
telefon: 31411791

Bjælkehus på helgenæs
Dejligt sommerhus med 
hav-vue. seks soveplad-
ser, tre soverum, børne-
venligt, store terrasser 
og skøn bålplads. 
telefon: 24412294 
www.bahnweb.dk

Dejlig lejlighed 
på Østerbro Kbh 
nær søerne 
skøn lejlighed udlejes i 
lige uger samt sommer-
ferien uge 27, 30,31, her 
kan sove 5 Per. kontakt 
mig for billeder.
telefon: 60484395

havnsø strand 100 
m. til vandet
Bjælkesommerhus ved 
børnevenlig sandstrand. 
Plads til 4 pers i 2 sove-
værelser. en uge i skole-
ferien 4.100kr. 
telefon: 20 66 20 52 
www.schultze.dk/som-
merhus

sommerhus ved 
vestehavet
7 sovepladser plus 2 i 
anneks. stor grund. Va-
skemaskiner. Børneven-
ligt. 4000,-kr. se mere 
på hjemmesiden.
telefon: 21160780 
www.makrelvej.dk

Bl.a. påske i vangede 
15 min. nord for Kbh
3 vær. lejlighed tæt på s-
tog. Max 6 sovepladser. 
lys stue, altan, 2 sove-
værelser, køkken og bad. 
2500,-
telefon: 28713897

sommerhus nær ebeltoft
lille sommerhus med 
2x2 sovepladser. Husdyr 
tilladt. tlf 24814740. se: 
sommerdjurs.dk
telefon: 24814740

Billig 3 værelses 
lejlighed til leje 
 Hyggelig lys lejlighed til 
leje i påsken og fra uge 27 
til uge 32. 2500 kr. for 
en uge.   
telefon: 60636800

Ferielejlighed på 
nordbornholm
Moderne ferielejlighed til 
4 personer med balkon 
og udsigt over Østersøen. 
Pris fra kr. 3.200,-
telefon: 27125639

Forår i hjertet af 
Frederiksberg
Dejlig lys 2 vær. lejlighed 
(45m2), 5 min. fra metro, 
10 min.fra søerne udle-
jes til max to personer på 
ugebasis.
telefon: 21757146

liseleje. sommerhus 
til leje
Hyggeligt ælde sort som-
merhus 80m2. Plads til 2 
voksne og 2 børn. strand/
by 800m.2800kr/uge. 
Rengøring 500kr + el
telefon: 61656548

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

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

bazar
    Ikke-koMMerCIelle aNNoNCer 

fra Dlf-MeDleMMer

Følg med og deltag i debatten på
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rubrikannoncer

Se efter ledige stillinger samt  
kurser, efteruddannelse,  

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

og kollegie/botilbud 
på vores hjemmeside  

www.skolensputnik.dk  
eller kontakt  

konsulent Anne Berglund  
tlf. 41 78 31 31 

mail: anb@skolensputnik.dk

Medlemmarna i
Lärarnas Inköpscentral Ekonomisk förening

kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 
den 28 april 2014 kl. 16.00, Scandic Gävle Väst,  

Johanneslötsvägen 6, 806 28 Gävle, Sverige.

Dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
3. Val av två justeringsmän till protokoll.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Information om föreningens verksamhet.
8. Styrelsens berättelse och framläggande av årsredovisning.
9. Framläggande av revisorernas berättelse.
10.  Beslut om fastställande av balansräkning och resulta-

träkning för moderföreningen och för koncernen.
11.  Beslut om disposition beträffande vinst/förlust enligt 

fastställd balansräkning.
12.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande 

direktören.
13. Beslut om medlemsinsats.
14. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
17. Val av valberedning och suppleanter.
18.  Fullmakt för styrelsen att utse företrädare för föreningen 

på bolagsstämmor i företag där föreningen äger aktier.
19. Ärenden som anmälts enligt § 14 i föreningens stadgar.
20.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman 

enligt lag eller stadgar.

Till punkten 19
En medlem har inkommit med förslag till styrelsen om 
att föreningsstämman ska besluta om ändring av stadgarna 
i huvudsak enligt följande. Att beslut ska fattas på ordi-
narie föreningsstämma om att godkänna protokoll från 
föregående ordinarie respektive extra föreningsstämma. 
Att protokoll från föreningsstämma, årsredovisning och 
revisorskommentarer ska hållas tillgängliga för föreningens 
medlemmar, t.ex. genom en sluten hemsida. På motsva-
rande vis ska protokoll från styrelsens sammanträde hållas 
tillgängligt för medlemmarna. Att ordinarie föreningsstäm-
ma ska hållas utanför skoltid. Kallelse till föreningsstämma 
ska, utöver att göras tillgänglig på hemsidan, även göras 
tillgänglig på facebook samt översändas till de medlemmar 
vars e-postadress är känd för föreningen. Att förenings-
stämman ska anses beslutför endast när antalet medlemmar 
överstiger antalet styrelseledamöter.
Förslaget i dess helhet finns tillgängligt hos föreningen och 
kan utfås efter kontakt med styrelsen.

Malmö i mars 2014

Lärarnas Inköpscentral
Ekonomisk förening
Styrelsen

Billige studie- og grupperejser

Kontakt Karen Jette   
på tlf: 46 91 02 49
group@team-benns.com

Paris med egen bus 6 dg/3 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . fra kr. 1.765,-
Amsterdam med fly 4 dg/3 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . fra kr. 1.735,-
Lissabon med fly 6 dg/5 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 2.250,-
Berlin med rutebus 4 dg/3 nt på hostel . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 715,-
Rom med fly 5 dg/4 nt på hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fra kr. 2.490,-

Top 3 studiebesøg Krakow:  
1. Auschwitz & Birkenau   2. Foredrag i Det Nordiske hus   3. Virksomhedsbesøg

 1.510,-
pr. person

6 dg/3 nt med
egen bus 

KraKow 
fra kr.

Mød os på
facebook.com/TeamBenns

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

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

D
Skolerejser til Polen,
Tjekkiet og Tyskland

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

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

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

Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

bo på det sjoveste vandrerhjem

Besøg Universe/Dybbøl 1864

www.lejrskolesønderborg.dk

Bliv kørelærer
Brug dine kompetencer som lærer
og start egen køreskole til vinter

Velegnet deltidsjob

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

www.stjernqvist.dk • info@stjernqvist.dk • 38 88 00 46
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Følg med og deltag i debatten på

Sommertilbud til 
DLF medlemmer

Tilbuddet gælder t.o.m 15. juni 2014 

En kæde af 6 hoteller de smukkeste steder i Danmark.

Se mere på sinatur.dk

Overnatning i unikke rammer
Sinatur hotellerne har en helt særlig atmosfære og

en unik beliggenhed midt i eller tæt på naturen. Lige nu har vi et 
 sommertilbud til DLFs medlemmer, hvor du får overnatning, 

en dejlig morgenbuffet og en lækker 2-retters menu eller grill eller buffet.

510,- 
Pr. person ved min. 2 overnatninger fra

Pr. overnatning

Hotel Skarrildhus

Hotel Haraldskær 

Hotel Sixtus

Hotel Gl. Avernæs

Hotel Storebælt

Hotel Frederiksdal

P IS O T T L B U D

1.298,-

698,-

Check ind i kampen om de bedste pladser og de laveste 
priser. Vores spottilbud gælder et begrænset antal pladser,  
som sælges efter “først til mølle” - så bestil tilbud allerede idag. 

Test os! Det skader aldrig at få en ”second opinion” - du får 
selvfølgelig et tilpasset, gratis og uforpligtende tilbud. Gå 
ind på www.alfatravel.dk/finalcall og læs mere. Når du bes-
tiller tilbud deltager du i lodtrækningen om en lækker Ipad. 
 
AlfA Travel er ekspert i skolerejser, og så er vi et af de få 
privatejede, danske og uafhængige rejsebureauer. Vores 
største force er vores erfarne medarbejdere, som er din gen-
vej til gode rejseoplevelser!Tommy Iversen har mere end 20 års erfaring med skole-

rejser, og er din ekspert i skolerejser til Berlin & Prag. Ring 
GRATIS på 80 20 88 70 for en uforpligtende snak eller et 
uforpligtende tilbud. Se alle rejser på www.alfatravel.dk.  

VIND EN IPAD mini
 www.alfatravel.dk/finalcall

Ring GRATIS 

80208870

PRAG - bus 6 dg./3 næt. uge 19 + 21 kr.

2.198,-

BERLIN - bus 3 dg./2 næt. nov/dec fra kr.

ISLAND - fly 4 dg./3 næt. efterår fra kr.

alfa-folkeskolen_Prag_Spottilbud_marts.indd   1 3/20/2014   3:01:20 PM

kilroygroups.com

gør studierejsen en klasse bedre

Læs mere online om de 4 symboler og hvordan du 
kan forbedre din skolerejse
Andre rejsemål:  
London med DFDS 6 dg/3 nt på hostel . . . fra kr. 1.440,- 
Dublin med fly 5 dg/4 nt på hostel . . . . . . . . . . . . fra kr. 2.165,-
Prag med egen bus 6 dg/3 nt på hotel . . . . fra kr. 1.245,-
Istanbul med fly 6 dg/5 nt på hotel . . . . . . . . . . . fra kr. 2.225,-
Budapest med fly 5 dg/4 nt på hostel . . . . . . fra kr. 1.835,-

Kontakt os på
Tlf.: 70 22 05 35
hol@kilroygroups.dk

SKOLEREJSE TIL
barcelona

2.360,-5 dage/4 nætter
fly + hostel, 
fra kr.

Forslag til studiebesøg i Barcelona:
Byrundtur til fods eller på cykel, Gaudi tema tur, Montserrat  

ITALIEN HOS HANNE                             
På hyggeligt familiehotel i Rimini ved 
Adriaterhavets skønne sandstrand fra kr. 200/pers. 
Nu også med 2 ferielejligheder.

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

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

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
folkeskolen nr. 8  1. april 7. april 16. april
folkeskolen nr. 9  11. april 28. april 8. maj
folkeskolen nr. 10  2. maj 12. maj 22. maj
folkeskolen nr. 11  15. maj 23. maj 5. juni

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

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

131. årgang, Issn 0015-5837 

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

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

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

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
(barsel) 
esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Hanne Birgitte Hellisen,  
hbh@dlf.org 
simon Brix Justesen,  
sbj@dlf.org  
Helle lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy olsen, jvo@dlf.org
lise frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(specialmediernes  
oplagskontrol)
læsertallet for  
2. halvår 2013 er  
179.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt, Musik, 
Håndværk og design, ernæring 
og sundhed, specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Bo holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

forsidefoto: Peter Helles
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SIDE 16

efter lockouten
Fire uger med lockout for et år siden. 
Så kom indgrebet. Fire lærere om  
forventninger til det nye skoleår.

Side 6

Vrede  studerende
Læreruddannelsen er for dårlig med alt 
for lidt undervisning og ringe feedback, 
lyder det fra både Odense og Aalborg.

Side 8

BYgget til inklusion
Mange forskellige læringszoner i  
ét rum. På besøg i 2.b, hvor klasse- 
værelset er indrettet inkluderende.

Side 38

Vi underretter 
forgæves

Seks ud af ti lærere oplever, at det sjældent fører til noget,  
når der bliver underrettet. »Det skal blive bedre«, siger KL.

S i d e  2 0R A P P O R T e R e T

LæReRe:
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uskolet 
Ved Morten Riemann

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

for korte NYHeDer

Så kan de lærer det / 57

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

Et flertal af forældre til danske skole-
elever mener, at folkeskolen i mang-
foldighedens navn har en etisk forplig-
telse til at kunne rumme de mange for-
skelligheder, som et moderne samfund 
har at byde på. Således skal der – som 
en forælder pointerer – »naturligvis« 
være plads til ikke blot alle pigerne og 
drengene med anden etnisk baggrund 
end dansk, men også til elever med 
særlige udfordringer og elever med 

diagnoser som ADHD og autisme. »De 
skal da i allerhøjeste grad være velkom-
ne«, siger en mor og fortsætter: »Vores 
børn og unge skal lære, at mennesker 
er forskellige, og de har forskellige po-
tentialer og talenter at byde ind med. 
I sidste ende er det jo alt sammen til 
fællesskabets bedste«. 
     Eneste forbehold, som forældrene 
tager, er, at det sker ovre i parallelklas-
sen, eventuelt på naboskolen. 

Forældre: Vi er etisk forpligtede 
til at tage hånd om 
børn med særlige  
udfordringer,  
og det bør ske  
i andre klasser  
end min  
datters

Alt for mange  
forlader folkeskolen 
uden at have fået 
anerkendelse
Flere og flere forlader den danske 
folkeskole uden at have fået dækket 
basale behov for respekt og aner-
kendelse – elementer, som ifølge 
eksperterne ellers er helt centrale i 
opbyggelsen af det menneskelige 
selvværd. Der er tale om lærere, 
som skifter branche, fordi de i læn-
gere perioder har følt sig udsat for 
mistillid og dårlig behandling. Nu 
forlader de altså folkeskolen, og det 

er der ikke færre end 
tre ud af fire andre 
kolleger i alders-
gruppen 30-49, 
der overvejer, ifølge 
en medlemsunder-
søgelse i Danmarks 

Lærerforening.

Viden om viden- 
deling delt.

Stavekontrol bytter 
rundt på Copydan  
og Corydon.

Speciallærer fra 
specialskole special-
trist efter special-
afskedigelse.

Skolecomputer synes 
at køre problemfrit.

Lærer, der har tilmeldt 
sig nyhedsbrev på  
dlf.dk, undrer sig over 
snesevis af mails om 
kløver- og græsfrø.
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Du passer på vores fremtid, fordi du 
udruster vores børn med viden for livet. 
Og det har du fagligt belæg for. Men 
når du virkelig gør en forskel, er det 
ikke, fordi det har stået i pensum. Det 
sker, fordi du brænder for sagen. 

Den forskel, vi gør som forsikrings-
selskab, kan heller ikke beskrives  

– en del af LB Forsikring
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING

Du passer på  
vores fremtid

Vi passer på dig

i en police. Det handler om holdnin-
ger og måden, vi arbejder på. 

I Lærerstandens Brandforsikring er 
du medlem. Ikke kunde. Det betyder 
for eksempel, at overskud kommer 
medlemmerne til gode. Vi bygger 
på gensidig tillid, og ingen får større 

fordele end andre. Og så ligger vores 
priser for øvrigt i den lave ende. 

At vi har valgt at passe på dem, der 
passer på andre, gør os til et ander-
ledes forsikringsselskab. Læs mere 
om hvad det betyder på lb.dk/fremtid 
eller ring 33 11 77 55.

Kontakt os for et tilbud
www.lb.dk/fremtid • 33 11 77 55
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Vi er bedst i Tænk Penges test af hus og ulykke.  
Se lb.dk/taenkpenge
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En klassiker udvider
Med Du bist dran til 5. og 6. klasse får elev-
erne fra første time sproglige udfordringer, 
som gør tysk sjovt at lære. Eleverne bru-
ger sproget kreativt og derfor indgår lege, 
spil, sange, musik, bevægelse m.m. som en 
naturlig del af arbejdet.

5. kl. udkommer til skolestart 2014
6. kl. udkommer til skolestart 2015

Se flere 
materialer til 

begyndersprog 
på alinea.dk

Indskolingsbøger på vej!
Superreaders.dk er et digitalt bibliotek med over 
120 letlæsningsbøger til engelsk, tysk og fransk.
Inden længe indeholder Superreaders.dk og titler 
til engelsk i 0.-4. klasse – helt enkle bøger til ind-
skolingen.
 
Bøgerne er klar til skolestart 2014

It’s a Piece of Cake – Enjoy!
A Piece of Cake introducerer eleverne 
for et basisordforråd inden for nære 
emner. Tilgangen til sproget sker gen-
nem sange med bevægelser til, rim og 
remser, lege, lytte- og taleaktiviteter.

1. kl. udkommer til skolestart 2014 

Engelsk · 0.-3. klasse   ·   Tysk · 5.-6. klasse

Kom godt fra sprogstart
Nye tider kræver nye materialer, og med  
Alineas nye og afprøv ede materialer kan du 
og dine elever komme godt fra sprogstart.

Mød os  
på Skolemessen  

i Aarhus

Læs om de spændende 
foredrag m.m. på  
alinea.dk/messer
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