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af tekster, videoer, interaktive opgaver, forklarende infografikker, 

IWB-filer og meget mere. Arbejd med de færdige forløb, eller tilret-

telæg frit din egen undervisning med fagtekster og kildemateriale. 
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METODER I SAMFUNDSFAG indeholder korte introduk- 

tioner til fagets metoder, suppleret med handleorienterede vejled-

ninger, videoinstruktioner og eksempler, så eleverne kan gå i gang 

med interview, feltundersøgelse, analyse m.m.
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Abonnement   
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Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 
kroner inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. 
Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et 
kalenderår. Løssalgspris: 40 kroner. 

Hanne Birgitte Jørgensen,  

ansv. cHefredaktør

HJo@dlf.org

!Eleverne lærer mere, jo mere tid de tilbringer sammen med lærerne. 
Den sætning har regeringen gentaget igen og igen sammen med politikerne 

i KL. Den er simpel og logisk, og hele Danmark gentager den nu som baggrund 
for en folkeskolereform, hvor eleverne skal have flere undervisningstimer – 
uden at lærerne får mere tid til forberedelse.

Sætningen er en af de vigtigste grundpiller i regeringens folkeskolereform.
Men den er helt forkert.
Udsagnet bygger på en fejlfortolkning af nogle store internationale undersø-

gelser fra december. 
Forskerne bag undersøgelserne – nogle af landets mest anerkendte – blev 

irriterede og gjorde ministeriet opmærksom på fejlen på et lukket møde. Der-
med var sagen lukket, troede de.

Da de bagefter ved et samråd hørte ministeren fremsætte den forkerte for-
tolkning igen, sad de og rystede vantro på hovedet – og nu har de besluttet at 
gå ud i offentligheden, og de har skrevet en redegørelse om sagen til Folkesko-
len. Det er højst usædvanligt, at forskere, som gennemfører undersøgelser for 
offentlige midler, og som normalt holder den slags kritik inden døre, fremsæt-
ter en så skarp kritik offentligt. 

Men det er også en stor del af udspillet til folkeskolereformen, forskerne ser 
sig taget til indtægt for. Baggrunden for forløbet er, at regeringen midt i decem-
ber fremsatte det store folkeskoleudspil, som skulle rette op på alle folkesko-
lens problemer ved blandt andet at give eleverne flere timer. 

Men en uge efter kom de store internationale undersøgelser i læsning og 
matematik, Pirls og Timss. Det er dem, politikerne plejer at bruge som begrun-
delse for, at folkeskolen er i problemer og skal ændres. Men denne gang viste 
de fremgang i alle fag – og i læsning lå Danmark helt oppe i førerfeltet. 

Pist væk var regeringens begrundelse for, at der var brug for omfattende 
reformer! 

Og pist væk var også påstanden om, at eleverne lærer mere, hvis de får 
mere undervisning, fordi det fremgik af forskernes resultater, at der ikke var 
en sådan sammenhæng.

Medierne var ikke sene til at skrive historien. 
Det fik ministeriet til at gå så meget i panik, at de skrev en pressemedde-

lelse, hvori der stod, at medierne fejlfortolkede rapporterne, og at flere timer 
alt andet lige giver bedre resultater. 

Men ministeriet havde ikke taget forskerne i ed. For forskerne siger, at det 
ikke var medierne, som fejlfortolkede konklusionerne – men derimod ministe-
ren!

Det eneste, som gør en forskel, er, hvad der sker i timerne, fastholder 
forskerne.

Ministeren har helt usædvanligt ikke ønsket at kommentere forløbet over 
for Folkeskolen. Men Antorini, som ellers er 
en kompetent og troværdig minister, har 
håndteret sagen usædvanligt klodset. 
Hun bør give forskerne en offent-
lig undskyldning – og vigtigst: 
Trække de forkerte påstande 
tilbage. Vi må kunne forlange, 
at en politisk debat om en stor 
reform foregår på et korrekt 
grundlag. 

Misbrug  
af forskere
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Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 
kroner inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. 
Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et 
kalenderår. Løssalgspris: 40 kroner. 
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MEDIEBASEN tilbyder et stort udvalg af fagtekster og kildemate-
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aktuelle undervisning, eller anvend det til prøveoplæg, opgaver, 

gennemgange eller præsentationer. 

METODER I SAMFUNDSFAG indeholder korte introduk- 

tioner til fagets metoder, suppleret med handleorienterede vejled-

ninger, videoinstruktioner og eksempler, så eleverne kan gå i gang 

med interview, feltundersøgelse, analyse m.m.
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– digital samfundsfagsundervisning
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Forskere 
trækker tæppet væk 

under Antorini
En gruppe forskere afslø-

rer nu, at de både på et 
møde i ministeriet og i en 
række mails har forsøgt at 
få ministeriet til at stoppe 
misinformation om timetal 

– ministeren er indtil nu 
fortsat ufortrødent.

Farvel til den 
privatpraktise-

rende lærer
Skoleleder  

Ole Graversen kon-
fronteres  med indfø-
relsen af en tilstede-
værelsesramme for 

selvstyrende team på 
Alkjærskolen i  
Ringkøbing.

4 /  f O l k E S k O l E n  /  0 3  /  2 0 1 3

14

Ikke altid inklusion
På nyborg Heldagsskole har de 

erfaring med, at tre til fem procent 
af eleverne ikke kan inkluderes.  

Så gør de noget andet.

møde i ministeriet og i en 
række mails har forsøgt at 
få ministeriet til at stoppe 
misinformation om timetal 

– ministeren er indtil nu 
fortsat ufortrødent.

rende lærer
Skoleleder  

Ole Graversen kon-
fronteres  med indfø-
relsen af en tilstede-
værelsesramme for 

selvstyrende team på 
Alkjærskolen i  
Ringkøbing.

Børn, unge og religion
- en studiedag om religions betydning 
i daginstitutioner og skoler

Fredag den 12. april 2013 kl. 9-15.15 
på Pædagoguddannelsen Jydsk VIA University College, 
Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Inspirationsdagen er arrangeret for alle, der arbejder med 
børns og unges dagligdag og virkelighed, hvad enten det er 
som undervisere på VIA eller i praksisfelterne børneinstitutioner 
og skoler.

Der kommer bidrag fra folk med forskellige baggrunde, så vi 
kan få dækket så mange facetter som muligt af et område, som 
berører os alle: Religions betydning i vores børns og unges 
opdragelse og uddannelse gennem børneinstitutioner og 
skolegang. 

Der er otte spændende arbejdsgrupper med kvalificerede ledere 
og mulighed for at deltage i to grupper i løbet af dagen.

Af Programmet

religion som med- eller modspiller?
En introduktion til religion både som begreb og fænomen 
samt som italesat og italesætter: Hvad er religions betydning 
i grunden? Foredraget er et fortegn for dagen og lægger op til 
debat og eftertanke. Ved Marianne C. Qvortrup Fibiger, lektor på 
Religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

Paneldebat: Det fælles og det forskellige: Enhed eller 
mangfoldighed? Camilla Fabricius-Jensen. Medlem af 
Aarhus byråd. Ole Skov. Skoleleder på Hasle skole. 
Selahaddin Ipek. Skoleleder på Nilen Privatskole. 
Lone Norlander Schmidt. Dagtilbudsleder i integreret 
institution.

Arrangører: Pædagoguddannelsen Jydsk VIA og Stiftsudvalget 
vedr. Religion, samfund og kirke.

Pris: 300 kr. inkl. al forplejning og gode oplæg.

Tilmelding: Senest 2. april 2013. 

Yderligere information vedr. tilmelding og om dagen findes på 
aarhusstift.dk.
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Grimt sprog
forfriskende bog, 

der giver læreren en 
vifte af gode red-

skaber – uden den 
løftede pegefinger.

Voldsramt lærer
»Jeg overvejer at kvitte jobbet. 
Jeg har ikke haft en sygedag 
i seks år, men det her ryster 
mig«. lærer Jan Hagen, der 

blev slået af en elev, men blev 
nægtet erstatning. 

7 døGn i 3 læreres liV 
Få et overblik over, hvordan læreres arbejdstid hænger sammen, 
og følg tre læreres arbejdsliv for en uge.
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Systematisk misinformation er 
blevet for meget: Forskere afslø-
rer nu over for Folkeskolen, at de i 
mails og til møde med ministeri-
ets topembedsmænd har fortalt, 
at ministeren tager fejl, når hun 
siger, at Pirls- og Timss-under-
søgelserne viser sammenhæng 
mellem faglige resultater og an-
tallet af timer.

Børne- og undervisningsministeriet med Christine Antorini i spidsen har siden offentliggørelsen af Pirls og Timss brugt under-
søgelserne til at slå på tromme for, at flere timer giver et bedre fagligt resultat. Stik imod hvad forskerne har fundet frem til. 

I præsentationen af Timss står der (pointen 
gælder også for Pirls, der undersøger læsning):

»Det årlige fagspecifikke tidsforbrug har 
ingen sammenhæng med niveauet af Timss-
scorerne i de to fag (matematik og natur/
teknik – redaktionen), hverken set i interna-
tionalt perspektiv eller vurderet alene ud fra 
de danske data«.

I Institut for Uddannelse og Pædagogiks 
(DPU) pressemeddelelse var det skåret helt 
ud i pap:

»Undersøgelserne viser, at antallet af 
undervisningstimer ikke er afgørende for ele-
vernes præstationer – hverken når det gælder 
læsning eller matematik og natur/teknik«.

De to store undersøgelser med resultater 
fra over 4.000 repræsentativt udvalgte dan-
ske 4.-klasse-elever – og hundredtusindvis af 
elever på verdensplan – kan altså ikke påvise 
nogen sammenhæng mellem antallet af timer 
og elevernes faglige udbytte af undervisnin-
gen. Et problem for regeringen, der netop 
havde ordineret flere timer til skolen. 

Ministeriet for Børn og Undervisning rea-
gerede med en pressemeddelelse samme dag:

»Fejlfortolkning af Timss og Pirls: Flere 
timer giver alt andet lige bedre resultater«, 
hed overskriften. Ministeriet fortsatte: »To 
nye rapporter om danske elevers læsefær-
digheder er blevet fejlfortolket i pressen. 
Timss-rapporten konkluderer, at alt andet lige 
vil yderligere undervisningstid lede til bedre 
resultater for eleverne«.

Lærer eleverne mere, hvis de får flere lektio-
ner?

Det spørgsmål blev afgørende, da det stod 
klart, at regeringen vil gennemføre en sko-
lereform, hvor det faglige løft primært skal 
ske gennem flere timer. Udspillet til en sko-
lereform blev offentliggjort den 4. december 
sidste år. En uge efter blev de store undersø-
gelser Pirls og Timss – der måler niveauet for 
4.-klasse-elever i læsning, matematik og na-
tur/teknik – offentliggjort. Forskningen viste 
stor fremgang for de danske skoleelever, som 
i læsning blandt andet blev placeret i top fem. 

Men forskerne kom utilsigtet til samtidig 
at hamre en pæl gennem reformens grundidé 
– at flere timer er vejen til et bedre fagligt 
resultat.

Det er denne pressemeddelelse, som har 
fået forskerne op i det røde felt. 

Forskerne bag undersøgelserne, professor 
Peter Allerup (Timms) samt seniorforsker Jan 
Mejding (Pirls) og ph.d.-stipendiat Lousie Røn-
berg (Pirls), alle fra Institut for Uddannelse og 
Pædagogik på Aarhus Universitet (DPU), un-
derstreger, at det er ministeriet, som tager fejl. 
Det oplyste de allerede dengang til pressen. 

Men nu afslører de, hvordan de også frem-
førte deres kritik meget direkte til ministeriet. 
Forskerne følte deres troværdighed beklik-
ket. I en mail fra den 14. december skrev 
forskerne til en række topembedsmænd i 
ministeriet, at man ikke på baggrund af deres 
forskning kan konkludere, at flere timer »alt 
andet lige« giver bedre resultater.

»Det er desværre lidt pinligt, at fejlfortolk-
ningen forekommer i ministeriet, der har ad-
gang til den korrekte viden, og ikke i de me-
dier, der har gengivet offentliggørelsen af de 
to rapporter«, skrev forskerne afslutningsvis.

Uforbeholden undskyldning 
Den 19. december blev der holdt et møde for 
at diskutere uenighederne. Mødet foregik 
klokken 11 på afdelingschef Arne Eggerts 
kontor. Ud over forskerne Jan Mejding, Peter 
Allerup og Arne Eggert selv deltog Tine Bak, 
der er kontorchef i Kvalitets- og Tilsynssty-
relsen, og Jørgen Søndergaard, formand for 
skolerådets formandskab.

Jan Mejding fortæller om mødet:

Forskere 
trækker  
tæppet væk   
under  
Antorini

TeksT ESbEn ChriStEnSEn

foTo thomaS tolStrUp/Um
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Her manipulerer  
antorini
Forskerne bag rapporterne forklarer her, hvordan mini-
steren går galt i byen, når hun sammenkobler timetal 
og fagligt resultat:

»Vi citerer direkte fra Timss-rapporten«, sagde ministe-
ren senest på det åbne samråd den 22. januar. 
Her er det citat fra Timss, ministeren bruger til at konklu-
dere, at »flere timer giver alt andet lige bedre resultater«:
»Despite the difficulties in studying its effects, instruc-
tional time remains a crucial resource in considering 
students’ opportunity to learn. If everything else about 
schooling was equal and of high quality, more instructio-
nal time should result in increased student learning. For 
example, a recent study published by the London School 
of Economics used data from Pisa 2006 and from 10- 
and 13-year-olds in Israel to compare achievement esti-
mates for the same students across curriculum subjects, 
and found that instructional time has a positive and sig-
nificant effect on achievement« (Lavy, 2010).
Der er tale om et såkaldt working paper, og registreringen 
af timer er upræcis i forhold til Timss/Pirls. Den baserer 
sig på, hvad eleverne selv vurderer, at de har haft af timer 
i en typisk uge forud for undersøgelsen, grupperet i tre 
grupper: nul-fire timer, fire-seks timer og mere end seks 
timer. Lavy finder en positiv effekt af antallet af timer, 
som eleverne oplever det, og deres præstationer, men 
den øvrige forskning, der refereres i Lavys studie, viser 
ikke sammenhæng mellem timer og præstation alene.
I øvrigt er ordet »should« centralt: Det betyder, at øget 
tid af høj kvalitet burde give et bedre resultat, men det 
er ikke efterprøvet videnskabeligt.
Forskerne siger i øvrigt i deres gennemgang, at under-
søgelserne ikke viser denne sammenhæng. Og at der 
deltager så mange forskellige lande med så forskellige 
timetal, at sammenhæng mellem timetal og elevernes 
resultat burde vise sig – hvis den altså findes.  

på uvm.dk kan man stadig læse, at: 
»To nye rapporter om danske elevers læsefærdigheder 
er blevet fejlfortolket i pressen. Timss-rapporten kon-
kluderer, at alt andet lige vil yderligere undervisningstid 
lede til bedre resultater for eleverne«.

  Pirls – Progress in International Literacy Study 
– undersøger læsekompetencer.

  Undersøgelsen viste, at de danske elever var på en 
delt femteplads over verdens bedste læsere. En 
markant fremgang.

  Timss – Trends In International Mathematics 
and Science Study – undersøger matematik og 
natur/teknik.

  Undersøgelse viste fremgang siden 2007, og de 
danske elever lå over det globale gennemsnit.

om pirls og timss:

»Vi fik en uforbeholden undskyldning. De 
var meget, meget kede af, at det var endt på 
den måde. Det var ikke deres mening at af-
spore debatten. Selvfølgelig vidste de godt, at 
vi kendte til de tal, vi havde med at gøre«.

Forskerne foreslog, at ministeriet slettede 
pressemeddelelsen fra uvm.dk, men det blev 
afvist med begrundelsen, at det ville afspore 
diskussionen endnu mere.

misinformation på samråd
På et åbent samråd, der blev afholdt den 22. 
januar i børne- og undervisningsudvalget, gik 
det dog op for forskerne, at pressemeddelel-
sen stadig var på banen.

Samrådet var indkaldt af Merete Riisager 
(Liberal Alliance) og handlede om, hvorvidt 
der er en beviselig sammenhæng mellem flere 
timer og et bedre fagligt resultat for eleverne. 

På samrådet henviste Antorini blandt 
andet til nyheden på uvm.dk, og hun gen-
fremsatte påstanden om, at flere timer giver et 
bedre resultat, men nu med den modifikation, 
at det skulle være flere timer af høj kvalitet. 

Jan Mejding og Louise Rønberg, der over-
værede samrådet, var tydeligt pikerede over, 
at ministeren genfremsatte påstandene.

»Jeg går da helt klart ud fra, når vi har ta-
get en snak med ministeriet og forklaret dem, 
hvordan tingene hænger sammen, og når de 
har undskyldt over for os og sagt, at det kan 
de sandelig godt forstå, og at det ikke var for 
at beklikke os på vores videnskabelighed, så 
går den besked videre i systemet – men jeg 

ved det ikke, jeg kender ikke kommandove-
jen. Jeg vil dog sige, at vi også har skrevet det 
til Lise Krogsgaard (ministerens særlige rådgi-
ver – redaktionen)«, siger Jan Mejding.

ingen kommentarer
Børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini afviser at kommentere på sagen. 
Gennem Lise Krogsgaard henviser ministeren 
til afdelingschef Arne Eggert.

Han har en helt anden erindring af mødet 
den 19. december end forskerne.

»Det billede, jeg har af mødet, er, at jeg 
sagde til dem, at det på ingen måde var inten-
tionen fra ministeriets side at beklikke deres 
forskningsmæssige faglighed. Men det, der er 
vores ærinde, er at få et så nuanceret billede 
som muligt, blandt andet gennem det citat, 
som er i nyheden (på uvm.dk), og som mini-
steren gentager på samrådet. Altså at der er 
en sammenhæng mellem flere og bedre timer 
og et fagligt løft«, siger Arne Eggert. 

Senere præciserer Arne Eggert dog, at 
pressemeddelelsen var anledning til mødet, 
men at det »faglige indhold« i den ikke blev 
diskuteret.

Forskerne fastholder, at der på mødet blev 
givet en undskyldning for indholdet i pres-
semeddelelsen.  

Vil kræve redegørelse  
Liberal Alliances børne- og undervisnings-
ordfører, Merete Riisager, der indkaldte til 
samrådet den 22. januar, er utilfreds med 
ministeriets dobbeltspil.

»Når ministeriet dels vælger ikke at tage 
pressemeddelelsen af hjemmesiden, dels kun 
vælger at give en undskyldning bag lukkede 
døre, og når Antorini genfremsætter den for-
kerte udlægning af forskningsresultaterne den 
22. januar, så er det dybt kritisabelt. Det her 
handler om rygraden i hele reformen«, siger 
Merete Riisager. Hun fortsætter:

»Vi skal kunne vide, også inden for ud-
dannelse, hvad det er for noget fakta, vi taler 
om. Vi skal have tillid til ministeriet og til en 
minister, at de viderebringer den viden, de 
har, korrekt og ikke fifler med det. Der er tale 
om grundlæggende tillid til ministeriet og 
ministeren, der smuldrer, hvis ikke de får ret-

Læs forskernes samlede gennemgang af mini-
steriets pressemeddelelse på folkeskolen.dk

tet op på det her«, siger Merete Riisager. Hun 
vil bede ministeren redegøre for forløbet i et 
ministerspørgsmål. 
esc@dlf.org

tid
sl

inj
e 4. december:  

Regeringens reformudspil »Gør 
en god skole bedre«, hvor det står 

klart, at alle elever i skolen skal 
have flere timer, offentliggøres.

11. december:  
Pirls og Timss præsenteres, og Mini-
steriet for Børn og Undervisning ud-
sender pressemeddelelsen: »Fejlfor-

tolkning af Timss og Pirls: Flere timer 
giver alt andet lige bedre resultater«.

19. december:  
Møde mellem topembedsmænd og forskere. Forsker-

ne har den overbevisning, at de fik en uforbeholden 
undskyldning. Op til mødet er der en mailkorrespon-
dance mellem forskerne og ministeriet, hvor ministe-

riets fejlslutninger bliver grundigt forklaret.

22. januar:  
Christine Antorini genfremsætter 

de urigtige oplysninger fra presse-
meddelelsen på et åbent samråd for 

børne- og undervisningsudvalget.
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lokale initiativer skal 
bedre lærernes omdømme
omkring 600 lærere har tre weekender i starten af året ageret marketingkonsulenter for deres egen 
 profession ved DLF’s medlemsseminarer. For at styrke befolkningens respekt for folkeskolen og lærere 
 udviklede de ideer til lokale initiativer i kredsene.

»Tak fordi I er her. Det er dejligt – men også 
nødvendigt – for vores fremtid som faggruppe 
og fagforening er på spil«. 

Med de ord åbnede formand for Danmarks 
Lærerforenings overenskomstudvalg Gordon 
Ørskov Madsen et af de første medlemssemi-
narer.

I salen sad en blandet forsamling af kø-
benhavnske og bornholmske lærere, der var 
mødt op for at komme med ideer til lokale 
aktiviteter, som kan være med til at ændre 
befolkningens opfattelse af lærere. 

God energi
Ideerne var mange og gik i meget forskellige 
retninger. En lærer foreslog, at lærerne skulle 
holde »Lang næse-dag«, hvor alle landets læ-
rere skulle have en lang spøg og skæmt-næse 
på i skole. Andre foreslog T-shirts med state-
ments, pixi-bøger med moralske budskaber 
om lærere, satiriske filmklip og »Find Holger«-
plakater, der skulle illustrere virvarret i en 
heldagsskole med aktivitetstimer, fritidstilbud 
og så videre.

Gordon Ørskov lovede, at alle forslag blev 
taget med tilbage til DLF. Herefter dannede 
de deltagende lærere grupper ud fra de ideer, 
de gerne ville udarbejde konkrete handle-
planer for – og det blev resten af seminaret 
derefter flittigt brugt på. Gordon Ørskov er 
meget tilfreds med resultatet.

»Vi ville gerne møde medlemmer med no-
get på hjerte, og det må vi sige, at vi gjorde. 
Der var en rigtig god energi, og jeg er meget 
imponeret over de ideer og initiativer, del-
tagerne kom frem til. Det bliver spændende 
at se, hvilke lokale aktiviteter seminarerne 
 munder ud i«, siger han.

Seminaret i København bød ved start også 
på en del debat om, hvorvidt DLF har været 
god nok til at kæmpe lærernes sag. Enkelte 
lærere mente ikke, at seminaret kunne føre til 
noget, fordi befolkningen ikke længere gider 
lytte til lærerne, og at Danmarks Lærerfor-
ening har været for passiv de seneste år, og at 
det er derfor, befolkningens generelle hold-
ning til lærere er kritisk. 
jje@dlf.org

Der kom mange forslag, da knap 70 lærere deltog i med-
lemsseminaret i København. Gennem ideudvikling og man-
ge debatter fandt lærerne ideer til lokale initiativer, som kan 
være med til at styrke lærernes omdømme i befolkningen.

aktualiseret
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TeksT  
og foTo 

JEnnifEr JEnSEn

midler til initiativerne
  Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening har 

 efterfølgende afsat fem millioner kroner i en pulje til 
iværksættelse af de lokale initiativer. Ansøgning om 
midler skal gå gennem de lokale kredse.

lærerne om inklusionen

SKOLEMESSENSKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLEMESSEN    ESSEN    ESSEN    ESSEN    ESSEN    ESSEN    
2013D a n m a r k s  s t ø r s t e  f a g m e s s e  f o r  l æ re m i d l e r

Roskilde Kongres- og Idrætscenter · 6. og 7. marts · Begge dage 9 - 17

Mere end 100 udstillere og 50 gratis foredrag

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse og de to brancheforeninger BFU og SFU.

Henrik Einspor Ina Borstrøm Steen HIldebrandt Trine May Anders Colding-Jørgensen Christine AntoriniLisbeth Zornig

Se program
og betil foredrag

på
skolemessen.dk
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TeksT hEllE laUritSEn

Offentligt ansatte 
må tåle mere vold
Erstatningsnævnet mener, at lærere, social-  
og sundhedsassistenter og pædagoger må tåle slag 
og spark fra udadreagerende elever, demente ældre og 
 psykisk syge. Det er svært for offentligt ansatte at få 
 erstatning.

Læs om lærer Jan Hagens sag fra side 36  
og på folkeskolen.dk

Knytnæveslag og spark er blot en del af 
arbejdslivet, hvis man er offentligt ansat. Hvis 
man altså spørger Erstatningsnævnet. I næv-
nets praksis er det meget svært at få erstat-
ning, hvis man er lærer, pædagog, plejer eller 
anden offentligt ansat. 

Erstatningsnævnet skriver i sin årsberet-
ning for 2011, at der må tages hensyn til, »at 
arbejde i plejesektoren og som pædagog med 
videre normalt involverer mere fysisk kontakt 
med personer end arbejde i andre brancher. 
Nævnet anser derfor ikke almindelig mod-
stand i forbindelse med håndtering, fasthol-
delse eller lignende for at være retsstridig«.

For eksempel mener Erstatningsnævnet, 
at lærer Jan Hagen blot var part i »en pæda-
gogisk konflikt, der udviklede sig«, og derfor 
kan han ikke få erstatning. Selv om en 13-årig 

slog og sparkede ham på 
skolen, og selv om han i 
dag har været sygemeldt 
i to år på grund af 
overgrebet og de psy-
kiske eftervirkninger 
af trusler og dårlig 
 behandling.

En række fag-
foreninger har 
rejst sagen over for 
politikerne. Avisen.
dk har skrevet en ar-
tikelserie om offentligt 
ansatte, der ikke har 
fået erstatning efter vold 
fra klienter og elever. 
DLF har skrevet et brev 
til justitsministeren på 
baggrund af Jan Hagens 
sag. 
hl@dlf.org

BØRN GØR 
EN FORSKEL

Vær med i årets Røde Kors emneuge i uge 
38 om fordomme, forskelle og gensidig 
respekt i Danmark og i verden. Skab 
spændende aktiviteter i klassen med nyt 
og vedkommende materiale. Materialet er 
nemt, overskueligt og gratis. Betal kun porto 
og ekspedition.

Tilmelding senest 01.07. 2013. 
Læs mere og hent udførlig lærervejledning på 
RødeKors.dk/børngørenforskel

”Lærervejledningen er 

virkelig god. Det er rigtig 

godt med øvelser og kopi-

ark, man bare kan kopiere. 

Det er nemt og overskue-

ligt at gå til”.
- Anne Kathrine Maegaard - 

Sankt Birgitta Skole, Maribo

Emneuge om fordomme, forskelle og RESPEKT!
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Konference: Dansk
faget er under pres

læsning er alle fags moder. så-
dan sagde Bertel Haarder, når lej-
lighed bød sig, da han var under-
visningsminister. Hans efterfølger, 
børne- og undervisningsminister 
Christine Antorini, citerer ham tit 
og gerne for netop dét, og stats-
minister Helle Thorning-schmidt 
kan heller ikke blive træt af at sige 
det: Børnene skal lære at læse og 
skrive og regne.

»Denne back to basics-dags-
orden, der har været undervejs 
længe, lægger et stadig større 
pres på det store, vigtige dan-
nelsesfag dansk«, siger lektor 
på Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU), ph.d. Mads 
Thorkild Haugsted, der forsker og 
underviser i danskdidaktik.

Tysklærere føler 
sig svigtet af Århus 
 Lærerforening

Ved første øjekast så mailen til 
de ledige tysklærere i Aarhus 
tillokkende ud. 20 uger som 
vikar til overenskomstmæssig 
løn. Men da Ingrid Marie Ruby 
og Anita Bach Danielsen læste 
folderen, så tilbuddet knap så 
godt ud. lærerne skal de to før-
ste uger i praktik uden løn, og 
i de resterende 18 uger får de 
ikke mulighed for at optjene ret 
til dagpenge. og mens de ledige 
varetager undervisningen, skal 
de fastansatte lærere have efter-
uddannelse i tysk.

»Jeg synes, det er helt af–
skyeligt, at vi skal ind at aflaste 
skolerne, så de kan videreuddan-
ne fastansatte lærere i tysk. På 
den måde er det slut med mine 
muligheder som tysklærer«, siger 
Ingrid Marie Ruby.skolen har en tendens til at fastholde ek-

sisterende praksis, siger flere parter i un-
dersøgelsen om folkeskolens udfordringer, 
som Danmarks evalueringsinstitut (eva) har 
gennemført for Ministeriet for Børn og Un-
dervisning. fordi skolen er en kulturbærende 
institution. lærere og pædagoger fortæl-
ler, at de oplever skoleskemaet som en rigid 
struktur.

Der er en særlig måde, hvorpå man for-
står skolen, og hvorpå skolen forstår sig selv. 
flere parter i undersøgelsen fortæller, at når 
man foreslår alternativer, kommer man til at 
sætte spørgsmålstegn ved skolens funda-
ment, ved dens måde at organisere sig på, 
forstå sig selv og se sin opgave på.

for eksempel mener både lærere og 
pædagoger, at skemaet er en rigid struktur, 
der har konsekvenser for den måde, der kan 
undervises på, og for det indhold, der kan 
fylde i elevernes hverdag. De efterspørger 
muligheder for at kunne bryde skemaet op 
og tænke ud over det. Men samtidig er det 
forbundet med manglende kontrol for læ-
rerne og en usikkerhed, i forhold til om man 
så når igennem pensum. og netop det kobler 
lærerne tæt med, om eleverne så lærer det, 
de skal, står der i eva-rapporten.

To store udfordringer
Inklusion og undervisningsdifferentiering 

er to udfordringer, der fylder rigtig meget i 
skolen. Det gælder for alle skolens parter – 
lærere, pædagoger, skoleledere, skolechefer, 
elever, forældre og forskere – viser under-
søgelsen.

lærerne mener, at inklusion og undervis-
ningsdifferentiering hænger sammen, og det 
er et arbejde, som mange af dem fremhæver, 
at de mangler resurser til. De føler sig ikke 
klædt godt nok på til opgaven. De savner 
specialpædagogisk viden, ekstra hænder, og 
så oplever de tit at stå i et dilemma, hvor de 
på den ene side gerne vil hjælpe elever med 
særlige behov, men på den anden side fru-
streres over, at det kan gå ud over de andre 
elever og fagligheden. Det opleves som et 
krydspres.

»Det er meget værdifuldt, at vi nu har 
fået et meget omfattende billede af udfor-
dringerne i folkeskolen vurderet af dem, der 
beskæftiger sig med folkeskolen hver eneste 
dag, enten fordi de går der, har børn der, un-
derviser eller tager de politiske beslutninger 
ude i kommunerne. Det vil uden tvivl for-
bedre og kvalificere både vores diskussioner 
om folkeskolen i partnerskabet og forhand-
lingerne i folkeskoleforligskredsen«, siger 
Christine Antorini i forbindelse med eva-
rapporten, som kan hentes på uvm.dk                                             
hl@dlf.org

Inklusion er en af de helt store udfordringer for folkeskolen, 
 viser undersøgelse blandt 1.200 interessenter.

Læs mere i netværket Dansk
undervisning på folkeskolen.dk

Undersøgelse: Skolen 
 lukker sig om sig selv

Både lærere og  pædagoger 
oplever i nogen grad   
skolens skema som en  
rigid  begrænsning.
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læs flere 
nyheder på:

•   kl lancerer 
 lærer-website

•   skolelederne og Dlf: 
Brug uddannede 
 lærere som vikarer

•   skolerådsformand: 
Modersmålsforsøg 
enestående i verden

•   Ph.d.: lærerstude-
rende bør lære at ob-
servere og analysere

•   Tysklærere foreslår 
model for flere sprog

•   lotte Rod: fortæl 
mig om din bedste 
kollega

•   Ingen mediestøtte til 
folkeskolen

Fængselslærere 
 efterlyses

kriminalforsorgen fik ved 
satspuljeaftalen i 2011 tildelt 
122 millioner kroner til styrket 
uddannelse til indsatte. Derfor 
ansætter landets fængsler om-
kring 28 lærere i løbet af det 
næste halve år.

Blandt landets indsatte har 
en stor andel læse-, skrive- og 
regnevanskeligheder, og mange 
har ikke færdiggjort 9. klasse. 
Derfor fik kriminalforsorgen ved 
satspuljeaftalen i 2011 midler 
til at fokusere på de indsattes 
uddannelse. 

DLF glæder sig  
over nye lokale 
 arbejdstidsaftaler

furesø, Herlev, Varde, sønder-
borg og nu også frederiksberg 
har indgået lokale arbejdstids-
aftaler for skolen, samtidig med 
at kl arbejder på at skrotte 
aftalen på landsplan ved over-
enskomstforhandlinger. Dlf’s 
formand Anders Bondo mener, 
at de lokale arbejdstidsaftaler 
 udvikler folkeskolen.

»Aftalen er på ingen måde 
et problem for udvikling i folke-
skolen, sådan som kl forsøger 
at fremstille det. Den er snarere 
løsningen«, lyder det fra Anders 
Bondo.

Antorini lukker  
for  megaklasser  
i  Silkeborg

efter at over 80 skoler har fået 
ja til kæmpeklasser, bremser 
Ministeriet for Børn og Under-
visning nu op. silkeborg kom-
mune, der var blandt de aller-
første til at søge dispensation 
fra klasseloftet, har netop fået 
afslag på at få dispensationen 
forlænget.

en række skoler og kommu-
ner har fået dispensation under 
den såkaldte udfordringsret til 
at afprøve klasser med flere end 
28 elever. Denne dispensation 
har silkeborg kommune alle-
rede fået forlænget én gang. en 
yderligere forlængelse kræver 
»særlige omstændigheder«. 

Magnus er 15 år og går i 8. klasse. Han har gået i special-
børnehave og specialskole på grund af ADHD indtil 8. klasse, 
hvor han nu er fuldt inkluderet i en almindelig folkeskole-
klasse på solvangskolen i  farum. og det går rigtig godt.

Han fik diagnosen ADHD allerede som lille og havde 
 støttepædagog på i det sidste halve år af børnehaven. 
 samtidig fik han medicin for sin ADHD. 

»I 1. klasse kom han til specialskolen kølholm i frederiks-
sund, der er specielt for børn med ADHD. Her gik seks elever 
i hver klasse, og de sad hver for sig i små celler med ansigtet 
mod væggen. Det var meget vigtigt for Magnus, at alt var 
planlagt og  forberedt«, fortæller hans mor, Inger Quorning.

Men da han gik i 6. klasse, ønskede kommunen at flytte 
ham til et specialtilbud på solvangskolen. Han ønskede selv 
at komme i en almindelig klasse, og i 7. klasse besluttede 
man at udsluse ham i tysktimerne. Det gik godt, så i løbet af 
7. klasse blev han  udsluset i en almindelig klasse i halvdelen 
af timerne. nu går han i 8. klasse i en normalklasse. Han er 
lidt bagud i dansk, har problemer med det skriftlige, men i de 
andre fag klarer han sig glimrende. De natur videnskabelige 
fag holder han især af, og i matematik får han  karaktererne 
10 og 12.

fra specialskole til fuldt 
 inkluderet i 8. klasse

»Det var meget sjovt at skifte skole  
og møde nogle nye mennesker, men jeg havde aldrig 
set så mange børn samlet før«, siger Magnus.

HøjeTaastrup
elever tester ny 
 skolecomputer

en 2. klasse på Reerslev skole 
tester som de første i Danmark 
Intels »Classmate PC«. Den 
kombinerede tablet og com-
puter tåler både vand og fald 
fra 70 centimeters højde, og 
der er tilknyttet undervisnings-
software.

Folkeskolen.dk Følger
overenskomstforhandlingerne.  
Tilmeld dig nyheder om ok 13 her  kortlink.dk/bzb5
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WEBPRØVER

Bliv klar til afgangsprøverne!

Målrettet prøvetræning

Gyldendals webprøver er udarbejdet med udgangspunkt 

i de officielle skriftlige afgangsprøver. Niveau, omfang og 

opgavetyper er nøje afstemt efter prøverne i de enkelte 

fag, således at eleverne får den bedst mulige prøveforbe-

redelse. 

Nemt at gå til

Webprøverne sparer læreren for det tidskrævende rette-

arbejde. Eleven afvikler prøven digitalt – på skolen eller 

derhjemme. Når prøven er gennemført, får eleven med det 

samme en detaljeret respons på sine besvarelser. Læreren 

har adgang til elevens prøveresultater, og får dermed et 

solidt overblik over klassens og den enkelte elevs styrker 

og svagheder inden for fagets områder.

Masser af træning 

Webprøverne indeholder et fyldigt træningsmateriale, der 

giver eleverne det bedste grundlag for at forberede sig på 

afgangsprøverne. Prøverne har et lettilgængeligt design, 

der gør det nemt for lærer og elever at anvende materialet.

DANSK 
Læsning og retskrivning

Differentierede prøver i retskrivning og læsning, 7.-9. klasse.

Skriftlig fremstilling

Opgaver, der svarer til afgangsprøven i skriftlig dansk med fokusområder og 

evalueringsark.

Dansk i tiende

Prøver i læsning og sprogbrug, modtagerrettet kommunika tion og skriftlig 

fremstilling.

Webprøver til mellemtrinnet

Nyt træningssite til mellemtrinnet. Indeholder differentierede læseprøver, 

diktater og sprogopgaver til 5. og 6. klassetrin.

ENGELSK 
Webprøverne tester lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt skrift-

lig fremstilling. Der er prøvesæt til både 9. og 10. klasse. 

TYSK 
Webprøverne tester lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt skrift-

lig fremstilling.

MATEMATIK 
Færdigheder

Emnebaserede test til den løbende evaluering af faglige områder og prøvefor-

beredende test, som lægger op til afgangsprøven i matematiske færdigheder.

Mundtlige oplæg

Oplæggene er pdf-filer til print, der bruges som forberedelse til den mundt-

lige afgangsprøve eller som prøveoplæg i forbindelse med afgangsprøven. 

FYSIK
Emnebaserede test om fx Elektricitet, Kemisk produktion, Luft, Madens kemi 

og Grundstoffer, der er velegnede til evaluering af faglige områder.

BIOLOGI
Emnebaserede test om fx Kroppen, Cellelære, Genetik, Skoven og Ferskvand, 

som tester elevernes forståelse af faglige områder samt prøveforberedende 

test svarende til de officielle prøver. 

GEOGRAFI
Emnebaserede test om fx Vejret, Kortlære, Vulkaner, Befolkning og Urbani-

sering, som tester elevernes forståelse af faglige områder samt prøveforbe- 

redende test svarende til de officielle prøver. 

Målrettet prøvetræning

Gyldendals webprøver er udarbejdet med udgangspunkt 

i de officielle skriftlige afgangsprøver. Niveau, omfang og 

opgavetyper er nøje afstemt efter prøverne i de enkelte 

fag, således at eleverne får den bedst mulige prøveforbe

redelse. 

Nemt at gå til

Webprøverne sparer læreren for det tidskrævende rette

arbejde. Eleven afvikler prøven digitalt – på skolen eller 

derhjemme. Når prøven er gennemført, får eleven med det 

samme en detaljeret respons på sine besvarelser. Læreren 

har adgang til elevens prøveresultater, og får dermed et 

solidt overblik over klassens og den enkelte elevs styrker 

og svagheder inden for fagets områder.

Masser af træning

Webprøverne indeholder et fyldigt træningsmateriale, der 

giver eleverne det bedste grundlag for at forberede sig på 

afgangsprøverne. Prøverne har et lettilgængeligt design, 

der gør det nemt for lærer og elever at anvende materialet.

Alle webprøver 
er optimeret til 
tablets

gyldendal-uddannelse.dk

Gratis prøvelogin på webprøver.dk for hvert fag
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WEBPRØVER

Bliv klar til afgangsprøverne!

Målrettet prøvetræning

Gyldendals webprøver er udarbejdet med udgangspunkt 

i de officielle skriftlige afgangsprøver. Niveau, omfang og 

opgavetyper er nøje afstemt efter prøverne i de enkelte 

fag, således at eleverne får den bedst mulige prøveforbe-

redelse. 

Nemt at gå til

Webprøverne sparer læreren for det tidskrævende rette-

arbejde. Eleven afvikler prøven digitalt – på skolen eller 

derhjemme. Når prøven er gennemført, får eleven med det 

samme en detaljeret respons på sine besvarelser. Læreren 

har adgang til elevens prøveresultater, og får dermed et 

solidt overblik over klassens og den enkelte elevs styrker 

og svagheder inden for fagets områder.

Masser af træning 

Webprøverne indeholder et fyldigt træningsmateriale, der 

giver eleverne det bedste grundlag for at forberede sig på 

afgangsprøverne. Prøverne har et lettilgængeligt design, 

der gør det nemt for lærer og elever at anvende materialet.

DANSK 
Læsning og retskrivning

Differentierede prøver i retskrivning og læsning, 7.-9. klasse.

Skriftlig fremstilling

Opgaver, der svarer til afgangsprøven i skriftlig dansk med fokusområder og 

evalueringsark.

Dansk i tiende

Prøver i læsning og sprogbrug, modtagerrettet kommunika tion og skriftlig 

fremstilling.

Webprøver til mellemtrinnet

Nyt træningssite til mellemtrinnet. Indeholder differentierede læseprøver, 

diktater og sprogopgaver til 5. og 6. klassetrin.

ENGELSK 
Webprøverne tester lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt skrift-

lig fremstilling. Der er prøvesæt til både 9. og 10. klasse. 

TYSK 
Webprøverne tester lytte- og læseforståelse, sprog og sprogbrug samt skrift-

lig fremstilling.

MATEMATIK 
Færdigheder

Emnebaserede test til den løbende evaluering af faglige områder og prøvefor-

beredende test, som lægger op til afgangsprøven i matematiske færdigheder.

Mundtlige oplæg

Oplæggene er pdf-filer til print, der bruges som forberedelse til den mundt-

lige afgangsprøve eller som prøveoplæg i forbindelse med afgangsprøven. 

FYSIK
Emnebaserede test om fx Elektricitet, Kemisk produktion, Luft, Madens kemi 

og Grundstoffer, der er velegnede til evaluering af faglige områder.

BIOLOGI
Emnebaserede test om fx Kroppen, Cellelære, Genetik, Skoven og Ferskvand, 

som tester elevernes forståelse af faglige områder samt prøveforberedende 

test svarende til de officielle prøver. 

GEOGRAFI
Emnebaserede test om fx Vejret, Kortlære, Vulkaner, Befolkning og Urbani-

sering, som tester elevernes forståelse af faglige områder samt prøveforbe- 

redende test svarende til de officielle prøver. 

Alle webprøver 
er optimeret til 
tablets

Gratis prøvelogin på webprøver.dk for hvert fag
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Ikke alle elever kan  inkluderes
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Elever med tilknytningsforstyrrelse kan ikke 
aflæse andre mennesker. Det betyder, at de 
misforstår signaler, og det kan blive fatalt i 
omgangen med andre. Samtidig bliver de let 
stressede og provokerede. Det er de børn, 
man tidligere kaldte for tidligt skadede. Om-
sorgssvigtede børn.

»De mangler deres barndom. De har været 
ude for store omsorgssvigt, og de har mange 
vanskeligheder. De kan være som tikkende 
bomber i en almindelig folkeskole, netop 
fordi de ikke kan aflæse andre«, forklarer sko-
leleder Torben Juel Sørensen.

Han fortæller om en elev, der fik dom om, 
at han skulle gå på heldagsskolen. Fordi han 
misforstod en piges signaler i folkeskolen og 
forgreb sig på hende. 

»Disse elever er normalt begavede. Nogle 
er meget stille, og frygten er, at man ikke 
opdager dem. Der er tale om misforstået in-
klusion, hvis man vil have tilknytningsforstyr-
rede elever til at gå i folkeskolen, uden at de 
har fået hjælp til det«.

På Nyborg Heldagsskole har man en afde-
ling for elever med tilknytningsforstyrrelse. 
Her er 15 elever – og flere ude i de andre 

klasser, der venter på plads her i afdelingen. 
Målet er, at eleverne bliver livsduelige men-
nesker, der kan klare sig i samfundet. Midlet 
er miljøterapi. I en fast struktur skal de lære, 
hvordan man begår sig og har respekt for an-
dre mennesker. 

»I alle kommuner er der tre-fem procent 
børn, der ikke kan og ikke bør være i fol-
keskolen. Man gør skade på de børn, hvis 
man vil inkludere dem. Jeg kan ikke forstå, 
at samfundet ikke sætter ind her. Disse børn 
kan blive dyre for samfundet, hvis de ikke 
bliver behandlet«, siger viceskoleleder Miguel 
Svane.

TeksT Helle  lauritsen

foTo Hung tien Vu

Mellem tre og fem procent af  børnene  
i alle kommuner kan og bør ikke inkluderes, 
siger skoleledelsen på Nyborg Heldagsskole, 
hvor man har en afdeling for elever med  
tilknytningsforstyrrelse.

  Er børn med en udviklingsforstyrrelse. Tidligere blev 
de kaldt tidligt skadede børn.

  Børnene er normalt begavede, men med massive 
socio-emotionelle vanskeligheder. De har svært 
ved at knytte sig til andre og reagerer ofte negativt 
på intim og tæt kontakt. De kan ikke aflæse andre 
mennesker.

  Børnene har manglet deres tidlige barndom – har 
været udsat for voldsomme omsorgssvigt.

  Nogle af børnene mangler hæmninger senere i livet.

  Børnene er meget sårbare, bliver let provokeret i so-
ciale sammenhænge og bliver let involveret i vold.

  Nogle af børnene bliver kronisk indadvendte og er 
særligt sårbare over for depression.

  På Nyborg Heldagsskole har man en særlig afdeling 
for elever med tilknytningsforstyrrelse. Her lægges 
vægt på miljøterapi og små overskuelige sammen-
hænge. 

Børn med tilknytnings- 
forstyrrelse

»Det er rart at være fri for at slås. Før kom mit tempera-
ment væltende, bare én skubbede. Her er rart, fordi man 
er få i klassen og får hjælp af de voksne«, siger Rasmus – 
her med lærer Ulrich Ranum Nielsen.

Ikke alle elever kan  inkluderes
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struktur og ro hjælper 
Rasmus med at  
styre sit temperament.

»Det er rart at være fri for at slås«, 
siger Rasmus stille. 

»Jeg kan ikke styre mit tempe-
rament, men der skal mere til nu. 
Før kom mit temperament vælten-
de, bare én skubbede. Det føltes, 
som om man var meget sur, og så 
slog jeg. Og blev ved«.

Både lærerne på Nyborg Hel-
dagsskole og Rasmus’ plejemor 
Annette Lenskjold kan bekræfte, 
at det tidligere var meget svært for 
Rasmus at lade være med at slå. I 
dag sidder han roligt i klassen med 
fem andre elever og arbejder. 

Rasmus fortæller, at det var 
værst på hans tidligere skole, hvor 
de var mange elever i klassen.

»Det var svært i frikvartererne 

at være sammen med mange børn. 
Jeg kan ikke helt lide at være i 
store forsamlinger. Det, der er godt 
her, er, at man er få i klassen og får 
hjælp af de voksne. Og at man har 
det bedre her«.

»Jeg har fået at vide, at jeg skal 
prøve at tænke mig meget om. 
Hvis én skubber, så hjælper det at 
tænke sig om«.

Annette Lenskjold bekræfter, at 
det betyder rigtig meget, at der er 
struktur på skolen og i hverdagen. 

»Her er alt altid, som det ple-
jer. Skolen har en struktur, der kan 
rumme elever med vanskeligheder, 
og så er lærerne aldrig sure, fortæl-
ler børnene. Som plejeforælder hå-
ber man jo, at vi sammen kan give 
disse børn redskaber, så de kan 
tackle tilværelsen«, siger Annette 
Lenskjold.

Rasmus har gået tre år på Ny-
borg Heldagsskole. Han ser kun 
sjældent sine forældre. Da han be-
gyndte på skolen, var han jævnligt 

meget voldsom, men nu går det så 
godt, at der måske kan blive tale 
om at prøve et udslusningsforløb. 
Måske bare til en anden gruppe 
elever på skolen. 

»Når han bliver vred, siger han, 
at han vil slå nogen ihjel. Det har vi 
talt meget om. Vi taler om konse-
kvenserne, og på skolen lærer han 
at bande i stedet, når han bliver så 
vred«, forklarer Annette Lenskjold.

Fast struktur hjælper
Jeanette Rasmussen er plejemor 
til en pige i gruppen af elever med 
tilknytningsforstyrrelse. Pigen har 
også en tendens til at hobe vold-
som vrede op, og også her hjælper 
det med meget forudsigelige ram-
mer og masser af struktur. Igen-
nem et år blev pigen jævnligt så 
vred, at hun splittede alting ad. 
Hun gik i specialbørnehave, men 
Jeanette måtte have hende hjem-
me et år, fordi hun havde svært 
ved at være sammen med andre. 

»Hun fortæller, at hun har 
mange tanker i sit hoved og ondt 
i maven. Det er stressagtigt. Men 
nyt at hun kan sætte nogle ord på. 
Jeg tvivler på, at hun kan komme 
til at klare sig på en almindelig fol-
keskole. Hun skal blive her«, siger 
Jeanette Rasmussen.

De to plejemødre forklarer, at 
deres børn er meget mere rolige 
og glade, efter at de er kommet på 
Nyborg Heldagsskole. 

»Det kan godt være, at det i 
begyndelsen virker svært at kom-
me på en specialskole, men det er 
altså det, der virker for vores børn. 
Vi har fået en helt anden pige nu. 
Bare politikerne ville forstå, at det 
er bedre for børnene at starte her i 
stedet for de nederlag, de oplever 
i folkeskolen. Og hvis det går rigtig 
godt, og de kan klare det, så kan 
de jo blive udsluset herfra«, mener 
Jeanette Rasmussen. 
hl@dlf.org

»Dejligt at vi er få i klassen«

Netop mennesker med tilknytningsforstyr-
relse fylder godt op i fængsler og institutio-
ner.

Vigtigt med ro
Der er stille og roligt i afdelingen for elever 
med tilknytningsforstyrrelse. Her er god 
plads. Eleverne er delt på flere klasser med 
seks elever i hver. I halvdelen af undervis-
ningstiden er der to voksne – en lærer og en 
pædagog – om hver klasse. Mange af eleverne 
sidder afskærmet og kigger ind i væggen, 
fordi det hjælper dem med at kunne koncen-
trere sig. Indimellem har de klasseundervis-
ning i den lille gruppe. 

Roen er vigtig. Fordi der er meget uro og 
stress inden i eleverne. Det er børn, der er 
forladt af deres forældre eller har oplevet 
svigt på grund af for eksempel stofmisbrug el-
ler alkoholisme. Deres forældre har ikke mag-
tet forældreopgaven, så børnene har manglet 
kropskontakt, pludren og øjenkontakt i deres 
første leveår. Og de har taget skade af det. 

Mange af børnene bor hos plejeforældre eller 
på behandlingshjem.

»De børn, vi får her, er dårligere og dårli-
gere fungerende«, siger Miguel Svane.

»Man skal tænke skole for disse børn. De 
har måske sociale problemer og nogle skader, 
men de er normalt begavede eller måske me-
get begavede. Men de kan ikke klare at være 
sammen med 20 elever i en klasse«.

Skolelederne fortæller, at heldagsskolen 
ikke bare er en ekskluderende skole. Det er 
en midlertidig institution for omkring 50 
børn, og de udsluser cirka 18 elever årligt til 
folkeskoler eller andre skoletilbud.

»Vi spørger eleverne, hvad deres drøm er. 
Hvad de vil med deres liv. Det er det, vi går 
efter, og dér, vi går ind og taler åbent med 
dem om det hele. Også alle de problemer, de 
støder ind i«, siger de to skoleledere.

Har svært ved at beskrive følelser
»Eleverne her har svært ved at udtrykke, om 
de er kede af det, vrede eller irriterede. De 

De kan være som 
tikkende bomber  
i en almindelig  
folkeskole, netop 
fordi de ikke kan  
aflæse andre.
skoleleder 
Torben Juel sørensen
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kan ikke beskrive det; de ved ikke rigtigt, 
hvad følelsen er. En af dem kan sige, at han 
har ondt i maven. Så gælder det om at finde 
ud af, hvad det dækker over. Til det bruger vi 
magneter med smileyer«, forklarer socialpæ-
dagog Pia Stjernegård. 

De hænger i klassen og viser ansigter, der 
er generte, glade, triste, kede af det og vrede. 
Smileyerne bliver flittigt brugt, for dem kan 
eleverne forholde sig til. 

»En af eleverne griner usikkert hele tiden, 
netop fordi han ikke kan aflæse andre men-
nesker. Så prøver vi at tale om, at man kan 
få ondt i maven af grin, eller fordi man har 
det dårligt med noget. Og at der er en stor 
forskel«.

Lærer Ulrich Ranum Nielsen fortæller, 
at eleverne skal prøve at beskrive, hvordan 
de har det. Det er en del af miljøterapien på 
afdelingen. 

»Relationen betyder meget. Det er ker-
neydelsen at opnå en ægte relation. De skal 
vide, at de kan stole på os. Og det kan de 

også, når deres far bliver anholdt, eller de har 
optrådt voldeligt. Hvis de oplever, at de kan 
stole på os i sådanne situationer, så begynder 
de at kunne stole på sig selv. Men det tager 
tid, og vi oplever, at børnenes problemer er 
heftigere nu, end de var tidligere. Heldigvis 
har vi et konstruktivt samarbejde med pleje-
familierne«, siger han.

»Jeg smadrer dig«
I et andet klasseværelse med en lille gruppe 
af elever forklarer lærer Elsebeth Hansen og 
pædagog Flemming Storm, at en stor del af 
deres arbejde er at pille stressen ud af ele-
verne. Derfor er der roligt i lokalet, og derfor 
sidder eleverne enkeltvis ved en computer 
eller et lille bord med ansigterne ind mod 
væggen, når de skal arbejde.

»Eleverne her ved ikke, hvad de kan sige 
uden at krænke andre. De er normalt- eller 
velbegavede, men de mangler de sociale fær-
digheder og spilleregler. Det er en farlig cock-
tail. For hvad betyder det, når en ung siger: 
’Jeg smadrer dig’«, siger Flemming Storm.

»En mimik kan afvæbne et udsagn, men 
det ved disse elever ikke«, supplerer Elsebeth 
Hansen.

Langt de fleste af eleverne er anbragte 
børn. De to fortæller, at der er en dreng med 
autisme i klassen. Han skal snart udsluses, 
fordi det er tydeligt, at han vil kunne profite-
re af at gå i en anden klasse på skolen. Det er 
nemlig tydeligt, at han har empati. En følelse, 
som elever med tilknytningsforstyrrelse ikke 
har eller har meget svært ved.

De to forklarer, at eleverne her har brug 
for en skole på gammeldags vis. I et meget 
forudsigeligt miljø, hvor man aldrig er impul-
siv. De tager på en årlig skitur med eleverne. 
Som forberedelse ser de billeder af turen og 
stedet, hvor de skal sove. Skituren foregår 
samme sted hvert år, og på vejen holder de 
pause på den samme McDonald’s hver gang. 
Det foregår i Sydsverige, så transporten er til 
at overskue. 

Klassen foretager også andre ekskursioner 
til museer for eksempel. Det hele skal blot 
være meget planlagt. Eleverne skal have arbej-
det med emnet, så de alle ved, hvad der skal 
ske, og hvad de skal se det pågældende sted.

»Men hele arbejdet her går ud på at for-
berede dem til, at de skal ud at fungere i 
samfundet. Til det skal de lære nogle kompe-
tencer«, siger Flemming Storm.

En tidligere elev har for eksempel netop 
fået arbejde på et bibliotek en time dagligt. 
hl@dlf.org

Elever med tilknyt-
ningsforstyrrelser kan 
ikke klare at være i en 
klasse med 20 elever. 
På Nyborg Heldags-
skole er klasserne på 
seks elever. Her er god 
plads, ro, og eleverne 
har deres egen plads, 
der er afskærmet.

Man gør skade på 
de børn, hvis man 
vil inkludere dem. 
Og de kan blive 
dyre for samfundet, 
hvis de ikke bliver 
behandlet.
Viceskoleleder  
Miguel svane
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Et barns evne til empati grundlægges i de 
første 20 måneder, så hvis moren er i under-
skud, er misbruger eller socialt hårdt bela-
stet, vil barnet opleve starten på livet som 
stressende. Det vil betyde, at barnet risikerer 
at få tilknytningsforstyrrelser og ikke evner at 
aflæse andre menneskers signaler. 

Sådan lyder den korte forklaring fra cand.
psych. Louis Dresbøll, der blandt andet 
superviserer de ansatte på Nyborg Heldags-
skole.

»Der er tale om børn, der har svært ved 
at lege, er urolige og omkringfarende. De 
kan ikke arbejde selvstændigt, de keder sig 
hurtigt, og de er i så meget stress, at de går 
i overlevelsesmodus. Behandlingsmæssigt 
prøver vi at lave skabeloner for leg for at 
øve dem. De mangler det følelsesmæssige 
hukommelsesspor. De kan ikke huske, og de 
begynder forfra på alle situationer«, fortæller 
Louis Dresbøll.

Børnene kan være yderst intelligente, og 
nogle af deres måder at opføre sig på er ma-
gen til psykopaters. 

»Omkring tre procent af alle børn har til-
knytningsforstyrrelse, og de passer ikke ind 
i den folkeskole, som vi har i dag. De kræver 
meget struktur, ro og forudsigelighed. De har 
det svært med at arbejde selvstændigt og i 
grupper. De kan lære at indgå i strukturerede 
forløb«.

Louis Dresbøll kender tidligere elever, der 
i dag arbejder som for eksempel lastbilchauf-
før, er i bagerlære og arbejder som damefri-
sør.

»Desværre kan de også blive tiltrukket af 
grupperinger som i rockermiljøet. Steder, 
hvor der er en attitude af at være sej. De er 
ikke altid realistiske i deres opfattelse af sig 
selv, og det kan være meget farligt. De kan 
være tikkende bomber, der er potentielt far-
lige i nogle situationer«.

Adam er 16 år og har været vidt 
omkring skolemæssigt. Da han 
kom retur til Nyborg Heldagsskole 
i 6. klasse, understregede skole-
leder Torben Juel Sørensen, at nu 
var det ved at være sidste chance, 
hvis han ville noget her i livet. Og 
det forstod Adam godt. 

Han begyndte i 0. klasse i en 
folkeskole, men det gik ikke godt. 
Så kom han til Nyborg Heldags-
skole i fire år og så udsluset til en 
folkeskole. Det gik ikke. Han var 
slet ikke skrevet op på en skole i 

fem måneder, fik noget eneun-
dervisning og begyndte så på et 
skoletilbud på et behandlingshjem. 
Herfra blev han smidt ud, fordi han 
»blev sur på en lærer«, og han stod 
igen uden skole. I 6. klasse kom 
han så tilbage til Nyborg Heldags-
skole til afdelingen for elever med 
tilknytningsforstyrrelse.

Nu vil han gerne videre og have 
en afgangsprøve fra 9. klasse, og 
det er han netop i gang med via 
en udslusning til en ny folkeskole. 
Denne gang går det rigtig godt.

»Jeg har lavet meget lort og 
haft mange problemer med po-
litiet, men nu har jeg indset, at 
når jeg gør noget godt, får jeg 
noget godt igen. Jeg har prøvet 
at arbejde i fritiden, og jeg så nye 
muligheder. Jeg indså, at det var 
nu, jeg skulle ændre mig. Jeg har 
fået nogle mål for livet«, forklarer 
Adam.

»Tidligere var jeg opsat på at 
komme ud i almindelig skole, fordi 
mine kammerater gik dér, men i 
folkeskolen bliver man bare svig-

tet. Der bliver ikke hørt, hvorfor 
du har gjort noget, du er bare en 
ballademager. På Nyborg Heldags-
skole er der intensiv læring, du 
bliver set, og du kan få ro. Det er 
en meget fleksibel skole«, siger 
Adam, der bor hos sin mor og har 
en kontaktperson også.

Lige nu er Adam udsluset helt 
på en folkeskole. Efter 9. klasse 
satser han på en uddannelse på 
hhx, fordi han gerne vil arbejde 
selvstændigt.

Adam er et opdigtet navn.

Frem og tilbage på heldagsskolen
 
Adam blev smidt ud fra skoletilbud på behandlingshjem. Så kom han igen til Nyborg Heldagsskole, 
men nu er han i gang med udslusning.

Elever med tilknytningsforstyrrelse kræver struktur og forudsigelighed.  
De har svært ved at arbejde selvstændigt og i grupper og passer derfor ikke ind i  
dagens skole, siger psykolog.

Disse elever passer ikke ind  i dagens folkeskole

De passer ikke ind  
i den folkeskole,  
vi har i dag. De  
kræver meget 
struktur, ro og  
forudsigelighed.
Psykolog 
louis Dresbøll
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»I pressede situationer kan de komme ud 
i farlige handlinger. Det kan være mennesker 
som dem, der står bag skoleskyderier, og man 
skal virkelig overveje, om man kan inkludere 
dem i den almindelige folkeskole«.

Louis Dresbøll understreger, at det også 
handler om at beskytte børnene selv.

»I den omfattende inklusionsbølge, som 
går hen over landet, kan jeg frygte, at disse 
børn glemmes. Det er fint at inkludere de 
børn, der kan klare det og profiterer af det. 
Men hvis elever med tilknytningsforstyrrelse 
bliver inkluderet, bliver det højst sandsynligt 
kun i kort tid, så går det ikke længere. Men 
lige nu sker der en kold og kynisk kalkule i 
kommunerne, hvor økonomien bestemmer 
alt. Jeg er meget bekymret for, hvordan det 
skal gå disse elever«.

Han mener, at der i forbindelse med 
omstillingen af specialundervisningen fra 
amterne til kommunerne er mange af de nye 
fagpersoner i kommunerne, der er skolet til 
primært at tænke økonomisk og mener, at 
psykiske lidelser som for eksempel tilknyt-
ningsforstyrrelse er en diagnose, som psyko-
loger har fundet på.

»Måske skyldes det også, at de har svært 
ved at tro, at der findes børn med så uopret-
telige skader. Det er for ubærligt, man kan 
ikke rumme det, fordi vi tror, at vi kan rette 
op på alt. Men det er fatalt samfundsmæssigt 
set, for det er fra denne gruppe af unge, at vi 
ser flest kriminelle og mistilpassede i vores 
samfund. Hvis vi fra start af gjorde noget gen-
nemført for at støtte disse børn, så kunne vi 
mindske det sociale handicaps følger«.

Louis Dresbøll frygter, at der er en forrå-
else i gang i samfundet.

»Vi siger, at vi jo ikke kan redde alle eller 
tage os af alle, og så accepterer vi dét. Men 
hvis vi ikke fanger dem, der har brug for 
hjælp, så bliver det virkelig farligt. I de 32 år 
jeg har været med i systemet, har vi bevæget 
os mellem mere og mindre inklusion og eks-
klusion. Det virker fordummende, når nu er-
faringerne viser, at der findes omfattende ska-
dede børn, der ikke kan integreres. Vi gambler 
med disse børns skolegang og ødelægger alt 
for meget for deres trivsel og for folkeskolens 
velbefindende ved disse eksperimenter«. 
hl@dlf.org

Disse elever passer ikke ind  i dagens folkeskole

En stor del af arbejdet går på at pille stressen ud af eleverne. Derfor er der roligt i lokalet, og eleven sidder ved sin plads 
med ansigtet ind mod væggen, forklarer lærer Elsebeth Hansen.
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Besøg Geografforlaget på Skolemessen i Roskilde (6.-7. marts) og Aarhus (10.-11. april).  
På vores stand kan du gå på opdagelse i vores læremidler og få inspiration til din  undervisning. 
Du kan møde forlagets medarbejdere, som står klar til at give dig  præsentationer og svare på 
dine spørgsmål. 

I år kan du bl.a. se nærmere på kortportalerne G  or  og nye titler 
til naturfags systemerne Xplore a r e , 
Xplore Geografi, Xplore olog  
og Xplore e . 
Du kan også prøve vores 
nye, store digitale systemer 
Xplore til 1.-9. klasse.

Kom meD 
På woRKShoP
I Roskilde og Aarhus 
kan du deltage i work-
shops om, hvordan du 
bruger hhv. GO Kort og 
iXplore- systemerne i din 
 under visning. 
Læs mere og tilmeld dig på 
www.skolemessen.dk.

VInD en IPAD
På standen kan du tilmelde 
dig vores nyhedsbrev og 
 deltage i lodtrækningen om at 
vinde en iPad.

mASSeR Af meSSetIlBuD
Kom og udnyt vores vilde 
 messetilbud – vi sælger mange 
titler til spotpris. 

Roskilde 6.-7. maRts
aaRhus 10.-11. apRil

Vi ses på Skolemessen 2013!

www.geografforlaget.dk

Messeannoncer.indd   1 17/01/13   19.13
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Tag med til Beijing, hvor vi skal opleve Nordkinas største kulturelle  
højdepunkter, historie og hverdag.

Munkeklostre, tibetansk kultur og bjergtinder i nordindiske Ladakh. Inklusive 
Taj Mahal, skolebesøg og storbyophold i Delhi – med dansk rejseleder, ti dage.

riske seværdigheder, som blandt andet omfatter 
Den Forbudte By, Sommerpaladset og Himlens 
Tempel. Vi skal naturligvis også ud at gå på Den 
Kinesiske Mur.
Dag 1 Afrejse til Beijing.
Dag 2 Det Olympiske Stadion og velkomstmiddag.
Dag 3 Den Himmelske Freds Plads, Den For-
budte By, byplanmuseet og traditionelt tehus.

Nordindiske Ladakh udgør første del af denne 
fantastiske Albatros-rejse. Senere fortsætter vi til 
den sydende millionby Delhi, hvor ældgammel kul-
tur mikses med britisk kolonikultur, og Agra, hvor 
vi ser Agra Fort og det berømte verdensvidunder  
Taj Mahal. Vi besøger desuden to skoler og ser,  

Kina er et land med en helt utrolig og unik hi-
storie, og det er især historien, kulturen og de 
smukke landskaber, der danner rammer om 
dette fantastiske land. Der er mulighed for at 
bruge tiden på egen hånd eller at tilkøbe en 
spændende udflugtspakke. Eventyret starter 
i Kinas hovedstad Beijing, hvor vi skal opleve 
byens og omegnens største kulturelle og histo-

Kom med Albatros til Lille Tibet – den nordin-
diske provins Ladakh midt i Himalaya. Her pløjer 
yakokserne stadig jorden i de grønne dale, harsk 
smørte er fortsat en nydelse, og de buddhisti-
ske munke drejer bedemøllerne ved fantastiske 
bjergklostre, som de har gjort i århundreder.  

Læs udførligt program på:
à  folkeskolen.dk 

læserrejser

Beijing sommer eller efterår

Sommer i Lille Tibet

Dag 4 Lama Templet, Trommetårnet, hutonger, 
cykeltaxi og »Silkemarkedet«.
Dag 5 Cloisonné-fabrik, »Åndealleen«, Ming-
gravene, lokal landsby og Den Kinesiske Mur.
Dag 6 Tai-chi, pandaer i Beijing Zoo, Sommer-
paladset, Himlens Tempel og Perlemarkedet.
Dag 7 Oplevelser på egen hånd og Peking-and.
Dag 8 Hjemrejse og ankomst til Danmark.
 
■  Afrejse og pris: 

13. juli. Per person i delt dobbeltværelse: 
7.490 kroner.  
12. oktober. Per person i delt dobbeltværelse: 
8.990 kroner.  
Tillæg for enkeltværelse: 1.190 kroner. 
Udflugtspakken: 1.990 kroner.

■  Med i prisen: 
Fly København - Beijing tur/retur med SAS. 
Udflugter og transport efter programmet. Ind-
kvartering i delt dobbeltværelse. Morgenmad 
dagligt. Skatter og afgifter. Dansk rejseleder. 
Udflugtspakken inkluderer: Alle udflugter 
ifølge program. 4 x frokost og 6 x aftensmad. 
Drikkevarer til frokost og aftensmad, øl/vand.

■  Information og bestilling: 
Læs udførligt program på folkeskolen.dk. 
Team Benns, telefon 65 65 65 60 – mail 
asien@team-benns.com. Oplys rejsekode FO.

hvordan skolesystemet fungerer i denne del af 
verden.

■   Dagsprogram:
Dag 1 Afrejse fra København.
Dag 2 Ankomst til Delhi. Byrundtur.
Dag 3 Med fly til Lille Tibet.
Dag 4 Sankar-klostret og besøg hos en familie.
Dag 5 Klosteroplevelser i Tikse og Hemis.
Dag 6 Skolebesøg og udflugt til Alchi.
Dag 7 Leh på egen hånd.
Dag 8 Leh – Delhi – Agra. Skolebesøg. 
Dag 9 Agra Fort, Taj Mahal – Delhi og afskeds-
middag.
Dag 10 Delhi – København.

■   Afrejse 5. juli 2013: 
11.990 kroner.

■  Prisen inkluderer: 
Dansk rejseleder. Fly København – Delhi tur/retur. 
To indenrigsflyvninger. Udflugter jævnfør pro-
gram. 
Indkvartering på hoteller i delt dobbeltværelse 
(tillæg for enkeltværelse). Helpension. 

■  Tilmelding og bestilling: 
Telefon 36 98 98 98, mail: grupper@albatros.dk

     Rejsekode: LR-FOL.
     www.albatros-travel.dk/fol
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Besøg Geografforlaget på Skolemessen i Roskilde (6.-7. marts) og Aarhus (10.-11. april).  
På vores stand kan du gå på opdagelse i vores læremidler og få inspiration til din  undervisning. 
Du kan møde forlagets medarbejdere, som står klar til at give dig  præsentationer og svare på 
dine spørgsmål. 

I år kan du bl.a. se nærmere på kortportalerne GO Kort og nye titler 
til naturfags systemerne Xplore Natur/teknik, 
Xplore Geogra , Xplore Biologi 
og Xplore Fysik/kemi. 
Du kan også prøve vores 
nye, store digitale systemer 
iXplore til 1.-9. klasse.

Kom meD 
På woRKShoP
I Roskilde og Aarhus 
kan du deltage i work-
shops om, hvordan du 
bruger hhv. GO Kort og 
iXplore- systemerne i din 
 under visning. 
Læs mere og tilmeld dig på 
www.skolemessen.dk.

VInD en IPAD
På standen kan du tilmelde 
dig vores nyhedsbrev og 
 deltage i lodtrækningen om at 
vinde en iPad.

mASSeR Af meSSetIlBuD
Kom og udnyt vores vilde 
 messetilbud – vi sælger mange 
titler til spotpris. 

Roskilde 6.-7. maRts
aaRhus 10.-11. apRil

Vi ses på Skolemessen 2013!

www.geografforlaget.dk
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konfronteret

Lærerne er hinandens  
arbejdsgivere

Lærerjobbets individuelle fleksibilitet og 
frihed er for mange et gode, de ikke vil 
undvære. Men på Alkjærskolen har de gjort 
det – her er lærernes arbejdstid lagt i en 
»tilstedeværelsesramme«. Rammen aftaler 
de med kollegaerne i et selvstyrende team på 
omkring fire lærere.

Hvert enkelt team bestyrer en årgang og 
står selv for at dække med vikarer, hvis der er 
fravær. Team-koordinatorerne står desuden 
for at vurdere, om der for eksempel er brug 

for en ekstra lærer i en klasse på grund af 
inklusionsudfordringer.

På den måde er lærerne blevet forpligtede 
i forhold til den fælles opgave, teamet har i 
forhold til eleverne, og de har afstemt, i hvil-
ket tidsrum de kan forvente at disponere over 
hinandens arbejdstid. 

Det har ifølge lærere og leder på skolen 
givet langt bedre rammer for samarbejdet i 
de lokale team. Og skabt muligheder for, at 
man i teamet kan sætte større pædagogiske 
udviklingsprojekter i søen. 
esc@dlf.org

TeksT EsbEn  ChrIsTEnsEn

Processen med at gå fra lærere, der hver især var an-
svarlige over for eget skema, til en hverdag, hvor man 
står på mål for hele teamet, har været lang. Den be-
gyndte i den sidste halvdel af 90’erne, og Alkjærskolen 
er ikke i mål endnu. Tilstedeværelsesramme er et mid-
del til at nå en målsætning om, at arbejdet i de enkelte 
team fungerer optimalt.

En lang proces

Alkjærskolen i Ringkøbing arbejder med tilstedeværelsesramme, så lærerne kan regne med hinanden 
fra 7.50 til 16.

Læs på side 23 Konfronteret med Alkjærsko-
lens leder Ole Graversen.

Farvestrålende bedeflag, brusende smeltevandsfloder og forrevne klippe-
landskaber. Få en oplevelse for livet på denne rundrejse til den indiske del af 
Himalaya. Rejsen byder på storslåede landskaber og giver et unikt indblik i 
områdets særlige kultur og levevis.

Højt oppe i Himalaya ligger det gamle kongerige 
Ladakh, også kaldet Lille Tibet på grund af dets 
stærke tibetanske kultur og farverige buddhis-

me. Vi besøger Ladakh i den korte sommer, hvor 
landsbyerne summer af liv, og hvor vinterens 
snedækkede landskaber er forvandlet til saftige 

Sommer i Ladakh 
– eventyrlig rundrejse på Verdens Tag

græsgange og nøgne klippesider. Vi går på opda-
gelse i buddhistiske klostre, tager på jeepsafari, 
og i den smukke Nubra-dal sover vi i teltcamp og 
vandrer i den vidtstrakte ørken.

Rejsen er skræddersyet til Folkeskolens læ-
sere og giver et unikt indblik i skolesystemet i 
en af Indiens mest isolerede bjergregioner. Vi 
oplever skolegangen i afsidesliggende landsbyer, 
og vi besøger en SOS-børneby for tibetanske 
flygtningebørn. Undervejs møder vi skolebørnene 
og de unge ladakhier, der står med det ene ben i 
det 21. århundrede og det andet i en ældgammel 
himalayakultur med åndetro og særegne skikke.

Vi slutter rejsen af i lavlandet, hvor vi besøger 
verdensberømte Taj Mahal.

12 dage med Indien-ekspert rikke Former, 
arkæolog og cand.mag. i sydasienstudier. 
■  Afrejse: 

Den 10.-21. juli 2013.
■  Pris per person:  

15.900 kroner. Lille gruppe - maksimum 22 
deltagere.

■  Tilmelding: 
Web: www.karavanerejser.dk 
Mail: info@karavanerejser.dk 
Telefon 40 62 83 47/24 45 71 69.

■  Prisen inkluderer blandt andet:  
Fly København - Delhi, helpension, alle ud-
flugter, al transport. 
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ESBEN CHRISTENSEN Spørger        ole Graversen   svArEr: 

   Hvorfor er det ikke op til den enkelte lærer 
at bestyre sin egen tid?  
 »Opgaveløsning er en fælles opgave. Folke-
skoleloven foreskriver, at vi som skoleledere 
skal sikre undervisningsdifferentiering. Men 
også at vi gennem teamsamarbejde skal sik-
re, at lærerne har en forståelse af, at det her 
er en fælles opgave. Man fastlægger den tid, 
man er sammen, i teamets samarbejdsaftale. 
Vi har en overordnet ramme, en tilstedevæ-
relsesramme, og i den tid er vi tilgængelige 
for hinanden«.

   Var det ikke dit indtryk, at dine lærere ar-
bejdede fuld tid, før de fik den her tilste-
deværelsesramme?
 »Tilstedeværelsesrammen er ikke et mål i sig 
selv. Det er ikke for at være kontrollant. Det er 
et middel til at sikre, at samarbejdet glider 
lettere, og en løsrivelses fra kalendertyran-
niet, hvor enhver aftale om dialog krævede, at 
parterne tjekkede deres individuelle kalen-
dere. I et forsøg på at løse det har vi planlagt 
en fast tilstedeværelsesramme for de team, 
der skal arbejde sammen om en fælles opga-
veløsning«.

   Nogle lærere er glade for selv at kunne sty-
re deres egen arbejdstid – det giver frihed 
og fleksibilitet. Har I ikke solgt den frihed?

 »Her hos os er det noget, der er foregået via 
en gradvis udvikling væk fra den lærertype, 
man kan kalde den ’privatpraktiserende læ-
rer’. Det var en lærertype, der hørte en tidli-
gere skolelovgivning til, hvor den enkelte læ-
rer var eneansvarlig for en løsning af under-
visningsopgaven. Allerede med skoleloven i 
1993 blev det ændret, så det ikke længere er 
den enkelte lærers suveræne ansvar, men en 
fælles opgave. Hos os er det blevet en kultur 
– sådan gør vi bare – og det er mit indtryk, at 
mine lærere ikke ser det som en begræns-
ning, men en fordel«.

   Hvorfor er det en fordel?
 »Fordi alle er til stede, mens børnene er der. 
Man har en meget større grad af fleksibilitet 
til at tilrettelægge undervisningen, så den 
passer til de mål, man har for det aktuelle un-
dervisningsforløb. Det kræver ikke langtids-
planlægning. Lærerne ved, at de kan bruge 
hinanden, hvis ikke de er optagede af en mere 
væsentlig undervisningsopgave«.

   Kunne man ikke lige så godt indføre fuld 
tilstedeværelse fra 8-16?
 »Hvis de fysiske rammer på skolen var til det, 
så åbnede Arbejdstidsaftale 08 op for det. 
Så det er hele tiden en afvejning af, hvad der 
giver mening, og hvad der er fornuftigt i for-

hold til de fysiske rammer og de opgaver, der 
skal løses. Min holdning er, at der er dele af 
lærernes arbejdsopgaver, der ikke er så enkle, 
at de kan løses inden for en tilstedeværelses-
tid fra 8-16. Der kan være forældresamar-
bejde, der kan også være individuel planlæg-
ning, der langt bedre foregår på et andet tids-
punkt. Men ifølge Arbejdstidsaftale 08 kan 
enhver aktivitet på skolen gøres til genstand 
for tilstedeværelse«.

   Det lyder til, at der er meget mødeaktivi-
tet – møder du dine lærere ihjel?
 »Det håber jeg ikke. Kan man kalde det et 
møde, når to mennesker sætter sig sammen 
og taler om det næste undervisningsforløb? 
Vi er jo også en del af en kultur, hvor man de-
finerer mange ting som møder, men vi skal 
måske bestræbe os endnu mere på at defi-
nere, om noget er et møde eller bare en del af 
planlægningsarbejdet«.

   Hvad har der været af knaster med over-
gangen til tilstedeværelsesramme?
 »Efter min opfattelse kræver det en grundig 
proces at flytte sig fra det, man kan kalde den 
absolut privatpraktiserende lærer, der lukker 
døren til sit klasseværelse. Den proces kræver 
tid«. 

esc@dlf.org

På Alkjærskolen har skoleleder Ole Graversen en gruppe lærere, der i selvstyrende team tilrettelægger  
hinandens arbejdstid inden for en tilstedeværelsesramme.

Farvel til den privatpraktiserende lærer

foto: lars Horn
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Skole(k)rigsdag!
DLF mener
af Bjørn Hansen  
formand for dLf’s skoLe- og  
uddanneLsespoLitiske udvaLg

KL havde inviteret til sin traditionelle skolerigs-
dag i Aalborg – og programmet for de 1.500 
deltagere hed »Kode til læring« og havde især 
fokus på it og digitalisering af undervisningen i 
folkeskolen. Aktuelt og vigtigt debatemne.

Hele programmet havde sit indhold rettet 
mod en reform af folkeskoleloven og de ændrin-
ger af skolen, som det kan og vil medføre.

Men noget var udeholdt af programmet 
– hele den brændende platform om overens-
komstforhandlinger og lærernes arbejdstid. Be-
vidst naturligvis, må jeg formode. Man ønskede 
ikke en diskussion – eller krig – i det åbne rum 
med de mange kommunalpolitikere om KL’s 
entydige udmelding om afskaffelse af alle aftaler 
på arbejdstidsområdet. 

Men den diskussion blev ført i de tilstødende 
rum under de mange pauser, der også var i 
programmet – og ikke mindst ved aftenens 
festmiddag. Rigtig mange lokale kommunale 
politikere er kede af udsigten til en konflikt, 
som billedet tegnes lige nu, hvor der ikke høres 
om bevægelse i KL’s synspunkt. De ønsker ikke 
konflikt med de mange lærere på deres lokale 
skoler, som hver dag gør en kæmpe indsats, 
hvor de på trods af besparelser, omlægninger 
og inklusion alligevel formår at give eleverne en 
god undervisning. De er bange for, at det enga-
gement, lærerne udviser, vil forsvinde, hvis man 
tvinger dem ud i en konflikt. På den måde fyldte 
det uformelle program rigtig meget, og det var 
vigtigt, at vi havde rig mulighed for, uden krig, 
at tage de diskussioner.

Det må også være signaler, KL lytter til – og 
skal jeg tro på den indledning, som KL’s for-
mand Erik Nielsen gav, så er de måske begyndt 
at høre, hvad der rører sig. Han talte for, at vi 
sammen skulle kæmpe for skolen og ikke om 
den. Jeg håber, at det er et signal, de vil efterleve 
på de kommende forhandlingsmøder!

Og så kort om det formelle indhold, hvor 
nogle af indslagene absolut var tankevækkende – 
også set i lyset af en skolereform.

Fra flere oplægsholdere var budskabet, at 
det er kvalitet og ikke kvantitet, der betyder 
noget for elevernes udbytte af undervisningen. 
Udsagn, som vi er helt enige i, og som også blev 
understøttet i Kjeld Fredens oplæg – der nok var 
programmets bedste og mest sigende. Hans kon-
klusioner om, at vi har en arbejdshukommelse, 
der først skal stimuleres af de praktiske/musiske 
fag, før man kan få noget ud af flere timer med 
læsning og matematik, har jeg meget sympati 
for. Og det er da underligt, at vi er udstyret med 
en hukommelse, der er bedre til at glemme end 
at huske, som han sagde!

Andre overførselsværdier fra indholdet til 
drøftelse i forbindelse med en reform var indsla-
get fra Danmarks Radios generaldirektør Maria 
Rørbye Rønn, som havde indført jævnlige »stæv-
nemøder« med medarbejderne, i forhold til 
tidligere hvor medarbejderne kun blev indkaldt 
og informeret, når der var krise. Det har betydet 
rigtig meget for arbejdsmiljøet og udviklingen af 
et skarpere Danmarks Radio, som hun sagde.

I regeringens reform foreslås det, at møder i 
pædagogisk råd afskaffes – det kan absolut ikke 
anbefales, hvis målet med reformen også er at få 
udviklet en skarpere folkeskole, hvor alle parter i 
et samarbejde løfter målet om, at alle elever skal 
nå så langt som muligt! 

 Man ønskede ikke 
en diskussion – eller 
krig – i det åbne rum 
med de mange kom-
munalpolitikere om 
KL’s entydige udmel-
ding om afskaffelse 
af alle aftaler på ar-
bejdstidsområdet. 
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Thora Hvidtfeldt Rasmussen: 
»kære Lotte rod.
det er selvfølgelig meget 
hæderfuldt at blive kåret til 
danmarks bedste lærer – men 
ærlig talt, en buket visner 
hurtigt.
jeg vil ikke indstille en kol-
lega – selv om flere er yderst 
dygtige; for hvad skulle de 
have ud af det? du lover et 
besøg, men du lover ingen 
indflydelse.
Hvis du vil skolen det godt, 
hvis du vil præge det forslag 
om skolereform, der er ved 
at blive udarbejdet, i en for-
nuftig retning, så tag i stedet 
for ud at besøge flere skoler 
fordelt ud over landet, even-
tuelt udvalgt efter varierende 
social profil. med en aftale i 
forvejen kan du få lov til både 
at overvære undervisning og 
diskutere med lærere efter-
følgende…«.

Torben Larsen: 
»det lyder, som om radikale 
nu hylder det sovjetiske sy-
stem, hvor man kårede årets 
mønsterarbejder med medalje 
og ophæng af portrætter.
nu er radikale jo et moderne 
parti, der lytter til økonomer, 
så medaljen er udskiftet med 
en buket blomster, og por-
trættet kan findes på face-
book!«

}Kommentarer til netny-
heden »Lotte Rod: Fortæl mig 
om din bedste kollega«
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Deltag i netdebatten 
på folkeskolen.dk

Torben Larsen: 
»Hvis annoncerne kun har væ-
ret bragt i de trykte medier, kan 
det synes som et velment, men 
spildt initiativ, da jeg tvivler på, 
at annoncerne om lærernes ar-
bejde er blevet set af andre end 
den efterhånden snævre kreds 
af læsere, der holder avis!«

Kommunikations- og analyse-
afdelingen i DLF: 
»de fire annoncer blev bragt 
flere gange i otte landsdækken-
de dagblade (…) efterfølgende 
blev de bragt i 13 regionale/
lokale medier. ud over printan-
noncerne var der bannere (som 
byggede på annoncerne) i 12 
onlinemedier, og disse ban-
nere blev ifølge mediebureauet 
eksponeret for cirka en million 
personer«.

}Kommentar til læserbrevs-
svar fra Anders Bondo om 
DLF’s indsats i forhold til 
inklusion og reform

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 5 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 20. februar klokken 9.00.

Peter Hess-Nielsen, København 

ER KL tRovæRDig?
I mange måneder har KL nu gødet jorden 
for et overenskomstindgreb mod lærerne. 
KL har systematisk anklaget den arbejds-
tidsaftale, man selv har indgået med læ-
rerne, for at være bureaukratisk, ufleksibel 
og – har man indtryk af – nærmest en 
hindring for, at eleverne overhovedet kan 
lære noget i skolen, og at der i hvert fald 
ikke kan ske en fornuftig udvikling. Det er 
derfor interessant, at det annoncetillæg fra 
KL, som var tillæg til Politiken søndag den 
6. januar, omtaler, hvor stor en succes folke-
skolen har i Fredensborg Kommune. Under 
overskriften »Skolen ud i virkeligheden – 
virkeligheden ind i skolen« fortæller KL om, 
at den fredensborgske folkeskole har fået 
en innovationspris for at levere en mere 
»oplevelsesbaseret undervisning«, som har 
resulteret i »øget læring og motivation hos 
eleverne« (folkeskolen.dk 21. november 
2012, redaktionen). Det er jo rigtig godt – og 
det er tilmed foregået inden for den nuvæ-
rende overenskomst, så når det kan foregå 
i Fredensborg og i den grad markedsføres i 
KL’s eget annoncetillæg, så kan det vel også 
lade sig gøre andre steder. Den glade histo-
rie fra Fredensborg slutter med følgende 

passus: »Ideerne på skoleområdet er både 
vokset frem nedefra, fra en række mindre 
projekter og ildsjæle og understøttet og 
drevet af den strategiske indsats oppefra«. 
Det lyder jo som en rigtig god udviklingsmo-
del. En model, som kan genfindes i meget 

lokalt samarbejde mellem kommuner og 
lærere om at udvikle skolen. Spørgsmålet er 
derfor, om KL’s centrale hetz mod lærer-
overenskomsten overhovedet er troværdig? 
KL optrapper til konfrontation, men burde 
måske hellere opfordre til mere lokalt 
samarbejde. Det er jo i hvert fald ikke den 
nuværende overenskomst, som har forhin-
dret en god udvikling i Fredensborg.

 KL optrapper til 
konfrontation, men 
burde måske hellere 
opfordre til mere  
lokalt samarbejde.

inDLæg på folkeskolen.dk i januar486

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

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

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

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet
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Finn Gunst, forhenværende folkeskolelærer, Brønshøj

 Virkelighed, fiktion og forberedelsestid
Politikens leder den 8. januar hudfletter med 
stor grundighed Danmarks Radio (DR) for 
de seneste tilfælde af bevidst (?!) vildledning 
af seerne via falske nyhedsindslag. I det ene 
eksempel havde DR-journalisterne læst Helle 
Thornings nytårstale, men de skulle alligevel 
lade, som om de var faktuelt nøgne, og således 
stille sig frem og gætte på, hvad ministeren ville 
diske op med. Fair nok med kritik af den slags.

Men måske Politiken også skulle rette sø-
gelyset mod sig selv: For op imod jul 2011 di-
skede Politiken op med overskriften: »Jeg blev 
aldrig udfordret i skolen«. I artiklen anklager 
den nybagte student Anders Weidinger med 
udgangspunkt i sin egen skoletid den danske 
folkeskole for at forhindre unge i at udnytte 
deres potentiale. Men Politiken glemte at for-
tælle, at den unge skribent aldrig havde gået 
i folkeskolen. Det er beskæmmende for Poli-
tiken at bringe en sådan kæmpe artikel med 
ubeføjet nedrakning af folkeskolen uden den 
nødvendige research.

Ikke desto mindre formår Politiken året 

efter at begå en tilsvarende virkelighedsbrøler 
via et interview lørdag den 22. december. 
»Eliten taber i middelmådighedsskolen«, var 
overskriften. Her forklarer en forfatter og 
filosof, hvordan hun langt foran sine kam-
merater i folkeskolen mildest talt »aldrig blev 
udfordret på mit niveau«. Hun udtalte, at 
folkeskolelærerne har et ansvar for »middel-
mådighedskulturen«. Med til historien hører 
desværre, at den interviewede aldrig har gået 
i folkeskolen (læs nyhederne på folkeskolen.dk 
om dette emne, redaktionen).  

To gange generaliserende tilsvining af fol-
keskolen fra personer, der ikke har sat sine 
ben i folkeskolen, og med en ringe research 
fra Politikens side.

Avisen formår altså at kaste med sten efter 
DR, selv om Politiken selv bor i et glashus.

Måske var det en idé for begge medier at 
lytte til skolelærernes kamp i disse tider, for 
at der i folkeskolen fortsat skal satses på den 
grundige forberedelsestid som en vigtig faktor 
for et godt og troværdigt produkt. 

MinDRE FoRBEREDELsEstiD  
tiL ERFARnE LæRERE – gosH!

Leo Bech, pensioneret lærer, Ranum

Uhadada, hvor er der megen grøde og grød i 
folkeskolen for tiden.
   Jeg fratrådte for halvandet år siden min 
stilling som lærer efter 34 vidunderlige år 
i folkeskolen. På samme arbejdsplads i alle 
årene. For det meste i overbygningen med 
dansk, engelsk, musical som kernefag. Never 
a dull moment!
   I tilbageblik kan jeg ikke erindre én dag, 
hvor jeg har været ked af at komme på 
arbejde. Jo, ked af at stå tidligt op som b-
menneske, men altid glad for at møde mine 
kolleger og mine klasser.
   Som »erfaren lærer« vil jeg i dette indslag 
rette en bøn til vores børne- og undervisnings-
minister, Christine Antorini, som i Folkeskolen 
nummer 1 kom med en underlig kommentar 
til lærer Ditte Jensen fra Fulgsanggårdsskolen i 
Lyngby-Taarbæk Kommune: »Mindre forbere-
delsestid til erfarne lærere«.
   Den kommentar er der alvorligt sprængstof 

i. Hvis det koncept bliver gennemført, skal jeg 
prøve at oversætte det for erfarne og uerfarne 
lærere, som måske ikke har tænkt så meget 
over, hvad det indebærer:
   Antorini ved åbenbart ikke, at en masse 
erfarne lærere sætter en ære i at undervise så 
varieret som muligt – alt efter klassens beskaf-
fenhed. Det kræver ny forberedelse hvert år, 
hver måned, hver uge, hver time. Også for 
lærerens egen skyld. Hvem gider sidde fast 
i samme forløb år efter år, hvis man vel at 
mærke mener noget med sit arbejde? Hver 
eneste klasse/gruppe reagerer forskelligt på 
det oplæg, der gives.
   Skæres der i erfarne læreres forberedelses-
tid, skorter det vel på fleksibilitet og omstil-
lingsparathed, hvis læreren da ikke selv skal 
betale for sit arbejde. Er det der, man vil hen: 
»Årh, de er sgu nok så ærekære, at de allige-
vel bruger en masse tid på forberedelse!«
Gosh!

Trafiksikkerhed i Øjenhøjde 2013
Tilmeld dine 2.-4. klasses elever nu!

Nu kan du igen gratis tilmelde dine elever til 
Danmarks største trafiksikkerhedskampagne 
med fokus på børn og lastbiler. Målet er  
fortsat at tilbyde en koncentreret undervisning,  
hvor børn lærer at omgås store lastbiler i trafik-
ken. Programmet henvender sig til børn fra 2.-4. 
klasse og vil være to–delt. Første del foregår 
i klasselokalet og anden del i skolegården. 
Én klasse kan deltage pr. lektion på maks.  
50 minutter.
Et lastvognstog placeres i skolegården. Børnene 
får trafikundervisning omkring lastbilen og  
får under betryggende forhold mulighed  
for at komme helt tæt på og bl.a. se udsigten 
fra chaufførens sæde. Alle deltagende børn  
får til sidst udleveret en gratis trafiksikker- 
hedsvest samt en pjece til forældre og lærere  
til opfølgning.
Bag kampagnen står DTL, 
som er vognmandsbranchens 
brancheorganisation, 3F trans-
portgruppe, som er chaufførernes  
fagforening, partnerne Volvo,  
Danske Fragtmænd, OK a.m.b.a., 
Bridgestone samt Børneulykkes- 
fonden, som alle har fokus på 
trafiksikkerhed.

Tilmelding:
I år har vi valgt primært at fokusere på den 
sydlige del af Jylland i en linje fra  
Horsens over Brande og Skjern og sydpå. 
Lastvognstoget vil være til rådighed i 
ugerne 16-21 og tilmeldingen foregår efter  
først-til-mølle princippet. Tilmeld dig på  
hjemmesiden, via e-mail eller telefon:

Web: www.trafiksikkerhed.info
E-mail: trafiksikkerhed@cjmarketing.dk
Telefon: 61 77 60 18

Vi har brug for følgende informationer:  
Skolens navn, adresse og telefonnummer,  
ønsket besøgsuge/-dato og tidspunkt (formid-
dag/eftermiddag), navn, e-mailadresse og tele-

fonnummer til kontakt- 
person samt navn og  
mobilnummer til skolens 
pedel af hensyn til place- 
ring af lastvognen på 
skolens areal.

Danske
Fragtmænd

Få mere inspiration til undervisningen  
i trafiksikkerhed og se mere om andre  
aktiviteter og trafiksikkerhedsevents på:

www.trafiksikkerhed.info

Læs mere på 
www.trafiksikkerhed.info

NYannonce.indd   1 25-01-2013   10:47:50

KONFERENCE
INKLUSION – ORDBLINDE 
ELEVERS OVERGANG TIL 
UNGDOMSUDDANNELSE

Gylling Efterskole 
Hovedgaden 29 · Odder
19. marts 2013. 9.00 - 16.00

Se program 
på www.gylling-efterskole.dk

Husk tilmelding 
på konference@gylling-efterskole.dk

CUDiM

ViHS

ORDBLINDEEfTERSKOLERNE
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WEBPRØVER

TIL MATEMATIK

– den mundtlige prøve

Scan koden eller gå ind på
http://webproevertilmatematikmundtlig.
gyldendal.dk og få et gratis prøvelogin!

MATEMATIK

WEBPRØVER TIL MATEMATIK – mundtlige oplæg

De mundtlige oplæg bruges i den daglige under- 

visning som forberedelse til afgangsprøven i 

mundtlig matematik efter 9. klasse eller som 

prøveoplæg i forbindelse med afgangsprøven.

 

Hvert oplæg består af en eller flere problemstil- 

linger, et idé-ark samt en række bilag. Oplæggene 

vedrører problemstillinger, der er formuleret i  

enten ’rene’ matematiske eller i ikke-matematiske 

kontekster, så eleverne både kan vise deres mate-

matiske kompetencer og arbejdsmåder indenfor 

matematikken og i anvendelsessituationer fra 

dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Eleverne kan få øveoplæggene oplæst og printe 

dem og har desuden adgang til et online matematik- 

opslagsværk. De enkelte oplæg kommenteres i en 

lærervejledning.

Både elever og lærer får adgang til oplæggene 

via deres Uni-login. Eleverne har ikke adgang til 

alle oplæg.

Der tilføjes løbende nye oplæg.

Pris pr. klasse pr. år

på 8. – 9. klassetrin. Kr. 249,-
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At arbejde innovativt er anderledes, og man kan 
ofte føle sig på dybt vand. Det startede allerede, 
da pigerne, som havde skrevet ansøgningen til 
Call me, fik det positive svar. Jublen og gejsten 
var stor; de mærkede, at det kunne betale sig at 
gøre noget ekstra. Gennem eksperimenter opstår 
fremgang. Da man ikke kender slutresultatet på 
forhånd, er der heller ikke nogen defineret facitli-
ste. Facit er nærmere vejen til målet.

Hvordan gjorde jeg? 
Skøn Skole er et projekt, der handler om at 
give ansvaret tilbage til eleverne, give 
dem mod til handlekraft og bevidst-
heden om, at de selv kan forme 
deres omgivelser og forme måden 
at være sammen på. En gruppe 
piger hjalp med at skrive en rigtig 
fin ansøgning, og vi var heldige at 
vinde 10.000 kroner til at realisere 
vores projekt. Herefter skulle eleverne 
fra 8. årgang ansøge internt om at blive en 
del af Skøn Skole-teamet. Derfor stod jeg med en 
motiveret gruppe unge mennesker. Elever med 
vidt forskellige kompetencer, fra tre forskellige 
klasser og med forskellige ideer til, hvad ugen 
skulle indeholde. Det fælles projekt knyttede os 
dog hurtigt sammen, og alle tog ansvar.

Hvad kom der ud af det? 
Ingen fast strukturtænkning med faste ringe-
tider, skift af fag, lærer og så videre. Intet var 
umuligt. Eleverne tog et kæmpe ansvar og fik 
set, at de kunne gøre en forskel. De fik set nye 
sider af sig selv og deres klassekammerater. 
Stille piger blev aktive på en ny måde, drenge fik 
vist andre sociale kompetencer og fik nye roller. 
Det, at Skøn Skole er et reelt projekt, noget, der 

er virkelighed, appellerer til eleverne. De har kun-
net se værdien i det teoretiske, når de omsatte 
det til praksis. Når eleverne selv skulle regne ud, 
hvor meget træ de skulle bruge, eller selv tog 
kontakt til »rigtige« journalister og virksomhe-
der, agerede de i den virkelige verden – og det 
er sjovt.

Refleksion: God investering
En fantastisk proces for både eleverne og mig. 
Dog koster det selvfølgelig også ekstra kræfter. 

Ligesom eleverne kommer vi som lærere 
også til at gøre en ekstra indsats og 

får sved på panden. Men det er en 
god investering, som man får til-
bage i form af tættere relationer 
til eleverne og muligheden for at 
kunne gøre en forskel.

Kombinationen med det prak-
tiske arbejde, deadlines, teamarbej-

det og det fælles mål – samt den kon-
krete forbedring af rummet, som pludse-

lig er »deres« – er en god og synlig opskrift 
på succes for børnene. Selvstændig 
tænkning er en kompetence, der styr-
ker elevernes faglighed. Udbyttet af 
innovationsugen kan måske ikke 
måles og vejes, men jeg kan 
mærke, at det har påvirket 
dem og været en ople-
velse, de tager med 
sig og kommer til 
at huske i lang 
tid.

Ugen var en helt anden måde at være sam-
men på. Der var ingen konflikter, ingen dår-
lig energi i rummet. Hver morgen star-
tede med en positiv stemning, og dét 
mærker både elever og lærer. Pro-
cessen har været overraskende 
og skabt nye pædagogiske 
udfordringer for læreren 
– for hvordan får man 
nu eleverne til at 
gå hjem, når 
klokken er 
fem?  

TEKST 
Mette  Wonsyld
LærEr På 
BræDSTrUP SKoLE 

At undervise uden at kende 
slutresultatet – grænseoverskri-
dende og nytænkende – med 
Skøn Skole.

InnovatIon  
som udfordring

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Innovationsugen har påvirket eleverne og været en ople-
velse, de tager med sig og kommer til at huske i lang tid.

WEBPRØVER

TIL MATEMATIK

– den mundtlige prøve

Scan koden eller gå ind på
http://webproevertilmatematikmundtlig.
gyldendal.dk og få et gratis prøvelogin!

MATEMATIK

WEBPRØVER TIL MATEMATIK – mundtlige oplæg

De mundtlige oplæg bruges i den daglige under- 

visning som forberedelse til afgangsprøven i 

mundtlig matematik efter 9. klasse eller som 

prøveoplæg i forbindelse med afgangsprøven.

 

Hvert oplæg består af en eller flere problemstil- 

linger, et idé-ark samt en række bilag. Oplæggene 

vedrører problemstillinger, der er formuleret i  

enten ’rene’ matematiske eller i ikke-matematiske 

kontekster, så eleverne både kan vise deres mate-

matiske kompetencer og arbejdsmåder indenfor 

matematikken og i anvendelsessituationer fra 

dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Eleverne kan få øveoplæggene oplæst og printe 

dem og har desuden adgang til et online matematik- 

opslagsværk. De enkelte oplæg kommenteres i en 

lærervejledning.

Både elever og lærer får adgang til oplæggene 

via deres Uni-login. Eleverne har ikke adgang til 

alle oplæg.

Der tilføjes løbende nye oplæg.

Pris pr. klasse pr. år

på 8. – 9. klassetrin. Kr. 249,-
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Hvad 
gør du, 

når en elev 
har det svært 

med læsningen?                                                   

•	Logos	er	et	værktøj	til	dig,	der	møder	elever	
med	læse-	og	skrivevanskeligheder	på	din	
arbejdsplads.	

•	Logos	kan	bruges	til	individuel	tilpasning	af	
indlæringen.	

•	Logos	er	en	interaktiv	test	udviklet	af	professor	
Torleiv	Høien.		

•	Til	kortlægning	eller	diagnosticering,	kan	de	
forskellige	deltests	benyttes	enkeltvis	eller	i	
deres	helhed.

•	På	baggrund	af	kortlægningen	kan	man	iværk-
sætte	individuelt	tilpassede	tiltag.	

•	Logos	indeholder	tre	opgavesæt:	et	til	2.	
klassetrin,	et	til	3.-5.	klassetrin	og	et	til	6.-10-	
klassetrin	samt	voksne.	

Tilm
eld

 d
ig

 vore
s  

certifi
cerin

gskurs
us i 

København den  

12. m
arts

www.logometrica.dk
- ord for alle
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»Eleverne kommer ind under hu-
den på én, fordi man er så meget 
sammen med dem. Derfor er det 
også svært at lægge arbejdet fra 
sig, når man får fri«, siger lærer 
Tinella Svarrer.
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Lærernes arbejdstid er lige nu til heftig debat. Men hvad  
er det egentlig, lærerne bruger tiden på, når de ikke underviser? 
Folkeskolen har fulgt tre læreres arbejdsliv i uge tre.

TeksT Jennifer  Jensen

foTo ingrid  Hovgaard,  Jens-erik  Larsen  og  simon  Jeppesen

7 døgn i 3 læreres liv

rapporteret
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mandag
Jeg besvarer hver dag henvendelser på intra. 
Selvom det måske bare handler om en tand-
lægetid, forventer forældrene at få et svar.

Mine udskolingselever skal deltage i et vol-
leyballstævne, så jeg forbereder stævnet og 
danner hold med min idrætsmakker. 

Rettelse af danskstile tager et par timer. 
Jeg kan bedst lide at sidde med det om afte-
nen, for der er mine børn lagt i seng. 

Tirsdag
Normalt har jeg skemafri om tirsdagen, fordi 
jeg læser en diplomuddannelse i ledelse i min 
fritid. I dag er anderledes, for vi skal træne til 
stævnet og lave vikarsedler til undervisningen 
på stævnedagene. 

Tirsdag er fast mødeeftermiddag på skolen. 
Her er fælles forberedelse, møder og faglige 
diskussioner. Det gør det lettere at aftale mø-
der eller spontant vende en tanke med nogen. 

Senere på ugen skal jeg have møde om en 
elev, som ikke trives, så jeg læser op på hans 
sagsmappe og udfylder indstillingsskemaer.

onsdag 
I seks timer dømmer jeg kampe og coacher 
holdene til volleyballstævnet med min makker. 

Om aftenen ser jeg nogle af mine elever 
spille håndboldkamp. Det er ikke en del af 
mit arbejde, men det er vigtigt at vise interes-
se for dem uden for skolen, for det bidrager 
positivt til relationerne til dem. 

Senere ringer min kollega. To af mine ele-
ver har en meget voldsom adfærd i frikvarte-
rerne, så vi taler om, hvad vi skal gøre. 

Torsdag
Hele min dag er sat af til volleyballstævnet, 
men midt på dagen er jeg til specialcentermø-
de en times tid om den elev, der mistrives. 

Min aften går med en samtale med min år-
gangskollega, referatskrivning fra specialcen-
termødet og mailbesvarelser. Forberedelse af 
matematikundervisning tager en del tid, idet 
nogle specialklasser er lukket, så vi inklude-
rer i stedet eleverne. Nogle af dem er i mine 
klasser, og det kræver, at jeg bruger meget tid 

på at lave individuelle planer for deres under-
visning, så alle udfordres på deres niveau.

fredag
Jeg mødes med min årgangskollega på 8. 
årgang, hvor vi blandt andet planlægger et 
kommende socialt arrangement. 

Eftermiddagen bruger jeg på forberedelse 
af mandagens matematikundervisning. 

Lørdag 
En elev ønsker for en periode at kombinere 
skole med praktikforløb. Han vil gerne sejle, 
og da jeg har kontakter inden for branchen, 
ringer jeg til et færgeselskab og laver en foraf-
tale for ham.

Jeg bruger et par timer på at rette og for-
berede matematikundervisning til en af mine 
matematikklasser. 

søndag
Arbejdsmæssigt er det en nem weekend, for 
de to dage med stævnet gør, at jeg ikke har 
særligt meget rettearbejde med hjem. I dag 

bruger jeg kun tyve minutter telefonisk sam-
men med min idrætsmakker på at koordinere 
og forberede idrætsundervisning til mandag. 
Resten af dagen er skolefri – i hvert fald 
folkeskolefri, for diplomuddannelsens studier 
fylder selvfølgelig også. 
jje@dlf.org

JONNY LINDGREEN

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15-8.30 6.a Læsebånd 6.a Læsebånd  8.a Læsebånd 6.a Læsebånd
8.30-9.15 6.a Idræt 8.a Matematik 7.a Geografi 8.a Matematik 6.a Matematik
9.20-10.05 6.a Idræt 8.a Matematik 7.a Geografi 6.a Matematik 6.a Matematik
10.25-11.10 6.a Matematik Teammøde 8.a 9.a Geografi 6.a Matematik 8.a Matematik
11.15-12.00 8.a Matematik 6.a Matematik 8.a Geografi 8.a Geografi 8.a Matematik
12.30-13.15 Teammøde 6.a  6.a Matematik  6.a Natur/teknik
Jonny Lindgreens skema er det samme hele året.

49 TIMER 
og 45 MIN.

Så meget arbejdede Jonny 
Lindgreen i uge 3. Han beskriver 
det selv som en gennemsnitsuge, 
og han anser sin arbejdsmængde 
for at være tilpas.

LENE KJELGAARD BECH

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10-8.25 Morgensang 4.a Læsebånd 5.b Læsebånd 4.a Læsebånd
8.25-9.05 4.a Dansk 4.b Musik 5.b Musik 4.a Musik
9.05-9.50 4.a Dansk 4.b Musik 5.b Musik 4.a Musik
10.10-10.50 4.a Engelsk 4.a Dansk 1.a Musik 4.a Dansk 4.a Dansk
10.50-11.35  4.a Dansk 4.a Dansk 4.a Dansk 4.a Engelsk
12.15-12.55   4.b Håndarbejde 5.a Musik 1.b Musik
12.55-13.40   4.b Håndarbejde 5.a Musik
På Lene Kjeldgaard Bechs skole skifter skemaet hvert halve år. I efteråret var der således fire ugentlige lektioner mere på hendes skema end nu.

38 TIMER
og 45 MIN.

Så meget arbejdede Lene 
Kjeldgaard Bech i uge 3. Sidste 
halvår var arbejdsmængden større, 
men hun synes selv, hendes 
arbejdstid er meget tilpas. Hun 
føler dog sjældent, at hun holder 
rigtigt fri.

TINELLA SVARRER

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
7.50-8.35 6.b Matematik  8.a Matematik 5.b Dansk 8.a Matematik
8.35-9.20 6.b Matematik  8.a Matematik 5.b Dansk 8.a Matematik
9.40-10.25 7.b Idræt  5.b Dansk 6.b Matematik 8.a Idræt
10.25-11.10 7.b Idræt  5.b Dansk 6.b Matematik 8.a Idræt
11.45-12.30 9.a Idræt    8.a Kristendom
12.40-13.25 9.a Idræt
13.35-14.20 8.a Matematik
Tinella Svarrer tager en diplomuddannelse i ledelse ved siden af arbejdet. Derfor er hendes lektioner blevet fordelt på fire af ugens dage. Hun skal desuden gennemsnitligt være til 
rådighed som vikar i to lektioner hver uge. Derudover havde hun sidste efterår to lektioner mere på sit skema.

44 TIMER
og 15 MIN. 

Så meget arbejdede Tinella 
Svarrer i uge 3. Hun vurderer, at 
ugens arbejdsmængde på grund af 
stævnet har været mindre end 
normalt, så hun derfor ikke brugte 
særligt meget tid på at forberede 
og rette undervisning fra disse 
dage.

16 timer  45 min. 

14 timer 5 min.

1 time 50 min.
50 min.

2 timer 30 min.

4 timer 10 min.

2 timer 20 min.

55 min.

1 time 40 min.

4 timer 40 min.
Elevfest

Mail, sms’er 
og lektier på intra

Administrativt arbejde

Samtaler med elever og forældre

Møder

Forberedelse

Tilstedeværelse på skolen med opsynspligt

Spisning med eleverGårdvagt

12 timer 10 min.

16 timer 30 min.

45  min.

3 timer 50 min.

1 time

1 time 10 min.

40 min.

1 time

1 time 40 min.

Undervisning

Gårdvagt
Spisning med eleverne

Tilstedeværelse på skolen med opsynspligt

Forberedelse

MøderSamtaler med elever

Mail, sms’er 
og lektier på intra

It-kursus

Undervisning

Gårdvagt

Tilstedeværelse 
på skolen med 

opsynspligtForberedelseMøder
Mail, sms’er 
og lektier 
på intra

Volleyballstævne

40  min.

11 timer  40 min.

2 timer 10 min.

7  timer  40  min. 9  timer

1 time 50 min.

11 timer 15 min.

Undervisning

JONNY LINDGREEN

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15-8.30 6.a Læsebånd 6.a Læsebånd  8.a Læsebånd 6.a Læsebånd
8.30-9.15 6.a Idræt 8.a Matematik 7.a Geografi 8.a Matematik 6.a Matematik
9.20-10.05 6.a Idræt 8.a Matematik 7.a Geografi 6.a Matematik 6.a Matematik
10.25-11.10 6.a Matematik Teammøde 8.a 9.a Geografi 6.a Matematik 8.a Matematik
11.15-12.00 8.a Matematik 6.a Matematik 8.a Geografi 8.a Geografi 8.a Matematik
12.30-13.15 Teammøde 6.a  6.a Matematik  6.a Natur/teknik
Jonny Lindgreens skema er det samme hele året.

49 TIMER 
og 45 MIN.

Så meget arbejdede Jonny 
Lindgreen i uge 3. Han beskriver 
det selv som en gennemsnitsuge, 
og han anser sin arbejdsmængde 
for at være tilpas.

LENE KJELGAARD BECH

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10-8.25 Morgensang 4.a Læsebånd 5.b Læsebånd 4.a Læsebånd
8.25-9.05 4.a Dansk 4.b Musik 5.b Musik 4.a Musik
9.05-9.50 4.a Dansk 4.b Musik 5.b Musik 4.a Musik
10.10-10.50 4.a Engelsk 4.a Dansk 1.a Musik 4.a Dansk 4.a Dansk
10.50-11.35  4.a Dansk 4.a Dansk 4.a Dansk 4.a Engelsk
12.15-12.55   4.b Håndarbejde 5.a Musik 1.b Musik
12.55-13.40   4.b Håndarbejde 5.a Musik
På Lene Kjeldgaard Bechs skole skifter skemaet hvert halve år. I efteråret var der således fire ugentlige lektioner mere på hendes skema end nu.

38 TIMER
og 45 MIN.

Så meget arbejdede Lene 
Kjeldgaard Bech i uge 3. Sidste 
halvår var arbejdsmængden større, 
men hun synes selv, hendes 
arbejdstid er meget tilpas. Hun 
føler dog sjældent, at hun holder 
rigtigt fri.

TINELLA SVARRER

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
7.50-8.35 6.b Matematik  8.a Matematik 5.b Dansk 8.a Matematik
8.35-9.20 6.b Matematik  8.a Matematik 5.b Dansk 8.a Matematik
9.40-10.25 7.b Idræt  5.b Dansk 6.b Matematik 8.a Idræt
10.25-11.10 7.b Idræt  5.b Dansk 6.b Matematik 8.a Idræt
11.45-12.30 9.a Idræt    8.a Kristendom
12.40-13.25 9.a Idræt
13.35-14.20 8.a Matematik
Tinella Svarrer tager en diplomuddannelse i ledelse ved siden af arbejdet. Derfor er hendes lektioner blevet fordelt på fire af ugens dage. Hun skal desuden gennemsnitligt være til 
rådighed som vikar i to lektioner hver uge. Derudover havde hun sidste efterår to lektioner mere på sit skema.

44 TIMER
og 15 MIN. 

Så meget arbejdede Tinella 
Svarrer i uge 3. Hun vurderer, at 
ugens arbejdsmængde på grund af 
stævnet har været mindre end 
normalt, så hun derfor ikke brugte 
særligt meget tid på at forberede 
og rette undervisning fra disse 
dage.

16 timer  45 min. 

14 timer 5 min.

1 time 50 min.
50 min.

2 timer 30 min.

4 timer 10 min.

2 timer 20 min.

55 min.

1 time 40 min.

4 timer 40 min.
Elevfest

Mail, sms’er 
og lektier på intra

Administrativt arbejde

Samtaler med elever og forældre

Møder

Forberedelse

Tilstedeværelse på skolen med opsynspligt

Spisning med eleverGårdvagt

12 timer 10 min.

16 timer 30 min.

45  min.

3 timer 50 min.

1 time

1 time 10 min.

40 min.

1 time

1 time 40 min.

Undervisning

Gårdvagt
Spisning med eleverne

Tilstedeværelse på skolen med opsynspligt

Forberedelse

MøderSamtaler med elever

Mail, sms’er 
og lektier på intra

It-kursus

Undervisning

Gårdvagt

Tilstedeværelse 
på skolen med 

opsynspligtForberedelseMøder
Mail, sms’er 
og lektier 
på intra

Volleyballstævne

40  min.

11 timer  40 min.

2 timer 10 min.

7  timer  40  min. 9  timer

1 time 50 min.

11 timer 15 min.

Undervisning

  Fuldtidsansættelse på 37 timer om ugen giver en 
årsnorm på 1.924 timer inklusive ferier og helligdage. 

  Afhængigt af helligdages placering giver det i gen-
nemsnit 1.680 arbejdstimer.

  Ledelsen kan disponere over lærerne 209 dage år-
ligt – typisk 200 undervisningsdage og ni dage til 
øvrige aktiviteter.

  Arbejdstimerne fordelt ud på 209 dage giver en 
gennemsnitlig arbejdsuge på 39,3 timer for de  
lærere, der holder sjette ferieuge, og 40,2 timer for 
de lærere, der vælger at få den udbetalt.

Hvor meget skal en lærer 
arbejde?

Tinella  Svarrer  
  32 år.
  Sydfalster Skole.
  Har undervist i syv år.
  Ansvarlig for de kulturtilbud,  

skolen får.
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mandag
Jeg besvarer beskeder på intra hver morgen. 
Om mandagen har jeg indført morgensang 
på mellemtrinnet. Det giver sammenhold på 
vores store skole.

Jeg skriver en ugeplan for den klasse, 
jeg er klasselærer for. Forældrene plejer at 
få den søndag, men intra var nede i går, så 
der brugte jeg i stedet to timer på at finde 
telefonnumre, mailadresser eller Facebook-

profiler på forældrene, så de kunne få at 
vide, hvorfor den ikke kom.

Bagefter er jeg til mellemtrinsmøde, som jeg 
har arrangeret i min funktion som koordinator. 

Eleverne deltager i en læsekonkurrence 
»Bornholm læser for sjov«, så en del af min 
forberedelse går med at finde tekster til de 
enkelte elever. 

Meget af min forberedelsestid går også 
til engelsk, for det underviser jeg i uden at 
være linjefagsuddannet. Jeg synes, det er rig-
tig spændende, men det kræver mere for at 
finde eller lave undervisningsmaterialer.

Tirsdag
Jeg spiser et kvarter med eleverne fire dage 
om ugen. Det er en fælles forpligtelse ved 
alle indskolings- og mellemtrinselever, men 
lige nu er det til stor debat på skolen, fordi 

JONNY LINDGREEN

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15-8.30 6.a Læsebånd 6.a Læsebånd  8.a Læsebånd 6.a Læsebånd
8.30-9.15 6.a Idræt 8.a Matematik 7.a Geografi 8.a Matematik 6.a Matematik
9.20-10.05 6.a Idræt 8.a Matematik 7.a Geografi 6.a Matematik 6.a Matematik
10.25-11.10 6.a Matematik Teammøde 8.a 9.a Geografi 6.a Matematik 8.a Matematik
11.15-12.00 8.a Matematik 6.a Matematik 8.a Geografi 8.a Geografi 8.a Matematik
12.30-13.15 Teammøde 6.a  6.a Matematik  6.a Natur/teknik
Jonny Lindgreens skema er det samme hele året.

49 TIMER 
og 45 MIN.

Så meget arbejdede Jonny 
Lindgreen i uge 3. Han beskriver 
det selv som en gennemsnitsuge, 
og han anser sin arbejdsmængde 
for at være tilpas.

LENE KJELGAARD BECH

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10-8.25 Morgensang 4.a Læsebånd 5.b Læsebånd 4.a Læsebånd
8.25-9.05 4.a Dansk 4.b Musik 5.b Musik 4.a Musik
9.05-9.50 4.a Dansk 4.b Musik 5.b Musik 4.a Musik
10.10-10.50 4.a Engelsk 4.a Dansk 1.a Musik 4.a Dansk 4.a Dansk
10.50-11.35  4.a Dansk 4.a Dansk 4.a Dansk 4.a Engelsk
12.15-12.55   4.b Håndarbejde 5.a Musik 1.b Musik
12.55-13.40   4.b Håndarbejde 5.a Musik
På Lene Kjeldgaard Bechs skole skifter skemaet hvert halve år. I efteråret var der således fire ugentlige lektioner mere på hendes skema end nu.

38 TIMER
og 45 MIN.

Så meget arbejdede Lene 
Kjeldgaard Bech i uge 3. Sidste 
halvår var arbejdsmængden større, 
men hun synes selv, hendes 
arbejdstid er meget tilpas. Hun 
føler dog sjældent, at hun holder 
rigtigt fri.

TINELLA SVARRER

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
7.50-8.35 6.b Matematik  8.a Matematik 5.b Dansk 8.a Matematik
8.35-9.20 6.b Matematik  8.a Matematik 5.b Dansk 8.a Matematik
9.40-10.25 7.b Idræt  5.b Dansk 6.b Matematik 8.a Idræt
10.25-11.10 7.b Idræt  5.b Dansk 6.b Matematik 8.a Idræt
11.45-12.30 9.a Idræt    8.a Kristendom
12.40-13.25 9.a Idræt
13.35-14.20 8.a Matematik
Tinella Svarrer tager en diplomuddannelse i ledelse ved siden af arbejdet. Derfor er hendes lektioner blevet fordelt på fire af ugens dage. Hun skal desuden gennemsnitligt være til 
rådighed som vikar i to lektioner hver uge. Derudover havde hun sidste efterår to lektioner mere på sit skema.

44 TIMER
og 15 MIN. 

Så meget arbejdede Tinella 
Svarrer i uge 3. Hun vurderer, at 
ugens arbejdsmængde på grund af 
stævnet har været mindre end 
normalt, så hun derfor ikke brugte 
særligt meget tid på at forberede 
og rette undervisning fra disse 
dage.

16 timer  45 min. 

14 timer 5 min.

1 time 50 min.
50 min.

2 timer 30 min.

4 timer 10 min.

2 timer 20 min.

55 min.

1 time 40 min.

4 timer 40 min.
Elevfest

Mail, sms’er 
og lektier på intra

Administrativt arbejde

Samtaler med elever og forældre

Møder

Forberedelse

Tilstedeværelse på skolen med opsynspligt

Spisning med eleverGårdvagt

12 timer 10 min.

16 timer 30 min.

45  min.

3 timer 50 min.

1 time

1 time 10 min.

40 min.

1 time

1 time 40 min.

Undervisning

Gårdvagt
Spisning med eleverne

Tilstedeværelse på skolen med opsynspligt

Forberedelse

MøderSamtaler med elever

Mail, sms’er 
og lektier på intra

It-kursus

Undervisning

Gårdvagt

Tilstedeværelse 
på skolen med 

opsynspligtForberedelseMøder
Mail, sms’er 
og lektier 
på intra

Volleyballstævne

40  min.

11 timer  40 min.

2 timer 10 min.

7  timer  40  min. 9  timer

1 time 50 min.

11 timer 15 min.

Undervisning

udskolingslærerne har flere pauser end vi 
andre. 

På vej hjem render jeg ind i en snebold-
konflikt i skolegården, så jeg bliver for at få 
styr på det.

Jeg arrangerer et skoleteaterarrangement. 
Et par timer går også med diktatretning, ge-
nerel forberedelse og planlægning af vikarti-
mer til næste uge.

onsdag 
Jeg mødes hver anden uge med min klasselæ-
rerkollega på årgangen. Det plejer at tage 1-1,5 
timer, men i dag er der it-kursus, så vi bruger 
kun en halv time på årgangsmødet. 

En 100 procent støttekrævende elev er 
for nylig startet i min klasse og i fritidsklub-
ben, så jeg smutter over for at se hendes 
»landing«. Jeg kan godt lide at besøge klub-

lene Kjelgaard Bech  
  52 år.
  Paradisbakkeskolen, afdeling Nexø.
  Har undervist i 30 år.
  Mellemtrinskoordinator og  

skolekoncertkoordinator.

»Lærerrollen er et job,  
man tager på«
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»Det har været en øjenåbner at skrive arbejdet ned.  
Meget betragter jeg normalt ikke som arbejde. Det er 

bare noget, jeg ’gør’«, siger lærer Lene Kjelgaard Bech.

foto: Jens-erik larsen

mandag
Lige nu har vi en del problemer med dårlig 
opførsel blandt udskolingseleverne, så alle 
deres lærere skal være der både ti minutter 
før og efter undervisningen. Jeg plejer at have 
fire gårdvagter, men på grund af uroen er 
der 11 gårdvagter nu. Vi spiser desuden med 
eleverne hver dag.

Vi har mange tosprogede elever, så jeg 
leder i tyve minutter efter en tolk, fordi jeg 
skal kontakte arabisktalende forældre.

Et par elever opfører sig dårligt, så jeg bli-
ver efter undervisningen for at tale med dem. 
»Opdragelsesopgaven« fylder en del.

Elevernes faglige niveau er meget spredt, 
så min undervisning er nødt til at være dif-
ferentieret. Jeg har et system, hvor eleverne 
får en detaljeret tidsplan for hvert element i 
timen på tavlen, hvorefter et nedtællingsur 
bipper, hver gang det er tid til næste punkt. 
Det tager tid, men det giver ro i klassen, fordi 
de elever, som ellers ville være blevet urolige, 
hele tiden kan følge med i, hvor langt der er 
igen med hver ting. Dagligt bruger jeg cirka 
halvanden time på forberedelse.

Tirsdag
Vi er med i et tolærerforsøg, så vi holder et 
forventningsafstemningsmøde for at tale rol-
ler igennem og forberede. 

Selvom jeg kun giver en kort skriftlig re-
spons, tager rettelse af geografiopgaver et par 
timer. Jeg forbereder også min undervisning 
til i morgen. 

onsdag 
En elev har længe manglet sin lommeregner, 
så jeg hjælper ham med at tjekke, om den er 

ben, for det giver meget at se elevernes 
sociale samspil der.

Torsdag
Jeg mødes kort med den nye elevs støt-
tepædagog for at samle op på, hvordan 
det går. Jeg har selv været med til at vælge 
hende, og hun er fantastisk.

Jeg laver og kopierer undervisningsma-
terialer til dansk og engelsk. Derudover 
bruger jeg min eftermiddag på forbere-
delse – men aftenen er fri.

fredag
Jeg står tidligt op og forbereder min 
undervisning. Jeg møder først klokken 
10 om fredagen, men jeg kan godt lide at 
bruge tiden inden, så jeg får noget ud af 
tidsrummet.

Lørdag 
Om lørdagen holder jeg altid skolefri dag. 
Det er jeg nødt til. Mit arbejde fylder så 
meget, så jeg har brug for at have en dag, 
hvor jeg ikke skal være »på«. For mig er 
lærerjobbet ligesom en kåbe, man tager 
på – men indimellem skal den også hænge 
lidt på knagen.

søndag
Jeg skriver min klasses detaljerede 
ugeplan for næste uge og sender den til 
forældrene. Jeg retter også danskopgaver, 
tæller op og indberetter læsekonkurren-
ceresultatet for min klasse og besvarer 
en hel del beskeder fra både skole og 
forældre på intra. 
jje@dlf.org

jonny lindgreen  
  40 år.
  Ellekærskolen, Aarhus Vest.
  Har undervist i 13 år.
   Geografifagudvalgsformand, geo-

grafidepotansvarlig, skemalægger 
og husformand for mellemtrins-
bygningen.

»min arbejds-
mængde er stor, 
men tilpas«
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JONNY LINDGREEN

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15-8.30 6.a Læsebånd 6.a Læsebånd  8.a Læsebånd 6.a Læsebånd
8.30-9.15 6.a Idræt 8.a Matematik 7.a Geografi 8.a Matematik 6.a Matematik
9.20-10.05 6.a Idræt 8.a Matematik 7.a Geografi 6.a Matematik 6.a Matematik
10.25-11.10 6.a Matematik Teammøde 8.a 9.a Geografi 6.a Matematik 8.a Matematik
11.15-12.00 8.a Matematik 6.a Matematik 8.a Geografi 8.a Geografi 8.a Matematik
12.30-13.15 Teammøde 6.a  6.a Matematik  6.a Natur/teknik
Jonny Lindgreens skema er det samme hele året.

49 TIMER 
og 45 MIN.

Så meget arbejdede Jonny 
Lindgreen i uge 3. Han beskriver 
det selv som en gennemsnitsuge, 
og han anser sin arbejdsmængde 
for at være tilpas.

LENE KJELGAARD BECH

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.10-8.25 Morgensang 4.a Læsebånd 5.b Læsebånd 4.a Læsebånd
8.25-9.05 4.a Dansk 4.b Musik 5.b Musik 4.a Musik
9.05-9.50 4.a Dansk 4.b Musik 5.b Musik 4.a Musik
10.10-10.50 4.a Engelsk 4.a Dansk 1.a Musik 4.a Dansk 4.a Dansk
10.50-11.35  4.a Dansk 4.a Dansk 4.a Dansk 4.a Engelsk
12.15-12.55   4.b Håndarbejde 5.a Musik 1.b Musik
12.55-13.40   4.b Håndarbejde 5.a Musik
På Lene Kjeldgaard Bechs skole skifter skemaet hvert halve år. I efteråret var der således fire ugentlige lektioner mere på hendes skema end nu.

38 TIMER
og 45 MIN.

Så meget arbejdede Lene 
Kjeldgaard Bech i uge 3. Sidste 
halvår var arbejdsmængden større, 
men hun synes selv, hendes 
arbejdstid er meget tilpas. Hun 
føler dog sjældent, at hun holder 
rigtigt fri.

TINELLA SVARRER

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
7.50-8.35 6.b Matematik  8.a Matematik 5.b Dansk 8.a Matematik
8.35-9.20 6.b Matematik  8.a Matematik 5.b Dansk 8.a Matematik
9.40-10.25 7.b Idræt  5.b Dansk 6.b Matematik 8.a Idræt
10.25-11.10 7.b Idræt  5.b Dansk 6.b Matematik 8.a Idræt
11.45-12.30 9.a Idræt    8.a Kristendom
12.40-13.25 9.a Idræt
13.35-14.20 8.a Matematik
Tinella Svarrer tager en diplomuddannelse i ledelse ved siden af arbejdet. Derfor er hendes lektioner blevet fordelt på fire af ugens dage. Hun skal desuden gennemsnitligt være til 
rådighed som vikar i to lektioner hver uge. Derudover havde hun sidste efterår to lektioner mere på sit skema.

44 TIMER
og 15 MIN. 

Så meget arbejdede Tinella 
Svarrer i uge 3. Hun vurderer, at 
ugens arbejdsmængde på grund af 
stævnet har været mindre end 
normalt, så hun derfor ikke brugte 
særligt meget tid på at forberede 
og rette undervisning fra disse 
dage.

16 timer  45 min. 

14 timer 5 min.

1 time 50 min.
50 min.

2 timer 30 min.

4 timer 10 min.

2 timer 20 min.

55 min.

1 time 40 min.

4 timer 40 min.
Elevfest

Mail, sms’er 
og lektier på intra

Administrativt arbejde

Samtaler med elever og forældre

Møder

Forberedelse

Tilstedeværelse på skolen med opsynspligt

Spisning med eleverGårdvagt

12 timer 10 min.

16 timer 30 min.

45  min.

3 timer 50 min.

1 time

1 time 10 min.

40 min.

1 time

1 time 40 min.

Undervisning

Gårdvagt
Spisning med eleverne

Tilstedeværelse på skolen med opsynspligt

Forberedelse

MøderSamtaler med elever

Mail, sms’er 
og lektier på intra

It-kursus

Undervisning

Gårdvagt

Tilstedeværelse 
på skolen med 

opsynspligtForberedelseMøder
Mail, sms’er 
og lektier 
på intra

Volleyballstævne

40  min.

11 timer  40 min.

2 timer 10 min.

7  timer  40  min. 9  timer

1 time 50 min.

11 timer 15 min.

Undervisning

foto: simon Jeppesen

på skolen eller er blevet ombyttet med an-
dres. En anden elev mangler en vinkelmåler, 
og selvom jeg har skrevet hjem flere gange, 
er der ikke kommet en ny med. Jeg har en 
ekstra liggende, så den får han med hjem 
med en besked til sine forældre.

Vi har et kort møde om elevrådsfesten 
i morgen. Jeg melder, at et smartboard er i 
stykker, og et bord skal fjernes.

Hjemme prøver jeg forgæves at booke en 
tid til nationale test, men en server er tilsyne-
ladende nede.

Jeg er dagligt på intra for at skrive elevernes 
lektier ind, og så løber jeg hurtigt mine mail 
igennem, men jeg når ikke altid at besvare dem. 

Torsdag
Efter undervisningen evaluerer vi kort tolæ-
rerundervisningen. 

Til elevfesten skal jeg stå i sodavandsba-
ren, men der er gratis slushice, så salget er 
begrænset. I stedet er jeg limbo-pinde-holder. 
Det er rart at se eleverne i en anden situation 
end på skolen.

fredag
Smartboardet er stadig defekt, så jeg melder 
det igen. Til gengæld lykkes det at booke tid 
og lokale til de nationale test. 

Frikvartererne i udskolingshuset er stadig 
kaotiske, så vi holder møde om, hvad der skal 
gøres. 

Hjemme retter jeg opgaver. Jeg kan bedst 
lide at gøre det hjemme, for her føler jeg mig 
mest uforstyrret. 

Lørdag 
Fri.

søndag
Vi er ved at afslutte et emne i matematik i 8. 
klasse, så jeg laver en test, som skal bruges til 
evaluering og karaktergivning.

Jeg planlægger i grove træk undervisnin-
gen for hele næste uge – en del af det telefo-
nisk med den anden fra tolærerforsøget. Jeg 
slutter af med at forberede timerne til man-
dag endeligt. 
jje@dlf.org

»Jeg synes, min arbejdsmængde er tilpas. Jeg ved godt, at 
jeg arbejder mere, end jeg bør – men jeg har svært ved at fin-
de noget, der kan skæres væk«, siger lærer Jonny Lindgreen.

Lærerne er tilfældigt udvalgt af redaktionen, ud fra 
kriterierne at de skulle have forskellig alder, undervis-
ningserfaring og geografisk placering.

Seniorkurser
for foreningens pensionister og efterlønnere

Danmarks Lærerforening afholder fire kurser med hvert sit 
spændende tema, på et af vores smukke kursuscentre.

Kursusbeskrivelser

Politik og Christiansborg 
Nyd første aften med musik af Johann Sebastian Bach frem-
ført af Morten Zeuthen sammen med accordeon virtuosen 
Bjarke Mogensen. Næste dag står i det politiske tegn med 
oplevelser og erfaringer omkring politisk spin og intriger på 
Christiansborg. Mød tidligere folketingsmedlem og minister 
Ritt Bjerregaard og politisk redaktør Kaare R. Skou. Efter af-
tenens fællessang med Jørgen Anker Jørgensen, fortsætter det 
politiske tema på tredje dagen med tidligere folketingsmedlem 
og minister Niels Helveg Petersen og pressechef Henrik Kjer-
rumgaard.  
Kurset afholdes på Sinatur Hotel Frederiksdal ved Kgs. 
Lyngby den 24. – 26. juni 2013. 

Sang, musik og livsglæde
Nyd første aften med musik af Johann Sebastian Bach frem-
ført af Morten Zeuthen sammen med accordeon virtuosen 
Bjarke Mogensen. Glæd jer til en dag om bl.a. 

Edith Piafs liv og 
skæbne, operaun-
dervisning og om 
aftenen PH-duoen 
i programmet 
”Liva live”.  
Mogens Petersen 
og Lone Mygind 
Møller vil på 
sidste dag tage 
et strejftog 
henover filmens 
melodier og 
revyens viser, 

hvorunder de enkelte 
perioder og genrer belyses i ord og toner. 

Kurset afholdes på Sinatur Skarrildhus ved Herning den 15. – 
17. juli 2013.

Kunst og kultur 
Nyd første aften med musik af Johann Sebastian Bach frem-
ført af Morten Zeuthen sammen med accordeon virtuosen 
Bjarke Mogensen. Begynd andendagen med en spændende 
tur til ’Elia på Heden’ – en skulptur af Ingvar Cronhammar og 
derefter rundvisning på HeArt – Herning. Om eftermiddagen 
vil lokalhistoriker Kurt H. Jørgensen vise og fortælle om kunst 
og kultur fra Herning området. Mogens Petersen og Lone My-
gind Møller vil om aftenen tage et strejftog henover filmens 
melodier og revyens viser, hvorunder de enkelte perioder og 
genrer belyses i ord og toner. Se, lyt og debatter på tredjeda-
gen med kunsthistoriker Gitte Tanderup omkring kunstens liv 
og vilkår anno 2013. 
Kurset afholdes på Sinatur Skarrildhus ved Herning den 17. – 
19. juli 2013. 

Film
Få indblik i filmkunstens mange udtryk. Oplev Ulrich Breu-
ning, Rumle Hammerich og Carsten Berthelsen fra Den 
Danske Filmskole, som kæder indslagene sammen og selv 
præsenterer den korte filmiske fortælling, novellen, som ofte 
fremstår som et fatalt punktnedslag i et menneskes liv. 
Kurset slutter med at se på film som underholdning. Her ristes 
en rune over populære filmgenrer, som gennem tiderne har 
fyldt biograferne. Nyd aftnerne med jazz og en sangaften med 
Jørgen Anker Jørgensen. 
Kurset afholdes på Sinatur Gl. Avernæs ved Assens den 22. – 
24. juli 2013. 

Alle kurser indeholder også en 
rundvisning på og historie om 
det kursuscenter, kurset afhol-
des på samt oplæg og dialog 
om Danmarks Lærerforenings 
politik og seniorpolitik.

Økonomi
Kurserne er gratis for 
medlemmer. For ikke-med-
lemmer er kursusafgiften 
1.700 kr. Derudover dækker 
foreningen transportudgif-
ter efter gældende regler.
Ønsker du og din ledsager 
at blive på hotellet før 
eller efter kurset, kan det 
- hvis der er ledige værelser - 
ske til en fordelagtig medlemspris.

Frederiksdal
Dobbeltværelse: 798 kr./ enkeltværelse: 598 kr.
Gl. Avernæs
Dobbeltværelse: 598 kr. / enkeltværelse: 498 kr.
Skarrildhus
Dobbeltværelse: 598 kr. / enkeltværelse: 498 kr.

Priserne for forlænget ophold i forbindelse med seniorkurser 
er inklusive morgenmad. Det skal bestilles ved at kontakte 
hotellet direkte, efter du er blevet optaget på et kursus.
Bestilling skal ske senest 14 dage før kurset starter.

Ansøgning på dlf.org  
senest den 8. marts 2013 kl. 12.00
Du kan søge om deltagelse, hvis du er medlem af fraktion 4 
eller 6. Ledsagere, det vil sige ægtefælle eller samlever, der 
ikke er medlemmer, kan også søge om deltagelse. Medlem-
mer, der ikke tidligere har været på kursus, prioriteres først.

Ansøgning om deltagelse i et af kurserne sker via Danmarks 
Lærerforenings hjemmeside www.dlf.org. Tryk på Uddan-
nelse i øverste røde menubjælke, vælg derefter Foreningens 
kurser og uddannelser i venstre menu, derefter Medlemmer. 
Her vælger du Seniorkurser inde på siden. Husk at have cpr.nr 
eller medlemsnr. klar.

Besked om optagelse
Du får tidligst besked om evt. optagelse på et af kurserne, fire 
uger efter ansøgningsfristens udløb.
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Seniorkurser
for foreningens pensionister og efterlønnere

Danmarks Lærerforening afholder fire kurser med hvert sit 
spændende tema, på et af vores smukke kursuscentre.

Kursusbeskrivelser

Politik og Christiansborg 
Nyd første aften med musik af Johann Sebastian Bach frem-
ført af Morten Zeuthen sammen med accordeon virtuosen 
Bjarke Mogensen. Næste dag står i det politiske tegn med 
oplevelser og erfaringer omkring politisk spin og intriger på 
Christiansborg. Mød tidligere folketingsmedlem og minister 
Ritt Bjerregaard og politisk redaktør Kaare R. Skou. Efter af-
tenens fællessang med Jørgen Anker Jørgensen, fortsætter det 
politiske tema på tredje dagen med tidligere folketingsmedlem 
og minister Niels Helveg Petersen og pressechef Henrik Kjer-
rumgaard.  
Kurset afholdes på Sinatur Hotel Frederiksdal ved Kgs. 
Lyngby den 24. – 26. juni 2013. 

Sang, musik og livsglæde
Nyd første aften med musik af Johann Sebastian Bach frem-
ført af Morten Zeuthen sammen med accordeon virtuosen 
Bjarke Mogensen. Glæd jer til en dag om bl.a. 

Edith Piafs liv og 
skæbne, operaun-
dervisning og om 
aftenen PH-duoen 
i programmet 
”Liva live”.  
Mogens Petersen 
og Lone Mygind 
Møller vil på 
sidste dag tage 
et strejftog 
henover filmens 
melodier og 
revyens viser, 

hvorunder de enkelte 
perioder og genrer belyses i ord og toner. 

Kurset afholdes på Sinatur Skarrildhus ved Herning den 15. – 
17. juli 2013.

Kunst og kultur 
Nyd første aften med musik af Johann Sebastian Bach frem-
ført af Morten Zeuthen sammen med accordeon virtuosen 
Bjarke Mogensen. Begynd andendagen med en spændende 
tur til ’Elia på Heden’ – en skulptur af Ingvar Cronhammar og 
derefter rundvisning på HeArt – Herning. Om eftermiddagen 
vil lokalhistoriker Kurt H. Jørgensen vise og fortælle om kunst 
og kultur fra Herning området. Mogens Petersen og Lone My-
gind Møller vil om aftenen tage et strejftog henover filmens 
melodier og revyens viser, hvorunder de enkelte perioder og 
genrer belyses i ord og toner. Se, lyt og debatter på tredjeda-
gen med kunsthistoriker Gitte Tanderup omkring kunstens liv 
og vilkår anno 2013. 
Kurset afholdes på Sinatur Skarrildhus ved Herning den 17. – 
19. juli 2013. 

Film
Få indblik i filmkunstens mange udtryk. Oplev Ulrich Breu-
ning, Rumle Hammerich og Carsten Berthelsen fra Den 
Danske Filmskole, som kæder indslagene sammen og selv 
præsenterer den korte filmiske fortælling, novellen, som ofte 
fremstår som et fatalt punktnedslag i et menneskes liv. 
Kurset slutter med at se på film som underholdning. Her ristes 
en rune over populære filmgenrer, som gennem tiderne har 
fyldt biograferne. Nyd aftnerne med jazz og en sangaften med 
Jørgen Anker Jørgensen. 
Kurset afholdes på Sinatur Gl. Avernæs ved Assens den 22. – 
24. juli 2013. 

Alle kurser indeholder også en 
rundvisning på og historie om 
det kursuscenter, kurset afhol-
des på samt oplæg og dialog 
om Danmarks Lærerforenings 
politik og seniorpolitik.

Økonomi
Kurserne er gratis for 
medlemmer. For ikke-med-
lemmer er kursusafgiften 
1.700 kr. Derudover dækker 
foreningen transportudgif-
ter efter gældende regler.
Ønsker du og din ledsager 
at blive på hotellet før 
eller efter kurset, kan det 
- hvis der er ledige værelser - 
ske til en fordelagtig medlemspris.

Frederiksdal
Dobbeltværelse: 798 kr./ enkeltværelse: 598 kr.
Gl. Avernæs
Dobbeltværelse: 598 kr. / enkeltværelse: 498 kr.
Skarrildhus
Dobbeltværelse: 598 kr. / enkeltværelse: 498 kr.

Priserne for forlænget ophold i forbindelse med seniorkurser 
er inklusive morgenmad. Det skal bestilles ved at kontakte 
hotellet direkte, efter du er blevet optaget på et kursus.
Bestilling skal ske senest 14 dage før kurset starter.

Ansøgning på dlf.org  
senest den 8. marts 2013 kl. 12.00
Du kan søge om deltagelse, hvis du er medlem af fraktion 4 
eller 6. Ledsagere, det vil sige ægtefælle eller samlever, der 
ikke er medlemmer, kan også søge om deltagelse. Medlem-
mer, der ikke tidligere har været på kursus, prioriteres først.

Ansøgning om deltagelse i et af kurserne sker via Danmarks 
Lærerforenings hjemmeside www.dlf.org. Tryk på Uddan-
nelse i øverste røde menubjælke, vælg derefter Foreningens 
kurser og uddannelser i venstre menu, derefter Medlemmer. 
Her vælger du Seniorkurser inde på siden. Husk at have cpr.nr 
eller medlemsnr. klar.

Besked om optagelse
Du får tidligst besked om evt. optagelse på et af kurserne, fire 
uger efter ansøgningsfristens udløb.
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rapporteret

TeksT Helle  lauritsen

foTo Klaus  Holsting

Som offentligt ansat må man tåle mere end i 
andre job. Det mærkede lærer Jan Hagen ty-
deligt, da han blev truet og slået af en 13-årig 
elev og stadig har fysiske og psykiske mén.
Erstatningsnævnet mener, at Jan Hagen var 
part i en »pædagogisk konflikt, der udviklede 
sig«, og derfor kan han ikke få erstatning. 
Men det, Jan Hagen var ude for i 2010 på sit 
arbejde, er anerkendt som en arbejdsskade 

i skulderen. Desuden har hele forløbet med 
trusler, politianmeldelser og politiafhøring 
betydet, at han ikke længere er i arbejde.

Vi spoler tiden tilbage til foråret 2010. Jan 
Hagen har været lærer i seks år og er meget 
glad for sit arbejde. Han er oprindeligt uddan-
net ingeniør, men tog så en læreruddannelse 
og underviser på en skole i Taastrup. Denne 
dag underviser han 7. klasse, hvor Moham-
mad (navnet er opdigtet, redaktionen) på 13 
år ikke gider deltage. 

Jan kender Mohammad og hans familie 
godt og mener, at han har et godt forhold til 

 vold  
– får ingen erstatning

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

»

 

Gratis besøg af Dialogkorpset i klassen 

- Og sæt gang i debatten om social 
kontrol, ligestilling, ære, omdømme og 
familiekonflikter! 

Dialogkorpset består af unge mænd og 
kvinder, der har oplevet æresrelaterede 
konflikter på egen krop.  

Vi benytter en særlig dialogmetode 
Sharaf og Monopolet , hvor de unge i 

grupper drøfter dilemmaer og problem-
stillinger ud fra virkelige cases. De får 
mulighed for at diskutere egne holdnin-
ger og skal selv bidrage med løsninger. 

For mere information kontakt konsulent 
Camilla M. Kronborg, Social- og Integra-
tionsministeriet på: cmk@sm.dk;  
Tel: 4185 1076 eller læs mere på:                                                         
www.sm.dk 
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Jan Hagen blev slået og sparket af 13-årig. 
Erstatningsnævnet mener, at der var tale om 

»en pædagogisk konflikt, der udviklede sig«, og 
vil ikke give erstatning. Danmarks Lærerforening 

har henvendt sig til justitsministeren.

drengen. Jan vælger at sende Mohammad på 
kontoret, som det er skolens regel, og dren-
gen kvitterer ved at sige: »Fint, så bliver jeg fri 
for at se på dit fjæs«. 

slået på skulderen
Ti minutter senere opdager Jan, at Mohammad 
slås for sjov med en gruppe drenge på fælles-

arealet. Jan stopper dem og beder Mohammad 
om at gå på kontoret. Han fører sin arm op til 
drengens for at føre ham i den rigtige retning, 
men det får drengen til at eksplodere. Han 
sparker, slår og råber, at ingen skal røre ham.

»Jeg prøver at trække ham tættere på 
mig, så hans slag ikke går så hårdt ind, og jeg 
fører ham mod kontoret. Da vi skal igennem 
svingdørene, rækker jeg op til døråbneren for 
at åbne, og han slår, sådan at jeg får et vrid i 
skulderen«, fortæller Jan Hagen.

På kontoret efterlader Jan Hagen dren-
gen. Han forestiller sig, at han måske bliver 

»Jeg har tabt tilliden til systemet. Det er åbenbart helt i 
orden at slå en lærer. Erstatningsnævnets holdning er, at 
vi skal kunne tåle nogle bank. Hvis du sparker en parke-
ringsvagt, så er det vold«, siger Jan Hagen.

 vold  
– får ingen erstatning

hjemsendt en periode, men det går helt 
anderledes. Mohammads forældre anmelder 
nemlig Jan for vold mod deres søn. Samtidig 
hører han rygter på skolen om, at han skulle 
have taget kvælertag på Mohammad. Og Mo-
hammads far ringer og siger, at han har en 
ven i Jans kvarter, og at han vil »lave nogle 
aftaler med ham«.

»Jeg opfatter det som en klar trussel. Jeg er 
rystet og krænket«, siger Jan Hagen.

sigtet og under anklage
Jan går på arbejde dagen efter, og Mohammad 
er også i skole. Sådan går der to måneder. 
Jan har taget kontakt til DLF, men han har på 
dette tidspunkt endnu ikke hørt fra politiet. 
I frikvartererne er han indimellem nødt til at 
gå sig en tur rundt på villavejene, fordi han 
har det dårligt.

»Jeg overvejer at kvitte jobbet. Jeg har ikke 
haft en sygedag i seks år, men det her ryster 
mig«.

Der går to måneder, før politiet henvender 
sig til Jan. De fortæller, at han er anmeldt for 
vold og for at ville kvæle et barn.

»Jeg er sigtet og under anklage. Jeg skal 
åbne munden, de vil have dna, og de tager 
fingeraftryk. Det er så krænkende«.

Jan bliver afhørt nogle gange. Forældrene 
og Mohammad stiller med to elever som vid-
ner, men et halvt år efter hændelsen dropper 
politiet sagen som grundløs. Jan har ikke væ-
ret suspenderet, fordi skoleledelsen har sagt, 
at han ikke på nogen måde er farlig for børn. 

»Jeg har tabt tilliden til systemet. Det er 
åbenbart helt i orden at slå en lærer. Erstat-
ningsnævnets holdning er, at vi skal kunne 
tåle nogle bank. Men samtidig forventer alle, 
at vi griber ind over for problemer. Hvis du 
bliver invalid, er det bare ærgerligt. Du får 
ingen hjælp. Det gør det meget svært at være 
lærer. Hvordan kan vi udøve vores tilsynspligt 
under sådanne vilkår? Hvis du sparker en 
parkeringsvagt, så er det vold. Men en lærer 
skal tåle det«, siger Jan Hagen.

»Det er en trussel mod folkeskolen. Jeg har 
tabt troen, nu hvor jeg har oplevet systemet. 
Vi kan ikke overleve sladder, forældreanmel-
delser med videre. Det har kostet mig alt. Jeg 
passede bare mit arbejde, men det er den 
13-årige, der har vundet. Det er ikke let at 
være lærer med stolthed«.

Danmarks Lærerforening har på vegne af 
Jan Hagen forsøgt at anlægge sag mod eleven 
for vold og mod forældrene for falsk vidne-
udsagn og trusler, men politiet har valgt at 
henlægge sagen.

lærer udsat for
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Fagforbund rejser sag
Sagsbehandler i DLF Jacob Gjedde siger: 

»Det her vedrører alle vores medlemmer 
og alle andre, der arbejder med mennesker. 
Vi ser en stigning i voldssager, og med den 
øgede inklusion kan det blive voldsom-
mere. Vi ser allerede en klar sammenhæng 
mellem inklusion og mere vold. Og mange 
lærere forlader arbejdsmarkedet efter en 
voldssag«.

Avisen.dk har for nylig skrevet en række 
artikler om pædagoger, social- og sundhedsas-
sistenter, lærere og andre offentligt ansatte i 
samme situation. De har været udsat for vold 
fra klienter, børn, elever, men kan ikke få 
erstatning. Flere fagforeninger har rejst sagen 
over for politikerne.

rapporteret

Brev til justitsministeren
Formand for organisations- og arbejdsmiljø-
udvalget i DLF Per Sand Pedersen har i mid-
ten af januar skrevet til justitsminister Morten 
Bødskov i forbindelse med Jan Hagens sag og 
andre lignende sager. Et problem, der berører 
mange hundrede tusinde danskere, der arbej-
der med børn, socialt udsatte og syge. 

»Danmarks Lærerforening har gennem 
årene haft flere sager som Jans, hvor Erstat-
ningsnævnet har afvist at yde erstatning i 
sager, der efter vor opfattelse har handlet om 
åbenlys vold. Dette problem deler vi med an-
dre fagforeninger som BUPL, Fag og Arbejde, 
Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogernes 
Landsforbund med videre«, skriver Per Sand 
Pedersen.

Han henviser til tidligere breve til Erstat-
ningsnævnet og sager, som fagforeningerne 
har ført om offererstatningslovens forståelse. 
»Vore anstrengelser har desværre været for-
gæves, og det er vores opfattelse, at der må 
en lovændring til, hvis ikke endnu flere bor-
gere skal komme i samme klemme som Jan«.

I brevet henvises til Erstatningsnævnets 
opfattelse om, at en hændelse skal være »rets-
stridig, forsætlig og kvalificeret« for at være 
omfattet af offererstatningsloven. Der skal 
altså være tale om et bevidst angreb og egent-
lig vold.

»Vi undrer os over denne opfattelse, da 
der i offererstatningslovens paragraf 6 speci-
fikt står, at erstatning ydes, selv om skadevol-
deren er under 15 år eller utilregnelig. For os 
at se er der dermed lagt op til, at spørgsmålet 
om voldsmandens vilje indtager en mindre 

vigtig rolle end hensynet til den skade, som 
der er sket på offeret, og det er vores opfattel-
se, at Erstatningsnævnet ikke fortolker loven 
sådan, som Folketinget i sin tid har ment, at 
det skulle ske«, skriver Per Sand Pedersen og 
beder justitsministeren om at kontakte DLF 
for en yderligere drøftelse af spørgsmålet. 
hl@dlf.org

Mohammad er et opdigtet navn.

»Det har kostet mig alt. Jeg passede bare mit arbejde, men 
det er den 13-årige, der har vundet. Det er ikke let at være 
lærer med stolthed«, siger Jan Hagen.

Læs også »Offentligt ansatte må tåle mere 
vold« side 9.

Jeg er sigtet og  
under anklage. Jeg 
skal åbne munden, 
de vil have dna, og 
de tager finger-
aftryk. Det er så 
krænkende. 
Jan Hagen,  
voldsramt lærer

1 stk. ungkvægsteg med bacon
4 stk. møre bøffer
4 stk. kyllingebryster
4 stk. fadkoteletter
600 g hakket oksekød 5-8% fedt
1 stk. svinekam uden svær
500 g skinkekød i strimler
750 g medister
600 g hakket oksekød 5-8% fedt
600 g hakket skinkekød 5-8% fedt
750 g panderet
1 stk. svinemørbrad
1 stk. farsbrød
500 g gullasch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

ØkologiØkologiØkologiØkologiØkologiØkologiØkologiØkologiØkologi
         – leveret til døren

1 stk. ungkvægsteg med bacon1 stk. ungkvægsteg med bacon1.

Økologisk

kødbox

2 prs. 999,-

4 prs. 1.750,-

emilievejs-slagterforretning.dk 

Bestil direkte fra hjemmesiden 

og få leveret til døren

Kødbox
februar

4 personer
+ opskrifter

Emilievej 13
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 04 72

www.emilievejs-slagterforretning.dk

og få leveret til døren
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Torsdag den 14. marts 2013 · Helnan Marselis Hotel, Aarhus C

viacfu.dk/mateva

Den mundtlige gruppeprøve i matematik er tilbage
Hvordan styrker og stimulere vi mundtligheden i den daglige undervisningen?
Hvordan tilrettelægges en undervisning der bygger på mundtlighed?
Kan vi styrke fagligheden ved at fokusere på mundlighed?
Læs mere og meld dig til på viacfu.dk/mateva senest onsdag den 6. februar

MATEMATIK så det svinger

Arrangør: Annette Lilholt, CFU-Nordjylland, ael@ucn.dk - Ole Haubo Christensen, VIA CFU, oleh@viauc.dk

KANDIDATUDDANNELSER 
på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).
I Aarhus og København.

UDFORDRINGER. 
MULIGHEDER.

Informationsmøder:
København 26. februar
Aarhus 27. februar

Ansøgningsfrist: 1. april.

Læs mere på edu.au.dk/kandidat

Vær med og lær hvordan man styrker elevernes anerkendende relationer og sociale 
fællesskab gennem en innovativ og praksis-orienteret læringsproces. Få masser af 
inspiration til hvordan, I med kreativitet og samarbejde kan forskønne jeres skole.

Som deltager får du:
• Ny viden om positiv psykologi, stimulerende fysiske rammer og indlæring.
• Erfaring med konkrete værktøjer, der styrer jeres projekt til succes - uden på forhånd 
 at kende slutresultatet.
• Ny viden om at åbne nye relationer til elever, forældre og kolleger.

Se program:
- og tilmeld hos cfu.ucsj.dk inden  12.2.13. Pris 350 kr/pers.

SKØN SKOLE KONFERENCE 12.3.13
Vær med og lær hvordan man styrker elevernes anerkendende relationer og sociale 
fællesskab gennem en innovativ og praksis-orienteret læringsproces. Få masser af 
inspiration til hvordan, I med kreativitet og samarbejde kan forskønne jeres skole.

• Ny viden om positiv psykologi, stimulerende fysiske rammer og indlæring.
• Erfaring med konkrete værktøjer, der styrer jeres projekt til succes - uden på forhånd 

SKØN SKOLE KONFERENCE 12.3.13
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ny viden

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   esbeN christeNseN / esc@dlf.org 

 ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.

det afgørende for elevernes udbytte af undervis
ning er læreren. det viser international forskning, 
men hvad er det hos læreren, der giver et posi
tivt resultat?

det var den oprindelige undren hos professor 
i økonometri og uddannelsesøkonomi, Anders 
Holm. samtidig er uro i klassen for mange læ
rere en af de afgørende barrierer for, at eleverne 
får noget ud af undervisningen. så det område 
valgte han at undersøge for center for strate
gisk Uddannelsesforskning.

»Vi fandt ud af, at der, hvor lærerne havde 
 fokus på klasseledelse, blev eleverne en lille 
smule bedre til at koncentrere sig og en lille 
smule bedre til at læse end de elever, hvor lære
ren havde fokus på noget andet«, siger Anders 
Holm.

I den undersøgelse, Anders Holm står bag, var 
der ikke specifikke elevgrupper, der gav selv
stændige resultater. Men et svensk studie har 
tidligere påvist, at lærerens ledelsesevner især 
har en positiv effekt for de fagligt svage elever.

Første lodtrækningsforsøg
Anders Holm og kollegaerne er de første uddan
nelsesforskere, der har udført et lodtræknings
forsøg. Når lærerne er tilfældigt udvalgt, undgår 
man, at det er lærere, der på forhånd er begej

Klasseledelse  
mest  effektiv som 
 efteruddannelse
 efteruddannelse i klasse ledelse virker en smule bedre end 
 almen didaktik, viser ny forskning.

Anders Holm blev i 2008 ansat på Institut for Uddan
nelse og Pædagogik (dPU) som talknuser, nu står han i 
spidsen for det første lodtrækningsforsøg i danmark.

HISTORIE · BILLEDKUNST NATUR/TEKNIK · SAMFUNDSFAG

www.meloni.dk
gode solide læremidler til den rigtige pris

www.meloni.dk
gode solide læremidler til den rigtige pris

25 elevbøger plus 
lærerens håndbog 2000 kr.!!!
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Trænger dine elever til en luftforan
dring på klingende fynsk? den nye 
hjemmeside lejrskoleportalen.dk 
samler nu en stor del af lejrskole
udbyderne i det sydfynske Øhav 
under en fælles paraply. 
Her kan du enten bestille færdig
pakkede ture eller sammensætte 
dit helt eget lejrskoleophold. 
lejrskoleportalen.dk ejes af den 
tværkommunale udviklingsorgani
sation Naturturisme I/s.

slå lejr i Det sy’fynske Øhav

Kulde og sand  
om tæerne
Varme strande kan virke uendeligt fjerne her 
midt i den danske vinter. Alligevel sætter rå
det for større Badesikkerhed med hjemmesiden 
Badeballade nu fokus på skoleelevernes bade
sikkerhed. det sker både i form af to computerspil 
og i form af en række gode og måske i sidste ende 
livsvigtige råd. Hjemmesidens badequiz og sik
kerhedsråd findes også som app til både iPad og 
Androidtablets. siden er finansieret af Undervis
ningsministeriet.

Ved Kasper stougaard Andersen / ksa@dlf.org

turpas til  
indlæring i tivoli
en af danmarks absolut største forlystelser, 
Tivoli i København, indgår nu samarbejde med 
skoletjenesten. samarbejdet skal sikre endnu 
flere skolerettede undervisningsmuligheder og 
er dermed en forlængelse af de faglige dage, 
der allerede lokker mange skoleklasser til den 
traditionsrige forlystelsespark. skoletjenesten 
er et samarbejde mellem Københavns Kom
mune, region sjælland og en lang række 
 kulturtilbud i området.strede for klasseledelse, der ender med at søge 

den specifikke efteruddannelse.
»På den måde har vi kunnet være sikre på, at 

det, vi måler, det er rent faktisk effekten af, at 
lærerne har fået nye kompetencer, og ikke at de 
var meget begejstrede for klasseledelse i forve
jen«, siger Anders Holm.  

I undersøgelsen deltog 1.113 elever fra 24 skoler.
effekten skal ses på en skala, hvor alt under 0,20  
er en lille effekt. 0,20,5 er en middeleffekt,  
mens 0,5 er en stor effekt.

Effekten af klasseledelse blev målt til:
  0,1 – for læsning.
  0,07 – for opmærksomhed.

Undersøgelsen blev foretaget for  
Center for Strategisk Uddannelsesforskning.

24 skoler deltog

Læs mere på www.tivoli.dk/da/skoler Læs mere på www.badeballade.dk

Læs mere og book dit ophold 
på www.lejrskoleportalen.dk

HISTORIE · BILLEDKUNST NATUR/TEKNIK · SAMFUNDSFAG

www.meloni.dk
gode solide læremidler til den rigtige pris

www.meloni.dk
gode solide læremidler til den rigtige pris

25 elevbøger plus 
lærerens håndbog 2000 kr.!!!

Pr
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.
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Gratis klassesæt af  
»Bo sammen«
Er kollektivet egentlig ikke bare et levn 
fra 70’erne, som snart bliver endeligt 
aflivet? Det mener de ikke i Kollektivet 
Anholtsgade, og det i en sådan grad, at 
de har skrevet en bog om det. Den bog 
kan du nu få gratis til hele din klasse.

Bogen hedder »Bo sammen« og 
handler blandt andet om at have kol-
lektivet som familie, at starte et kollektiv 
fra bunden og fælles aftensmad set 
gennem antropologiske briller.

Bogen er bedst egnet til elever i 9.-
10. klasse og kan bruges i samfundsfag, 
dansk, historie og kulturforståelse.

Bestil bogen via mail  
camillasg@kaospilot.dk eller  
gammelhyre@gmail.com og se mere 
på bosammen.wordpress.com 

Morten Dürr på mobilen
Børnebogsforfatteren Morten Dürr vil 
have eleverne til at bruge deres mobiler 
til læsning. Derfor har han udarbejdet et 
koncept, hvor skolerne køber 500 down-
loads for 2.500 kroner og selv lader ele-
verne hente dem.

Der er otte titler med i ordningen, 
blandt andet billedbogen »Marias duk-
ke«, der i sin trykte udgave fik blandt 
andet følgende ord med på vejen af 
Folkeskolens anmelder: »Billederne gør 
læseren ramt – af vrede, af ømhed, af 
spørgsmål i hobetal«.

Se mere på forlagetplot.dk
Læs hele anmeldelsen her:  
folkeskolen.dk/62710

Hjælp til lejrskolen
Hvis du planlægger at tage dine elever 
med til Det Sydfynske Øhav på lejrskole, 
er planlægningen nu blevet lidt lettere. 
De lokale kommuner er nemlig gået 
sammen om lejrskoleportalen.dk, hvor 
du finder både overnatningssteder, ak-
tiviteter i området og opskrifter på lejr-
skolemad. Portalen samler både færdige 
pakker og muligheden for selv at sam-
mensætte forløbet.

Læs mere her: lejrskoleportalen.dk

flere  
anmeldelser  
på nettet

På folkeskolen.dk er der 
hele tiden nye anmeldel-
ser af undervisningsma-
teriale og pædagogisk 
faglitteratur. Her finder 
du en helt ny anmeldelse 
af »Røv og gulvsand«, en 
ny børnebog af den pris-
belønnede Anita krum-
bach. Du kan også læse 
en anmeldelse af sex 
og samfunds materiale 
til Uge sex, der i år også 
henvender sig til eleverne 
i 2. og 3. klasse. og hvis 
man er interesseret i 
neuropædagogik, kan 
man lade sig inspirere af 
anmeldelsen af »Barnets 
lærende hjerne«.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser.

få anmeldelser 
direkte i din  
mailboks

Du kan også få et dagligt 
eller ugentligt nyheds-
brev med anmeldelser af 
materialer til dit fagom-
råde. Gå til folkeskolen.
dk og opret dig som 
bruger. så kan du sam-
tidig tilmelde dig vores 
mailservice.

n  Trivsel, AkT

○   anMelDt af: CHRisTinA kRolmeR

Trivselsundersøgelser foretaget i folkeskolen viser, at én af de faktorer, der 
er medvirkende årsag til mobning og konflikter blandt eleverne, er grimt 
sprog. Som voksen forfalder også jeg alt for nemt til kommandoen: »Tal 
ordentligt«. Hvad nu, hvis jeg i stedet gik i dialog med mine elever om 
sproget og ligeledes var nysgerrig og analyserende i forhold til mine ele-
vers måder at kommunikere på?

I »Grimt sprog?« antager forfatteren et systemisk perspektiv og for-
holder sig til børns sprog som kontekstafhængigt. Samtidig får den voks-
ne rollen som konsulent og medoversætter af sproget og dets virkning i 
en dialogisk tilgang med eleverne som aktører.

Bogen tager et lettilgængeligt og solidt afsæt i teori og forskning 
omkring sprog, hvorefter en elevdel præsenteres. I denne gives et fæl-
les sprog i form af analyseredskabet Sprogsneglen, der kan understøtte 
udvikling af elevernes kommunikative og sociale kompetencer. Herefter 

Grimt sprog? – sprogarbejde i skolens mellemtrin og udskoling

• Heidi Honig spring
• 115 sider
• 199 kroner
• forlaget frydenlund

Hvad betyder 
»fuck« for dig?
Hvis ønsket er at arbejde med elever-
nes sprog på en mindre fordomsfuld og 
nuanceret måde, giver »Grimt sprog?« 
en vifte af gode redskaber til umiddel-
bar anvendelse i klasseværelset.

Hvad betyder 
for dig?

Hvad betyder 
for dig?

Hvad betyder 
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Velkommen og 
vedkommende
Materialet kommer et spadestik dybere 
med et vanskeligt emne — og gør det på 
en måde, der engagerer eleverne.
○   anMelDt af: Bo Jensen

Danskerne er verdens lykkeligste folk ifølge to undersøgelser, hvoraf 
den ene kommer fra FN. Det kan være lidt svært at tro på, når man 
dagligt hører den almindelige dansker klage over snart sagt alt. Men 
hvad hvis man vendte »Lykkebarometeret« om og kiggede på de mest 
ulykkelige lande?

Det har Peter Bejder og Kaare Øster gjort i deres udmærkede bog 
til udskolingen. De har spurgt: »Kan man være fattig, men stadig lyk-
kelig?«

Jeg synes, at bogen kommer det spadestik dybere og derfor også 
gør hele debatten om ulande mere nuanceret. Alle med bare lidt år på 
kontoen husker de forfærdelige billeder fra Afrika i midtfirserne. Bil-
leder, der har præget os lige siden.

Bogens force er, at den viser livet i nogle meget fattige lande, me-
get konkret, på godt og ondt. Bogen ridser forskellige begreber grun-
digt op, dog uden at eleverne vil tabe interessen, hvilket er en svær 
kunst at mestre.

Til bogen hører en fantastisk hjemmeside, som er utrolig nem at 
finde rundt på. Der er masser af elevaktiviteter, man frit kan down-
loade. En god lærervejledning, som er meget metodisk. En masse 
relevante billeder og film.

Bogen henvender sig helt oplagt til en projektuge eller projektop-
gaven. Her er bogen så bred, at mange emner ville kunne profitere af 
bogen. Den er desuden oplagt at bruge tværfagligt.

Layoutet er flot, og siderne skinner og er meget indbydende. No-
get, der er et kæmpe plus, hvis elever skal lokkes fri af Wikipedias 
kløer. Desuden er der bagerst i bogen et godt stikordsregister og hen-
visninger til andre bøger og hjemmesider, som er brugbare omkring 
emnet.

Alt i alt en bog, som viser en anden tilgang til et, desværre, stadig 
stort problem, nemlig den ulige fordeling af goderne på denne fæl-
les jord. Ikke at man bliver lullet i søvn af den grund, for det er nogle 
barske skæbner, der ligger bag hver side. En velkommen og vedkom-
mende bog. 

n  Geografi  

Grimt sprog? – sprogarbejde i skolens mellemtrin og udskoling Global lykke – rigdom i fattige lande

• Peter Bejder, kaare Øster
• 48 sider
• 199 kroner
• Turbine forlaget

følger gode redskaber i form af for eksempel cases, elevopgaver, øvelser 
samt oplæg til team- og forældremøder, der alt sammen har til hensigt 
at styrke den gode kommunikation blandt eleverne og de voksne omkring 
dem. Elevsiderne er at finde til fri afbenyttelse på forlagets hjemmeside.

Bogens ærinde er forfriskende nok ikke at diskutere, hvad der er grimt 
sprog eller ej. I stedet gives læreren, pædagogen, AKT-læreren (adfærd, 
kontakt, trivsel) og andre med gang i folkeskolen mulighed for at anskue 
og arbejde med sproget på en nuanceret, grundig og spændende måde i 
samarbejde med eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen.

Fremover vil jeg forsøge at droppe kommandoerne. I stedet vil jeg 
sammen med mine elever nysgerrigt udforske sproget i skolen – uden 
den løftede pegefinger – og med  »Grimt sprog?« som en kompetent og 
kærkommen inspirationskilde! Bogen kan varmt anbefales til trivselsar-
bejde på mellemtrinnet og i udskolingen. 

følger gode redskaber i form af for eksempel cases, elevopgaver, øvelser 
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Nordisk Pensionisttr¾ f 2013 
 

T— rshavn, F¾ r¿ erne 
 

 

Den Nordiske Pensionistkomite indbyder i Œ r til Nordisk Pensio-
nisttr¾ f i T— rshavn, F¾ r¿ erne, i dagene den 17. Ð  21. juni 2013. 
 
T— rshavn blev for f¿ rste gang n¾ vnt pŒ  skrift i 1075 og betragtes derfor 
som en af Nordeuropas ¾ ldste hovedst¾ der. Byen er placeret pŒ  F¾ -
r¿ ernes eneste st¿ rre flade omrŒ de og det er kun byens vestlige bos¾ t-
telser, der ligger pŒ  bakken Hœ sareyn, som er cirka 200 m.o.h.. 
 
Tid og sted 
Tr¾ ffet starter mandag den 17. juni 2013 med middag kl. 18:00 og slut-
ter fredag den 21. juni 2012 efter morgenmad.  
 
Vi skal bo pŒ  Hotel F¿ royar, Oyggjarvegur 45, T— rshavn.  
Samtlige v¾ relser har udsigt til N— lsoy Fjord og centrum af T— rshavn. 
Du kan l¾ se mere om hotellet pŒ  www.hotelforoyar.com.  
 
Hvem kan deltage? 
Pensionerede medlemmer af Danmarks L¾ rerforening samt disses 
¾ gtef¾ ller/samlevere. Husk at tilmelde ¾ gtef¾ lle/samlever separat. 
Vi g¿ r opm¾ rksom pŒ , at der forekommer en del gŒ ture i programmet, 
sŒ  deltagerne skal v¾ re rimeligt godt gŒ ende. 
 
Program 
Tr¾ ffet byder bl.a. pŒ  2 heldagsture. Den ene gŒ r med bus til ¯ ster¿ , 
hvor vi skal bes¿ ge bygden G¿ ta og bygden Gj— gv. Den anden tur er en 
sejltur med M/F Smyril til den sydligste af ¿ erne Ð  Suðuroy. Der vil ogsŒ  
v¾ re tid til at opleve T— rshavn pŒ  egen hŒ nd. 
 
Transport 
Du skal selv s¿ rge for transport til og fra F¾ r¿ erne. Der arrangeres 
f¾ llestransport til/fra Vagar lufthavn/hotellet. Turen fra lufthavnen tager 
ca. 50. minutter. 
 
Priser for Pensionisttr¾ f 2013 
Enkeltv¾ relse pr. person ...................... kr. 5.900,- 
Dobbeltv¾ relse pr. person .................... kr. 5.000,- 
 
Prisen d¾ kker indkvartering og selve tr¾ ffet med udflugter og mŒ ltider 
samt transport til/fra Vagar Lufthavn til hotellet. Drikkevarer er for egen 
regning. Under festmiddagen vil der dog blive serveret 2 glas vin/¿ l. 
 
Danmarks L¾ rerforening yder et tilskud pŒ  kr. 1.400,- pr. deltagende 
medlem. Tilskuddet er ikke fratrukket den anf¿ rte pris.  
 
Ans¿ gning 
Du kan ans¿ ge om optagelse via Danmarks L¾ rerforenings hjemme-
side www.dlf.org Ð  tryk pŒ  Uddannelse i ¿ verste r¿ de menubj¾ lke, v¾ lg 
derefter Foreningens kurser og uddannelser i venstre menu, derefter 
Medlemmer. Her v¾ lger du Nordisk Pensionisttr¾ f inde pŒ  siden. 
Tilmeldingsfrist er fredag den 8. marts 2013. 
 
Har du problemer med tilmelding, eller ¿ nsker du yderligere oplysninger, 
er du velkommen til at kontakte Anette Elles¿ , ( 33 69 64 41, e-mail: 
ael@dlf.org. 

korte meddelelser

 
personalia

Ikke rutinernes mand
En inkarneret tennisspil-
ler – efter sigende dygtig 
– og en ivrig cyklist, der 
sidste sommer kørte Fyn 
rundt. Det er Frank A. 
Jørgensen, sekretariats-
chef i Lærernes A-kasse, 
som fylder 60 år. Ud-
dannet lærer, men blev 
efter nogle år i jobbet 
skolekonsulent og siden 
afdelingsleder i Dragør 
Kommune. Første job i 
Lærernes A-kasse fik han 
i 1996 som souschef, 
og siden 1999 har han 
været forretningsfører, el-
ler som det hedder i dag: 
sekretariatschef. Ifølge 
hans medarbejdere er 
han ikke rutinernes mand. 
Der skal ske udvikling, og 
han er et konkurrence-
menneske. Men samtidig 
er han en omsorgsfuld 
chef, som gør meget ud 
af at gøre tingene på 
en ordentlig måde. Når 
han ikke presser formen, 
bruger han tid med børn 
og børnebørn, gerne med 
Freddie Mercurys umis-
kendelige stemme som 
underlægning.

Leif Sort fylder 65
Tidligere medlem af ho-
vedstyrelsen i DLF, Leif 
Sort, fylder 65 år onsdag 
den 13. februar.
Leif Sort var formand for 
Speciallærerforeningen 
af 1981 (S81) i hele for-
eningens levetid og blev 
medlem af DLF’s hoved-
styrelse på et overgangs-
mandat, da S81 fusione-
rede med DLF 1. januar 
2007. Ved hovedsty-
relsesvalget i december 
2007 blev han valgt ind, 
men efter den fireårige 
periode besluttede han at 
sige stop. Han havde ikke 
mistet lysten til fagpoli-
tisk arbejde, men syntes, 
han var blevet for gammel, 
da hovedstyrelsen bør af-
spejle medlemsskaren. 
Leif Sort er på en fratræ-
delsesordning fra Spe-
cialundervisningscentret 
Egedammen i Hillerød og 
går på pension til sommer. 
Han bor i Roskilde med 
sin kone Lisbeth og har 
erstattet det fagpolitiske 
arbejde med interesser 
for lokalhistorie, kunst og 
praktiske projekter.
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Nummer 4:  12/02
Nummer 5:  26/02
Nummer 6:  12/03
Nummer 7.  02/04
Nummer 8:  15/04
Nummer 9:  29/04
Nummer 10:  13/05
Nummer 11:  27/05
Nummer 12:  11/06
Nummer 13:  06/08

Nummer 14:  20/08
Nummer 15:  03/09
Nummer 16:  17/09
Nummer 17:  01/10
Nummer 18:  15/10
Nummer 19:  29/10
Nummer 20:  12/11
Nummer 21:  26/11
Nummer 22:  10/12

DeaDlines for  
StILLIngS- 
annoncer  

2013

Københavns
Kommune

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Vil du tage ansvaret for
at fremme og støtte anvendelse
af it og medier?

københaVns kommune

sousCheF

Pædagogisk IT’s hidtidige souschef går på pension. Vi efterlyser en 
person, der er tiltrukket af opgaven med at bygge bro mellem teknik og 
pædagogik, og som brænder for at skabe sammenhæng mellem politiske 
målsætninger, centrale strategier og en spændende og innovativ hverdag 
for kommunens børn, unge og elever.

ansøgningsfrist den 22. februar 2013

Læs det fulde stillingsopslag på www.kk.dk/job – under arbejdsområde 
“Ledelse”.

  Lederstillinger 

Afdelingsleder for  
indskoling og mellemtrin 

Toftevangskolen 
Ruderdal Kommune

Toftevangskolen søger en afdelingsleder til en nyoprettet 
stilling som leder for indskoling og mellemtrin til besættelse 
1. maj 2013.

Vi kan tilbyde
•  En skole med ca. 560 elever (bh.kl.-10.kl), med tilhørende 

SFO/SFK (bh.kl.-6.kl.) samt kommunens modtagelses-
klasser.

•  Et ledelsesteam bestående af skoleleder, adm. leder/sous-
chef, afd.leder for udskoling og 10.kl samt leder for SFO/
SFK

•  En udviklingsorienteret og værdibaseret skole med mange 
traditioner, der til stadighed sikrer børnene den bedst mu-
lige skolegang.

• Et ambitiøst skolevæsen med gode ressourcer
•  Et dygtigt og engageret personale med faglige og person-

lige ambitioner samt et særdeles godt kollegialt miljø
• Motiverede og velfungerende børn
• En aktiv og ressourcestærk forældregruppe
• Løn efter principperne for ny løn.

Yderligere information
Se på www.to-nyt.dk, hvor du kan læse mere om stillings-
profilen og vores forventninger til dig.  For information og 
rundvisning kontakt  skoleleder Helle Christensen 4594 
2323 / mobil 7268 4839 eller adm.leder/souschef Bjarne 
Bremholm 4594 2323 / mobil 7268 4840

Ansøgningsfrist
1. marts 2012 kl. 12.00 til Toftevangskolen Teglporten 7 - 9, 
3460 Birkerød, mrk.: ”Afdelingsleder Toftevangskolen” eller 
på e-mail: toftevangskolen@rudersdal.dk

  Lederstillinger 
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Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. driver 55 daginstitutioner og 46 skoler i Sydslesvig.

Vicedirektør/skolechef for Dansk Skoleforening for Sydsles-

vig Uwe Prühs (tlf. +49 461 5047 112).

Skoleleder til Sørup Danske Skole

Grundskole samt fællesskole op til 6. klasse for Sørup

kommune og omegn. Tiltrædelse pr. 1. april 2013. Kontakt: 

skoleinspektør Bente Semmelhack (tlf. +49 4635 2282).

Skoleleder til Bredsted Danske Skole

Grundskole samt fællesskole op til 8. klasse for 

Bredsted by og omegn. Tiltrædelse pr. 1. august 2013. 

Kontakt: kst. skoleinspektør Bente Knutzen-Koch

(tlf. +49 4671 91600).

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Se alle stillingsopslag på www.skoleforeningen.org

ANSØGNINGSFRIST: 25. FEBRUAR 2013 kl. 12.00

VI SØGER TRE NYE
SKOLELEDERE TIL
DANSKE SKOLER

I SYDSLESVIG

Skoleleder til Vesterland-Kejtum Danske Skole 

Grundskole samt fællesskole op til 8. klasse for øen 

Sild. Tiltrædelse pr. 1. august 2013. Kontakt: kst. skole-

inspektør Doris Lützen (tlf. +49 4651 201364).

Dansk Skoleforening
for Sydslesvig e.V.

  Lederstillinger 

Vi søger en ny skoleleder gerne med tiltrædelse d. 1. juni 2013.
Århus Friskole er en velfungerende lilleskole, der bygger på følelsen af, at ansatte, børn og 
forældre sammen skaber et uundværligt skolefællesskab betegnet ved demokrati, nærvær 
og frihed. Børnenes trivsel er vores mål, og deres initiativ er vores pejlemærke. Musikken er 
kulturbærer og gennemsyrer hele skoleforløbet. Hos os er der plads til udvikling og kort vej til 
afprøvning af nyt.

Alle klasser er på lejr hvert år. Vi spiser sammen i grupper. De store er legesøskende for de 
små. Vi har teater, musik, film, juleværksteder, helskoledøgn, festugeoptog og meget 
mere. Hvert år afholder 8. kl. to store fester: Høstival og Fastelavn, for at samle penge ind til 
den store udlandstur. Læs også på vores hjemmeside: www.aarhusfriskole.dk

Hvad forventer vi af dig?
• Du kan lide at arbejde med børn.
•  Du er engageret og lydhør. Du vil lære vores kultur at kende, og du har også selv idéer og 

visioner i forhold til at lave skole.

•  Du møder hverdagen med et smil og er god til at skabe relationer, ligesom du kan facilitere 
samarbejde på tværs af hele skolen.

• Du har undervisningserfaring og vil stadig gerne undervise få timer om ugen.
• Du har ledererfaring og/eller vil være parat til at uddanne dig.
• Du har flair for økonomi, da dette aspekt fortsat er en udfordring for de frie skoler.

Hvad tilbyder vi dig?
• At blive en del af en varm og rig skolekultur med motiverede ansatte, forældre og børn.
•  Et alsidigt job, i en flad ledelsesstruktur, med gode muligheder for at bruge alle dine kom-

petencer i en travl hverdag.
• Løn i forhold til kvalifikationer og overenskomst.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Send din ansøgning med bilag senest 15. marts til: skoleleder@aarhusfriskole.dk
Ansættelsessamtaler afholdes i uger 14 og 15.

Århus Friskole søger ny skoleleder
Lilleskole med stærk kultur og engagerede ansatte søger ny leder

med HJERTE og OVERBLIK

Århus Friskole, Søholmvej 13, 8260 Viby J, tlf. 86 28 33 54

glæde – fællesskab – viden & færdigheder - udsyn

Århus Friskole søger ny skoleleder
Lilleskole med stærk kultur og engagerede ansatte søger ny leder
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  Lederstillinger 

Se mere på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-122-49729)

Modig Skoleleder søges
Være med til fortsat at vække begejstring og motivation for vores skolevæsen 
i Vordingborg – vi går ikke stille med dørene, for det skal kunne høres, at vi 
er gået forrest og har lavet en fremadskuende og inkluderende reform, som vi 
kalder ”Fokus på Folkeskolen”  - og vi mener det. 

Som leder af kommunens største skole, Gåsetårnskolen, bliver du en vigtig 
spiller både på den strategiske bane, hvor management og leadership går 
hånd i hånd, og som leder af 9 ledere fordelt på 4 afdelinger med 185 ansatte, 
der alle er midt i arbejdet med en omfattende forandringsproces mod at løfte 

kvaliteten i kommunens skoler. Der er bl.a. klare målsætninger for inklusion, 
en digitaliseringsstrategi, der bringer os i front på it-området, fælles kompe-
tenceløft for lærere og pædagoger, sammenhængende skoledag for eleverne, 
nye udskolingslinjer, nye forældresamarbejdsformer og en ressourcetildeling, 
hvor pengene følger barnet.

Du er rigtig god og vi glæder os til at lade os inspirere og arbejde videre i 
processen sammen med dig.  

Vi tør – tør du??

Professionshøjskolen Metropol 
er en selvejende institution for 
videregående uddannelse med 
ca. 10.000 studerende og 1.000 
medarbejdere i København.

Metropol skeler hverken til køn, 
alder, etnicitet eller lignende, 
men til kompetence og talent.

Institutchef i Institut for Skole og Læring
Som institutchef i Institut for Skole og Læring 
får du ansvaret for læreruddannelsen – en 
højt profileret uddannelse med stor politisk 
og samfundsmæssig bevågenhed. Institut for 
Skole og Læring er en del af Det Samfunds-
faglige og Pædagogiske Fakultet og rummer 
ud over læreruddannelsen også forskning og 
udvikling inden for skoleområdet, ligesom 
instituttets medarbejdere bidrager til at 
udvikle og gennemføre efter- og videreuddan-
nelsesaktiviteter i samarbejde med andre af 
Metropols institutter.  

I Professionshøjskolen Metropol arbejder vi 
målrettet med at udvikle alle vores uddannel-
ser gennem bedre integration af praksis og et 
styrket forskningsgrundlag. Som chef i Institut 
for Skole og Læring bliver du en nøglespil-
ler i denne udvikling specifikt i forhold til 
læreruddannelsen. Der er således tale om en 
betydelig forandringsledelsesopgave med 
afsæt i en fagligt dygtig medarbejderstab og 
stor studenterinvolvering. 

Ansvarsområde
Institutchefen skal sammen med ledere, 

medarbejdere og studerende sikre drift og ud-
vikling af læreruddannelsen, herunder den ny 
læreruddannelse fra sommeren 2013. Vigtige 
opgaver er dels samarbejde med kommuner 
og skoler om en tættere kobling mellem folke-
skolen og læreruddannelsen, dels en styrkelse 
af de faglige miljøer i instituttet gennem 
praksisnære forsknings- og udviklingsaktivi-
teter. Institutchefen skal endvidere sikre den 
fortsatte udvikling af det gode studiemiljø og 
store engagement, der kendetegner Institut 
for Skole og Læring.

Institutchefen er en del af fakultetets chef-
gruppe og skal her bidrage til udviklingen af 
den samlede fakultetsledelse og fakultetets 
opgaveløsning inden for rammerne af Metro-
pols strategi.

Læs det fulde stillingsopslag med hovedopga-
ver og personkrav på  
www.phmetropol.dk/job,  
hvor der også er link til ansøgning.

Ansøgningsfrist: Mandag den 4. marts 2013
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  Lederstillinger 

Vi søger en kreativ og bredt favnende skoleleder med hjerte og 
hjerne til Tranebjerg Skole med tiltrædelse 1. august 2013. 
Tranebjerg Skole har 270 elever (0.-10. klasse), heraf Specialafdeling 
med 20 elever. 55 ansatte (lærere, pædagoger, pedel, sekretær). SFO 
med juniorklub, tweenklub og ungdomsklub. 

Vi tilbyder:
•	 Et	lederteam	bestående	af	dig,	viceleder,	SFO-leder	og	afdelings-

lederen for specialklassen
•	 En	skole	hvor	der	kræves	meget	af	alle,	og	hvor	der	er	plads	til	

forskellighed
•	 En	skole	med	selvstyrende	teams.	Klasseteams	og	to	storteams	

(0.-5. og 6.-10.)
•	 En	skole	der	med	afsæt	i	Den	Systemiske	Tankegang	er	godt	på	

vej med inklusionen
•	 En	skole	hvor	IT	efterhånden	er	en	naturlig	og	integreret	del	af	

undervisningen
•	 En	skole	der	prioriterer	et	velfungerende	forældresamarbejde
•	 Deltagelse	i	kommunens	Lederforum,	hvor	du	er	med	til	at	præge	

kommunens samlede udvikling
•	 Løn-	og	ansættelsesforhold	i	henhold	til	gældende	overenskomst

Vi forventer, at du:
•	 Er	læreruddannet	og	har	solid	pædagogisk	viden	og	erfaring
•	 Har	relevant	lederuddannelse	og	dokumenteret	ledelseserfaring
•	 Vil	fortsætte	den	udvikling	skolen	er	i	gang	med	bl.a.	inden	for	IT	

og inklusion
•	 Har	administrative	evner	og	er	en	skarp	økonomistyrer
•	 Kan	være	faglig	inspirator,	give	sparring	og	feedback
•	 Er	en	god	kommunikator,	som	kan	profilere	skolens	kvaliteter	både	

i skrift og tale
•	 Kan	navigere	i	et	politisk	system
•	 Kan	kommunikere	klart	og	tillidsfuldt	i	forældresamarbejdet

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Viceskoleleder	Kirsten	Posselt,	tlf.	30	10	45	92	 
Skolebestyrelsesformand	Morten	Øster	Kristensen,	tlf.	86	59	01	46	
Driftsforvaltningschef	Alice	Steenor,	tlf.	87	92	22	00
Se skolens hjemmeside: www.tranebjerg-skole.skoleintra.dk

Din ansøgning vedlagt relevante bilag 
sendes	til	Samsø	Kommune,	Søtofte	10,	 
8305	Samsø	senest	d.	28.	februar	2013

Vil du lede Folkeskolen på Samsø?

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

Center for Børn og Unge

teamleder
Center for Børn og Unge søger teamleder til nyetableret team, 
Rådgivning, Support og Undersøgelse.

Du skal være leder for, og medudvikler af et nyetableret team 
bestående af psykologer, talepædagoger og ergo-/fysiotera-
peuter.

Teamet arbejder blandt andet med interventionsopgaver som 
led i den forebyggende indsats, myndighedsopgaver på dag- 
tilbuds- og skoleområdet, opgaver med rådgivning og support 
målrettet børn i de almene pædagogiske tilbud, samt med at 
understøtte udvikling af inkluderende læringsmiljøer og kom- 
munale specialtilbud.

Du er uddannet psykolog (cand.pæd.psyk. eller cand psyk) 
eller har anden relevant videregående uddannelse og erfaring. 
Vi ser også gerne at du har, eller er interesseret i at tage, en 
diplomuddannelse I ledelse.

Læs uddybende beskrivelse i jobprofilen og mere om vores 
organisation på hjemmesiden www.gribskov.dk

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte 
centerchef Lisbeth Due på mail ldped@gribskov.dk eller  
tlf. 7249 7191.

Send din ansøgning elektronisk via kommunens hjemme-
siden så vi har den senest søndag 17. februar.

Vi afholder 1. samtalerunde torsdag 21. februar hvor vi 
udvælger til 2. samtalerunde mandag 25. februar.

Læs  
»Job & karriere«  

på nettet

Læs den på lærerjob.dk
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Se mere på www.helsingorkommune.dk

Daglig Pædagogisk Leder

Afd. Apperup, Hellebækskolen

Som DPLer bliver du en del af et udviklingsorienteret 
ledelsesteam, der arbejder tæt sammen om at skabe en 
tryg og meningsfuld hverdag for elever og medarbej-
dere. Personaleledelse og den daglige drift af Afd. 
Apperup er omdrejningspunktet for din hverdag.
 
Arbejdsopgaverne er blandt andet:
•	Personaleansvar for indskolingspersonalet
•	Visionært arbejde med indskolingen
•	Administrative opgaver (arbejdstidsplaner, 
skemalægning, planlægning af temauger etc.)

•	Daglig kontakt til elever, lærere og forældre 0. 2. kl.
•	Vikardækning Afd. Apperup
•	MUS/TUS samtaler indskoling
•	Trivselssamtaler
•	Bygningsansvarlig Afd. Apperup
•	Indgå i vores forpligtende samarbejde med Hornbæk 
Skole

•	Stillingen er tillagt undervisning
 
Hvis du er Hellebækskolens nye DPLer, har du:
•	en læreruddannelse
•	evnen og lysten til at arbejde med personaleledelse og 
pædagogisk ledelse

•	stærke kommunikative mundtlige og skriftlige 
kompetencer

•	en struktureret, åben og positiv tilgang
•	en dialogbaseret tilgang til ledelse og gode erfaringer 
med at arbejde teambaseret

•	diplomuddannelse i ledelse eller er indstillet på at tage 
uddannelsen

 
Ansættelsen sker efter overenskomst med DLF/skolele-
derforeningen med tiltrædelse snarest muligt. Løn 
forhandles med udgangspunkt i løntrin 48 plus eventuelt 
kvalifikations- og funktionstillæg.
Du er velkommen til at kontakte skoleleder Karl Sinding 
på telefon 49 28 18 50 eller Souschef Ulla Wiese 
Christensen på telefon 49 28 18 63.
 
Frist: Ansøgningsfristen er forlænget til tirsdag  
den 12. februar 2013 kl. 12.00. 
Sendes til lst37@helsingor.dk
Ansættelsessamtaler: Uge 8

  Lederstillinger 

Vi søger en barselsvikar til undervisning i Grundskolen på Det 
frie Gymnasium fra d. 1. april 2013. Grundskolen omfatter to 
spor fra 8.- 10. klasse. 

Stillingen er en fuldtidsstilling i et tidsbegrænset barselsvikariat 
på 1 år med mulighed for fastansættelse efterfølgende.

Du skal kunne undervise i dansk og samfundsfag samt varetage 
en delt klasselærerfunktion, og derudover er vi åbne for andre 
kombinationer, da vi først og fremmest leder efter den rette 
person. 

Vi er en dynamisk og velfungerende grundskole med 150 elever 
og 16 lærere. Vi arbejder i teams på de enkelte årgange, og 
lærergruppen er karakteriseret af engagement, faglig dygtighed, 
åbenhed, demokratisk sindelag samt et godt samarbejde. Du 
skal have lyst til at indgå i dette fællesskab, hvor det at tage 
ansvar også er en stor del af hverdagen. Du trives samtidig på 
en skole, hvor medansvar, udvikling og forandring er nøgleord.

Det frie Gymnasium er en eksperimenterende, udviklende og 
demokratisk skole med ca. 850 elever og 90 ansatte. Kendeteg-
nende for skolen er pædagogisk forsøgsvirksomhed og projekt-
arbejde. I dag består Det frie Gymnasium, udover grundskolen 
af:  gymnasium, 2-årig hf og hf-enkeltfag. 
Det frie Gymnasium er en selvejende institution.

Skolemødet er skolens højeste myndighed, og der afholdes 
skolemøde én gang om ugen, hvor alle på skolen, elever såvel 
som ansatte har én stemme. Her træffes de overordnede 
principielle beslutninger, som vedrører skolens drift, struktur og 
udvikling.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC.

Ansøgninger skal sendes elektronisk og være skolen i hænde 
senest onsdag den 20. februar kl.12.00, og samtalerne vil finde 
sted i starten af uge 9.

For yderligere oplysninger kontakt Søren Bager, 5130 1625 eller 
Torben Lind Jensen, 2143 0959.

Grundskole  
søger dansklærer

Det frie Gymnasiums

Adm@detfri.dk 
Mrk. Barselsvikariat i Grundskolen 

Ansøgningen skal sendes elektronisk til:

www.detfri.dk

  Lærerstillinger 
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  Lærerstillinger 

KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ

BLIV LÆRER I ØSTGRØNLAND 
– dit livs eventyr!
Østgrønland er et af de smukkeste steder i verden med 
en uberørt og mangfoldig arktisk natur. Østgrønland ligger
mellem storisen på havet og den enorme indlandsis.
Begge dele leverer året rundt de smukkeste scenarier af
isbjerge i alle mulige nuancer fra hvid til turkisblå.

Vi søger lærere til byskolerne i Ittoqqortoormiit med ca. 
80 børn og Tasiilaq med ca. 450 børn samt til vores 5 bygde-
skoler: Ku mmiut 73 børn, Kulusuk  børn, Sermiligaaq
35 børn, Tiniteqilaaq 20 børn og Isertoq 15 børn.

Alle skoler har brug for lærere, som kommer med:
• Overskud, livsglæde og ny inspiration
• Idéer der kan blive afprøvet i dagligdagen
• Mod til at møde den østgrønlandske kultur
• Evnen til at leve med, at dagen ikke altid går som planlagt

Vi kan tilbyde dig, at du
• som nyansat ansættes på særlige åremålsvilkår
• får tiltrædelsesrejse inkl. flyttegods og fratrædelses -

rejse ved minimum 3 års ansættelse
• optjener ret til feriefrirejse hvert år efter gældende

regler
• er garanteret bolig
• vil møde en åben og hjælpsom lærergruppe, og få et

godt netværk af kollegaer

På Østkysten vil du opleve den unikke natur med mulig-
hed for vandreture, overnatning i hytter eller i naturen,
skiture, ture med hundeslæde, snescooter, sejlads med
fiskeri og fangst. En natur fyldt med oplevelser, hvor kun
du selv sætter grænserne for dine udfoldelser.

Du skal være klar til udfordringer og du skal ønske 
oplevelser og samtidig være i besiddelse af menneskeligt
overskud.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Grønlands
Landsstyre og IMAK for lærere i folkeskolen. 

Grib dit livs udfordring og kontakt os for nærmere 
information hos:
Skolechef Hans Peter Broberg, tlf. (00299) 36 73 03 , 
mobil (00299) 48 63 89, E-mail: hape@sermersooq.gl eller
Personalekonsulent Bent Falentin Olesen, 
tlf. (00299) 36 73 09, E-mail: befo@sermersooq.gl

Læs mere om stillingerne og om hvordan du søger på
www.sermersooq.gl eller www.stepstone.dk

Kommuneqarfik Sermersooq med 5 byer, 8 bygder og 22.000 indbyggere har et areal på 635.000 
kvadrat kilometer og er verdens næststørste kommune, kun over gået af kommunen i Nord grønland.
Arealet svarer til ca. 15 gange Danmarks størrelse og har enorme råstofpotentialer i form af guld, 
platin og molybdæn samt vandkraft. Målet er at skabe en bæredygtig storkommune.

8386 - 187x233 4F Folkeskolen.qxd:.  23/04/12  14:15  Side 1

55u

Ansøgning mærkes Job.nr. 29/13 og ansøgningsfrist er 
fredag den 22. februar 2013.
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  Lærerstillinger 

Rejselærere til danskundervisning i Island

Stillingerne indgår i et flerårigt dansk-islandsk samarbejdspro-
jekt om styrkelse af danskundervisningen i Island. 

Kvalifikationer
Der søges primært lærere med dansk og et fremmedsprog som 
linje-fag. De pågældende må have aktuel undervisningserfaring 
i disse fag i folkeskolen eller tilsvarende, helst med dansk fra 6. 
klasse og opefter, samt være fortrolig med moderne fremmed-
sprogspædagogik.

Opgaver
Rejselærerne knyttes i en periode til en kommune eller et skole-
distrikt i Island. I denne periode skal lærerne: 

• Medvirke til at fremme elevernes mundtlige og skriftlige 
 færdigheder i dansk i grundskolen og på ungdomstrinnet.
• Samarbejde med islandske dansklærere om nye faglige og 
 pædagogiske muligheder.
• Medvirke til udviklingsarbejde i danskundervisningen i 
 grundskolen og på ungdomstrinnet.
• Medvirke til at arrangere kurser i samarbejde med islandske 
 dansklærere, Det undervisningsvidenskabelige fakultet ved  
 Islands Universitet og skolekontorerne.
• Inspirere med nye ideer i forbindelse med udformning og 
 brug af undervisningsmaterialer i faget dansk i grundskolen 
 og på ungdomstrinnet.

Løn og ansættelsesvilkår mv.
De udsendte danske rejselærere vil være i Island fra midten af 

august 2013 til midten af juni 2014.  

Ansættelse sker som frikøb for et helt skoleår. Løn efter indplace-
ring i grundskolen.

De udsendte rejselærere vil få deres normale løn i hele skoleåret. 
Der ydes et månedligt tillæg på 6.500 kr. i 10 måneder til dæk-
ning af merudgifter under opholdet i Island.

De islandske skolemyndigheder vil delvist afholde udgiften til 
bolig og transport i forbindelse med rejselærervirksomheden.

Der er fri ud- og hjemrejse.

Sådan søger du
Send din ansøgning, dit cv og eksamensbevis elektronisk via vores 
hjemmeside på uvm.dk/job senest tirsdag den 5. marts 2013. Sam-
taler forventes gennemført i uge 12. 

I Ministeriet for Børn og Undervisning ønsker vi, at medarbej-
dernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til 
din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvali-
fikationer og kompetencer. 

Nærmere oplysninger om projektet og stillingerne fås på Ministeriet 
for Børn og Undervisnings hjemmeside http://www.uvm.dk/island 
eller ved henvendelse til specialkonsulent Pernille Skou Brønner An-
dersen på tlf. 33 92 5304 eller på e-mail: peand6@uvm.dk eller lektor 
Michael Dal på tlf. +354 525 5538 eller på e-mail: michael@hi.is.

Læs mere om job i ministeriet på uvm.dk

Ministeriet for Børn og Undervisning søger to rejselærere i faget dansk som fremmedsprog 
til udsendelse i Island i 2013/2014
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  Stillinger ved andre institutioner 

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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  Stillinger ved andre institutioner    Specialstillinger 

FSL er fagforening 
for i alt 10.000 lærere, 

børnehaveklasseledere og 
ledere på de frie grundskoler 
og efterskoler. Læs mere på 

vores hjemmeside fsl.dk.

UddanneLSeSpoLitik
- er det dig?

Frie Skolers Lærerforening, FSL, ønsker at skærpe foreningens 
politiske profil. Det gælder især på det uddannelsespolitiske 

område, men også på øvrige områder, hvor sam-fundsudviklin-
gen har eller kan få konsekvenser for vores medlemmer på frie 
skoler. For at kunne realisere dette mål søger vi til en nyoprettet 
stilling en konsulent med interesse for det uddannelsespolitiske 
og pædagogiske/didaktiske område til vores sekretariat i Risskov 
ved Aarhus. 

StillingSindhold
Du vil blive konsulent for FSL’s uddannelsespolitiske udvalg 
med væsentlige opgaver inden for planlægning og efterbe-
handling af møder samt bistand ved udvalgsmedlemmernes 
deltagelse i eksterne fora, udarbejdelse af høringssvar m.m. 
Du vil ligeledes holde dig orienteret om, hvad der rører sig og 
på eget initiativ orienterer udvalg og kolleger om udviklingen.
Endvidere vil du i et nærmere aftalt omfang indgå i vores 
medlemsrettede sagsbehandling.
På www.fsl.dk/stillingsopslag får du et mere udtømmende 
overblik over stillingens indhold.
 
KvalifiKationer
Den ideelle ansøger har en baggrund som lærer, meget gerne 
fra det frie skoleområde. Videreuddannelse på diplom-, master- 
eller kandidatniveau vil være en styrke, ligesom erfaringer med 
fagpolitisk arbejde også vil være det. 

vilKår 
Vi tilbyder en fast fuldtidsstil-
ling med attraktive løn- og 
ansættelsesvilkår med 
tiltrædelse 1. maj. Se 
mere på www.fsl.dk/
stillingsopslag. 

Ansøgning sendes til 
job@fsl.dk senest den 
25. februar kl. 12.00. 

Vi forventer at holde 
samtaler den 12. og/eller 
14. marts.

Du er velkommen til at indhente                   
yderligere oplysninger om stillingen hos vicesekretariatschef 
Henrik Lykø Hansen eller sekretariatschef Henrik Wisbech, 
tlf. 8746 9110. 

F R I E  S K O L E R S  LÆRERFORENING

Stillingsannonce jan 2013_folkeskolen.indd   1 30/01/13   09.50

Stillinger

PPR og SPecialPædagogik

PSykolog til PPr og  
SPecialPædagogik 
PPr og Specialpædagogik, Børn og Unge, aarhus kommune, sø-
ger en psykolog med tiltrædelse den 1. marts 2013 eller snarest 
muligt derefter. 

Se det fulde stillingsopslag på aarhus.dk/job

yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til sektion-
sleder lotte Fensbo, tlf. 89 40 47 85 eller 30 69 91 95
løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. der vil blive 
indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelse. 

ansøgning sendes til PPR og Specialpædagogik, grøndalsvej 2, 
Postboks 4069, 8260 Viby J, til kontorelev cecilie Wichmann 
Schmidt på: cewi@aarhus.dk

ansøgningsfrist: Tirsdag den 19. februar 2013, kl. 12.
ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 9.

aaRhuS.dk/Job

Vær med
til at gøre en forskel
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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

aabybro Skole, jammerbugt kommune

Administrativ leder til Aabybro Skole

§ ansøgningsfristen er den 12/02/13

Net-nr. 9810

elverdamsskolen, Holbæk kommune

Afdelingsleder til Tølløse-afdelingen

§ ansøgningsfristen er den 21/02/13

Net-nr. 9805

børne- og ungdomsforvaltningen, københavns kommune

Souschef til pædagogisk it

§ ansøgningsfristen er den 22/02/13

Net-nr. 9823

albertslund kommune

Akutjob – konsulent til Skoleafdelingen

§ ansøgningsfristen er den 11/02/13

Net-nr. 9825

aabybro Skole, jammerbugt kommune

Lærer til Aabybro Skole

§ ansøgningsfristen er den 12/02/13

Net-nr. 9811

Sankt Nikolaj Skole, esbjerg kommune

2 lærere på fuld tid til barselsvikariater

§ ansøgningsfristen er den 20/02/13

Net-nr. 9812

allerslev Skole, lejre kommune

Lærer til vores mellemtrinsafdeling

§ ansøgningsfristen er den 07/02/13

Net-nr. 9808

bagsværd kostskole og Gymnasium, Gladsaxe kommune

Barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 18/02/13

Net-nr. 9819

Sankt Petri Skole, københavns kommune

Barselsvikariat: fysik/kemi og matematik

§ ansøgningsfristen er den 18/02/13

Net-nr. 9801

langebjergskolen, fredensborg kommune

Børnehaveklasseassistent

§ ansøgningsfristen er den 08/02/13

Net-nr. 9803

kongeådalens efterskole, Vejen kommune

Forstander

§ ansøgningsfristen er den 17/02/13

Net-nr. 9834

Roskilde Kommune søger 
2 tale-høre konsulenter

1. En stilling på fuld tid pr. 01-04-2013

2.  Et barselsvikariat på 32 timer pr. 01-04-2013  
- opslået som akutjob

Se de fulde opslag på www.Roskilde.dk/job

         www.roskilde.dk/job

 Specialstillinger 
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

Smuk og lys feriebolig 
- Sydlangeland
nyistandsat feriebolig 
med sydvendt terrasse, 
egen have og vildmarks-
badekar. Panoramaudsigt. 
450 m. til stranden.
telefon: 66112408/  28704371 
www.broegaard-langeland.dk

Feriehus i Ålbæk 
nær Skagen
Beliggende i byen nær 
havn, strand og indkøb. 
Vinterferien uge 7 og 8 
samt påskeferien. Dkk 
3.000,- pr. uge
telefon: 23 35 21 96 
www.feriehuse-i-nordjylland.dk

charmerende hus i 
Hvidovre udlejes
Alle moderne faciliteter. 
sengepladser 3-4. 12. 
min. fra Rådhuspladsen. 
Udlejes i uge 8, 9 10, 12. 
Pris pr. uge ...
telefon: 30273575

Leje af  møbleret 
lejlighed i KBH i april mdr.
Pens lærer vil gerne leje 
en lejlighed i kBH/omegn. 
sove, opholdsrum, køk-
ken. kontakt: hellevejby@
privat.dk
telefon: 2444 7016

Sommerhus i 
vandkanten
sommerhus ved børne-
venlige Havnsø strand 
ved sejerøbugten, udlejes 
i weekender og ferier.
telefon: 22166867 
www.bricksite.com/sommer-
husihavnsoe

autentisk landsbyhus 
i Italien.
Udsigt over Turanosøen 
og bjergene. Picturesk, 
romantisk landsby med 
afslappet atmosfære.
telefon: 28357535

Stort feriehus i Småland. 
Masser af plads
Udlejes hele året-i ferier, 
weekends & hverdage. Til 
fx familie-& vennekom-
sammen. smukt/velind-
rettet.
telefon: 33224299 / 
28704209 
www.linnerydhus.dk / face-
book.com/linnerydhus

romantik og 
uspolerethed på Sicilien.
lille byhus m 2 små bal-
koner i autentisk by belig-
genhed 375 m. o. havet. 
soveværelse m marmor-
badekar og balkon.
telefon: 26197808

Klassisk bretonsk 
stenhus udlejes:
I nordbretagne ml Paim-
pol og Tréguier. Ca.3 km 
til havet med fantastiske 
klippekyster og strande. 
(2-3 pers.)
telefon: 29468412

Sydspanien. Udsigt 
over Middelhavet.
nyrenoveret byhus i Gual-
chos - 3 etager. m. patio 
og 2 terrasser. 125 m2.
telefon: 23428367 
www.gualchoshus.dk

Dejligt sommerhus 
i Sejerøbugten
Hyggeligt velholdt som-
merhus med plads til 8 
personer. ligger på stor 
naturgrund med gåaf-
stand til stranden.
telefon: 25747601 
www.sommerhustengslemark.
wordpress.com/

Fyrpasserens 
Villa i Skagen
Tilbring ferien i fyrpasse-
rens Villa i skagen. smukt 
renoveret hus med 2 se-
parate lejligheder.
telefon: 65981353 
www.fyrpasserens-villa.dk

Sommerhus i 1. række 
til vandet på nordfyn.
Huset er 50 m2 - åbent 
køkken til stue, sovevæ-
relse, børneværelse, bad/
toilet og anneks. 6 sove-
pladser.
telefon: 28552756 
www.erikshaab.dk

Hyggeligt træhus ca. 
30 m fra Vesterhavet
storslået natur. Unik be-
liggenhed. 65m2. Velud-
styret. 6 sengepl. Tæt på 
3-4 golfbaner, svinkløv 
og fossdalen. 
telefon: 31361520

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

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

bazar
    ikke-kommercieLLe aNNoNcer 

fra dLf-medLemmer

Nyborg private realskole, Nyborg kommune

Barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 08/02/13

Net-nr. 9814

Hareskovens Lilleskole, ballerup kommune

Barselsvikar for perioden 18.3.13 - 21.6.13

§ ansøgningsfristen er den 22/02/13

Net-nr. 9821

bjørnehøjskolen, Gribskov kommune

Lærer til 4. klassetrin – Barselsvikar

§ ansøgningsfristen er den 18/02/13

Net-nr. 9827

Tune Skole, Greve kommune

Lærer til Tune Skole – genopslag

§ ansøgningsfristen er den 25/02/13

Net-nr. 9824

bakkeskolen, Skanderborg kommune

Musik- og matematiklærer

§ ansøgningsfristen er den 18/02/13

Net-nr. 9809

køge Lille Skole, køge kommune

Tysklærer m.m. søges til overbygningen

§ ansøgningsfristen er den 11/02/13

Net-nr. 9826

den danske Sektion, Lycée international, Udland

Lærervikar til spændende stilling ved Paris

§ ansøgningsfristen er den 18/02/13

Net-nr. 9761
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Folkeskolen  
nummer 4 
udkommer  

torsdag  
den 21. februar

rubrikannoncer
Sommerhus i Klitmøller
luksussommerhus be-
liggende tæt på klitter 
og Vesterhavet. lejepris 
weekend: 950 kr. Ugepris 
fra 1700 kr.
telefon: 86912406; 
24446693 
www.klitmoellersommerhus.dk

Vinterferie i hus 
i København
Dejligt hus med have ud-
lejes uge 7. Tæt på leje-
pladser og indkøb, fri par-
kering. 3900kr pr uge 
nils 40309323.
telefon: 40309323 
www.homeforexchange.com/
Denmark/Kobenhavn/30767-
nice-copenhagen-house-with-
city-garden-childfriendly-.html

Luksus i Berlin
luksuslejlighed, frie-
drichschain. 86 m2, 3v. 
stort åbent designerkøk-
ken, hvælvede lofter, al-
tan med solnedgang, 2 
sovevær.
telefon: 20214190 
www.berlin-ferie-lejlighed.dk 

Sommerhus i Lønstrup 
m. havudsigt
Alle bekvemmligheder. 
Brændeovn + elvarme. 
6-8 pers. fra 2500 kr. pr. 
uge. 5 km. til skallerup 
klit. (Romulus).
telefon: 24947480 
www.nordjutland.com

Lækker 3 v. 
andelslejlighed 
ved nørrebro st.
lys andelslejlighed med 
stort køkken/alrum samt 
2 v.  Herudover en syd-
vest-vendt altan. God 
som delelejlighed.
telefon: 22660748 
www.dba.dk/koebenhavn-
nv-3/id-88964078/

Drømmer du om 
Kroatien/ Split?
Herlig lille lejl.,  30m fra 
egen strand. Alle mod. 
bekv.,  balkon med havud-
sigt, kort afstand til luft-
havn og motorvej.
telefon: 21782870

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

BERLIN BUS - 4 dg/ 3 nætter fra kr. .....................    998,-

LONDON DFDS -  6  dg/  3 nætter fra kr.........  1.498,- 

BUDAPEST FLY - 5 dg/ 4 nætter fra kr............. 2.198,- 

Der er mulighed for ekstra nætter efter ønske.

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

TILBUD  WIEN 
fra kr. 1.898,-  

 

WIEN WIEN WIEN WIEN WIEN WIEN 
fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr. 1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-
WIEN WIEN 

fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.

WIEN WIEN WIEN WIEN 
1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-  

WIEN WIEN WIEN WIEN WIEN WIEN WIEN 
fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr.fra kr. 1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-1.898,-fra kr. 1.898,-

Scan koden og
se mere om Wien

 

“WIEN er en super spændende by at besøge på 
skolerejsen. Byen er mest kendt for sin musik-
historie, men har også en masse andet at byde 
på. Besøg fx byens smukke slotte, den spanske 
rideskole, byens kirker eller måske Nationalbank-
en, Naturhistorisk Museum eller Opel fabrikken.” 
 Lise Pedersen, mere end 10 års erfaring med rejser. 
Din kontaktperson ved skolerejser til bla. Berlin og Wien.

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

Priser er pr. person og inkl. flersengsværelser på hostel

Skolerejser til Prag • fly •5 dage/4 nætter 

Grønland er en unik oplev-
else af de store. Kangerlus-
suaq ligger på højde med 
polarcirklen og det sted i 
Grønland, hvor man kommer 
tættest på indlandsisen.
Oplevelserne er talrige og 
kan nævnes: Indlandsisen, 
moskussafari, nordlystur, 

Grønland...
Cesky Raj+Prag med bus  ........ fra kr. 1.955,-

Berlin med bus  ................................ fra kr. 685,- 

Dublin med fly  .................................... fra kr. 2.235,-

Amsterdam med egen bus  ....... fra kr. 1.335,-

Paris med egen bus  ........................ fra kr. 1.825,-

5 dage/3 nætter

4 dage/3 nætter

5 dage/4 nætter

6 dage/3 nætter

6 dage/3 nætter

Studiebesøg: Theresienstadt • Skoda-bilfabrikkerne •  foredrag af tidl. ansat ved Danmarks ambassade

FleRe sKoleRejseR:

1.690
pr. person

PRAG med fly
fra kr.

Mød os på facebook.com/TeamBenns

Team Benns laver også
skolerejser til Grønland. Få
kulturen og naturen ind 
under huden. Kom helt tæt
på indlandsisen. En unik
skolerejse!
Pris pr. person fra kr.

4.395,-
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WWW.LPPENSION.DK

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

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

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

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

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besøg Universe på Als

bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

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

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

Høreværn kan afhjælpe  
  

Fra 30,  kr. + moms 
    

 

           

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 

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022
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a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

Uskolet er Folkeskolens bagside med opdigtet satire, som er inspireret af små og store begivenheder i tiden. Enhver lighed med  
tilværelsen, virkelige personer og nulevende hændelser er tilfældig og for det meste ikke med vilje. Ingen af de personer, som optræder  
i artiklerne, kunne finde på at gøre eller sige sådan i virkeligheden.
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Madpakke faktisk ikke 
det der nye stenal-
derkost, indrømmer 
34-årig samfunds-
fagslærer. Mere sådan 
fordi den nok har  
ligget i tasken siden 
lidt før jul.

12-årig følger ikke 
med, men alligevel 
hatten af for ret ele-
gant måde at skjule, 
at hun sms’er i timen.

Skoletandpleje har 
flere lighedspunkter 
med Joseph Goebbels.

Ny Nordisk Skole dis-
kuteret på ekstremt 
gammelt fynsk  
lærerværelse.

Nervøst mumlende 
lærerpraktikant har 
til gengæld aldeles 
kaotisk tavleorden, en 
del stavefejl og noget 
siddende i skægget.

uskolet 
Ved Morten Riemann

for korte NYHeDer

Skal vi give  
karakterer 
som en slags 
resultatløn?
Til efteråret vil den britiske re-
gering indføre resultatløn for alle 
lærere i England og Wales. Det 
sker på trods af omfattende kritik 
og modargumenterende forskning. 
Herhjemme kalder DLF’s formand 
det »fuldstændig hovedrystende«, 
at de ansvarlige politikere for ud-
dannelsesområdet gennemfører 
ting, som dokumenterbart ikke 
virker. 
     »De tager simpelthen ikke 
forskningen alvorligt«, siger han og 
fortsætter: »At aflønne lærerne ud 
fra deres resultater er fuldkommen 
absurd – hvad bliver det næste? 
At elever, der har opnået bedre re-
sultater, skal belønnes med højere 
karakterer? Og tror man, dét skulle 
være godt for noget som helst?«
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Så kan de lærer det / 31

ny it-strategi skal 
kunne tåle vand og 
fald fra 70 cm’s højde 
En 2. klasse i Høje Taastrup tester for tiden en ny så-

kaldt »Classmate PC«, en slags tablet, som både tåler 

vand og fald fra 70 centimeters højde. Dermed er sko-

lecomputeren lige så hårdfør, som en ny it-strategi bør 

være, kommenterer en uddannelsesordfører. 

     »Vi bruger alt for mange resurser på it-strategier, 

som ikke er tilstrækkeligt robuste«, siger ordføreren. »I 

en skolehverdag bliver sådan en strategi hurtigt smad-

ret, og så skal den til reparation, og det koster alt sam-

men«. Ordføreren mener, at en ordentlig digital strategi 

ikke blot bør kunne tåle vand og fald fra høje afstande, 

den bør også kunne modstå hårdt pres fra flere sider, 

den skal kunne overleve at blive spyttet på, leet ad, 

trampet på, hængt ud, svinet til, ydmyget, pisket og 

hånet i alles påhør.

En 2. klasse i Høje Taastrup tester for tiden en ny så-

kaldt »Classmate PC«, en slags tablet, som både tåler 

vand og fald fra 70 centimeters højde. Dermed er sko-

lecomputeren lige så hårdfør, som en ny it-strategi bør 

være, kommenterer en uddannelsesordfører. 

     »Vi bruger alt for mange resurser på it-strategier, 

som ikke er tilstrækkeligt robuste«, siger ordføreren. »I 

en skolehverdag bliver sådan en strategi hurtigt smad-

ret, og så skal den til reparation, og det koster alt sam-

men«. Ordføreren mener, at en ordentlig digital strategi 

ikke blot bør kunne tåle vand og fald fra høje afstande, 

den bør også kunne modstå hårdt pres fra flere sider, 

den skal kunne overleve at blive spyttet på, leet ad, 

trampet på, hængt ud, svinet til, ydmyget, pisket og 

hånet i alles påhør.
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CMYK S/H

Som medlem af DLF kan du få en lønkonto med  
Danmarks højeste rente. Vælg en bundsolid bank, som 
har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige.

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på 
din lønkonto og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere 
ud af dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem af DLF, have 
afsluttet din uddannelse – og du skal samle hele din privat-
økonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som du 
ikke behøver at flytte, før du lægger lånet om. LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services. Vi skal 
kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.  

Rentesatserne er variable og gældende pr. 21. januar 2013. 

SåDan Får Du 5%  
på Din lønkonto

ring:  Ring til os på 3378 1930

online:  Gå på lsb.dk/dlf og vælg 
’book møde’. Så kontakter 
vi dig, så du kan få mere at 
vide om, hvad det betyder 
at få Danmarks højeste 
rente på din lønkonto. 

DLF_130108_5%Lån_210x285.indd   1 04/02/13   12.15
139299 p58-60_FS0313_Uskolet.indd   58 04/02/13   16.07



L
ån

 &
 S

pa
r 

B
an

k 
A

/S
, H

ø
jb

ro
 P

la
d

s 
9

-1
1, 

12
0

0
 K

ø
b

en
h

av
n

 K
, C

vr
.n

r. 
13

 5
3

 8
5

 3
0

Få Danmarks 

højeste
rente 

på din lønkonto

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H

Som medlem af DLF kan du få en lønkonto med  
Danmarks højeste rente. Vælg en bundsolid bank, som 
har fokus på dig og de ting, som du synes er vigtige.

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på 
din lønkonto og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere 
ud af dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem af DLF, have 
afsluttet din uddannelse – og du skal samle hele din privat-
økonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit realkreditlån, som du 
ikke behøver at flytte, før du lægger lånet om. LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services. Vi skal 
kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.  

Rentesatserne er variable og gældende pr. 21. januar 2013. 

SåDan Får Du 5%  
på Din lønkonto

ring:  Ring til os på 3378 1930

online:  Gå på lsb.dk/dlf og vælg 
’book møde’. Så kontakter 
vi dig, så du kan få mere at 
vide om, hvad det betyder 
at få Danmarks højeste 
rente på din lønkonto. 

DLF_130108_5%Lån_210x285.indd   1 04/02/13   12.15
139299 p58-60_FS0313_Uskolet.indd   59 04/02/13   16.07



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Inklusion  ·  0. klasse og opefter

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

(1
7

33
1 

· B
ur

ea
uL

IS
T.

dk
) F

S3
-2

0
1

3Er der mobning i klassen? Kliker? Grimt sprog? Eller vil I bare 
gerne være på forkant og forebygge, at det kommer til at ske?
 
Et positivt læringsmiljø, hvor alle er inkluderet, er af afgørende 
betydning for elevernes læring.
 
Med Classbuilding & Teambuilding får du hundreder af korte, 
meget strukturerede aktiviteter, der styrker elevernes følelse 
af at høre til og være en del af fællesskabet.
 
Du kan læse meget mere om Classbuilding & Teambuilding 
på alinea.dk.
 

med Cooperative Learning strukturer
– en investering i trivsel og bedre læring

Classbuilding & Teambuilding
med Cooperative Learning strukturer 

Denne bog henvender sig til alle, der underviser – i grundskolen, på 
ungdoms uddannelserne eller i andre sammenhænge – og som ønsker at 
fremme et positivt læringsmiljø med inklusion af alle elever. 
Den indeholder et væld af helt konkrete aktiviteter, der kan vende op og ned 
på stemningen i klassen, styrke den indbyrdes tolerance og lære eleverne at 
forholde sig nysgerrigt og tillidsfuldt til hinanden. 

Med 5 -10 minutters Classbuilding og Teambuilding et par gange om ugen 
vil du ikke alene styrke motivation og arbejdsglæde hos eleverne. Du vil også 
hjælpe dem med at træne helt konkrete samarbejdsstrategier til gavn for det 
faglige arbejde. 

Bogen er bygget op om et antal af Kagans Cooperative Learning  strukturer 
med en lang række af ideer til indhold og masser af kopiark lige til at bruge 
i klasserne. Hermed får danske lærere nu adgang til mange hundrede 
 Class building og Teambuilding muligheder – og inspiration til selv at finde  
på flere.

En vigtig ingrediens i Classbuilding og Teambuilding er gode spørgsmål. 
Derfor har bogen en netdel, hvor du kan finde ca. 400 spørgsmål opdelt i 
overordnede temaer til anvendelse med en række af strukturerne.  
Brug dem. De er en væsentlig del af bogen. 

Find netdelen på www.classteam.dk

Spencer Kagan er tidligere professor i psykologi, skaber af 
Cooperative Learning strukturerne og grundlægger af Kagan 
Publishing and Professional Development. Hans strukturer 
såvel som hans Classbuilding og Teambuilding aktiviteter 
bruges i skoler over hele verden. 

Jette Stenlev er tidligere seminarielektor og medforfatter til 
succesbogen Cooperative Learning – Undervisning med samar-
bejdsstrukturer. Hun er leder af Cooperative Learning DK, 
hvorfra certificerede instruktører leverer workshops og vejled-
ning i Cooperative Learning på skoler, gymnasier, erhvervs-
skoler, sprogcentre mv. over hele landet.
Se www.cooperativelearning.dk

Classbuilding  
Teambuilding
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Tilmeld dig et introduktionskursus på Alinea 
eller bestil et kursus til din skole hos Cooperative 
Learning DK på cooperativelearning.dk
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