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Familieklassen
  – et øverum

På Kolind Centralskole kommer  
konflikterne på bordet - og så øver 

de sig i at tackle tingene anderledes.

Kend din nye Kollega
Lærerstuderende interesserer sig for 
politik. Kun 18 procent ser reality-tv.
Side 10

Mere tid på sKolen
Anders Balle: Derfor skal lærerne 
være mere på skolen.
Side 13 og 21

ro i Klassen
Nye undersøgelser viser, at god klasse-
ledelse virker. Læs de gode råd.
Side 6 og 32

SIDE 16
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Engelsk 8.-9. klasse

”Et nytænkende og  
inspirerende materiale  

til brug i  
engelskundervisningen”

Unikt system 
på to  

niveauer

i-bog til  
begge  

niveauer

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

- veje til viden

13832

Nemt at differentiere
Det unikke ved Crossroads er grundbogens tekst- 
differentiering. Grundbogen fås i to versioner, Texts  
og Texts · light. Bøgerne bruges sammen, da layout 
og    illustrationer er ens, mens teksterne er på to for-
skellige niveauer. Eleverne kan således arbejde sam-
men, uanset hvilket niveau de er på. 

Temaer til 8. klasse:
The British Isles - It’s a  Dog’s  World - Life is More than 
School - Mysteries - Into the Grove - London

Temaer til 9. klasse:
The USA - Move Your Body - Both Sides of the Law - 
The Dream of America - Shadows of the Past -  
In Vogue - The Commonwealth

i-bøger
Til begge versioner af grundbogen hører en i-bog, 
hvor eleverne har nem adgang til at høre de indtalte 
tekster i klassen og hjemme. Desuden er der web-
opgaver med feedback og link til elevernes egen 
WordBank.

Opgaver på flere niveauer
Arbejdsbogen, Tasks, er en flergangsbog for alle ele-
ver uanset niveau. Bogen indeholder en række 
niveau delte opgaver og en basisgrammatik.
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Hanne	Birgitte	Jørgensen,		

ansv.	cHefredaktør

HJo@dlf.org

!Målet kan  
og skal aldrig  
hellige midlet,  
når det handler 
om at skaffe ro  
i klassen.

Forsidefoto: Kissen Møller 
Hansen

Lærere bør tænke med taknemmelighed på et tidligere medlem 
af Folketinget, den forhenværende konservative Frank Dahlgaard. I 1996 satte han 
larm og uro i folkeskolen på den politiske dagsorden. Det gav anledning til forsk-
ning i fænomenet.

Når det var interessant, var det ikke så meget på grund af resultatet, selv om det 
viste uroproblemer, naturligvis. Men forskningen gjorde det legitimt at tale om det 
som et generelt problem og ikke noget, som den enkelte lærer behøvede at se som 
sin egen fejl. Undersøgelsen gav også grobund for, at det ret forkætrede begreb, class-
room management, blev indført fra USA. Siden har en lang række systemiske metoder 
med mange bogstaver og inspiration herfra gået deres sejrsgang i folkeskolerne. De 
har heldigvis udviklet sig væk fra de amerikanske systemer. 

De er både elsket og hadet.
Elsket af dem, som her har fundet metoder, de kan få til at virke og skabe et sam-

menhold omkring fælles retningslinjer. Når hele skolen taler samme sprog, bliver det 
nemmere at tale med kollegerne og lægge en fælles strategi.

Hadet, fordi nogle synes, at det er forkert, at hele skolen skal på kursus i det 
samme – og ensrettes. Kurserne i klasseledelse sluger også sparsomme efteruddannel-
sesmidler, som kunne gå til lærernes fagfaglige opkvalificering.

Fair indvendinger. Men i dette nummer af Folkeskolen kan vi referere en spritny 
kortlægning af forskning i forsøg med klasseledelse. Ingen tvivl om, at det virker. 

Men ordet kan dække over forskelligt indhold i praksis. Forsøgene i undersøgelsen 
stammer næsten alle fra USA. I Danmark kan klasseledelse være både adfærdsregu-
lering og læringsledelse. Det sidste sigter på, hvordan man leder undervisningen, og 
ikke på adfærdstræning. Det er læringsledelse, som må være i fokus i skolen. 

I praksis hænger det dog sammen. God læringsledelse danner grobund for god 
klasseledelse.  

Som en lærer siger inde i bladet: »Du skal på forhånd vide, præcis hvad du vil 
med undervisningen. Hvis du er helt klar over, hvad eleverne skal have ud af under-
visningen, når du går ind i klassen, er det lettere at være tydelig og dermed en god 
klasseleder«.

Og så er det bestemt ikke ligegyldigt, hvordan det foregår. Eleverne skal dannes til 
demokrati og selv være med til at udvikle klasseledelsen. Adfærdsdressur a la lektor 
Blomme er helt slut.

Målet kan og skal aldrig hellige midlet, når det 
handler om at skaffe ro i klassen. Men vi kan 
glæde os over, at det er blevet legitimt at 
tale om uro. Og at der findes en værk-
tøjskasse, som man kan låne fra. I god 
nordisk skoletradition. 

Læs mere om klasseledelse  
side 6 og 32.
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Familieklassen
  – et øverum

På Kolind Centralskole kommer  
konflikterne på bordet - og så øver 

de sig i at tackle tingene anderledes.

Kend din nye Kollega
Lærerstuderende interesserer sig for 
politik. Kun 18 procent ser reality-tv.
Side 10

Mere tid på sKolen
Anders Balle: Derfor skal lærerne 
være mere på skolen.
Side 13 og 21

ro i Klassen
Nye undersøgelser viser, at god klasse-
ledelse virker. Læs de gode råd.
Side 6 og 32

SIDE 16

Engelsk 8.-9. klasse

”Et nytænkende og  
inspirerende materiale  

til brug i  
engelskundervisningen”

Unikt system 
på to  

niveauer

i-bog til  
begge  

niveauer

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

- veje til viden

13832

Nemt at differentiere
Det unikke ved Crossroads er grundbogens tekst- 
differentiering. Grundbogen fås i to versioner, Texts  
og Texts · light. Bøgerne bruges sammen, da layout 
og    illustrationer er ens, mens teksterne er på to for-
skellige niveauer. Eleverne kan således arbejde sam-
men, uanset hvilket niveau de er på. 

Temaer til 8. klasse:
The British Isles - It’s a  Dog’s  World - Life is More than 
School - Mysteries - Into the Grove - London

Temaer til 9. klasse:
The USA - Move Your Body - Both Sides of the Law - 
The Dream of America - Shadows of the Past -  
In Vogue - The Commonwealth

i-bøger
Til begge versioner af grundbogen hører en i-bog, 
hvor eleverne har nem adgang til at høre de indtalte 
tekster i klassen og hjemme. Desuden er der web-
opgaver med feedback og link til elevernes egen 
WordBank.

Opgaver på flere niveauer
Arbejdsbogen, Tasks, er en flergangsbog for alle ele-
ver uanset niveau. Bogen indeholder en række 
niveau delte opgaver og en basisgrammatik.
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26 %
af de lærerstude-

rende læser oftest 
 gratisaviser, og ingen 

læser børsen
Se grafikken om de 
 lærerstuderende.

106

Klasse - 
ledelse virker
Læs om ny un-

dersøgelse og få 
gode råd.

Side 6, 32 
og 45

planlæg ET 
SUnDT SKOlEÅR

‘Sund ven’ er en ny landsdækkende indsats, som på en enkel måde 
giver inspiration til sundhedsundervisningen og arbejdet med sun-
de rammer på skolen.

Hjemmesiden sundven.dk, som åbner til sommer, hjælper med 
at opfylde de mål, der er fastsat i faghæfte 21. På sundven.dk får 
du konkrete forslag til, hvordan sundhedsundervisning kan være 
en del af de forskellige fag, en temadag eller temauge, uanset om 
 fokus er kost, rygning, alkohol, fysisk aktivitet, sex eller sol. 

Tag allerede nu ’Sund ven’ med i din planlægning af skoleår 
2012/2013!
Tilmeld dig løbende nyheder om ’Sund ven’ på www.sundven.dk/til-
melding og få besked, når sundven.dk åbner samt hver gang, vi har 
nyheder om sundhed på skolen.  

Du velkommen til at kontakte projektleder i Sundhedsstyrelsen, 
Anne Rygaard Hjorthøj for yderligere information. Tlf. Tlf. 72 22 77 47  
eller arb@sst.dk. 

www.sundven.dk/tilmelding

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

Ro og orden,  koncentration 
og stavetræning 
Det er, hvad Pia kjærsgaard kræver af eleverne i 3.a 
på Holmegårdsskolen i Hvidovre, når TV 2 inviterer 
hende til at overtage undervisningen i program-
serien »Velkommen til virkeligheden«. 
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Læs om klassele-
delse og om den 
svære skolestart.

Minimumstilstedeværelse 
Skoleledernes formand 
Anders Balle udfordrer 

skolens struktur og ønsker 
mere fleksibel hold- og 

klassedannelse. Lærerne 
skal som udgangspunkt 

være på skolen, når 
 eleverne er der.

Side 21

ØveRuM foR oPfØRsel
Familieklassens faste struktur og øgede skole-hjem-samarbejde giver øget 
forståelse for hinandens reaktioner.

oveRvæRet

16

skolens struktur og ønsker 
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Ro og retning er gode udgangspunkter for 
vellykket undervisning og dermed læring hos 
eleverne. Det har de fleste lærere erfaret – en 
ny metaanalyse af en række forsøg med class-
room management giver evidens for oplevel-
sen: Klasseledelse virker. Det har en stor effekt 
i forhold til at nedbringe uro i klassen – målt 
ved urolig, forstyrrende og udfarende adfærd.

Til grund for resultatet ligger 12 undersø-
gelser af klasseledelse (11 i USA og en i Hol-
land), der er blevet sammenlignet og vurderet 
i en Campbell-forskningsoversigt.

For første gang er der sammenlignet og 
analyseret på eksisterende forsøg, som alle er 
lodtrækningsforsøg, altså en sammenligning 
mellem klasser med klasseledelse og klasser, 
hvor der ikke er en direkte indsats for at gen-
nemføre klasseledelse.  

På den måde er der målt en signifikant 
høj effekt af classroom management (se boks 

nederst på næste side). Forskerne konklude-
rer altså, at classroom management virker i 
forhold til at nedbringe uro i klassen.

Dansk uro
Også i Danmark mener mange, at der er proble-
mer med uro i folkeskolen. Dansk Center for Un-
dervisningsmiljø (DCUM) undersøgte i 08-09 og 
09-11 den aktuelle situation for arbejdsmiljøet på 
de danske skoler. Her svarede hver femte elev, 
at der sjældent eller aldrig var den nødvendige 
ro, mens halvdelen hver dag eller næsten hver 
dag oplevede problemer med larm og uro.

Professor Niels Egelund var i 1996 med til at 
gennemføre en lignende undersøgelse. Under-
søgelsen viste også dengang problemer med 
larm, uro og forstyrrende elever, så det kom-
mer ikke bag på ham, at klasseledelse virker. 

»Enhver lærer eller observatør – for det er 
nemmere at opdage, hvis du kommer udefra 
– kan se, hvor meget det forstyrrer arbejds-
miljøet, hvis der sidder nogle elever, der ikke 
er med. Det giver et dårligere læringsudbytte 
for hele klassen«, siger Niels Egelund. Han 

MØD BØRN 
FRA VERDEN  

Røde Kors’ materialer handler om krig, 
klima, vand, aids. De er til alle klassetrin 
og tager udgangspunkt i Fælles Mål. 
Se mere og bestil materialer på 
RødeKors.dk/skole/materialer 
Det er gratis. Du betaler kun porto og 
ekspedition.
 

“Materialet var meget 
håndgribeligt og lige til at gå til”

— Christina Aagaard — 
Lærer, Munkekjærskolen

Gratis materiale 

Foto: Tomas Bertelsen

TeksT EsbEn ChristEnsEn

ny forskning: 
Klasseledelse virker
ny undersøgelse dokumenterer stor effekt ved at bruge classroom manage-
ment. Undersøgelsen sammenligner og analyserer for første gang en række for-
søg med klasseledelse og påviser en stor effekt for arbejdsro i klassen.
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Protac MyFit

Protac KuglepudenProtac Kuglepuden Protac SenSit Puff

Det rigtige valg til børn & unge med
• koncentrationsproblemer
• indlæringsvanskeligheder
• uro i kroppen

Protac produkterne er udviklet på baggrund af teorier om san-
seintegration. Vores produkters hovedbestanddel er kugler i 
forskellige størrelser. Kuglernes tyngde, bevægelse og punktvise 
tryk stimulerer berørings-, muskel- og ledsansen. Den øgede 
kropsfornemmelse skaber ro og tryghed.

• hjælp til læring
• øget koncentration

• mindre uro
• timeout/stillerum

Hvorfor?
Protac SenSit

kontakt vores terapeuter
for demonstration, undervis-
ning ved personalemøder, 
gruppemøder m.m.

fortæller desuden, at man siden de første 
Pisa-undersøgelser fra 2000 har haft elever, 
der har givet udtryk for, at de oplevede uro 
som et problem for indlæring.

»Klasseledelse er primært en god idé, fordi 
det skaber respekt om det, som er i spil. Vi 
som voksne ville heller ikke finde os i det, hvis 
vi var på efteruddannelse, hvor der var uro, og 
det var uklart, hvad vi skulle gøre, og hvordan 
der skulle arbejdes«, siger Niels Egelund.

Demokratisk tradition
Den internationale undersøgelse og det 
amerikanske begreb classroom management 
kan dog ikke oversættes direkte til dansk klas-
seledelse. I den amerikanske version drejer 
det sig primært om regulering af elevernes 
adfærd. Mens klasseledelse i Danmark også 
handler om læringsledelse, hvor løbende og 
afslutningsvis evaluering af elevernes udbytte 
er en del af klasseledelsen.

Derudover er den danske demokratiske 
tradition i skolen stærkere end i det ameri-
kanske system.

»Vi skal ikke bestemme alt, eleverne skal have 
medindflydelse – men der er nogle ting, hvor det 
er bedst, at de voksne bestemmer. Eleverne ved 
jo ikke, hvad de skal lære af undervisningen«, 
siger Søren Svendstorp Lund, der er lærer på 
Øster Farimagsgades Skole, hvor han blandt 
andet underviser i fysik/kemi i udskolingen.

For ham er tydelighed nøglen til god klas-
seledelse. Han fortæller, at det ikke altid lyk-
kes – men  at eleverne er gode til at give feed-
back, hvis læreren ikke har været tydelig nok.

»Du skal på forhånd vide, præcis hvad du 
vil med undervisningen. Hvis du er helt klar 
over, hvad eleverne skal have ud af undervis-
ningen, når du går ind i klassen, er det lettere 
at være tydelig og dermed en god klassele-
der«, fortæller Søren Svendstorp Lund om sin 
erfaring med klasseledelse. 
esc@dlf.org

»Teacher classroom management practices: Effects on 
disruptive or aggressive student behavior«, hedder un-
dersøgelsen, der i Danmark bliver præsenteret af Det 
Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). For alle de 
12 forsøg gælder det, at der er trukket lod om, hvorvidt 
der skulle bruges systematisk classroom management 
eller almindelig undervisning i de givne klasser.

Som en retningslinje for effektmålet bliver der arbej-
det med en skala, hvor 0,2 er en lille effekt, 0,5 er me-
dium, og 0,8 er en stor effekt.

Effekten i undersøgelsen er på 0,71-0,8 og altså i 
den høje ende.

Undersøgelsen

Hvis du er helt klar over, hvad eleverne 
skal have ud af undervisningen, når du 
går ind i klassen, er det lettere at være 
tydelig og dermed en god klasseleder. 
Lærer søren svendstorp Lund

Læs mere om klasseledelse på side 32 og 45.
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MASTERPÅ
UNI
MASTERUDDANNELSER Masteruddannelser på Aarhus Universitet 

inden for pædagogik, uddannelse og 
ledelse – i København (Campus Emdrup)
og i Aarhus.

Ansøgningsfrist: 1. maj

www.edu.au.dk/master

De fjorten drenge og otte piger i 3.a på Holme-
gårdsskolen er vant til at måtte trække frisk luft 
i løbet af timen. De lister bare ud og kommer 
tilbage, når de har hvirvlet tankerne på plads. 
Det er en fast aftale med deres klasselærer. 

Nu har klassen imidlertid en gæstelærer, 
der mener, at danske folkeskoleelever mang-
ler disciplin og evne til at koncentrere sig i 
mere end ti-tyve minutter ad gangen. På TV 
2’s initiativ er Pia Kjærsgaard over fire dage 
trådt ind i et klasselokale for at tage en udfor-
dring op. Hvordan får flest muligt mest muligt 

TeksT LisE frank

foTo frEj sChmEDEs/tV 2

Pia Kjærsgaard befaler  
disciplin i klassen
hun kræver fuld koncentration i 45 minutter ad gangen og ser ikke igennem fingre med stavefejl. 
Dansk Folkepartis formand overtog i to dage undervisningen af en 3. klasse i Hvidovre.

Pia Kjærsgaard 
var overrasket 
over, hvor lille 
koncentrati-
onsevnen var i 
en ellers fagligt 
og socialt gen-
nemsnitlig 3. 
klasse. 

Se Pia Kjærsgaard som lærer på TV 2 
torsdag den 26. april, klokken 20.
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“‘Hullet’ er en klog og følsom historie om mennesker under pres 
... Det er en bog, man vil huske længe.”

      Steffen Larsen, Politiken

“... en dybt fascinerende og stor fortælling for unge og voksne, 
og det vil ikke undre, om den bliver stående som årets bedste 
ungdomsroman.”

      Kari Sønsthagen, Berlingske

“Anders Johansen får læserens øjne op for, hvordan en autists 
verden ser ud ... Forfatteren vover at åbne en verden af frem-
medhed for sin læser – og der er hul igennem hele vejen.”

      Karen Lise Søndergaard Brandt, Jyllands-Posten.

“Vedkommende og klog bog, der griber en om hjertet og kalder 
på en genlæsning.”

Steffen Gordon Nielsen, Lektørudtalelse

“Man både nyder og frygter hver ny side.
Bedre kan det ikke gøres.”

“Man både nyder og frygter hver ny side.
Ny ungdomsroman af 

Anders JohansenDamian Arguimbau, Weekendavisen

ud af undervisningen, når seks-syv elever er 
udfordret på den ene eller anden vis?

Som det første af fem tv-programmer om 
politikere, der møder virkeligheden, vises Pia 
Kjærsgaards besøg på Holmegårdsskolen den 
26. april, klokken 20.00. To dage fulgte den 
garvede politiker med fra sidelinjen, før hun 
selv fik ansvaret for undervisningen.

»Jeg blev meget overrasket, da nogle af 
drengene pludselig var væk. Det viste sig, at 
de var ude at få ’vind i håret’. En time er 45 
minutter lang, og så mister de koncentratio-
nen efter 20 minutter. Det er for slapt. Det 
duer ikke«, slår Pia Kjærsgaard fast. 

»Vi er oppe imod tigermødre i kina«
Op til Pia Kjærsgaards besøg havde 3.a fået til 
opgave at skrive en tekst, der handlede om, 
hvad der karakteriserer en god elev anno 
2012. De skulle forsøge at holde skriveopga-
ven til ti minutter og måtte ikke bede nogen 
voksen om hjælp.

»Jeg rettede hjemmeopgaverne med den 
røde blyant. Jeg mener, at det er vanvittig 
vigtigt, at eleverne kan stave. Måske tror de, 
at stavekontrollen på pc’en kan hjælpe dem 
igennem, men det er ikke godt nok«, siger Pia 
Kjærsgaard. Indholdet kommenterede hun 

ikke, for princippet om altid at give ros vil 
ikke gavne eleverne på sigt.

»Sådan er livet jo ikke. Det hjælper ikke 
noget, at man er blevet forkælet, når det 
begynder at gælde. Konkurrencen er jo ben-
hård. Vi er oppe imod ’tigermødre i Kina’«, 
siger Pia Kjærsgaard, men understreger i 
samme åndedrag, at hun på ingen måde går 
ind for kadaverdisciplin.

Hun ville bare ønske, at der var lidt mere 
respekt om en grundlæggende færdighed som 
stavning i folkeskolen.  

Pas på med inklusionen
På Holmegårdsskolen gik det op for Pia 
Kjærsgaard, hvor mange resurser de svageste 
elever koster. 

»Hold op, hvor særligt en af eleverne tog 
meget af lærerens tid«, siger Pia Kjærsgaard. 
Og hun kan ikke lade være at tænke på, hvor 
endnu større udfordringen ville være, hvis 
der var 28 og ikke kun 22 elever i klassen. 
Eller hvis der var flere tosprogede. »Man skal 
godt nok have et bredt bryst som lærer«, er-
kender hun.

Når regeringens plan er, at flere elever skal 
inkluderes i den normale undervisning, fryg-
ter Pia Kjærsgaard, at det går ud over begge 
grupper. Både de svage og de stærke elever.

Differentieret undervisning og støtte til 
de svageste er to bud på, hvordan den kom-
mende inklusionsopgave løses bedst. På visse 
tidspunkter vil det kræve to lærere i klassen, 
mener Pia Kjærsgaard. 

Louise Saggau, der er klasselærer i 3.a. til 
daglig, var ikke imponeret over partiforman-
dens evne til at skabe ro og sætte læring i 
gang i klassen.

»Al ære og respekt for, at hun gik ind i 
det, men Pia Kjærsgaard er ikke lærer, og det 
skinnede igennem«, siger Louise Saggau. Læs 
hendes oplevelse af at have Pia Kjærsgaard til 
at undervise sin klasse på folkeskolen.dk 
lif@dlf.org

Man skal godt nok 
have et bredt bryst 
som lærer. 
Pia kjærsgaard

Læs Louise Saggaus oplevelse af at have  
Pia Kjærsgaard til at undevise sin klasse på
à  folkeskolen.dk 
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kritik

Matematik  ·  4.-6. klasse

Sjovere matematik
• Konkrete materialer til værkstedsundervisning

• En kasse til tre årgange

• En mappe tilpasset hver årgang

Formats værkstedsundervisning 
Lad eleverne lege, spille og eksperimentere med matematikkens
faglige indhold. Det gør matematikken spændende og nærværende.
 
Med Formats værkstedsundervisning får eleverne mulighed for
at træne deres viden og kunnen med alsidige opgaver. Opgaverne  
tager udgangspunkt i elevbogens faglige temaer.
 
Alt er organiseret og klar til brug!
Alt der skal bruges til en aktiv undervisning med Format er i
Materialekassen og Værkstedsmappen. Det hele er organiseret
og nemt at bruge. Bare åben kassen og gå i gang.

På format.alinea.dk 
er der beskrivelser af alle 

materialer i Materialekassen 
og gennemgang af Værksted-

mappens indhold.
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kvantificeret

”Jeg er her ikke for at få status”
Kun 13 % går op i høj status. 36 % af de 
journaliststuderende synes, det er vigtigt. 

”… eller for pengene”
Kun 35 % går op i høj 

indtægt, mens det er vigtigt 
for 70 % af de 
jurastuderende.

% synes, at hensynet til elever og 
forældre er vigtigere end hensynet 
til regler. Det er kun 20 % af 
de jurastuderende enige i.

”Jeg regner ikke med 
at få guldnål her”

Kun 69 % regner med at være lærere hele 
livet. I næsten alle andre professioner 

regner flere med en livstidsbeskæftigelse – 
blandt lægestuderende er det 99 %.

”Som Blicher skriver i 
Hosekræmmeren …”
 % læser klassisk dansk litteratur. 
Kun teologistuderende er mere
litteraturinteresserede.

% er meget eller noget 
interesseret i politik, og 
kun 5 % er slet ikke 
interesseret.

% læser oftest gratisaviser, 
alternativet er Information/
Politiken, og ingen læser Børsen.

% ser ofte realityshows som 
»De unge mødre« eller »Paradise 
Hotel«. Men nogenlunde lige 
så mange ser »Deadline« og 
nyhederne. Og blandt tandlæge-
studerende ser 39 % ofte 
reality.

% bor stadig 
hjemme hos mor 
og far, og kun 22 % 
ejer deres bolig.

% har ofte fået 
læst højt, da de 
var børn.

RESEARCH:  Pernille Aisinger

KILDE:  »På vej til professionerne. Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt 
studerende ved danske professionsuddannelser« af Gitte Sommer Harrits og Søren Gytz 
Olesen, 2012. Undersøgelserne tager udgangspunkt i et omfattende survey-datamateriale 
indsamlet på en række professionsuddannelser fra november 2010 til januar 2011. DESIGN:  peterydejensen@gmail.com

68 
”Vi kan godt bøje  reglerne 

for elevernes skyld”

”Den læste min 
mor højt for mig”

56 

26  

”Er der nogen, der 
kender nogen, der har 

en billig lejlighed?”

2

”Jeg læste lige i Metro i toget”

”Det er da totalt uretfærdigt, 
at Pernille er stemt hjem”

18 

”Det er på tide, at 
Folketinget får øjnene op 

for virkeligheden”

63 

Her er, hvad du måske vil høre over kaffen på lærerværelset, hvis I får en nyuddannet ansat.
Lærerstuderende sammenlignet med 20 andre professionsuddannelser.

39  
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Formats værkstedsundervisning 
Lad eleverne lege, spille og eksperimentere med matematikkens
faglige indhold. Det gør matematikken spændende og nærværende.
 
Med Formats værkstedsundervisning får eleverne mulighed for
at træne deres viden og kunnen med alsidige opgaver. Opgaverne  
tager udgangspunkt i elevbogens faglige temaer.
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Skoleleder blev  
degraderet og sagde op

Efter ni år som leder af Veksø 
Skole sagde Dorthe Schnack sit 
job op. Skolen havde fået fælles 
ledelse med en større naboskole, 
og hun kunne ikke acceptere, at 
hun mistede friheden til selv at 
sætte kursen. I dag ville hun for-
mentlig have handlet anderledes.
»Set i bakspejlet gjorde jeg det 
til et større problem i Veksø, end 
det egentlig var. Men jeg var 
følelsesmæssigt påvirket af at 
blive degraderet. Når man søger 
en stilling som skoleleder, ønsker 
man ikke at være afdelingsle-
der«, siger Dorthe Schnack, der i 
dag er leder af Ærø Landsbysko-
le. Nu er det ikke hendes indtryk, 
at fælles ledelse har ført til store 
forandringer på Veksø Skole.

Partnerskabsmøde: 
Kvalitetsnet-
værk fænger
Et kort, men godt møde, lød det 
fra ministeren og DLF’s formand 
Anders Bondo Christensen efter 
andet møde i partnerskabet i 
sidste uge. »Vi talte om kvali-
tetsnetværk bestående af klyn-
ger af skoler, der sættes sammen 
i evalueringsforløb. Det kan være 
om undervisningsforløb, om ud-
fordringer i tosprogsarbejdet og 
med it. Hvordan skolerne konkret 
kan bruge hinanden«, fortæller 
Christine Antorini. Formand for 
DLF, Anders Bondo, hørte også 
gode ideer. »Tankegangen om 
større inspiration og vidensdeling 
skolerne imellem er god. Men at 
folkeskolen er en lærende orga-
nisation, betyder også, at ram-
merne skal understøtter dette. 
Det skal hænge sammen«.

N Y H E D E R  F R A  N E t t E t

Skole bruger 100.000 
på reklamer
Folkeskolerne konkurrerer både med hinan-
den og med privatskolerne. Derfor bruger 
Blåbjerggårdskolen i Esbjerg 100.000 kroner 
på at reklamere for sin Da Vinci Linje, som er 
målrettet elever, der gerne vil yde en faglig 
indsats og forberede sig på gymnasiet. 

Tre skoler i Slagelse har indrykket annon-
cer i lokale medier for at tiltrække elever, og 
Antvorskov Skole har ansat en reklamekon-
sulent.

Formanden for Slagelse Lærerkreds Per 
Haugaard synes, det er ærgerligt, at skolerne 
bruger penge på reklamer for sig selv. Han 
fremhæver, at der er tale om et helt skolevæ-
sen, og ikke at man skal værne om 20 private 
friskoler.

»Skolerne i Slagelse stjæler ikke elever fra 
privatskolerne. De stjæler fra de andre folke-
skoler«, siger han.

For skoleleder Laust Poulsen på Blåbjerg-
gårdskolen er annoncerne en nødvendig ud-
gift, da skolen håber at kunne udvide Da Vinci 
Linjens elevtal fra 86 til 100. I Esbjerg får 
skolerne bevillinger per klasse, de opretter.

Formand for Børne-, Uddannelses- og In-
tegrationsudvalget i Slagelse Kommune, Stén 
Knuth (Venstre), mener, at det måske er tid til 
at se på, om skolerne på en anden måde kan 
fortælle, hvad de kan, og hvad de står for.

»Først står skolerne og kalder på flere 
resurser, herefter bruger man dem – skatte-
kroner – på annoncer. Det er noget, vi politisk 
kigger på og er bekymrede over«, siger Stén 
Knuth.

Kommunalforsker Roger Buch mener, at 
skolernes konkurrence i sidste ende koster 
lærerstillinger. Han fremhæver, at det er spild, 
at kommunerne poster så mange penge i 
markedsføring, og at for eksempel 100.000 
kroner til reklamer knap svarer til en kvart læ-
rerstilling.

»Udviklingen er, at der lukkes masser af 
skoler i landet. Dels fordi der er færre børn, 
dels fordi kommunerne er meget pressede. 
Det er de små skoler, man lukker. Spørgsmå-
let er, om man vinder særligt meget ved at 
konkurrere«, siger Roger Buch.

Da mængden af elever er rimelig stabil, 
mener han, at konkurrencen i dette tilfælde er 
kørt af sporet. 

»I en kommune er der kun de relevante 
borgere, der er til skolerne. Hvis hver skole 
bruger 100.000 kroner, så skaber det hver-
ken færre eller flere elever til skolerne i kom-
munen. Hvis man har ti skoler, som alle bruger 
100.000 kroner, så skal man spare to en halv 
lærerstilling i kommunen«.
esc@dlf.org og mbt@dlf.org
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læs flere 
nyheder på:

Færre unge vil være  
lærere

Antallet af ansøgere til lærerud-
dannelsen via kvote 2 er faldet 
med 16 procent siden sidste år. 
Rektorer og studerende peger 
på lærerfyringer og politisk uro 
som årsag til nedgangen. Sid-
ste år søgte 1.872 unge ind via 
kvote 2 med læreruddannelsen 
som deres første prioritet. I år er 
tallet 1.571. 

»Vi har haft to ministre, der 
har sagt undskyld for uddan-
nelsen, så det er kommet til 
at fremstå, som om hele ud-
dannelsen var en fejltagelse. 
Når man taler om at reformere 
uddannelsen allerede fra som-
merferien, kan jeg godt forstå, 
hvis mange hellere vil vente et 
år og se, om der kommer noget 
andet«, siger formand for de 
lærerstuderende Tobias Holst.

Anders Balle: Lærerne skal 
være mere på skolerne

• Fagbladet Folkesko-
len har de bedste 
praktikantvejledere

• Sammenbrud i 
forhandlingerne om 
læreroverenskomst  
på Grønland

• Slagelse skal hyre 
året efter masse-
fyringer

• Autismeforening 
melder to kommuner 
til Statsforvaltningen

• Gymnasier ønsker at 
kunne afvise elever 
med dårlig afgangs-
prøve

Dansk lærer midt  
i Palæstina-konflikt

Betina Hvims underviser i en-
gelsk i Ramallah på Vestbred-
den. Dagligt konfronteres hun 
med det at undervise i et kon-
fliktområde og et konservativt, 
religiøst samfund. Forskellene 
i undervisningsmetoder er dog 
den største udfordring, mener 
den 30-årige lærer.

Skolepædagogen  
gjorde en forskel

De kom sjældent i skole, læste 
ikke deres lektier og røg i kon-
flikter med alle. Mellem 15 og 
20 elever i udskolingen på Ise-
lingeskolen i Vordingborg var 
ved at blive tabt på gulvet. Så 
besluttede skolen at ansætte 
en skolepædagog, der sammen 
med klasselærerne tager hånd 
om marginaliserede børn med 
stort fravær. Halvandet år efter 
viser evalueringen gode resul-
tater. Mange af eleverne har 
fået et andet syn på skolen og 
bedre karakterer. En elev har i 
evalueringen skrevet om for-
holdet til klassekammeraterne: 
»Jeg er begyndt at snakke 
med flere og er også sammen 
med dem i fritiden«.

Innovation og viden-
skab ryddede skemaet

7.-klasserne på Ejerslykkesko-
len i Odense har arbejdet med 
et innovationsprojekt for at 
finde ind i naturvidenskabens 
verden. Nogle skulle konstruere 
et apparat, der kan afhjælpe 
plejepersonalets rygproblemer 
ved løft af patienter fra stol til 
seng. Det resulterede i en Lego-
kørestol, der kan slås tilbage og 
blive en seng.

Fysiklærer René Pedersen 
fortæller, at det er en udfor-
dring at formidle det tungere 
naturvidenskabelige stof til de 
tosprogede elever, der udgør 
knap halvdelen af eleverne. 
Kinetisk energi og hydraulik er 
svære begreber, hvis man har 
forståelsesmæssige vanske-
ligheder, men her blev tingene 
meget håndgribelige.

Skolelederforeningens for-
mand Anders Balle sagde i sin 
mundtlige beretning, at udvik-
ling af skolen vil blive bedre, 
hvis lærerne mindst er til stede 
i det tidsrum, eleverne er på 
skolen. 

»Vi skal styrke grundlaget for 
et endnu tættere personalesam-
arbejde. Det giver bedre resulta-
ter og et bedre arbejdsmiljø. Det 
er der forskningsmæssigt belæg 
for«, sagde han.

»Vi skal have vendt arbejds-
pladskulturen i folkeskolen, så 
udgangspunktet er, at lærerne er 
til stede«.

Det skabte debat på skolele-
dernes repræsentantskabsmøde. 
undervisningsminister Christine 
Antorini sagde i paneldebatten, at 
hun er enig. Hun understregede, at 
det ikke vil koste mere, men kræve 
en kulturændring.

Formand for DLF Anders 
Bondo kaldte det gammeldags 
og et levn fra industrisamfundet. 
»Vi har indgået en rigtig god over-
enskomst, hvor vi også skriver, at 
selvfølgelig kan opgaver gøres til 
genstand for tilstedeværelse på 
skolen, hvis det giver mening«.
esc@dlf.org

Læs mere side 21.

Foto: Lene Odgaard

Læreruddannelsen genforhandles
Torsdag mødes politikerne første gang for at diskutere planerne for læreruddannelsen.  
Morten Østergaard er klar med et udspil. Læs mere på à  folkeskolen.dk 
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Læseforståelse i praksis 
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Om materialet generelt
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Læsetaktikkens formål og metode

1. Gør hjernen klar
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Udsagnsordet

navneordet

Forklar, hvad

navneordet betyder

40
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TO-KOLONNE-NOTAT

      Forklaring

ordets/begrebets betydning med dine egne ord

Udsagnsord, der gemmer sig bag
 navneord

Udsagnsordet
navneordet

Forklar, hvad

navneordet betyder

Alle udsagnsord kan omformes 

til navneord. Det kalder vi med 

et svært ord for nominaliseringer.

FAGLIG LÆSNING PÅ 
MELLEMTRINNET

Af Mette Baden Henriksen og  
Martin Holm

Her klædes faglærerne i historie, kristendom, 
matematik og natur/teknik på til undervisning 
i læsning i deres eget fag. Hvilke faldgrupper 
har netop deres fags tekster, og hvordan 
hjælper de eleverne til at læse teksterne med 
god forståelse? Bogen er til læsevejlederen 
og til faglærerne. Forfatterne har fået UVM’s 
læsepris.

LÆS IND OG UD

Af Marianne Hørup Bendtsen og
Elsebeth Otzen

Læs om de informerende og fortællende 
genrer og om roller som værktøj til læse-
forståelsesstrategier mm. Udkommer  
sommer 2012.

Tilhørende elevhæfte LÆSESPRINGET 1 til 
mellemtrinnet er under udvikling og  
udkommer efterår 2012. 

SKRIV TIL DIN LÆSER, BOG 3

Af Elisabeth Arnbak

Forklarende tekster er på vej til 8.-9. klasse

FAGLIG LÆSNING

Af Mia Finnemann Schultz

Gennem forløbene Faglig læsning 1 og  
Faglig læsning 2 undervises elever på over-
bygningen i at bringe en række før-, under- 
og efter-læsningsstrategier i spil på faglige 
tekster. Mediets muligheder udnyttes gen- 
nem forskellige interaktive redskaber som 
mind maps og tidslinjer. 

LÆSNING I FAGENE

Af Gerd Fredheim og  
Marianne Trettenes
Forord: Kirsten Jakobsen

MERE LÆSNING I FAGENE er under  
udarbejdelse.

LÆSEFORSTÅELSE I PRAKSIS

Her præsenteres to forskningsbaserede 
undervisningsprogrammer med fokus på 
styrkelse af elevernes læseforståelse ved  
læsning af fagtekster på mellemtrinnet. 
Fastlagte trin, som leder eleverne til  
beherskelse af læseforståelsesstrategier.  
Bogen er til læreren og indeholder alt  
hvad der behøves for at gennemføre  
undervisningen. Udkommer sommer 2012.

SKRIV TIL DIN LÆSER

En god faglig tekst er kendetegnet ved, at læseren let forstår  
den information, teksten formidler. Med Elisabeth Arnbaks serie 
Skriv til din læser til udskolingen lærer eleverne at skrive i de tekst-
typer, de skal beherske i i arbejdet med skolens forskellige fag. 

HAPS Kender du teksttypen?
HAPS er skrevet af Trine May og Susanne Arne-Hansen til elever på 
mellemtrinnet. Her arbejdes med teksttype-kendskab ud fra den 
australske genrepædagogik. Eleverne lærer at skrive tekster gennem 
fire trin: aktivering af forhåndsviden, analyse af tekst, fælles produk-
tion af fagtekst og til sidst selvstændig skrivning. 

UNDERVISNING I FAGLIG SKRIVNING OG LÆSNING 

SKRIV

Glæd dig til... Glæd dig til...

13835

Se mere på gyldendal-uddannelse.dk

dansk.gyldendal.dk

Faglig skrivning og læsning hænger nøje sammen. For at kunne læse en 
fagtekst med god forståelse må man kende de træk, der hører til den  
enkelte teksttype. Eleverne bliver ekstra opmærksomme på teksternes  
kendetegn ved undervisning i skrivning af fagtekster. Du kvalificerer  
også dine elevers faglige læsning ved undervisning i faglig skrivning.

Af Lisbeth Hoff og Anette Høj Madsen
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2. Forstå ordet
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4. Stil spørgsmål

Alle 4 strategier i samme tekst
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FAGLIG LÆSNING PÅ 
MELLEMTRINNET

Af Mette Baden Henriksen og  
Martin Holm

Her klædes faglærerne i historie, kristendom, 
matematik og natur/teknik på til undervisning 
i læsning i deres eget fag. Hvilke faldgrupper 
har netop deres fags tekster, og hvordan 
hjælper de eleverne til at læse teksterne med 
god forståelse? Bogen er til læsevejlederen 
og til faglærerne. Forfatterne har fået UVM’s 
læsepris.

LÆS IND OG UD

Af Marianne Hørup Bendtsen og
Elsebeth Otzen

Læs om de informerende og fortællende 
genrer og om roller som værktøj til læse-
forståelsesstrategier mm. Udkommer  
sommer 2012.

Tilhørende elevhæfte LÆSESPRINGET 1 til 
mellemtrinnet er under udvikling og  
udkommer efterår 2012. 

SKRIV TIL DIN LÆSER, BOG 3

Af Elisabeth Arnbak

Forklarende tekster er på vej til 8.-9. klasse

FAGLIG LÆSNING

Af Mia Finnemann Schultz

Gennem forløbene Faglig læsning 1 og  
Faglig læsning 2 undervises elever på over-
bygningen i at bringe en række før-, under- 
og efter-læsningsstrategier i spil på faglige 
tekster. Mediets muligheder udnyttes gen- 
nem forskellige interaktive redskaber som 
mind maps og tidslinjer. 

LÆSNING I FAGENE

Af Gerd Fredheim og  
Marianne Trettenes
Forord: Kirsten Jakobsen

MERE LÆSNING I FAGENE er under  
udarbejdelse.

LÆSEFORSTÅELSE I PRAKSIS

Her præsenteres to forskningsbaserede 
undervisningsprogrammer med fokus på 
styrkelse af elevernes læseforståelse ved  
læsning af fagtekster på mellemtrinnet. 
Fastlagte trin, som leder eleverne til  
beherskelse af læseforståelsesstrategier.  
Bogen er til læreren og indeholder alt  
hvad der behøves for at gennemføre  
undervisningen. Udkommer sommer 2012.

SKRIV TIL DIN LÆSER

En god faglig tekst er kendetegnet ved, at læseren let forstår  
den information, teksten formidler. Med Elisabeth Arnbaks serie 
Skriv til din læser til udskolingen lærer eleverne at skrive i de tekst-
typer, de skal beherske i i arbejdet med skolens forskellige fag. 

HAPS Kender du teksttypen?
HAPS er skrevet af Trine May og Susanne Arne-Hansen til elever på 
mellemtrinnet. Her arbejdes med teksttype-kendskab ud fra den 
australske genrepædagogik. Eleverne lærer at skrive tekster gennem 
fire trin: aktivering af forhåndsviden, analyse af tekst, fælles produk-
tion af fagtekst og til sidst selvstændig skrivning. 

UNDERVISNING I FAGLIG SKRIVNING OG LÆSNING 

SKRIV

Glæd dig til... Glæd dig til...

13835

Se mere på gyldendal-uddannelse.dk

dansk.gyldendal.dk

Faglig skrivning og læsning hænger nøje sammen. For at kunne læse en 
fagtekst med god forståelse må man kende de træk, der hører til den  
enkelte teksttype. Eleverne bliver ekstra opmærksomme på teksternes  
kendetegn ved undervisning i skrivning af fagtekster. Du kvalificerer  
også dine elevers faglige læsning ved undervisning i faglig skrivning.

Af Lisbeth Hoff og Anette Høj Madsen
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Først var hans forældre forbeholdne 
over for ideen om Familieklassen, 
men i dag anbefaler de det gerne 
videre til andre. Personlige mål og ro 
på er nøgleordene.

Tekst:  Helle Lauritsen  • Foto:  Kissen Møller Hansen

På tavLen Hænger en seddel med Lasses navn på. Han 
skal være skoleparat, står der blandt andet.

»At være skoleparat betyder, at jeg skal sætte mig ned, 
tie stille og ikke fjolle«, siger Lasse, der er syv år.

»Når de andre i klassen gør noget, så skal jeg ikke gøre 
det. Hvis nu A... slår N... i ansigtet, så skal jeg blive sid-
dende på min plads«.

Han forklarer, at de taler om trappen (konflikttrappen).
»Hvis det går op, så er det surt. Hvis det går ned, så 

bliver man glad«.
Lasse og hans forældre går i Familieklassen på Kolind 

Centralskole på Djursland. 
»Jeg havde paraderne oppe fra starten af«, fortæller 

Lasses far, Karsten Helweg. »Jeg anede ikke, hvad Familie-
klassen var, men jeg regnede egentlig med, at det var et 
dunk i hovedet til vores dreng. Et stempel i panden. Men 
det har været rigtig godt. Der er ro på, og man sætter per-
sonlige mål op. Jeg kan kun anbefale det«.

»Da det blev foreslået, syntes jeg ikke, problemet var så 
stort. Jeg kunne jo godt styre Lasse, men han havde åben-
bart ikke ordentlig respekt for læreren«.

Undervisning af forældrene
Familieklassen varer i alt 12 uger, hvor man mødes en 
gang om ugen. Lasses forældre har deltaget på skift.

Lasse fortæller, at når Familieklassen begynder, går 

børnene i gang med deres skolearbejde, og forældrene 
mødes ved det store blå bord sammen med lærerne. 

»Det er ikke kun børnene, der har godt af Familieklas-
sen. Forældrene hanker også op i tingene. Det her hører 
jo også til livet derhjemme. Man giver sine ideer videre til 
hinanden i gruppen, og det er tilladt at rette på de andres 
børn eller at sige noget til forældrene. Jeg er her for Lasses 
skyld, og jeg kan mærke, at det har hjulpet«, siger Karsten 
Helweg.

Han fortæller, at børnene får karakter i hver time i sko-
len. De kan få fra 1 til 4, hvor 1 er dårligst. Forældrene kan 
så tale med deres børn om, hvorfor der står et 2-tal efter 
et frikvarter for eksempel. 

I Familieklassen kan en forælder også være hjælper for 
et andet barn og give karakter til de andre børn.

Indimellem går hele flokken i gymnastiksalen og laver 
samarbejdsøvelser.

»Dér går det hele ud på at lytte. At høre efter opgaven, 
lytte og gøre, hvad der bliver sagt. Alle skal holde sig til 
instruksen«, forklarer Karsten Helweg.

Han fortæller, at hjemme kan Lasse nu finde på at bede 
om mere ro omkring sig.  

L a s s e  s k a L  L æ r e  a t  v æ r e

skoleparat

NÆSTE SIDE:
I Familieklassen øver de sig

F a m I l I E k l a S S E N
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  familieklassen på kolind Centralskole fik sidste år 
syddjurs kommunes innovationspris for sit tvær-
sektorielle samarbejde. Prisen var på 25.000 kroner. 
skolen har kørt to forløb med familieklasser med 
støtte på 920.000 kroner fra satspuljemidlerne og 
skal nu være med til at sætte familieklasser i gang 
på andre skoler i kommunen. familierne bliver ikke 
visiteret til familieklassen. Det foregår mere uformelt. 
Man er ikke en sag i kommunen.

Pris til Familieklassen
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Konkrete mål og karakter til eleverne i hver time 
er ideen bag Familieklassen. Her er forældrene 
med i skole en dag om ugen i 12 uger for at hjælpe 
deres børn til at forstå ideen med at gå i skole.

Tekst:  Helle Lauritsen  • Foto:  Kissen Møller Hansen

I  F a m I L I e k L a s s e n

øver de sig

Vi skaber konflikter. For Familieklassen er et øverum. Man 
kan ikke ændre noget på 12 uger, men man kan bringe så 
mange små forstyrrelser ind i familien, at det betyder no-
get«, siger Anne Mahler, der er lærer, AKT-lærer (adfærd, 
kontakt, trivsel) i kompetencecentret og i Familieklassen 
på Kolind Centralskole på Djursland.

Hun arbejder sammen med børnehaveklasseleder Jette 
Brix med skolens familieklasse, der blev oprettet i 2011. 
Her går en gruppe børn, der har svært ved at finde ud af 
at gå i skole, sammen med en af deres forældre. Der er 
familieklasse en dag om ugen fra klokken 8.15 til 11.30. 
Derefter går eleven tilbage i stamklassen, mens forældre 
og lærere indimellem taler videre.

Faktisk har Anne Mahler kun brugt få timer på AKT-
arbejdet, efter at Familieklassen er begyndt. Skolen har 
iværksat et AKT-forløb i en 4. klasse, men derudover er 
forbruget af AKT-timer faldet meget. Også antallet af hen-
visninger til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er 
faldet efter oprettelsen af Familieklassen, fortæller pæda-
gogisk konsulent i PPR Tommy Hansen. Man tager fat på 
problemerne på en anden måde nu.

»Forældrene kommer ofte til at se helt ander-
ledes på klasselæreren undervejs i arbejdet. 
De har tid til at tale sammen«, siger Anne 
Mahler, der er lærer i Familieklassen.
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Gruppen bag Familieklassen består af skoleleder, 
skolesocialrådgiver og PPR-konsulent. De fortæller, at de 
møder nogle mere motiverede familier, at forældrene har 
et ejerskab til arbejdet i Familieklassen, og at det gør en 
forskel for børnene. Det handler om tidligt forebyggende 
arbejde – og en mere ligeværdig dialog.

Det er den systemiske tankegang og anerkendende 
pædagogik, der ligger bag Familieklassen. Skolen har ar-
bejdet efter LP-modellen i fire år.

Fremprovokerer reaktioner
En af de øvelser, Familieklassens lærere udsætter elever og 
forældre for, er at gøre klassen klar til at arbejde sammen. 

»Vi havde en dreng, der tændte af, hvis der skete afbry-
delser og ændringer. Så da alle havde fået dagens program 
og skulle ned i gymnastiksalen, så kom jeg ind og fortalte, 

F a m I l I E k l a S S E N

Skoleleder Birgit Smedegaard fortæller, at nogle børn har svært ved 
at fange, hvad der bliver forventet af dem i skolen, og derfor laver 
de ballade.

Lasse skal være skoleparat, står der på hans seddel. »Det betyder, at jeg skal 
sætte mig ned, tie stille og ikke fjolle«, forklarer han.

I Familieklassen får eleverne karakter fra 1 til 4, hvor 4 er det bedste. De 
får karakter i alle timer og måske i et frikvarter også.
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at salen var optaget. Meningen var at fremprovokere 
drengens reaktioner på afbrydelsen, men han smilede og 
sagde: ’Det er okay, Jette’«, fortæller Jette Brix og griner. 
Helt spildt var provokationen dog ikke. 

»Han kunne bagefter sætte ord på sine følelser. Det var 
flot, og hans mor smilte glad«.

Skoleleder Birgit Smedegaard forklarer, at eleverne 
mærker på deres egen krop, at de kan reagere anderledes.

»I begyndelsen er forældrene meget fokuserede på, at 
der ikke kommer konflikter med deres børn i Familieklas-
sen. Vi fortæller dem, at vi faktisk gerne vil have konflik-
terne frem for netop at øve at tackle tingene anderledes«.

»Vi siger tingene, som de er, vi bliver ikke personlige, 
og vi bliver på egen banehalvdel. Vi fortæller, hvad en be-
stemt opførsel gør ved os«, siger Jette Brix.

De to lærere har været i små praktikforløb i andre fa-
milieklasser og har læst bogen »Familieklasser i skolen«. 

Konkrete mål
Familieklassen kan ikke rumme alle slags børn. På Kolind 
Centralskole har de haft en elev med ADHD, der profi-
terede af at gå der, og en anden, der ikke havde gavn af 
Familieklassen. Han måtte have et andet tilbud.

Det vigtige i Familieklassen er den faste struktur, op-
stilling af konkrete mål og samarbejdet mellem skole og 

hjem. Nogle af skolens klasser har taget målene til 
sig, så hvert barn har sine mål skrevet op. De 
bliver så løbende evalueret og ændret. Elever-

ne får karakter i hver lektion. Fra 1-4, hvor 
4 er bedst. Eleverne får at vide, hvad de er 
gode til, og det giver mere selvværd.

I de 12 ugers forløb er der midtvejs-
evaluering med stamklasselæreren, og når 

Familieklassen slutter, er der et udslusnings-
møde.

»Forældrene kommer ofte til at se helt an-
derledes på klasselæreren undervejs i arbejdet, de 

har god tid til at tale sammen og får tit forståelse for hin-
andens reaktioner«, siger Anne Mahler.

Arbejdet betyder, at skole og hjem får en større over-
ensstemmelse, og at barnet ikke så let kan spille de to 
parter ud mod hinanden. Klassen fungerer også som 
forventningsafstemning mellem skole og hjem, og foræl-
drene kan hjælpe børnene med at forstå, hvorfor de går 
i skole.

Pædagogisk konsulent Tommy Hansen fortæller, at 
nogle har haft kritik af familieklasser, fordi der er tale 
om adfærdsregulering, og fordi eleverne får en beløn-
ning.

»Men de får jo bare et 4-tal«, understreger han. 
Det handler ikke om faglige problemer, men er for 

børn, der ikke har fanget ideen med at gå i skole.
Skoleleder Birgit Smedegaard fortæller, at skolen netop 

nu har en gruppe drenge i indskolingen, der har svært ved 
at høre efter, hvad læreren beder dem om.

»Grundlæggende vil børnene gerne gøre det, der er 
rigtigt. Men nogle har svært ved at fange, hvad der bliver 
forventet af dem, og derfor laver de ballade«, siger Birgit 
Smedegaard.

Forældre udveksler erfaringer
»Vi har et tæt samarbejde med stamklasselærerne. Vi har 
en loyalitet over for både forældre og kolleger. Vi aftaler 
med forældrene, om vi for eksempel må sige noget videre 
til lærerne«, siger Anne Mahler og Jette Brix.

I Familieklassen er dagen delt op i en skoledel og en 
aktivitetsdel, hvor man laver samarbejdsøvelser, leger el-
ler spiller bold. 

»Flerfamiliekonceptet betyder rigtig meget. At der er 
fem-syv forældre, der kan tale sammen og udveksle er-
faringer. Vi har for eksempel haft en elev, der gerne ville 
på julemærkehjem, og så var der en far, der fortalte, at 
det havde været de bedste tre måneder i hans liv. Vi har 
haft en familie, hvor alle – inklusive barnet – altid kom for 
sent, og det var der så en anden forælder, der påtalte og 
fortalte, hvad det gjorde ved ham«, fortæller Anne Mahler.

Alle kan komme med input og gode ideer i Familieklas-
sen. Børnene lærer at sætte ord på deres følelser.

Arbejdet smitter af på stamklasserne, fordi eleverne 
har deres mål med tilbage i klassen, hvor alle lærere skal 
give karakter for hver time. Det betyder, at der også i 
stamklassen bliver andre måder at se hinanden på.

Lærerne fremhæver også elevernes evalueringer, hvor 
der står, at det er godt at have mor og far med i skole, og 
at de kan lide, at der er mere ro i Familieklassen.  
hl@dlf.org

F a m I l I E k l a S S E N

»Vi siger tingene, som de er, vi bliver ikke personlige, og vi bliver på egen bane-
halvdel. Vi fortæller, hvad en bestemt opførsel gør ved os«, forklarer Jette Brix, 
der er børnehaveklasseleder og i Familieklassen.

136667 p16-21_FS0812_overværet_konfronteret.indd   20 16/04/12   17.37



f o l k e s k o l e n  /  0 8  /  2 0 1 2  /  21 

  Hvorfor skal lærerne være mere til stede 
på skolen?
 »Det skal de, fordi vi skal have styrket team-
samarbejdet yderligere. Det handler ikke bare 
om at planlægge undervisningen og drøfte so-
ciale forhold i klassen. Vi skal tage det næste 
skridt og samarbejde meget mere om gennem-
førelsen af selve undervisningen«. 

  Hvordan skal lærerne samarbejde om sel-
ve undervisningen?
 »Vi skal væk fra, at det er den enkelte lærer, der 
står med den enkelte klasse. en lærer, et fag, en 
lektion er stadigvæk den gængse form for un-
dervisning i folkeskolen. når vi skal udvikle un-
dervisningsdifferentieringen og inkludere flere 
børn med vanskeligheder, så giver det ikke me-
ning. Vi er nødt til at styrke det professionelle 
samarbejde i teamet, så man i højere grad kan 
planlægge fleksibelt. Teamet har fælles ansvar 
for at undervise gruppen af børn, og her tænker 
jeg en større gruppe end klassen. Jeg tænker 
70-80 børn i en basisgruppe. De opdeles i klas-
ser eller hold, i forhold til hvad der er rigtigt i den 
givne undervisningssituation«.  

 Hvor meget skal lærerne være til stede?
 »som udgangspunkt skal alle medarbejdere 
være til stede, når børnene er der. Men det skal 
give mening. Teamet skal opleve fælles ansvar 

for undervisningen. Det er vi langt fra at nå. I 
dag mødes teamet typisk en gang om ugen eller 
hver 14. dag, men der er meget stor forskel fra 
skole til skole. Vi skal tage et skridt længere«. 

 er lærerne ikke nok på skolen i dag?
 »nej. I dag er udgangspunktet, at har jeg ikke un-
dervisning, så er jeg her ikke. lærerne skal aftale, 
hvornår de mødes. Det skaber kalendertyranni og 
stress, og det er ved at kvæle os. Vi kunne slippe 
for rigtig mange møder, hvis alle bare var på sko-
len noget mere. Mange ting ville blive løst i løbet 
af dagen i samarbejdet i teamet«.

  Mange steder er der ikke arbejdspladser, 
så lærerne kan løse forberedelsesopga-
ver på skolen. Hvordan skal de så forbe-
rede sig?
 »så må skolerne se at få etableret arbejdsfacili-
teter. Der kan selvfølgelig være steder, hvor det 
ikke kan lade sig gøre, men langt de fleste skoler 
kan godt få lavet arbejdsrum. Det mest opti-
male ville jo være, hvis teamet havde et arbejds-
rum i forbindelse med den gruppe børn, de un-
derviser. Her kan de forberede sig, holde møder, 
holde samtaler med forældre og elever. Det er 
nødvendigt, at hver lærer har en pc, nogle hylder 
til sine ting og god adgang til bordplads, printer 
og kopimaskine. Men et skrivebord til hver lærer 
er ikke nødvendigt«.

  tror du, lærerne er klar til fast arbejdstid?
 »Teamsamarbejde kan ikke trives og udvikles 
med et møde onsdag fra klokken 14-16. Det er 
slet ikke nok. Jeg vil faktisk ikke bruge ordet fast 
arbejdstid, for det bliver oversat til 8-16. Jeg 
snakker ikke 8-16. Jeg vil tale om øget tilstede-
værelse. som udgangspunkt er man der, og 
man bestemmer ikke solo, om man vil arbejde 
hjemme. Det er teamet, der afgør, om det i en 
given situation er mest hensigtsmæssigt, hvis 
en eller flere arbejder hjemmefra. så det er en 
kulturændring og et opgør med den enkelte læ-
rers autonomi. Det er nok det største problem, 
men vi er altså rigtig langt mange steder«. 

  Hvordan vil du overbevise den skeptiske 
lærer?
 »Det bliver lettere og sjovere at være lærer. 
forskningen dokumenterer, at et tæt teamsam-
arbejde giver bedre resultater for eleverne, og 
det giver et bedre arbejdsmiljø for lærerne. Vi har 
fået sat alt for skarpe skel imellem, om man un-
derviser eller udfører andet lærerarbejde. Der 
skal være større forpligtelser til teamet, men 
også større frihed i den konkrete planlægning af 
skoledagen. Vi skal udnytte hinandens resurser 
bedre, end vi gør nu«. 
mbt@dlf.org 

MarIa Becher TrIer spørger       anDers BaLLe svarer: 

Formand for Skolelederforeningen Anders Balle mener, at lærerne som minimum skal være til stede på 
skolen, når eleverne er der. Han udfordrer grundstrukturen i skolen og tænker lærerne som ansvarlige for 
grupper på op til 80 elever. 

Lærerne skal have fast  
tilstedeværelse på skolen

konfronteret

foto: Thom
as Arnbo
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old school / new school

en af Danmarks lærerforenings grundlæggere C.A. Thyregod (1822-
1898) talte ved nogle af foreningens første møder om, at lærerstan-
dens anseelse og lønniveau sammen måtte løftes. Han kritiserede 
samtidig lærerne for i stolthed at skjule deres dårlige kår, således at 
befolkningen ikke vidste, hvor slemt det egentlig stod til. lærerne 
havde således en uheldig tendens til »at kaste et skjul over fattig-
dommen og vende den mindst luvslidte side udad«.

I 2012 indkaldte Danmarks lærerforening til en ekstraordinær kongres 
for medlemmerne som reaktion på debatten om lærernes arbejdstid 
og kompetencer. Her udtalte formanden Anders Bondo Christensen til 
medlemmerne, at »I er hverken forkælede eller klynkere. kl burde stå i 
forreste række og takke jer for den indsats, I leverer hver dag i folkesko-
len«. Gennem 150 år er lærernes arbejdsbyrde, ansvar og status i sam-
fundet således et gennemgående element i debatten om folkeskolen. 

LAVTLØNNET: Mange embeder var yderst dårligt lønnet, og en del lærere havde desuden bijob som for 
eksempel forsikringsagenter, håndværkere eller hjemmeproduktion.

Da Danmarks lærerforening blev grundlagt i 1875, ønskede 
man at gøre op med dårlige løn- og arbejdsvilkår. Det var især 
i landsbyskolerne, det var galt fat. Mange skoler på landet var 
enelærerskoler, hvor læreren underviste alle skolens op til 80 
børn, der var delt i to klasser og gik i skole hver anden dag. 
lærerens bolig lå ofte i skolebygningens ene ende og havde 

normalt et jordstykke med i købet. Jordens 
formodede udbytte indgik i lønnen, som 

også langt op mod 1900 omfattede 
de naturalier og gaver, som lære-

ren fik fra lokalbefolkningen. læ-
rerens forpligtelser var – ud over 
undervisningen – også kirkesang 
ved gudstjeneste og andre kir-

kelige handlinger, klokkeringning, 
rengøring af skolen og kirken og 

vask af alterdug med videre. Ved si-
den heraf skulle han også passe sin jord. 

Mange embeder var yderst dårligt lønnet, og en del lærere 
havde desuden bijob som for eksempel forsikringsagenter, 
håndværkere eller hjemmeproduktion. 

Hvis børnetallet i sognet steg, skulle der ansættes endnu 
en lærer – en såkaldt andenlærer. Hans løn blev ofte finansie-
ret ved, at førstelærerens løn blev »beklippet«, som det hed. 
lønnen blev ikke fastsat efter arbejdsbyrde, men efter stil-
lingskategori og formodet forsørgerbehov. Mange andenlæ-
rerstillinger blev derfor opslået og aflønnet som »ugift lærer-
embede«. Det betød: med lille bolig og en løn, der ikke kunne 
forsørge en familie. Ønskede en ung lærer at gifte sig, måtte 
han indlede jagten på et enelærerembede. lærerinder fik en 
endnu lavere løn og forventedes at forholde sig ugifte.

I Dlf’s tidligste år udgav foreningen en række undersø-
gelser af lærernes lønnings- og boligvilkår. Her fandt man 
skræmmeeksempler på lærere med kone og adskillige ukon-
firmerede børn, der måtte tage til takke med små loftsværel-
ser uden opvarmning og en løn på få hundrede kroner om året.

Det værste var dog ifølge Dlf ikke den ringe løn, men at 
lærerens dårlige vilkår umuliggjorde hans rolle som forbillede 
for børn og lokalbefolkning. Hvis læreren skulle kunne nyde 
respekt og dermed udføre sin gerning, krævede det en løn og 
en samfundsposition, hvor han kunne ranke ryggen og hævde 
sin autoritet. som en lærer Rasmussen udtrykte det ved et 
nationalt skolemøde i 1907, måtte lærerne: »kræve af folket, 
at det giver sine børns opdragere en sådan stilling i samfun-
det, at de kan gøre deres vigtige gerning uden at synke sam-
men under næringssorgernes knugende tryk«.

Lærerkår
{Old}  
Vær stille!
naturligvis måtte man ikke 
snakke med sine kamme-
rater, når der blev undervist 
i halvtredsernes skole. Det 
var også strengt forbudt at 
sende en seddel til en af de 
andre i klassen. Hvis det gik 
rigtig galt, kunne læreren 
finde på at læse op, hvad der 
stod på sedlen, og så blev 
man uvægerligt til grin. Det 
var også forbudt at spise slik 
i timerne, medmindre der var 
en, der havde fødselsdag. så 
kunne man allernådigst få 
lov at sende en pose bolsjer 
rundt til kammeraterne – og 
naturligvis læreren. Det al-
lerværste var, hvis nogen for-
mastede sig til at tygge tyg-
gegummi. Det blev betragtet 
som en regulær krænkelse 
af undervisningen, og den 
skyldige måtte luske op og 
spytte tyggegummiet ud i 
papirkurven. flovt!

 (New) 
 
Samtale
De fleste lærere ser vist 
gennem fingre med det, 
hvis en elev i timen hvisker 
noget til sin sidemand, men 
egentlige samtaler styres 
almindeligvis af lærere, som 
leder og fordeler ordet. Dette 
med diskret at spise lidt 
slik accepteres også, men 
tyggegummi kan vel stadig 
provokere en og anden. sed-
ler er afløst af digitale kom-
munikationsformer, sms’er, 
facebook-meddelelser og 
så videre. Brugen af digitale 
midler er både en berigelse 
af og en udfordring for un-
dervisningen. læreren har 
fået en alvorlig konkurrent i 
sin kamp om elevernes op-
mærksomhed. Hvad der er 
på skærmene og i de hånd-
holdte apparater hos 25 
elever, lader sig ikke kontrol-
lere fra katederet, og det har 
næppe altid relevans for un-
dervisningen. et samarbejde 
med eleverne om god digital 
adfærd må været et must!
Professor Higgins

O l d  S c h O O l / n e w  S c h O O l
Vi graver i historiske gemmer  

og sætter kuriositeterne  
i perspektiv med  

nutiden.

Af post.doc Anne Katrine Gjerløff, projekt »Dansk Skolehistorie«, Institut for 
Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

Positiv 
psykologi 
og læring

Konference
26. september 2012
i fredericia

Vognmagergade 11
DK-1148 København K

Tlf: 36 91 70 80
info@alineaakademi.dk

Hvad sker der, når positiv psykologi 
rykker ind i uddannelsesverdenen?

Den nyeste forskning peger på, at erfaringerne 
fra positiv psykologi indeholder relevant viden i 
forhold til pædagogik og læring. 

På konferencen kan du gennem oplæg, praktiske 
erfaringer og workshopper få viden, konkrete 
ideer og inspiration til, hvordan positiv psykologi 
kan anvendes til at udvikle et motiverende læ-
ringsmiljø. Hør fx. Hans Henrik Knoop fortælle 
om, hvordan positiv psykologi kan bruges i pæda-
gogikken, og Knud Illeris diskutere, hvornår og 
hvordan læring bliver noget positivt.

praktisk info:

tid:  26. september 2012

sted:  Trinity Hotel og 
 Konference Center   
 Fredericia

deltagergebyr:  1950,- kr. ex. moms

tilmelding 
senest:  14. august 2012

Se hele programmet og tilmeld dig på 
www.alineaakademi.dk
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forhold til pædagogik og læring. 
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erfaringer og workshopper få viden, konkrete 
ideer og inspiration til, hvordan positiv psykologi 
kan anvendes til at udvikle et motiverende læ-
ringsmiljø. Hør fx. Hans Henrik Knoop fortælle 
om, hvordan positiv psykologi kan bruges i pæda-
gogikken, og Knud Illeris diskutere, hvornår og 
hvordan læring bliver noget positivt.
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Skolen som organisation er stadig skruet 
sammen som i industrisamfundet. Skoleud-
viklingen har de sidste ti år især fokuseret 
på færdigheder og kompetencer, test og eva-
lueringer og har overset skolens dannelses-
mæssige betydning og den (medie)kulturelle 
dimension i skolearbejdet: Børn skal også 
møde, deltage i og skabe kultur.

Skolen har forsømt at arbejde innovativt, 
kreativt og eksperimenterende – og dermed 
undladt at give elever og lærere mulighed for 
at udfordre den traditionelle pædagogiske 
dagsorden.  

Skolebiblioteket skal nytænkes 
Det er på tide at udvikle en moderne dannel-
sesforestilling, der favner den aktuelle sam-
funds- og medieudvikling. Viden, kommunika-
tion og læring finder sted på mange forskellige 
måder – og ofte på tværs af tid, sted og rum. 

Skolebiblioteket skal understøtte den ud-
vikling. Fokus skal rettes mod udvikling af 
fysisk og virtuelt eksperimenterende (medie)
værksteder, hvor nye arbejdsformer introdu-
ceres og udvikles på forskellige måder. Der 

Skolebiblioteket som kultur- og læringscenter skal være medspiller 
i udviklingen af en almen medieforståelse i skolen, der sætter fokus på 
kultur, medier og læring.

skal et nyt udsigtspunkt til, der anskuer 
både analoge og digitale medier som 
kanaler, sprog og miljøer. Det medie-
pædagogiske håndværk skal udfoldes, 
og der skal eksperimenteres med nye 
arbejdsformer og roller. Og ikke mindst 
skal der eksperimenteres med kollega-
vejledning, sidemandsoplæring og 
flydende lærlingeskaber.

Eleverne udfordrer skolen 
Eleverne er ikke renvaskede 
tavler, vi kan begynde at skrive 
it-kundskaber ind på. De er 
storforbrugere af medier med 
mange mediekompetencer, men måske 
også konsumerende og ureflekterende. De er 
individer midt i en kæmpe skabelsesproces af 
sig selv, i udviklingen af en selvforståelse som 
menneske, medmenneske og borger. Den 
dannelse er skolen aktør i. 

Hvordan favner skolen så den udvikling, 
og hvad tilbyder vi eleverne i praksis? Vi giver 
dem fag og strukturer organiseret i klasser og 
årgange. Hvert fag har sit indhold, sine meto-
der, værdier og sin måde at fremstille verden 
på. Mediehandleplaner strukturerer mediear-
bejdet. Fælles for mange af disse er, at de byg-
ger på en slags progression udi det digitale. 
Man skal kunne skrive, før man kan søge, 
og man skal kunne arbejde med stillbilleder, 
før man arbejder med video. Mange af disse 
medieplaner bruges mere som afkrydsningsli-
ster, der skal sikre, at man har gjort »noget«. 
   Vi må anerkende 2012-ele-
ven og lukke skolen op for den 
multitaskende elev. Nøglen til 

dette er blandt andet at slippe 
noget af den kontrol, vi som 
lærere og skole har haft. Iagttag 
den måde, eleverne allerede er 
i stand til at tilegne sig viden 
og færdigheder på ved hjælp af 
medier. Lad dem lære af hin-
anden, lad dem lære os noget. 
Lad dem arbejde på forskellige 
måder efter evne, behov og mo-
tivation. Eksperimentér med 
undervisningsdifferentiering og 
nye arbejdsformer.

Den udfordrende generalist
Skolebiblioteket er en samling, et rum, en 
funktion og et team. Det er også eleverne, 
lærerne og undervisningen. Skolebibliote-
karens materialesyn adskiller sig væsentligt 
fra folkebibliotekarens ved at fokusere på 

KroniK
AnnA BArBArA BAch
skoleBiBliotekAr og pædAgogisk 
it-vejleder

 
ole christensen 
lektor, professionshøjskolen 
Ucc

Skolen har brug for  
et kultur- og  
læringscenter i 2012
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lærere og elever, coache, inspirere og vejlede 
elever i deres arbejde og udfordre, inspirere 
og vejlede lærerne i forbindelse med deres 
planlægning og ikke mindst »ad hoc«, når en 
lærer eller vikar »lige om lidt« har brug for et 
undervisningsmateriale til et bestemt formål. 
Udfordre praksis ved at præsentere de mu-
ligheder, som også findes, inspirere til brug 
af nye resurser og læremidler, nye måder 
at lære på og til andre roller og relationer i 
undervisningen og i kollegasamarbejdet, for 
eksempel i brugen af nye digitale værktøjer 
som Prezi, MindMeister og Blogger og i bru-
gen af lokalsamfundet, økobaser, museer og 

eksterne resursepersoner.
   Skolebiblioteket skal give 

rum til eksperimenter, 
der møder elevernes 
uformelle mediebrug og 
grundlæggende udfor-

drer vores forestil-
ling om, hvad der er 
god undervisning i 
dag. Det er her, den 
udfordrende gene-
ralist har sin helt 
særlige betydning. 

Vi vil derfor om-
formulere en del af 
folkeskolens for-
målsparagraf til, at 
eleverne skal have 
»tillid til egne me-
diemuligheder og 

baggrund for at tage 
stilling til og handle i 

en medialiseret verden«. 
For os er det et spørgsmål om 
kultur, medier og læring. Og 
dermed er bolden givet op til 
udvikling af et nyt kultur- og 
læringscenter. 

alle materialers potentiale i forbindelse med 
undervisning. Det gør en forskel.

Flere er af den opfattelse, at fagudvalg og 
faglige vejledere skal tage hånd om materialer-
ne og vejledningen, men den løsning matcher 
ikke virkeligheden. De fleste materialer retter 
sig jo ikke kun mod ét fag. Man kan supplere 
eller perspektivere ét fags praksis med mate-
rialer fra et andet fagområde, for eksempel 
med den rette kortfilm, en tekst fra 40’erne, et 
pressefoto eller en hjemmeside. Hånddukker, 
kameraer og iPads kan bruges, når eleverne 
formidler viden og resultater, i mange fag. Ma-
terialer og redskaber skal være tilgængelige og 
kunne bruges på mangfoldige måder, ikke kun i 
snævre faglige sammenhænge. 

Fageksperten følger med i sit fag, dets di-
daktik og materialer. Skolebibliotekaren skal 
understøtte og udfordre den praksis. Under-
støtte praksis ved at »brede« samlingen ud til 
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Anna Barbara Bach er skolebibliotekar og pæ-
dagogisk it-vejleder på Øster Farimagsgades 
Skole samt medlem af landsstyrelsen i Dan-
marks Skolebibliotekarer. 
Ole Christensen er lektor ved Professionshøjsko-
len UCC. Arbejder med forskning, udvikling og 
undervisning inden for området kultur, medier 
og læring.
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Krisen kradser, 
men ...

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

Det ville være rart, hvis man havde tiltro til, 
at nogle tog ansvar, og der bredte sig en tro 
på eller iagttagelse af, at det går fremad i en 
positiv retning.

Men nej, det er ikke let at få øje på.
Der holdes topmøder, politikerne slår 

hinanden i hovedet, ingen tør satse, og in-
gen vil investere, alt imens vi skaber større 
og større ulighed, og ledigheden blandt spe-
cielt unge bare vokser.

Den offentlige sektor er ikke for stor – 
den private er blot for lille. Der skal gang i 
investeringerne. 

Når den private sektor vokser, skabes der 
grobund for, at den offentlige kan følge trop. 

Vel er der krise, men lad os sammen 
skabe en tro på, at vi kan vende skuden. Vi 
skal stile efter høje kvalifikationer til alle, 
efter flere og bedre job. Vi skal ikke arbejde 
hårdere, men, som flere udtrykker det, 
»work smarter not harder«. Derfor afviser vi 
også eksempelvis inddragelse af storebede-
dag med videre.

Vi går ind i trepartsdrøftelserne, drøf-
telserne mellem regering, arbejdsgivere og 
fagforeninger, med åben pande. Det kan 
godt være, at vi skal yde, men der skal være 
garanti for, at der også er noget, vi kan nyde.

Det er FTF som hovedorganisation, der 
fører forhandlingerne for os. Det giver nogle 
udfordringer, men vi tror på, at der kan 
skabes rammer, som vi efterfølgende kan 
udfylde i organisationen.

Forhandlingerne skal give plads til faglig-
heden i opgaveløsningen, og der skal lægges 
vægt på at styrke medarbejdernes og de 

faglige organisationers indflydelse og med-
bestemmelse for konkret at kunne bidrage til 
øget kvalitet og effektivitet.

Vi arbejder for et partnerskab for kvalitet 
i velfærden. Vi skal fortsat afbureaukratisere, 
men vi må også søge at udvikle en ny styring 
af den offentlige sektor.

Vi arbejder for kompetenceudvikling. En 
højt kvalificeret arbejdsstyrke er en afgø-
rende forudsætning for vækst og velfærd. Vi 
skal have de efterspurgte kompetencer og 
kvalifikationer. Den enkelte skal have adgang 

til relevant og kvalificeret kompetenceud-
vikling. Vi må aftale en model, der så kan 
udmøntes gennem overenskomsterne næste 
år. Tiden til denne model skal ligge ud over 
den i forvejen alt for sparsomme pulje, der 
eksisterer.

Vi vil forsøge at ændre beskæftigelsespo-
litikken, der skal arbejdes for bedre og nye 
job. Indsatsen i forhold til ledige skal baseres 
på kvalitet, faglighed og tillid. Den ensidige 
fokus på kontrol og aktiv jobsøgning skal 
fjernes.

Det hele handler ikke om finanseffektivi-
tet.  

” ... der skal 
være garanti for, 
at der også er  
noget, vi kan 
nyde.

 DLF mener 
 Af Per SAnd PederSen 
 formAnd for dLf’s orgAniSAtionS- 
 og ArbejdSmiLjøudvALg

Jon Arnfred: 
»Afklaringen +/- ADHD hviler 
først og fremmest på systema-
tiske oplysninger fra forældre 
og lærere, ikke på hvad psyko-
logen eller lægen umiddelbart 
synes eller sågar får ud af en 
kortere observation eller/og 
testning. Årsag: Det handler 
om adfærd på den lange bane. 
Mange børn med reelle vanske-
ligheder kan godt midlertidigt 
’mande sig op’, hvis de ved sig 
observerede, og de velbega-
vede kan også støttes af en 
struktureret testsituation med 
1:1-kontakt. Ingen af delene 
afspejler desværre hverdagen, 
hvor det virkelig tæller. 
Ydermere har det faktisk vist 
sig, at lærernes oplysninger ty-
pisk er de mest valide og kon-
sistente. Hvilket sådan set ikke 
er så underligt. De ser jo barnet 
i de situationer, der typisk er de 
vanskeligste, og har ydermere 
et alderssvarende sammenlig-
ningsgrundlag lige ved hånden 
(igen med et forbehold for 
nogle piger, der er rigtig gode 
til at dække over deres van-
skeligheder ’ude blandt frem-
mede’, men som dog socialt og 
fagligt slet ikke fungerer på det 
niveau, som man ellers ud fra 
deres almene evner ville for-
vente). Om man skal kalde det 
uvornhed eller ADHD, er i første 
omgang ikke det interessante. 
Det væsentlige er, om man i 
fællesskab formår at hjælpe 
barnet til en adfærd, som det 
selv og andre får noget mere 
positivt ud af.
Lykkes det ikke, hænger man 
lidt på at finde ud af, om en 
ADHD-diagnose kan bruges 
til noget (fortsat forudsat at 
de pragmatiske kriterier er op-
fyldte)«.  

}Fra debatten om Niels  
Christian Sauers blogindlæg 
»Inklusion på Ritalin«
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. maksimalt 1.750 enheder inklusive 
mellemrum. redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til folkeskolen 
nummer 10 skal være redaktionen i hænde senest mandag den 30. april klokken 9.00.

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

Deltag i netdebatten 
på folkeskolen.dk

SvaR:
Din henvendelse til hovedstyrelsen og til Folkesko-
lens redaktion er drøftet på DLF’s hovedstyrelses-
møde den 20. marts.

Hovedstyrelsen har stor forståelse for ønsket om 
en højere kompensation ved ledighed, end dagpen-
gesystemet giver mulighed for. 

Dette gælder ikke mindst i øjeblikket, hvor ledig-
hed blandt lærere desværre igen er blevet et betrag-
teligt problem. 

Det ligger hovedstyrelsen meget på sinde at 
arbejde for bedre beskæftigelsesmuligheder for de 

ledige lærere, men også at forbedre forholdene for 
de ledige. I den forbindelse er det naturligt også at 
overveje, hvorledes man kan afbøde den betragte-
lige nedgang i indtægt, som overgangen fra at være i 
beskæftigelse til at modtage dagpenge medfører.

I din henvendelse henviser du til HK’s lønforsik-
ringsordning, hvor medlemmerne af HK for cirka 35 
kroner om måneden kan få sikret op til 80 procent 
af deres indtægt ved ledighed.

HK’s ordning afspejler dog ikke den reelle forde-
ling af udgifterne ved ordningen. Alle medlemmer 
af HK betaler således et forhøjet kontingent for at 
finansiere de reelle udgifter ved lønforsikringsord-
ningen. De 35 kroner om måneden er således kun 
en brøkdel af den reelle omkostning.

Hvis alle medlemmer af HK tilvalgte ordningen, 
ville HK således være nødt til at hæve kontingentet 
eller betalingen for lønforsikringen betragteligt.

Danmarks Lærerforening ønsker i stedet en ord-
ning, hvor den enkelte har mulighed for at tage stilling 
til, om en lønforsikring er noget, der er relevant for 
vedkommende, men hvor udgiften for det individuelle 
tilvalg ikke placeres i det kontingent, som alle betaler. 

Som du måske ved, tilbyder Lærerstandens 
Brandforsikring en ledighedsforsikring til medlem-
mer af Lærernes A-kasse. 

Det kan endvidere oplyses, at Lærernes A-kasse 
er i færd med at arbejde med lønforsikring som en 
frivillig tilkøbsordning i a-kasseregi og i øjeblikket 
har en ansøgning vedrørende dette til behandling 
hos Beskæftigelsesministeriet. 

Anders Bondo Christensen, formand for DLF

Nu må DLF tage kontakt til HK og høre om den 
lønforsikring, de lige har vedtaget for deres med-
lemmer. Den går ud på, at hvis man er medlem af 
både a-kasse og fagforening, så kan man for cirka 
35 kroner om måneden opnå en væsentlig højere 
understøttelse, hvis man bliver afskediget.

Vi er mange, der gerne vil have denne mulig-
hed, så på med de hurtige arbejdsbukser!

Søren Aakjær, kredsformand, Århus Lærerforening

lærere og  
konsulenter bliver 
fyret i stribevis

Torben Larsen:
»Der er nu ikke noget mere irrite-
rende, end når radio- og tv-jour-
nalister ikke kan finde ud af at 
udtale lærere og læger forskelligt. 
De udtaler det konsekvent læer«.

}Kommentar til anmeldelsen 
af »Grundbog i sprog« 

Claus Nonbo Hansen:
»Undersøgelsen siger vist ikke 
noget om problemstillingen 
håndskrift versus pc-skrift. Men 
selvfølgelig er der vel noget om, 
at endnu er digitaliseringen ikke 
så udbredt, at elever, og andre 
folk for den sags skyld, altid kan 
benytte digitalskrift til erstatning 
for al håndskrift. Et godt argu-
ment for, at det nytter at under-
vise i håndskrift, har altid været, 
at det fremmer fornemmelsen for 
ord og bogstaver, at man former, 
tegner og mærker dem taktilt«.

}Kommentar til artiklen 
»Skriv, skriv, skriv« i særnum-
meret om læsning og skrivning 
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Kenneth Nielsen, Henrik Poulsen, Jens Skovmand og Ulla Koch Sørensen, medlemmer af hovedstyrelsen

De mINDRe meDlemSGRuppeR SKal løFteS  
veD OveReNSKOmSt 13
I hovedstyrelsen var der ikke enighed om, 
hvilke forslag der skal sendes ud til med-
lemsdebat om Overenskomst 2013. Det er 
desværre forbigået Folkeskolens redaktion. 

Vi var et mindretal, der stemte for, at der 
også skal arbejdes for forbedret løn til forenin-
gens mindre medlemsgrupper:
• (Skole)konsulenter og skolepsykologer, hvis 

løn alene består af en grundløn
• UU-vejledere (Ungdommens Uddannelsesvej-

ledning), der er ansat på forskellige vilkår
• Anciennitetslønnede børnehaveklasseledere, 

der lønmæssigt har et efterslæb i forhold til 
de overenskomstansatte børnehaveklassele-
dere

• Professionsbachelorer i ernæring og sund-
hed, der end ikke har en grundløn.

DLF har i 2011 selv dokumenteret, at lærerne 
på grundløn siden 2000 har haft en lønudvik-
ling, der er 13-15 procent bedre end konsu-
lenternes og skolepsykologernes. Rapporten, 
der er godkendt i hovedstyrelsen, fastslog, at 
der skal arbejdes på at indføre et lønforløb 
for konsulenter og skolepsykologer, således at 
deres lønudvikling kan følge med lærergrup-
pernes.

Det er også absurd, at de børnehaveklas-
seledere, der har den længste anciennitet, skal 
lønnes lavere end deres kolleger. Situationen 

for professionsbachelorer i ernæring og sund-
hed må betegnes som grotesk, fordi den eneste 
centralt aftalte løn er et kronetillæg. 

Hvis flertallet af foreningens medlemmer 
var ramt af et af de ovenstående vilkår, så 
havde det udløst et ramaskrig. 

Nu ønsker hovedstyrelsens flertal, at sikring 
af reallønnen er vigtigere end alt andet. Det er 
vores opfattelse, at man ikke overenskomst ef-
ter overenskomst kan skubbe løsningen for de 
mindre medlemsgrupper ud i en fjern fremtid. 
I sidste ende handler det om at vise solidaritet 
og få rettet op på klart dokumenterede urime-
ligheder.

SvaR:
Der var i hovedstyrelsen en bred forståelse 
for de omtalte problemstillinger, og der er 
enighed om, at hvis der bliver midler, der 
skal forhandles til enkelte grupper, skal de 
nævnte grupper prioriteres. På baggrund af 
debatten kunne jeg endvidere konkludere, at 
vi skal vurdere muligheden for at løse disse 
problemer gennem en fælles strategi, der også 
indbefatter de decentrale lønforhandlinger.

Jeg er helt enig i det groteske i, at der ikke 

er aftalt en grundløn for professionsbachelo-
rer i ernæring og sundhed. Derfor har vi også 
presset på med dette krav ved de seneste for-
handlinger. Vi har imidlertid måttet konstatere, 
at den grundløn, vi kunne forhandle hjem, lå 
så langt under den lønindplacering, de pågæl-
dende medlemmer er forhandlet ind på lokalt, 
at det ikke gav nogen mening at indgå en cen-
tral aftale.

Anders Bondo Christensen,  
formand for DLF

SvaR:
Det er rigtigt, at I var fire, som gav udtryk for 
uenighed i forhold til hovedstyrelsen på dette 
punkt. Det er meget ofte, at vi vælger at tage 
emner fra hovedstyrelsens møder op som 
nyheder til net og blad i stedet for at bringe et 
direkte referat af en debat. Der vil derfor altid 
være tale om en afvejning.

Under alle omstændigheder er jeg sikker 
på, at vi kommer til at skrive om dette emne 
som et led i vores almindelige dækning af over-
enskomstdebatten. 

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, Folkeskolen

Undervisningsminister Christine Antorini 
forsøger i et indlæg i Folkeskolen nummer 6 
at imødegå blandt andet min kritik af, at hun 
underløber Regeringsgrundlagets klare udsagn 
om, at: »Regeringen vil iværksætte forsøg med 
tolærerordninger på forskellige klassetrin« 
(Regeringsgrundlaget, side 18).

En tolærerordning betyder selvfølgelig på 
dansk en ordning med to lærere i en klasse.

Men ikke for Antorini. Ministeren påstår 
igen, at tolærerordninger kan være en lærer 
og en undervisningsassistent eller en lærer og 
en pædagog eller en lærer og en anden kom-

petent vidensperson, som ministeren kalder 
det.

Det er jo mere end en strid om ord. Reelt 
er det falsk varebetegnelse. Ordene mister 
jo deres betydning og indhold på den måde. 
Det er ren spindoktor. For selvfølgelig lyder 
det bedre med »tolærerordning« end med »½ 
tolærerordning med assistent«.

Ministeren forsvarer sig også med, at for-
søg med undervisningsassistenter har været 
en succes. 

Ja, tænk engang – efter at rigtige tolærer-
ordninger for længst er sparet væk, samtidig 

med at klassekvotienterne stiger, og deleti-
mer, holdtimer og specialundervisningstimer 
forsvinder, så kan en lærer og hendes elever 
blive glade for, at der kommer en hjælpende 
hånd ind i klassen i en time.

Kommunen fyrer ti lærere og ansætter 
fem undervisningsassistenter og sparer der-
ved et par millioner. Og alle er glade for de 
gode forsøg, konkluderer ministeren. Hu-hej, 
hvor det går.

Peter Hess-Nielsen, København 

Antorini – goddag mand økseskaft!

Ny Fagportal på vej

Efterår 2012 lanceres en stor fagportal til 
Xplore Fysik/kemi. Portalen vil indeholde 
de trykte bøgers faglige stof samt digitale 
udvidelser i form af interaktive aktiviteter 
og eksperimenter. Fagportalen vil også 
indeholde adaptive opgaver, animationer, 
videoer, speak og mulighed for elev/lærer/
forældre interaktion samt meget mere.

Xplore Fysik/kemi
På oPdagElsE mEd 

Læs mere, og bestil 
på www.geografforlaget.dk

www.geografforlaget.dk
lærernes forlag 

Xplore Fysik/kemi lægger vægt på:
• Fælles mål 2009 og faglig progression
•  Emner, der appellerer til både drenge og piger
•  stort udvalg af opgaver og eksperimenter i 

 elevhæfterne
•  grundige lærerhåndbøger med kopiark
•  digitale ressourcer i tilhørende e-bøger og fagportal
•  Progression fra Xplore Natur/teknik til 1.-6. kl.

Xplore Fysik/kemi er et nyt system, der har fokus på en tilgængelig og motiverende formidling af det 
faglige stof. Elevbøgerne er opbygget med en letlæselig tekst, et væld af illustrationer samt henvisninger 
til opgaver i både elevhæfter og lærerhåndbøger. Til hvert klassetrin findes tre fællesemner med Xplore 
Geografi og Xplore Biologi, som giver mulighed for tværfagligt samarbejde.  

Fysik · kemi 9

Xplore      Fysik · kem
i 9

XploreXplore
ELEVBOG

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

i geografi, biologi og fysik/kemi. 

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

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

Xplore   Fysik·kemi 9 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

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

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

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-732-1

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

ISBN 978-87-7702-732-1

Check bagsidetekst

NY ISBN

Fysik · kemi 8

Xplore      Biologi 8

XploreXplore
ELEVBOG

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

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

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Biologi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-607-2

Ny bagsidetekst

Fysik · kemi 7

Xplore      Fysik · kem
i 7

XploreXplore
ELEVBOG

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

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

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.

ISBN 978-87-7702-604-1

NY

NY
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Xplore Fysik/kemi. Portalen vil indeholde 
de trykte bøgers faglige stof samt digitale 
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Xplore Fysik/kemi er et nyt system, der har fokus på en tilgængelig og motiverende formidling af det 
faglige stof. Elevbøgerne er opbygget med en letlæselig tekst, et væld af illustrationer samt henvisninger 
til opgaver i både elevhæfter og lærerhåndbøger. Til hvert klassetrin findes tre fællesemner med Xplore 
Geografi og Xplore Biologi, som giver mulighed for tværfagligt samarbejde.  
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- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering og ekstraopgaver 

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

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

biologi set i fysik/kemi perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 

- en motiverende indledning med målbeskrivelse 

- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.
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XploreXplore
ELEVBOG

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

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

systemerne kan også anvendes hver for sig.
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- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 
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fysik/kemi set i biologisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 
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- en central fordybelsesdel med det faglige stof 

- en afsluttende del med opsamling og valgopgaver til evaluering.
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Xplore   er naturfagssystemer til grundskolens 7.-9. klasse i Geografi, Biologi og Fysik/kemi. 

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

systemerne kan også anvendes hver for sig.

Xplore   Geografi 7 består af 

- en elevbog 

- et elevhæfte med opgaver, forsøg og eksperimenter 

- en lærerhåndbog med vejledning og valgopgaver til evaluering 

- en hjemmeside med supplerende materialer, adaptive test mv. 

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

Fysik/kemi set i geografisk perspektiv. 

Hvert kapitel er inddelt i 3 faser 
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Kom til digitale  inspirationsdage
Odense · Herning · Vejle · Ålborg · København · Vordingborg · Esbjerg · Århus du sammensætter selv din inspirationsdag

– så er du sikker på at høre om netop de materialer, der er relevante for dig. Vælg én workshop fra hver 
af de tre grupper nedenfor – tre forskellige workshopper i alt. Du kan se hele programmet på alinea.dk.

Alinea sætter fokus på god digital læring i  
praksis – få overblik over de mange muligheder:

• Sammensæt dit eget inspirationsseminar
• Få masser af ideer og inspiration med hjem
• Skab fokus på kompetenceudvikling på din skole
• Få hjælp til at løse de tekniske udfordringer
• Netværk med både kolleger og redaktører.

Vil du være sikker på en plads,  
skal du tilmelde dig hurtigt.

Du tilmelder dig på alinea.dk.  
Du kan også skanne mobilkoden  
til højre, så kommer du direkte til  
tilmeldingsformularen.

tilmelding

DANSK                      Indskoling
3 nye online-programmer til 
indskolingen

MATEMATIK         Alle klassetrin
MaxiMat – når it giver mening

FREMMEDSPROG   3.-9. klasse
Vi har gjort det lettere for dig:  
Har du bog, har du web! 

GEOGRAFI, HISTORIE OG 
SAMFUNDSFAG      5.-9. klasse
topmaps – digitalt atlas og  
leksikon

DANSK                 Overbygning
Læs og skriv online

NATURFAG (vest)*  7.-9. klasse
Naturens forunderlige verden
– bog og it supplerer hinanden

NATURFAG (øst)*     3.-9. klasse
Sig’natur – dynamisk  
sammenspil mellem bog og it

FREMMEDSPROG  7.-9. klasse
Gekko og Onlineprøver – to 
digitale tilbud til engelsk, 
tysk og fransk

ALINEA AKADEMI
Skoleprocesser – vejen til  
udvikling af den digitale 
skole

DANSK                      Mellemtrin
Gøre digitale medier til en  
del af dansk

NATURFAG              4.-9. klasse
Elevlab – kæmpe digital  
resursebank

FREMMEDSPROG  4.-10. klasse
PS Praktisk Sprog og  
superreaders

ALINEA AKADEMI 
Skoleprocesser – vejen til  
udvikling af den digitale  
skole

* ØST: Vejle, Odense,  
   København og Vordingborg

   VEST: Esbjerg, Herning,  
   Århus og Ålborg

1 MORGEN 2 FORMIDDAG 3 EFTERMIDDAG

24/5 29/5 4/6 6/6 11/67/630-31/6 12/6

Alle dage er fra 8.30 til 14.30.

Se hele programmet på  

alinea.dk. Hurtig tilmelding 

tilrådes.

25. maj til 12. juni

GRATIS
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Kom til digitale  inspirationsdage
Odense · Herning · Vejle · Ålborg · København · Vordingborg · Esbjerg · Århus du sammensætter selv din inspirationsdag

– så er du sikker på at høre om netop de materialer, der er relevante for dig. Vælg én workshop fra hver 
af de tre grupper nedenfor – tre forskellige workshopper i alt. Du kan se hele programmet på alinea.dk.

Alinea sætter fokus på god digital læring i  
praksis – få overblik over de mange muligheder:

• Sammensæt dit eget inspirationsseminar
• Få masser af ideer og inspiration med hjem
• Skab fokus på kompetenceudvikling på din skole
• Få hjælp til at løse de tekniske udfordringer
• Netværk med både kolleger og redaktører.

Vil du være sikker på en plads,  
skal du tilmelde dig hurtigt.

Du tilmelder dig på alinea.dk.  
Du kan også skanne mobilkoden  
til højre, så kommer du direkte til  
tilmeldingsformularen.

tilmelding

DANSK                      Indskoling
3 nye online-programmer til 
indskolingen

MATEMATIK         Alle klassetrin
MaxiMat – når it giver mening

FREMMEDSPROG   3.-9. klasse
Vi har gjort det lettere for dig:  
Har du bog, har du web! 

GEOGRAFI, HISTORIE OG 
SAMFUNDSFAG      5.-9. klasse
topmaps – digitalt atlas og  
leksikon

DANSK                 Overbygning
Læs og skriv online

NATURFAG (vest)*  7.-9. klasse
Naturens forunderlige verden
– bog og it supplerer hinanden

NATURFAG (øst)*     3.-9. klasse
Sig’natur – dynamisk  
sammenspil mellem bog og it

FREMMEDSPROG  7.-9. klasse
Gekko og Onlineprøver – to 
digitale tilbud til engelsk, 
tysk og fransk

ALINEA AKADEMI
Skoleprocesser – vejen til  
udvikling af den digitale 
skole

DANSK                      Mellemtrin
Gøre digitale medier til en  
del af dansk

NATURFAG              4.-9. klasse
Elevlab – kæmpe digital  
resursebank

FREMMEDSPROG  4.-10. klasse
PS Praktisk Sprog og  
superreaders

ALINEA AKADEMI 
Skoleprocesser – vejen til  
udvikling af den digitale  
skole

* ØST: Vejle, Odense,  
   København og Vordingborg

   VEST: Esbjerg, Herning,  
   Århus og Ålborg

1 MORGEN 2 FORMIDDAG 3 EFTERMIDDAG

24/5 29/5 4/6 6/6 11/67/630-31/6 12/6

Alle dage er fra 8.30 til 14.30.

Se hele programmet på  

alinea.dk. Hurtig tilmelding 

tilrådes.

25. maj til 12. juni
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rapporteret

TeksT john villy olsen

Ro og læring 
kræver dirigent
God klasseledelse virker. Men lærerne savner et link mellem uddannelsens didaktik og 
praksis i skolen, viser ny undersøgelse.

Lærere ser primært klasseledelse som ad-
færdsledelse. 

Det viser en undersøgelse, som forlagschef 
for Dafolo, Peter Andersen, har gennem-

ført i forbindelse med sit kandidat-
speciale i pædagogisk sociologi, 

som handler om netop klasse- og 
læringsledelse.

Undersøgelsen består af 
otte kvalitative interview med 
lærere af begge køn, der er 
mellem 29 og 57 år, og som 

repræsenterer forskellige 
klassetrin og skoleformer.

»Jeg spurgte lærerne: Hvad for-
står du ved klasse- og læringsledelse? Og så 
talte de forståeligt nok meget om ro i klassen, 
og om hvordan man håndterer urolige elever, 
og hvilke forskellige regler og sanktionsmulig-
heder der er«, fortæller Peter Andersen.

»Læringsledelse – altså undervisning med 
klare mål og velvalgte undervisningsmeto-
der – nævnes også, men ikke i samme grad«, 
tilføjer han.

En god læringsledelse og velforberedt 
undervisning kan ellers forhindre, at mange – 
om end ikke alle – uroproblemer opstår, siger 
Peter Andersen.

Han kommer med et eksempel fra familie-
livet: »Når jeg kommer træt hjem fra arbejde 
og møder mine børn, der også er trætte efter 
skoledagen, kan konflikter nemt opstå, og 
jeg kan måske komme til at skælde ud. Men 
hvis jeg kører en tur omkring havnen først 
og tænker mig om og kommer ind ad døren 

med et smil og fortæller en god historie, går 
det bedre«.

På samme vis kan lærere foregribe pro-
blemer med en eller flere urolige elever ved 
hjælp af god planlægning, mener Peter An-
dersen, idet han dog skyndsomst tilføjer, at 
han ikke er så naiv, at han tror, at god under-
visningsledelse er et vidundermiddel, der kan 
løse adfærdsproblemer af enhver art.

Han har selv før været folkeskolelærer og 
ved udmærket, at der tit skal tages hurtige og 
svære beslutninger, når man står i klasseloka-
let en sur tirsdag morgen, og der er råben og 
skrigen, siger han.

lærere efterspørger uddannelse
Nemt er det ikke, for lærere føler sig ikke ud-
dannet specielt i klasse- og læringsledelse.

»Ingen af lærerne i undersøgelsen føler sig 
uddannelsesmæssigt klædt på til klasse- og 
læringsledelse«, fortæller Peter Andersen.

»De efterspørger konkrete metoder og tek-
nikker. De tror ikke på, at der findes én metode 
eller én opskrift, der virker på alt, men de føler 
ikke, at der er blevet introduceret nogle kon-
krete metoder, som de kan forholde sig til«.

»De siger, at de har lært rigtig meget di-
daktik på læreruddannelsen, men det har 
været meget teoretisk. Det er tydeligt, at der 
ikke er skabt et link mellem didaktikken og 
klasse- og læringsledelse. De efterspørger 
noget, der kører på det konkrete håndværk, 
som lærergerningen til syvende og sidst er«.

lærere er selvlærte klasseledere
Lærerne i undersøgelsen har imidlertid lært 
sig klasseledelse hen ad vejen i praksis. 

»På de yngste klassetrin er man for eksem-
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Uroundersøgelse satte  
klasseledelse på dagsordenen
læringsledelse, adfærdsledelse og klasseledelse er nye redska-
ber i lærerens værktøjskasse. Hvor kom de fra?

TeksT john villy olsen

Lærerens ledelse af eleverne i undervisningen 
er kommet højere og højere op på den pæda-
gogiske dagsorden, ikke kun i Danmark, men 
i mange lande. Årsagen er først og fremmest 
problemer med uro i klassen.

Men begreberne er ikke klare endnu, på-
peger Peter Andersen. Psykologiske og didak-
tiske kategorier bliver blandet sammen.

Adfærdsledelse er således en psykologisk 
kategori, mens læringsledelse er en didaktisk 
kategori.

Begrebet adfærdsledelse kom til Danmark 
fra USA for omkring ti år siden sammen med 
den såkaldte classroom management.

»Den konservative uddannelsesordfører 
Frank Dahlgaard havde i 1996 rejst en fore-
spørgselsdebat om uro i skolen i Folketinget, 
der førte til uroundersøgelsen foretaget af 
Niels Egelund og Kim Foss Hansen i 1997. Det 
var første gang, der offentligt blev talt om 
uroproblemer i skolerne i Danmark«, siger 
Peter Andersen.

En af følgerne af uroundersøgelsen var, at 
det nu også blev legitimt for lærere at tale om 
uroproblemer, tilføjer han.

»Før det var der ingen lærere, der turde 
fortælle, at de havde problemer med urolige 
elever. For opfattelsen var, at så måtte der 
være noget i vejen med lærerens undervis-
ning. Den var ikke motiverende nok«.

Men nu blev døren åbnet for klasseledelse, 
i første omgang mest som adfærdsledelse. 
Adfærdsledelsen skal dog suppleres af læ-
ringsledelsen, mener Peter Andersen. 

Han er lige begyndt på et ph.d.-projekt om 
netop læringsledelse.

»Jeg vil koncentrere mig om læringsledel-
se. Eller mere præcist: Undervisningsledelse. 
Lærerens ledelse af undervisningen«, siger 
Peter Andersen. 
jvo@dlf.org

pel meget en mor-type, siger lærerne. Det 
opdragelsesmæssige fylder meget dér. Jo læn-
gere op man kommer i klasserne, jo mere kan 
man løsne lidt op for disciplinen, og der kan 
komme mere fokus på læringsledelsen«, siger 
Peter Andersen.

Lærerne peger også på specielle situatio-
ner, hvor deres ledelse af klassen bliver udfor-
dret i særlig grad. For eksempel når eleverne 
skal skifte lokale.

»Det at skifte lokale sætter en helt ny ramme 
for læringen, siger lærerne. Man kan godt have 
aftalt nogle få, enkle, håndterbare regler nede 
i klassen, men det, at man fysisk skifter rum, 
gør, at man så skal have repeteret reglerne, eller 
måske skal der nogle helt nye regler til«.

Tilsvarende med aktivitetsskift: »Der op-
står tit uro, når man skifter aktivitet, og fo-
kusset på læringen kan gå tabt. Derfor er det 
vigtigt at planlægge aktivitetsskift så godt som 
muligt på forhånd«.

særproblem: praktisk-musiske fag 
»De oplever, at der stilles større krav til 
klasse- og læringsledelse i de praktisk-musiske 
fag. Det skyldes nok, at der er færre timer, og 
at der lægges op til kreativitet. Der er større 
frihed til eleverne. Og den frihed kræver 
mere rammesætning«.

Undersøgelsen viser, at skoleledelsen 
typisk ikke har sat klasseledelse på dagsorde-
nen, selv om mange lærere, især nyuddan-
nede, kan have store vanskeligheder med at 
lede klassen.

»Skoleledelsen griber som regel først ind, 
når der er et stort problem med en konkret 
elev, som skal løses på den ene eller anden 
måde. Det er overraskende, når så mange 
lærere har problemer med klasseledelse i 
dagligdagen«.

Han anbefaler, at team og skoleledelser 
gør klasseledelse til et fælles tema, så det ikke 
er den enkelte lærer, der står alene med sine 
problemer med urolige elever. Lærere og 
ledere kan i fællesskab udarbejde analyser af 
uroproblemer og strategier for god klassele-
delse, mener Peter Andersen. 
jvo@dlf.org

Klasseledelse er en fælles betegnelse for:

1)  Adfærdsledelse – ledelse af elevernes adfærd: Hvor-
dan intervenerer man, når konflikter og uro opstår? 
Hvordan undgår man, at uro og konflikter overhove-
det opstår?

2)  Læringsledelse – ledelse af elevernes læring: Hvor-
dan kan man gennem mål, metoder, evaluering og 
feedback lede elevens faglige læring i den rigtige 
retning?

Som ny overordnet betegnelse i stedet for klasseledelse 
foreslår Peter Andersen undervisningsledelse. »Moderne 
undervisning foregår jo ikke kun i klassen, men også i 
grupper, værksteder og projekter«, siger han.

om klasseledelse

Ekstra:
Læs konklusionen på Peter Andersens  
speciale på folkeskolen.dk 
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Kan den spises?
Gode historier Fra Natur Til Teknik er 
et materiale til faglig læsning i natur/
teknik.

‘Naturen er et spisekammer’ er historier 
om mad der findes i naturen suppleret 
med fakta og opskrifter.

Eleverne får præsenteret en læsesti, der 
hjælper dem med læse og forstå tekst, 
tegninger, fotos, figurer, faktabokse og 
kort.
 
Gode historier knytter sig til Fra natur 
til Teknik, men kan bruges uafhængig 
af system.

Andre gode historier på vej:  
På tur med trækfugle

NYHED

Natur/teknik · 3.-4. kl.

rapporteret

TeksT john villy olsen

Hvad er god klasse- og læringsledelse? 
Forlagschef og forhenværende lærer Peter 
Andersen, der har skrevet kandidatspeciale 
om netop klasseledelse, har nogle bud. Men 
først en indledningsbøn: 

»I Danmark danner vi eleverne med og til 
demokrati, så målet helliger ikke midlet, når 
vi skal skaffe ro i klassen i Danmark. I nogle 
lande må man godt afstraffe eleverne fysisk, 
og det skaber ofte umiddelbar ro i klassen i 
form af frygt«, siger Peter Andersen.

»Men det må vi heldigvis ikke i Danmark. 
Vi er forpligtet på, at vi skal arbejde demokra-
tisk i skolen, så det er ikke ligegyldigt, hvilke 
midler vi bruger«.

»Det betyder, at klasseledelse ikke er noget, 
læreren bare kan udøve på eleverne. Han skal 
gøre det sammen med eleverne. I det omfang 
det kan lade sig gøre, skal han altså inddrage 
elever, så de får medbestemmelse på klassele-
delsen og er med til at lede klassen«.  
jvo@dlf.org

•  Forstyrrelsesprævention – forbered lektionen på en 
måde, så der opstår færrest mulige forstyrrelser. Sørg 
for eksempel for, at kopieringer er foretaget på for-
hånd, at gruppedannelsen er sket, at bordopstillin-
gerne er, som de skal være. Man kan ikke planlægge 
sig ud af alt, men man kan bedre klare de situations-
afhængige problemer, der altid opstår i undervisning, 
når man har tænkt de organisatoriske og praktiske 
forhold igennem på forhånd.

•  Skab god trivsel i klassen og et positivt læringsmiljø, 
hvor der er plads til at begå fejl, og hvor fejl ses som 
en mulighed for øget læring.

•  Tydeliggør dagens program for eleverne – hvad skal 
vi lave, hvad er målene, hvad skal vi lære?

•  Gør det klart for eleverne, at de har én rolle, når de 
modtager tavleundervisning, og en anden rolle, når de 
deltager i gruppearbejde.

•  Lav glidende, naturlige overgange fra en aktivitet til 
en anden – hav for eksempel en plan for, hvordan 
man går ned på biblioteket fra klassen, hvordan man 
gebærder sig nede på biblioteket, og hvordan man 
går tilbage igen.

•  Tydelig struktur i lektioner – fælles start, løbende 
opsamlinger og fælles afslutning, hvor der bliver 
samlet op på, hvad der skete i den her time, hvad der 
skete i sidste time, og hvad der skal ske i næste time, 
så eleverne kan se en rød tråd.

•  Læreren bør være i klassen, før timen begynder.

•  Tilpas variation af undervisningen, ikke for meget, 
ikke for lidt.

•  Læreren giver løbende feedback på elevernes læring, 
og eleverne giver løbende feedback på lærerens un-
dervisning.

•  Og alfa og omega – læreren er den altafgørende ram-
mesætter for elevernes læring, uanset om det er so-
cial læring eller faglig læring.

Gode råd:

sådan bliver du god til at  
lede din klasse
lærerne i danske skoler er forpligtet på at lede klassen på 
demokratisk vis.

38-årige Peter Andersen er 
forlagschef på Dafolo. Han er 
tidligere folkeskolelærer og nyud-
dannet cand.pæd.soc. fra Aarhus 
Universitet med speciale i klasse- 
og læringsledelse. Gik 1. januar 
i gang med et ph.d.-projekt om 
læreres ledelse af undervisning.
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ALLE DINE 
FORSIKRINGSBEHOV 
SAMLET I EN APP!

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

Kære medlem
Vi har lavet en app til dig, så du nu kan have LB med dig i lommen døgnet rundt og verden rundt.

Adgang til Mit LB. Med den nye LB App kan 
du bl.a. få adgang til “Mit LB”, hvor du nemt og 
hurtigt kan danne dig et overblik over dine for-
sikringer, skadehistorik og justere på forsikringen, 
så den dækker dine behov.

Hjælp til rejsen. Vi er også med dig, når du 
rejser, og har gode råd og vejledning til, hvad 
du skal gøre, hvis du f.eks. bliver syg, mister din 
bagage eller bliver udsat for tyveri.

Download app’en. App’en er udviklet til både 
Apple og Android telefoner. Du kan hente den 
ved at scanne QR koden, eller ved at downloade 
den fra App Store eller Android Market.

Læs mere om app’en og dens fordele på 
www.lb.dk/app
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ny viden

Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   John Villy olsen / jvo@dlf.org  /  esben Christensen / esc@dlf.org

xxx,-Spar xxx,-

LIC Netshop
www.lic-netshop.dk

Varehuse
Herlev · Turbinevej 9 · herlev@lic.dk
Aarhus, Skejby · Jens Olsens Vej 9 · aarhus@lic.dk
www.lic.dk · Tlf. 4485 4600

Lyptus trolley
4 hjul
Vælg mellem antracitgrå 
eller blå
Før op til 1.049,-

Tilbuddene gælder frem til 2. maj eller så længe lager haves.
(Folkeskolen 16/2012)

499,-
Kabinetrolly, 54 cm

799,-Spar 100,-

66 cm

899,-Spar 150,-

77 cm

Hvis lærerne får indblik i, hvordan hjernen husker, kan de målrette undervisnin-
gen. Hukommelsesforskning kan i fremtiden få stor indflydelse på undervisning 
og pædagogik. Det er temaet for en konference, som Professionshøjskolen UCC 
stod i spidsen for den 29. marts. Blandt andet blev arbejdshukommelsen kig-
get efter i sømmene. Arbejdshukommelsen er i spil, når vi tænker os om, repe-
terer, fordyber os og stiller spørgsmål. Læring handler om at fastholde og bear-
bejde viden i arbejdshukommelsen, før den bliver lagret i langtidshukommelsen.

»Vi ved mere og mere om, hvordan hjernen fungerer, og i de senere år er der 
kommet bedre målemetoder og større fokus på sammenhængen mellem hjer-
nen og læring. Arbejdshukommelsen blev først ’opfundet’ af forskerne i 1974, 
og i Danmark har vi ikke været de hurtigste til at tage den nye viden til os. Men 
der er en stigende bevidsthed om, at pædagoger, lærere og psykologer kan 
arbejde meget mere fokuseret, hvis de ved, hvordan hjernen tilegner sig og hu-
sker viden«, siger psykolog og lektor på UCC Michael Wahl Andersen. 

Ny hjerneforskning  
skal løfte læring

»Dannelsens veje« 
er nået til nutiden
Over tre bind har tidligere lærer 
og seminarieunderviser Bent 
Nabe-Nielsen undersøgt dan-
nelsens idehistorie, og projek-
tet er nu nået i mål med for-
fatterens datter Louise Nabe-
Nielsen som medforfatter. Det 
tredje og afsluttende bind, der 
har undertitlen »Eksistens og 
modernitet«, drejer sig om dan-
nelsestænkningen efter mo-
dernitetens gennembrud i løbet 
af 1800-tallet. Bogen er opdelt 
i tre kategorier:
• Dannelsens relation til de 

naturvidenskabelige strøm-
ninger i 1900-tallet, især med fokus på evolutionsteori og 
psykoanalyse.

• Dannelsen i relation til politisk tænkning i nyere tid, hvor 
kritisk teori og pragmatisme har haft stor indflydelse.

• Nutidens fænomenologiske og hermeneutiske retninger.
Med dette tredje og afsluttende bind er dannelseshistorien 
nu over 1.000 sider fulgt fra oldtiden til i dag.

Ill
us

tra
tio

n:
 Is

to
ck

Læs Folkeskolens anmeldelse af 
»Dannelsens veje III« på folkeskolen.dk
à  folkeskolen.dk 
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Ved Lise Frank/lif@dlf.org

Klassesæt 
Bestående af 

25 elevbøger + 
lærerintroduktion 

med opgaveforslag
Kun 2.000 kr.

Pris er ex. moms 
 og forsendelse

KREATIV ENGELSKUNDERVISNING
Lær om Danmarks turistattraktioner på engelsk
Eddie the Sea Dragon er et flot illustreret projektorienteret materiale 
til engelskundervisningen på mellemtrinet. Bogens gennemgående 
figur havdragen Eddie tager eleverne med på tur for at se nærmere på 
nogle af Danmarks største turistattraktioner. Undervejs kan eleverne 
arbejde med bogens mange opgaveforslag. 

Uddrag af lektørudtalelse
”Med en samlet beskrivelse af en del af Danmarks børnevenlige 
attrak  tioner udfylder bogen et hul i bogbestanden”
Ulla Møller

Dansk udgave
Bogen findes i en tilsvarende udgave på dansk også med opgave 
forslag. Et fint pust til historie & N/T eller inspiration til lejerskolen.

Lær om Danmarks turistattraktioner på engelsk
Eddie the Sea Dragon er et flot illustreret projektorienteret materiale
til engelskundervisningen på mellemtrinet. Bogens gennemgående
figur havdragen Eddie tager eleverne med på tur for at se nærmere på
nogle af Danmarks største turistattraktioner. Undervejs kan eleverne 

Forlaget Kreaps  ·  Skodsborgvej 238  ·  2850 Nærum  ·  30 59 99 50  ·  www.ForlagetKreaps.dk  ·  hkay@kreaps.dk

Anerkendende 
pædagogik  
i praksis
Krap (Kognitiv, resursefokuseret og anerkendende 
pædagogik) hedder en tilgang til anerkendende 
pædagogik. Nu får den en mere praksisnær makker. 
Nemlig »Krap – fortællinger fra praksis«. Bogen vil 
over 19 kapitler formidle eksempler med blandt an-
det fokus på forandringsprocesser. Krap kan blandt 
andet hjælpe på inklusionsarbejdet.

Mange elever er heldigvis ivri-
ge efter at lære nyt. Men ind-
imellem lidt for ivrige, mener 
autoriseret psykolog, sexolog 
og samlivsterapeut Hanne 
Pedersen. De senere år har 
otte-ti forskellige elevgrupper 
fra folkeskolen henvendt sig 
med en lang række spørgs-
mål, som de forventer, at 
»hun lige besvarer skriftligt«.     

 »Jeg har altid sat en ære 
i at besvare spørgsmål fra 
elever, som laver opgaver 
inden for mit område. Men 
nogle elever kunne godt være 
bedre forberedt og kunne 
eksempelvis godt selv tjekke 
statistikker og definitioner på 
forhånd«, lyder det fra Hanne 
Pedersen, der opfordrer til, 
at eleverne i stedet stiller 
undrende spørgsmål til ting, 
de ikke forstår. Hun beder i 
samme åndedrag: 

»Kære lærere – vil I ikke 
godt lære jeres elever at re-
spektere andres tid«. 

jeg har altid sat en ære i 
at besvare spørgsmål fra 
elever, som laver opgaver 
inden for mit område. 
Men nogle elever kunne 
godt være bedre forbe-
redt og kunne eksem-
pelvis godt selv tjekke 
statistikker og definitio-
ner på forhånd.
Hanne Pedersen

Hjælp – forberedelse efterlyses

à  
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Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning  · Tlf 97 12 84 33 · forlag@spf-herning.dk · www.spf-herning.dk

Du kan læse meget mere om materialerne på www.spf-herning.Dk  ·  Vi senDer gerne til gennemsyn  ·  priser excl moms

Dyskalkuli & 
matematik
Håndbog med fokus 
på børn og unges 
specifikke vanskelig
heder med matema
tiske kompetencer.
kr 224,

Nu får jeg det til
Om tilpasset læring 
i matematik der gør 
skolegangen bedre 
for elever med mate
matikvanskeligheder. 
kr 125,

Når tal gi’r kaos
Mange elever 
oplever at tal giver 
kaos. Bogen belyser 
problemstillinger ud 
fra en specialpæda
gogisk vinkel.
kr 220,

Matematikvanskeligheder – og hvad så?
fagbøger med fokus på kendetegn, forskning, udredning, test, tiltag, motivation, mestring,  
praktiske anvisninger og meget mere. Danske udgaver.

 

 

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Tysk  ·  6.-10. klasse

I Der Sprung! indledes alle kapitler med en klar 
målbeskrivelse som udgangspunkt for elevernes 
individuelle målsætninger og afsluttes med 
refleksion og portfolioarbejde som dokumentation 
for det lærte.
 
Der Sprung! – helt enkelt

Klare målangivelser, 

fastholdelse af målene, 

evaluering og en tydelig 

struktur.
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Cooperative Learning 
sørger for masser af 
taletid til den enkelte.
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Ved Lise Frank/lif@dlf.org

Ansøgningsfrist: 7. maj 2012.

Ansøgningsfrist: 7. maj 2012.

Søg Ingefred juul Andersens legat
Er du ernærings- og husholdningsøkonom eller 
professionsbachelor i ernæring og sundhed, kan 
du nu søge Ingefred Juul Andersens legat. 

Legatet giver støtte til efter- og videreud-
dannelse, studierejser, trykning af publikationer, 
udviklings- og forskningsprojekter og konferen-
cer. Kun ansøgere, der er medlem af DLF, kan 
komme i betragtning. Studerende kan ikke søge. 
For mere information kontakt Ulla Maria Morten-
sen på telefon 33 69 63 03. Ansøgning sendes 
til Else Lücking, Østervej 2A, 4700 Næstved. 
Elektronisk ansøgning sendes til else@lucking.
dk. Brug ansøgningsskemaet fra www.dlf.org, 
klik på »Medlemsfordele«. 

Legatet giver støtte til videreuddannelse eller 
studierejse med formål inden for husgerning. 

Nærmere oplysninger fås hos sekretær Else 
Lücking, telefon 24 82 69 49. 

Ansøgning sendes til Else Lücking, Østervej 
2A, 4700 Næstved. Elektronisk ansøgning sen-
des til else@lucking.dk. Brug ansøgningsskema-
et fra www.dlf.org, klik på »Medlemsfordele«. 

Søg husholdningslærer johanne 
Kirstine Sørensens legat 

Kan man godt søge asyl, når 
man endnu ikke er fyldt 18? Og 
hvad er forskellen på en flygt-
ning og en indvandrer? 

Det er nogle af de spørgsmål, 
du og dine elever kan få svar 
på, hvis I inviterer Dansk Flygt-
ningehjælps DFUNK Outreach-
gruppe ind i klasselokalet.

En gruppe unge frivillige, der 
er uddannet til at formidle viden 
og skabe debat om flygtninge- 
og integrationspolitiske spørgs-
mål, besøger for tiden folkesko-
ler i hele landet for at fortælle 
om og debattere flygtninges 
vilkår i Danmark. 

En pige i 9. klasse på Rudolf 
Steiner-Skolen i Aarhus udtrykte 
efter besøg fra gruppen stor be-
gejstring:

 »Jeg fik meget ud af det, 
blandt andet ved jeg nu, at det 
tager meget lang tid, fra man 
flygter, til man får statsborger-
skab i Danmark. Der er mange 
krav, man skal opfylde, før det 
kan lade sig gøre«, sagde hun.

Læs mere på www.dfunk.dk 
under aktiviteter eller send en 
mail til dfunk@drc.dk 

Sæt flygtninge på skoleskemaet
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Forårets store
aktivitetskonkurrence

Pisa til Firenze på 60 dage!
26. april — 25. juni

Inviterer dine medarbejdere med på en 
frisk, sjov og engagerende aktivitets-
konkurrense. Alle kan være med, uanset 
fysisk form! Indtast dine daglige aktivitet 
og gå fra Pisa til Firenze på 60 dage! Få 
dine medarbejdere med — konkurrer mod 
virksomheder fra hele landet!

Pris kun kr. 290,- pr. deltager inkl. skridt-
tæller. Prisen er ekskl. moms. Tilmeld jer 
på: www.friskop.dk/foraar2012, eller tlf: 
96 20 00 28.

SKAB AKTIVITET OG SAMMENHOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN!

Skandinaviens

største arrangør af

aktivitetskampagner

Friskere og gladere medarbejdere

PISA FIRENZE

Massa La Spezia Parma Modena ForliBologna

Tilmelding:

www.friskop.dk/foraar2012
Tilmeld jer før 24. april, så får I materiale i tide!

96 20 00 28.

Se mere på www.friskop.dk

Friskop.dk • Hjørringvej 180a • 9900 Frederikshavn • Telefon 96 20 00 28 • E-mail: info@friskop.dk
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Talehørelærerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 
har været på institutionsbesøg i Italien. Besøget 
havde fokus på skriftsprogsudviklingen i børne-
haveskolerne.

I Italien findes der ingen specialinstitutioner, 
-skoler eller -grupper. Alle børn er inkluderet i »al-
mensystemet«. Handicappede børn bliver efter 
særlige principper vurderet, certificeret og inklu-
deret i en given institution/skole med fornøden 
støtte. Forskelligheden bliver en styrke, og norma-
litetsbegrebet svækkes. Der foretages en revurde-
ring på hvert »certifikatbarn« to gange årligt, hvor 
støttelæreren, talehørelæreren, forældrene og en 
neuropædiater lægger en fremadrettet plan.

De første indtryk, der møder én ved be-
søg i de to børnehaveskoler, er ro, for-
dybelse, æstetik og dokumentation. 
Begge børnehaveskolerne er på 
over 100 børn. Der er helt roligt. 
Alle børn er i gang med at udfor-
ske, undersøge, afprøve, eksperi-
mentere, producere og så videre. 
De voksne er rundt om børnene – 
hjælper og kommer med ideer, guider 
med videre. I en af børnehaveskolerne 
træder man ind i en æstetisk smuk indgangshal 
med børneproducerede »uroer« af genbrugsma-
terialer hængende fra loftet. 

Hverdagen i børnehaveskolerne
Begge børnehaveskoler har navne, der appellerer 

til uopdyrkede sider, Fantasiens Have og Det 
Azurblå Træ. Børnehaveskolerne vægter værdien 
i opdragelse, børns erfaringer med videre. De 
sætter børnenes udvikling i fokus gennem deres 
relationer med voksne, og de skaber mulighe-
der for, at børnene får erfaringer. Man vægter 
at skabe et miljø, hvor teorier og en nuanceret 
praksis bliver bøjet mod hinanden i et pædago-
gisk forløb, hvor alle børnene yder deres bidrag. 
Den praktiske pædagogik tager udgangspunkt i 
Gardner, Bruner og Vygotsky.

Børns potentialer skal vækkes/findes via for-
skellige veje med forskellige virkemidler (Gard-
ners intelligenser blandt andet). Børnene får 
erfaringer ved at få vakt deres nysgerrighed, ved 
at opstille problemer, de skal løse, ved at reflek-
tere over dem og ved at samarbejde. Temaerne/
emnerne, som børnene beskæftiger sig med, fin-

des, enten ved at børnene foreslår dem, el-
ler at læreren foreslår dem. Temaerne 

udfolder sig i dialog mellem børn og 
voksne, hvor de sammen forholder 
sig nysgerrige og udforskende til 
emnet. Et tema kan vare et år, 
eller lige så lang tid børnene er 
interesserede i og kan udforske 

emnet. I bekendtgørelsen for læ-
seplaner understreges vigtigheden 

af og respekten for den lærende persons 
særpræg og individuelle udviklingsforløb.

Aktiviteterne foregår i smågrupper. Mens en 
gruppe arbejder med en lærer, laver resten af 
»stue«gruppen mere selvstyrende aktiviteter 
med en anden lærer. Børnene følger egne inter-
esser, og de arbejder i værkstedsmiljøer med 

materialer, der er med til at stimulere tænknin-
gen. I gruppeaktiviteterne lærer børnene forskel-
lige værdier: samarbejde, respekt for andre, soli-
daritet, hjælpsomhed og at få en kritisk holdning. 
Efter hvert længerevarende projekt evaluerer 
børnehaveskolelæreren forløbet med hvert enkelt 
barn for at finde dets aktuelle udviklingstrin og 
sammen planlægge fremtidige tiltag.

Børnehaveskoledagen indledes med en sam-
ling, hvor man fører kalender over, hvem der er til 
stede, og man taler om dagens program.

Alle klasser/grupper er aldersopdelt, og ka-
lenderne er tilpasset børnenes udvikling. For 
eksempel bliver de fem-seksårige præsenteret 
for en månedskalender, hvorimod de tre-fireårige 
får fremlagt en uge ad gangen. Børnene laver på 
skift dagens billede med tekst. Billederne samles 
ved månedens slutning til en bog, så man kan 
huske og få et indtryk af, hvad der er sket i ek-
sempelvis april.  

»Børnehaveskole« med plads til alle
Talehørelærerne i Lyngby-Taarbæk har besøgt Reggio Emilia-provinsen i Italien, hvor der 
ikke findes specialskoler. Forskelligheden er en styrke, og normalitetsbegrebet svækkes.

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Der er ikke noget legetøj i børnehave-
skolen, men hyldevis af materialer til 
fantasi, sansning og refleksion.

Der er ikke noget legetøj i børnehave-

ikke findes specialskoler. Forskelligheden er en styrke, og normalitetsbegrebet svækkes.ikke findes specialskoler. Forskelligheden er en styrke, og normalitetsbegrebet svækkes.

Forårets store
aktivitetskonkurrence

Pisa til Firenze på 60 dage!
26. april — 25. juni

Inviterer dine medarbejdere med på en 
frisk, sjov og engagerende aktivitets-
konkurrense. Alle kan være med, uanset 
fysisk form! Indtast dine daglige aktivitet 
og gå fra Pisa til Firenze på 60 dage! Få 
dine medarbejdere med — konkurrer mod 
virksomheder fra hele landet!

Pris kun kr. 290,- pr. deltager inkl. skridt-
tæller. Prisen er ekskl. moms. Tilmeld jer 
på: www.friskop.dk/foraar2012, eller tlf: 
96 20 00 28.

SKAB AKTIVITET OG SAMMENHOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN!

Skandinaviens

største arrangør af

aktivitetskampagner

Friskere og gladere medarbejdere

PISA FIRENZE

Massa La Spezia Parma Modena ForliBologna

Tilmelding:

www.friskop.dk/foraar2012
Tilmeld jer før 24. april, så får I materiale i tide!

Se mere på www.friskop.dk

Friskop.dk • Hjørringvej 180a • 9900 Frederikshavn • Telefon 96 20 00 28 • E-mail: info@friskop.dk

I Italien skal alle være i et uddannelsesforløb, fra de 
er seks til 18 år. Børn mellem tre og seks år får til-
bud om at gå i børnehaveskole (scuola materna), og 
næsten alle forældre tager imod dette tilbud. Bør-
nehaveskolen tager udgangspunkt i den vejledende 
læseplan, som beskriver seks områder inspireret af 
Gardner:
1 Krop og bevægelse
2 Sprog
3 Logik/matematik
4 Tid og natur
5 Kunstnerisk udtryk/musik/billede
6 En selv og de andre.

Børnehaveskole:

TEKST 
Kaj Floman, lene almose HauBerg, 
DorTe scHlør og jyTTe scHmiDT 
TALEHørELærErE, LynGBy-TAArBæK

Følg det faglige netværk  
Specialpædagogik på:

à  
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læserrejse

Sommer i Ladakh 
– eventyrlig rundrejse 
på Verdens Tag
Farvestrålende bedeflag, brusende 
smeltevandsfloder og forrevne 
klippelandskaber. Den indiske del 
af Himalaya. 11 dage med Indien-
ekspert Rikke Former, arkæolog og 
cand.mag. i sydasienstudier. 

	 Læs:		Udførligt dag til dag-
program over rejsen på 
folkeskolen.dk

DLF
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Du skal være opmærksom på, at foreningen ikke bevilger kontingentnedsættelse eller 
-fritagelse med tilbagevirkende kraft.

Orlov
Hvis du har orlov uden løn, kan du søge om kontingentfritagelse. 
Modtager du dagpenge under din orlov, bevilges du kontingentnedsættelse med 50 %.

Er du bevilget orlov til børnepasning eller uddannelse, kan du opnå kontingentned-
sættelse med 50 %. Hvis du har barselsorlov og modtager dagpenge, kan du ligeledes 
opnå kontingentnedsættelse med 50 %. Du kan ikke få kontingentnedsættelse, hvis 
du modtager fuld løn under din barsel.

Ledighed
Er du ledig og modtager dagpenge eller kontanthjælp, kan du få kontingentnedsæt-
telse med 50 % fra ansøgningstidspunktet.

Læs mere på www.dlf.org – Medlem og Kontingent. 

Andre forhold
Modtager du uddannelsesydelse, uddannelsesgodtgørelse eller overgangsydelse, kan 

du opnå kontingentnedsættelse med 50 %.

Du kan også få kontingentnedsættelse med 50 %, hvis du er i jobtræning. 
Der bevilges efter samme retningslinjer som ved ledighed.

Nyuddannede lærere
Som nyuddannet lærer fritages du automatisk for kontingentbetaling de første 3 
måneder efter afsluttet uddannelse. Du skal selv sørge for at give foreningen besked 
om din dimission. Dette kan ske ved, at du udfylder en dimittendblanket, som du vil få 
tilsendt forud for dimissionen. For dimittender, der ikke umiddelbart finder ansættelse 
inden for foreningens organisationsområde, gælder desuden, at der automatisk be- 
vilges kontingentnedsættelse efter udløbet af de første 3 måneder efter uddannelsens 
afslutning, hvor der er fuld kontingentfrihed.

Ansøgning:
Skriftlig ansøgning sendes til: 

dlf@dlf.org eller

Danmarks Lærerforening
Vandkunsten 12
1467 København K

Kontingentnedsættelse eller –fritagelse
Hvis du har orlov eller er ledig og modtager dagpenge mv., kan du i visse situationer opnå kontingentnedsættelse eller 
-fritagelse. Dette kan ske efter en ansøgning, der sendes til foreningen, fra det enkelte medlem.

Når du går på pension eller efterløn
Du skal huske at give din lokale kreds eller Danmarks Lærerforening besked, 
når du går på pension eller efterløn. Du overflyttes til fraktion 4 (pensionerede 
medlemmer), og som pensionist betaler du et lavere kontingent.

Højt oppe i Himalaya ligger det gamle konge-
rige ladakh, også kaldet lille Tibet på grund af 
dets stærke tibetanske kultur og farverige bud-
dhisme. Vi besøger ladakh i den korte sommer, 
hvor landsbyerne summer af liv, og hvor vinte-
rens snedækkede landskaber er forvandlet til 
saftige græsgange og nøgne klippesider. Vi går 
på opdagelse 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 ople-
ver, hvordan skolegangen foregår i de afsideslig-
gende 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 an-
det i en ældgammel himalayakultur med åndetro 
og særegne traditioner og skikke.

Vi slutter rejsen af med at besøge verdensbe-
rømte Taj Mahal.

Afrejse og pris:
■ Afrejse: Den 12.-22. juli 2012. 
■ Pris per person: 12.990 kroner. lille gruppe 
- maksimalt 22 deltagere.
■ Med i prisen: Prisen inkluderer blandt andet: 
fly og al transport, helpension, alle udflugter, 
drikkepenge.
■ Information og bestilling:
Tilmelding: Via www.karavane-rejser.dk eller 
mail: info@karavanerejser.dk eller telefon  
40 62 83 47 og 24 45 71 69.
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Hvem rækker aldrig 
hånden op i klassen?

PRØV EN EFTERSKOLE FOR ORDBLINDE
Ordblindeefterskolerne optager udelukkende 
elever med læse- og skrivevanskeligheder. 
Skolernes lærere er specialuddannede, og deres 
undervisningsform og tid til den enkelte elev er 
en afgørende forskel fra det skoleliv, eleverne 
kender fra den almindelige grundskole.

Ordblindeefterskolerne styrker ikke alene 
elevernes læse- og skrivefærdigheder – en 
betydelig sidegevinst er nemlig, at de unge 
oplever en øget selvværdsfølelse. At have et 
godt selvværd er vigtigt i alle livets aspekter. 

I forhold til elevernes  læsning, stavning og 
indlæring betyder det, at flere får mod på 
senere hen at tage en videregående uddannelse.

Endelig er fællesskabet på ordblindeefter-
skolerne stærkt. Dels fordi eleverne måske for 
første gang oplever at være blandt ligestillede 
– dels naturligvis fordi et hvilket som helst 
efterskoleophold er noget ganske unikt.

Besøg vores hjemmeside, og få mere at vide om 
Danmarks 21 ordblindeefterskoler allerede i dag.

Ordblindhed har intet med hverken dårlig begavelse, dovenskab 
eller skole-umodenhed at gøre. Det kan være medfødt eller betinget 
af sociale omstændigheder – og med den rigtige målrettede indsats 
kan den enkeltes læse- og skrivevanskeligheder afhjælpes markant.

O R D B L I N D E E F T E R S K O L E R N E . D K
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Flere  
anmeldelser 
på nettet

På folkeskolen.dk 
kommer der hele 
tiden nye anmel-
delser af under-
visningsmateriale 
og litteratur om 
pædagogik. Lige nu 
kan du for eksempel 
læse en anmeldelse 
af de amerikanske 
børnebogsklassi-
kere om Hr. Mand 
og Lille Frøken, som 
ifølge anmelderen 
er helt fænomenale 
til indskolingen. 

Få anmeldel-
ser direkte i 
din mailboks

Du kan også få et 
dagligt eller ugent-
ligt nyhedsbrev 
med anmeldelser 
af materialer til dit 
fagområde. Gå til 
folkeskolen.dk og 
opret dig som bru-
ger. Så kan du sam-
tidig tilmelde dig 
vores mailservice.

Film i historieundervis-
ningen
Historielærere, som har lyst til at bruge 
aktuelle film i undervisningen, har gode 
muligheder lige nu. Både Det Danske 
Filminstitut og Grasten Film har udar-
bejdet undervisningsmateriale til filmen 
»Hvidsten Gruppen« om den danske 
modstandskamp.

Forfatterskole for børn
Går den nye Morten Bødker eller Josefine 
Ottesen i din klasse? Så kan du opfordre 
dem til at søge ind på Brønderslev For-
fatterskoles kurser for børn. Her bliver 
udvalgte unge undervist af professionelle 
forfattere og får deres tekster udgivet 
som bog. Som noget nyt i år har skolen 
også et kursus i Poetry Slam og Spoken 
Word.

Men skynd dig. Ansøgningsfristen 
er allerede den 21. april. Læs mere på 
broenderslev-forfatterskole.dk

Anmeldelserne afspejler 
anmeldernes personlige og 
faglige mening og er ikke 
udtryk for redaktionens 
holdninger.

Læs mere på: 
broenderslev-forfatterskole.dk

Begge dele er gratis og kan findes på 
henholdsvis hvidstenfilm.dk og dfi.dk

En støtte til 
den svære 
skolestart
Et skridt ad gangen 

•  kirsten Mørk Mølvang 
•  247, 50  kroner 
•  special-pædagogisk forlag 
 
 
 
 
 
 

n  Børnehaveklasse, skolestart 
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Illustration: Pernille M
ühlbach

○   AnmEldt AF: PIa WeIse Pedersen  

»Et skridt ad gangen« er et lille hæfte på 20 
sider og en cd med seks temaer for børneha-
veklasse, 1. klasse og 2. klasse. Det omhandler 
den nye adfærd, der forventes af eleverne, når de 
starter i skole. 

»Et skridt ad gangen« tjener som god inspi-
ration til samtaler med klassen om de pågæl-
dende emner og er et opdragende forsøg på at 
bevidstgøre eleverne gennem spørgsmål. Mate-
rialet er meget overskueligt, og det kræver ikke 
meget tid at få et overblik over temaerne. Det er 
lige til at gå til.

Temaerne for børnehaveklassen er: »At sidde 
på en stol«, »Tale pænt til hinanden«, »Fælles-
skab«, »At være lille i den store skolegård« og 
»At passe sin sengetid«. For 1. klasse er tema-
erne: »At møde til tiden«, »At være sej og føle sig 
stor«, »Kælenavne«, »Læsning«, »Renlighed« og 

»Trafik«. For 2. klasse handler temaerne om: »At 
huske sit tøj og sko til idræt«, »At pakke skole-
taske«, »At passe på ting«, »Lektier« og »Om at 
låne bøger«.

Materialet ligger i en lille plastikmappe. Cd’en 
har 18 forskellige mapper, der hver især indehol-
der tre pdf-filer med læsetekster, arbejdsspørgs-
mål og forældrebrev til hvert trin. Alle tekster er 
korte og beregnet til oplæsning og diskussion i 
klassen eller på forældremøder.

Jeg bryder mig ikke om at få serveret alting. 
Jeg kan godt selv skrive mine breve til forældre-
ne og tale med min klasse i de sammenhænge, 
problemerne opstår. Jeg vil ikke lade mig styre af 
andres gode ideer. Nogle gange virker den slags 
materiale, som om vi ikke kan finde ud af noget 
selv. Men forfatteren Kirsten Mørk Mølvang har 
fingeren på pulsen og ved godt, hvor vi kan gøre 
det bedre. 

Klasseledelse
– mere end disciplinering

○   AnmEldt AF: louIse naBe-nIelsen 

»Klasseledelse og fag« lægger op til diskus-
sion af undervisningens organisering, synet på 
eleven og ikke mindst lærerens rolle i den sam-
menhæng.

Antologien tager afsæt i nogle almendidakti-
ske perspektiver på klasseledelse, hvorefter den 
fører over i en række fagdidaktiske overvejelser 
med fokus på eksempelvis danskfagets mulig-
heder for blandt andet perspektivudveksling. 
Fælles for de mange forskellige tilgange til klas-
seledelse og dets implikationer er forfatternes 
brug af eksempler fra praksis. Denne tilgang gør 
antologien let tilgængelig, uden at den mister de 
mere generelle perspektiver og aspekter.

Begrebet klasseledelse bliver udvidet, så det 
ikke kun betegner mulighederne for adfærdsre-
gulering eller disciplinering, men tillige rummer 
værdimæssige og intentionelle overvejelser. 
Særlig relevant er fremhævelsen af de relatio-
nelle forhold i klassen, ligesom der bliver sat 
fokus på centrale begreber som positionering, 
magt, autenticitet, sprog og dialog.

Klasseledelse	og	inklusion
Selvom antologien til tider bliver lidt for meto-
disk, implicerer den samtidig mange perspek-
tiver, som lægger op til både udfordring og ud-
forskning for den enkelte lærer og lærerteamet. 
Særlig aktuelt er vel nok antologiens bidrag til 
debatten om inklusion: Klasseledelse fremhæ-
ves som lærerens kompetence til blandt andet 
at skabe en inkluderende klassekultur, hvilket 
mere specifikt implicerer forhold omkring elev-
forståelse, læreransvar og elevmedbestemmelse 
– aspekter, der bør inddrages i diskussionen om 
folkeskolens inklusionsmuligheder. 

Læs også artiklerne om klasseledelse på  
siderne 6 og 32.

Klasseledelse og fag

•  Maria-Christina secher schmidt 
•  298 kroner 
•  240 sider 
•  dafolo
 
 
 
 

n  klasseledelse, inklusion, pædagogik 
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Godt udgangspunkt 
inden eksamen 
○   AnmEldt AF: kIra VInBerg 

Bogen »Eksamen og censur i professionsbache-
loruddannelserne« er ment som en hjælp til at 
få eksamen og aktiviteterne om dette sat lidt i 
perspektiv. Bogen videregiver viden, kundskaber 
og erfaringer og skal ses som en håndsrækning til 
vejledere, studerende, eksaminator og censor, der 
kan bruge den som opslagsbog. 

Bogen prøver at favne bredt og kommer blandt 
andet rundt om emner som akkreditering, profes-
sionsbachelorbegrebet, kliniske prøver og udvik-
lingsprojekter. Forfatternes intention med at vide-
regive viden, kundskaber og erfaringer på området 
lykkes i stor udstrækning, og de formår at skabe 
det intenderede opslagsværk. Dog kan det være 
svært at se relevansen i det dybtgående afsnit om 
akkreditering, og hvilken gavn de studerende kan 
have af den grundige gennemgang af det juridiske 
og lovgivningsmæssige grundlag for afvikling og 
planlægning af eksamener. 

En del af bogens kapitler er af særlig relevans 
for specifikke parter. Kapitlerne om bedømmelse, 
eksamensformer og eksamensklager er viden, 
der er yderst relevant og brugbar for studerende, 
så de kan få en dybere forståelse af den opgave, 
de står over for, og deres rettigheder på området. 
Specielt er det interessant, at forfatterne har 
valgt at inddrage et afsnit, hvor de giver konkrete 
redskaber til, hvordan man stiller spørgsmål ved 
eksaminationer. Bogen formår yderligere at give 
de relevante parter en indsigt i professionsba-
cheloruddannelsen ved at definere professions-
viden, inddrage Bologna-deklarationen og orien-
tere om lovgivningsmæssige strukturer.

Bogen kommer godt omkring det, forfatterne 
kalder for et »ømt emne«, og den samler relevant 
viden for de implicerede parter. Det vil sikkert 
glæde mange, hvis alle eksaminatorer, censorer, 
uddannelsesledere og studerende vil tage sig tid 
til at læse denne bog. På den måde vil alle frem-
adrettet have et fælles udgangspunkt for eksa-
menssituationen. 

Eksamen og censur i  
professionsbacheloruddannelserne  
 

 
•  Britta Hørdam, steen Hundborg, 

rené B. Christiansen 
• 198 kroner 
• 210 sider
• unge Pædagoger 

www.bibelselskabet.dk/undervisning
Mail: undervisning@bibelselskabet.dk

Tlf. 3393 7744 

Til
indskolingen

b i b e l e n  i  b o k s e n
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Engang talte alle folk på jorden 
samme sprog. En dag, da de 
talte sammen, sagde de: „Lad os 
bygge et tårn, som når helt op 
til himlen. Gud skal ikke have 
himlen for sig selv!“ 

Det var i byen Babel, de be-
gyndte at bygge tårnet. Det var 
en let sag, for de kunne nemt 
forstå hinanden. Når én sagde: 
„Giv mig en hammer“ – så kun-
ne alle de andre forstå ham. 

Snart nåede tårnet næsten 
helt op til Gud.

Men Gud syntes ikke, det var 
en god idé med det tårn. „Nu er 
de ved at komme for højt op“, 

sagde han til sig selv. „Jeg vil 
stoppe dem og deres tårn“.

Derfor bestemte Gud, at 
alle folk på jorden skulle tale 
 forskellige sprog. Nu kunne de 
ikke forstå hinanden mere. 

Når én sagde: „Giv mig en 
hammer“ – så kunne de andre 
ikke forstå et kuk! Så gav de 
ham måske et søm eller en kat 
eller en gaffel. 

Nu gik det rigtig dårligt med 
at bygge tårnet. Det blev helt 
skævt. Så gad folk ikke mere. 
Og så gik de hver til sit.

arnet i Babel°

Bibelen i boksen.indd   12 25/06/10   11:50:17

Giv mig en 
hammer!

Her!

Bibelen i boksen.indd   13 25/06/10   11:50:22

Undervisningsvejledning
96 Sider, Spiralryg
Kr. 299,95 ekskl. moms

Elevbog
28 sider, Indb.
Kr. 64,95 ekskl. moms

Køb klassesæt 
og få 10 % i rabat

”Undervisningsmaterialet er enkelt 
uden at være for enkelt, det er akti-
verende og kreativt, og det lægger 
på en fin måde vægt på at opbygge 
et begyndende fagligt begrebsap-
parat.”     Bent Rasmussen, SKoleBIBlIoTeKeT

Aktiv 
undervisning 
i kristendomskundskab Den Danske 

Lærerstands 
Begravelseskasse

Årsrapport 2011
Resultatopgørelse for 2011

Indtægter:
Præmieindtægter  . . . . . . . .  703.013
Renteindtægter . . . . . . . . . .  1.069.440
Kursreguleringer. . . . . . . . . .  179.880 

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.952.333

Udgifter:
Begravelseshjælp . . . . . . . . .  265.500
Bonustillæg . . . . . . . . . . . . .  175.025
Lønninger . . . . . . . . . . . . . . .  177.000
Kontorhold . . . . . . . . . . . . . .  36.077
Porto og gebyrer . . . . . . . . .  25.408
Revision og aktuarbistand . .  32.701
Årsmøde. . . . . . . . . . . . . . . .  10.921
Renteudgifter og kurtage. . .  20.812
Transport m.v. . . . . . . . . . . .  11.789

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  755.233

Årets resultat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 .197 .100

Balance pr . 31 .12 .2011

Aktiver:
Værdipapirer . . . . . . . . . . . .  26.636.255
Depot- og bankbeh. . . . . . . .  241.562

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 .877 .817

Passiver:
Reservekrav – forsikringer . .  7.015.215
Reservekrav – bonus . . . . . .  4.704.492
Egenkapital . . . . . . . . . . . . .  15 .158 .110

I alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 .877 .817

Antal medlemmer . . . 1.694

Revideret og godkendt 09.03.12

Finn Odegaard 
Revisor

 
Peter Dinesen
Revisor
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Læg selv arrangementer 
ind på folkeskolen.dk
folkeskolen har flyttet sin kalender fra det trykte blad til 
folkeskolen.dk. 
Alle meddelelser om arrangementer, legater og lignende  
skal derfor lægges ind på folkeskolen.dk under arrangementer 
eller i bazar.
Indtil 31. marts 2012 har vi haft en overgangsordning, hvor 
indkaldelser til generalforsamlinger har været bragt i bladet. 
Denne ordning er nu slut, så meddelelser om generalforsam-
linger også fremover henvises til arrangementskalenderen på 
folkeskolen.dk. 
Mindeord på maksimalt 1.000 enheder optages stadig i det 
trykte blad. 
kontakt eventuelt folkeskolens redaktion, hvis du er i tvivl.

mindeord

 

Bente Køhler
Bente Køhler er sovet stille ind.
Søndag morgen den 26. februar 
døde lærer Bente Køhler.
Bente har kæmpet længe mod syg-
dommen med sin utrolige viljestyrke,
og vi håbede alle, at hun ville vinde, 
men sådan skulle det ikke være.
Bente blev ansat på Sct. Jørgens 
Skole som nyuddannet lærer i 1985.
I alle årene har Bente vundet stor 
respekt fra alle; kolleger, forældre 
og elever, for sin direkte og fagligt 
kompetente form blandet med stor 
kærlighed og empati. 
For Bente var arbejdet med eleverne 
altid det vigtigste, og det var her-
igennem, hun havde sin store betyd-
ning og glæde. 
Det sås også i den sidste svære 
tid, hvor Bente ønskede at være så 
meget som muligt på skolen – med 
eleverne.
Vi vil alle savne hendes hjertelige og 
klukkende latter, især når nogen tog 
sig selv for alvorligt.
Vore tanker går til hendes fire børn 
og Jens.

På vegne af personalet  
ved Sct. Jørgens Skole, Lars 

Kruse

korte meddelelser

Følg med  
under kommende  
arrangementer på  
folkeskolen.dk

Hvorfor fik du ikke jobbet?

Øv, jeg fik ikke jobbet! Sådan 
siger de fleste til sig selv, når 
der dumper et afslag ind ad 
brevkassen.

Det er bedre at tænke: 
Det var da mærkeligt, hvor-
for mon det ikke var mig, der 
fik stillingen? 

Årsagen til et afslag kan 
være med til at afdække, 
hvordan du kan gøre din næ-
ste ansøgning bedre, og den 
kan give et hint om områder, 
hvor du bør forbedre dine 
kvalifikationer.

Sådan bruger du et afslag 
konstruktivt:

Indkaldt til samtale
*  Hvis du har været indkaldt 

til samtale, er det oplagt at 
få en forklaring på, hvorfor 
du ikke blev valgt til jobbet. 
Måske passede en anden 
ansøger til jobbet som en 
brik til et puslespil? Årsagen 
kan også være, at du ved 
nærmere eftersyn ikke så ud 
til at være den helt rigtige. 

*  Peger arbejdsgiveren på 
huller i dine kvalifikationer, 
bør du finde ud af, hvor 
de er, og hvad du skal gøre 
for at udbedre dem. Har 
du gjort et mindre godt 

indtryk ved samtalen, bør 
du undersøge, hvordan du 
skal gøre det bedre næste 
gang. Måske skal du blot 
have mere styr på nerverne 
eller være bedre til at for-
tælle om det, du står for. 
Hvis en anden ansøger har 
vist sig at være genial til 
stillingen, bør du kunne få 
at vide hvorfor. Måske kan 
forklaringen bringe dig i en 
tilsvarende situation.

Læs flere artikler om »Job &  
karriere« på lærerjob.dk
Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

Svaret på det spørgsmål kan være det perfekte afsæt, næste gang 
der dukker en stilling op, som du gerne vil i nærkontakt med. 

Job & karrIere
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Bøger til anmeldelse

anmeldelser

AKT-KRAP
2012-13 i skive

PsykologCentret ApS udbyder igen i 
2012-2013 flg. uddannelser:

3-årig AKT-KrAP uddAnnelse
For lærere og pædagoger.

AKT-KRAP uddannelsen kvalificerer til 
arbejdet som AKT-vejleder og afsluttes med 

eksamen som psykologcertificeret 
AKT-vejleder.

Hovedunderviser er psykolog lene Metner, 
PsykologCentret ApS.

Uddannelsen består af 3 års-moduler med 11 
dage pr. år - alle moduler starter aug. 2012.
Pris pr. år 8.600 kr. + moms - inkl. fuld forpl.

Max 24 deltagere.

ForTsæTTeruddAnnelsen 
For AKT-vejledere, lærere og pædagoger, 
som har afsluttet den 3-årige AKT-KRAP 

uddannelse.

Hovedunderviser er psykolog lene Metner, 
PsykologCentret ApS.

Pris 5.900 kr. + moms   – inkl. fuld forpl.

Hent udførligt program på vores hjemmeside
www.krap.nu/kurser

Både-og

Specialundervisning på 
hovedet
Almene pædagogiske synspunkter
Leo Komischke-Konnerup og 
Niels Buur Hansen (red.)
Forlaget KLIM
168 sider, 229 kr.

Folkeskolens store udfordring er at gå på to ben, et undervis-
ningsfagligt og et socialpædagogisk. Specialpædagogik på 
hovedet skriver sig ind i rækken af bøger, der kvalificeret dis-
kuterer, hvordan skolen både kan være undervisende og so-
cialpædagogisk.

Bogens udgangspunkt er et udviklingssamarbejde mellem 
13 frie specialkostskoler og forskere og lærere ved Professi-
onshøjskolen University College Syddanmark, hvor skolernes 
praksis er undersøgt, beskrevet og vurderet. Det er forfatter-
nes ambition, at resultaterne kan berige dialogen om forhol-
det mellem specialundervisning, almen pædagogisk praksis 
og skolens opgaveløsning som dannelsesinstitution.. 

De frie kostskoler tager alle udgangspunkt i praktisk ar-
bejde og bygger undervisningen på det. Bogen indeholder 
derfor væsentlige overvejelser om forholdet mellem praktisk 
og teoretisk undervisning. Der er flere beskrivelser af konkre-
te undervisningsforløb, hvor undervisningens udgangspunkt 
er praktisk orienteret. Beskrivelserne kan bruges som appe-
titvækkere, men lever ikke op til intentionen om, at det prak-
tiske udgangspunkt kan løftes til teoretisk undervisning. 

Bogens stærkeste indlæg er de teoretiske overvejelser, hvor 
især anvendelsen af den tyske pædagogiske filosof Dietrich 
Benners tanker om forholdet mellem special-, social- og almen 
pædagogik er inspirerende. Det vil kunne danne grundlag for 
et frugtbart møde mellem lærer- og pædagogprofessionerne. 
Benner citeres for at sige, at ”Det er ganske let at skelne mel-
lem undervisning og socialpædagogik. I undervisningen drejer 
det sig altid om en sag, som man vil forstå. I socialpædagogik-
ken drejer det sig om den måde, hvorpå eleven forholder sig.”

Forholdet mellem undervisning og læring diskuteres un-
dervejs, og der redegøres for en forståelse af disse to begre-
ber som komplementære fænomener, der ikke kan udledes af 
hinanden, men står i et komplekst og paradoksalt forhold til 
hinanden i skolen. Forfatterne skriver afslutningsvist, at ”en 
skole, der ikke er socialpædagogisk, anerkender ikke for alvor 
eleven som fremtidig borger, og en socialpædagogik, der ikke 
er undervisende, anerkender ikke eleven som et frit og selv-
bestemmende menneske”. 

Alt i alt en velskrevet bog med nuancerede diskussioner 
af forholdet mellem almen-, special- og socialpædagogik 
samt nogle ansatser til et bud på en sammenhængende sko-
leteori. Bogen kan varmt anbefales som baggrund for diskus-
sioner om folkeskolens almene virke og som baggrund for 
mere målrettede udviklingsarbejder; fx samarbejdet mellem 
lærere og pædagoger i indskolingen eller samarbejdet mel-
lem normal- og specialklasser.

Niels Petersen

Skoleinspektør

Sølystskolen

Egå, Århus

www.psykologcentret.dk
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Hovedunderviser er psykolog lene Metner, 
PsykologCentret ApS.

Uddannelsen består af 3 års-moduler med 11 
dage pr. år - alle moduler starter aug. 2012.
Pris pr. år 8.600 kr. + moms - inkl. fuld forpl.

Max 24 deltagere.
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Både-og

Specialundervisning på 
hovedet
Almene pædagogiske synspunkter
Leo Komischke-Konnerup og 
Niels Buur Hansen (red.)
Forlaget KLIM
168 sider, 229 kr.

Folkeskolens store udfordring er at gå på to ben, et undervis-
ningsfagligt og et socialpædagogisk. Specialpædagogik på 
hovedet skriver sig ind i rækken af bøger, der kvalificeret dis-
kuterer, hvordan skolen både kan være undervisende og so-
cialpædagogisk.

Bogens udgangspunkt er et udviklingssamarbejde mellem 
13 frie specialkostskoler og forskere og lærere ved Professi-
onshøjskolen University College Syddanmark, hvor skolernes 
praksis er undersøgt, beskrevet og vurderet. Det er forfatter-
nes ambition, at resultaterne kan berige dialogen om forhol-
det mellem specialundervisning, almen pædagogisk praksis 
og skolens opgaveløsning som dannelsesinstitution.. 

De frie kostskoler tager alle udgangspunkt i praktisk ar-
bejde og bygger undervisningen på det. Bogen indeholder 
derfor væsentlige overvejelser om forholdet mellem praktisk 
og teoretisk undervisning. Der er flere beskrivelser af konkre-
te undervisningsforløb, hvor undervisningens udgangspunkt 
er praktisk orienteret. Beskrivelserne kan bruges som appe-
titvækkere, men lever ikke op til intentionen om, at det prak-
tiske udgangspunkt kan løftes til teoretisk undervisning. 

Bogens stærkeste indlæg er de teoretiske overvejelser, hvor 
især anvendelsen af den tyske pædagogiske filosof Dietrich 
Benners tanker om forholdet mellem special-, social- og almen 
pædagogik er inspirerende. Det vil kunne danne grundlag for 
et frugtbart møde mellem lærer- og pædagogprofessionerne. 
Benner citeres for at sige, at ”Det er ganske let at skelne mel-
lem undervisning og socialpædagogik. I undervisningen drejer 
det sig altid om en sag, som man vil forstå. I socialpædagogik-
ken drejer det sig om den måde, hvorpå eleven forholder sig.”

Forholdet mellem undervisning og læring diskuteres un-
dervejs, og der redegøres for en forståelse af disse to begre-
ber som komplementære fænomener, der ikke kan udledes af 
hinanden, men står i et komplekst og paradoksalt forhold til 
hinanden i skolen. Forfatterne skriver afslutningsvist, at ”en 
skole, der ikke er socialpædagogisk, anerkender ikke for alvor 
eleven som fremtidig borger, og en socialpædagogik, der ikke 
er undervisende, anerkender ikke eleven som et frit og selv-
bestemmende menneske”. 

Alt i alt en velskrevet bog med nuancerede diskussioner 
af forholdet mellem almen-, special- og socialpædagogik 
samt nogle ansatser til et bud på en sammenhængende sko-
leteori. Bogen kan varmt anbefales som baggrund for diskus-
sioner om folkeskolens almene virke og som baggrund for 
mere målrettede udviklingsarbejder; fx samarbejdet mellem 
lærere og pædagoger i indskolingen eller samarbejdet mel-
lem normal- og specialklasser.
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Skoleinspektør

Sølystskolen

Egå, Århus
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Vil du som vores nye 

FORSTANDER
være med til at videreudvikle 
vore 3 linjer?

Læs mere på 
www.rydhave.dk
Ansøgningsfrist 
14. maj 2012

Efterskolen med 3 linjer:

International • Sport • Design & håndværk 

Adelgade 44 . 8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk 

Skoleleder
Vi søger en erfaren leder, der har et stort engagement i 
børn og unge, og som vil praktisere en anerkendende 
og motiverende personaleledelse. En leder, der vil 
respektere skolens værdier og kultur, og loyalt arbejde 
videre med de fokuspunkter, skolen har valgt.

Lederen vil stå i spidsen for et kompetent og velfunge-
rende ledelsesteam. Sammen med ca. 90 dygtige og 
engagerede medarbejdere skal ledelsen fastholde og 
videreudvikle den positive udvikling, skolen er i.

Vi forventer, at du har følgende kompetencer
• Relevant lederuddannelse og dokumenteret ledelses-

erfaring, herunder erfaring i teamledelse (ikke 
nødvendigvis fra en skole)

• Administrative evner og økonomisk sans
• Et naturligt talent som samlende og synligt midtpunkt, 

der også kan skabe følgeskab i organisationen
• Strategiske og visionære kompetencer, som kan   
 fremme skolens interne såvel som eksterne udvikling

Derudover lægger vi vægt på følgende personlige 
egenskaber 
• Stærke kommunikative evner i både skrift og tale og 

god til at netværke
• Gode analytiske evner og god til at skabe overblik
• Fornemmelse for hvornår der skal lyttes, udfordres, 

delegeres og følges op
• Gode samarbejdsevner og et godt humør
• Gå-på-mod og robusthed til at træffe de vanskelige 

og rigtige beslutninger

Yderligere information om Stilling Skole og et mere 
detaljeret stillingsopslag fi ndes på www.skanderborg.dk. 

Ansøgning mailes senest den 1. maj 2012 kl. 12.00 til 
ansoegninger.boernogunge@skanderborg.dk.

Stilling Skole, Skanderborg Kommune er en veldrevet 
skole i skønne omgivelser med 725 dejlige elever. 
Fællesskab og faglighed vægtes højt, med blik for de 
muligheder verden omkring os giver til vores hverdag.

      Stilling Skole      

Vi indhenter straffe- og børneattest.

 Lederstillinger 
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 Lederstillinger 

www.naestved.dk/job

Skoleleder ved Fladsåskolen
Fladsåskolen søger ny skoleleder med tiltrædelse 
den 1. august 2012, da skolelederen gennem de 
sidste 12 år har valgt at gå på pension. Har du le-
delseserfaring og ønsker et spændende og udfor-
drende job, så er dette måske lige jobbet for dig.

Skolen har netop afsluttet en værdidebat i forbindel-
se med sammenlægning af to selvstændige skoler 
og pr. 1. august 2012 bliver alle aktiviteter samlet i 
Mogenstrup, hvor der bygges ud.

Skolen ligger i naturskønne omgivelser tæt ved 
svømme- og idrætshal. Der er gode muligheder for 
at inddrage naturen og udvikle nye undervisnings-
former fx udeskoleundervisning.

Skolerne i Næstved Kommune har selvforvaltning, 
hvor også økonomien og ansvaret for distriktets børn 
med vidtgående behov er udlagt til den enkelte skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om Fladså
skolen på www.fladsaaskolen.dk

Vi ønsker en leder, der
•  kan tegne skolens profil og forestå kvalitets og 

udviklingsplaner
•  har ledererfaring og er visionær og innovativ
•  kan uddelegere og give sparring
•  kan tage og gennemføre beslutninger
•  har pondus, humor, empati samt stor lydhørhed
•  har økonomisk flair og overblik
•  er helhedsorienteret med et tværfagligt fokus.

Vi tilbyder
•  en skole med gode faglige resultater
•  en engageret forældregruppe og medarbejderstab

•  en skole der arbejder efter LPmodellen
•  et tæt samarbejde mellem undervisning og SFO
•  et skolevæsen med fokus på kvalitet, udvikling, 

dialog og samarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Grundlønsindplaceringen er trin 49 plus et trin for 
forventning til erhvervet kompetenceniveau.

Som leder i Næstved Kommune er det obligatorisk, 
at du har gennemført eller gennemfører Den Offent-
lige Lederuddannelse eller en lignede uddannelse. 
Uddannelsen skal påbegyndes indenfor 2 år.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte skolebestyrelses-
formand Michael Eintoft på telefon 5588 4650 eller 
skolechef Aase Schmidt på telefon 3053 0307. 
Eventuelt besøg på skolen kan aftales med vicesko-
leleder Gert Wulff på tlf. 5152 3565.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2012. Samtaler 
forventes afholdt i to runder den 31. maj og den 13. 
juni 2012.

Ansøgningsfrist  onsdag den 16. maj 2012.

Næstved Kommune behandler kun ansøgninger, der 
er modtaget elektronisk. Du kan søge elektronisk 
via www.naestved.dk/job. Her kan du også se, hvor 
du kan få hjælp til elektronisk ansøgning, hvis du 
har behov for det.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen 
„Send ansøgning“ neden under selve stillingsopsla-
get og udfylde den formular, som kommer frem. Det 
er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV i be-
grænset omfang. 

Har du oplyst e-mail-adresse,  
vil du få besked her.
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KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på »KLAG OVER BLADLEVERING«  
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.

 Lederstillinger  Lærerstillinger 

Kan du arbejde med elever, der har følelsesmæssige og sociale 
vanskeligheder? Og har du måske erfaring med specialundervisning og 
familiebehandling? Så skulle du tage og byde ind på den ledige 
lærerstilling ved Furesø Skole og Familiehus (Furesøskolen).

Din profi l kunne se sådan her ud:
• du er uddannet lærer
• du kan indgå i de fl este grundfag
• du har erfaring med specialundervisning og familiebehandling
• du har gode it-kompetencer og kan være med til at sikre og udvikle 

skolens brug af it
• du kan arbejde tæt sammen med børnenes familier – og har lyst til det.

Vores nye kollega skal være interesseret i tæt kollegialt samarbejde og 
have lyst til at deltage i udviklingen af vores pædagogiske praksis. 
Musiske og fysiske kvaliteter er vigtige i vores daglige arbejde, så det er 
også noget, du interesserer dig for og synes er sjovt at arbejde med.

Hvem er vi?
Furesøskolen er Furesø Kommunes tilbud til børn, som p.t. ikke kan inklu-
deres i folkeskolen. Vi arbejder med afsæt i en anerkendende, løsnings-
fokuseret ramme på at stabilisere eleverne – ikke kun i skolemæssige 
sammenhænge, men også i fritiden i og uden for hjemmet. Vores inten-
sive samarbejde med familierne er derfor en vigtig del af det daglige arbejde.

Vi tilbyder:
Du får et job med mange faglige udfordringer, et engageret med-
arbejderteam og et spændende fagligt miljø under stadig udvikling. 
Supervision og uddannelse indgår som en naturlig del af arbejdet. 

Læs mere, og søg stillingen på furesoe.dk/job 
senest den 4. maj.

Lærer til Furesø Skole og Familiehus
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Thisted Kommune søger en viceskoleleder pr. 
1. juni 2012, eller snarest derefter til at vare-
tage den daglige ledelse  af  specialafdelingen  
Østermølle, som er en del af Rolighedsskolen.  
Der er udover specialafdelingen en almen-
afdeling med 360 børn fra 0.-6. klasse og en 
SFO med 180 børn. 

Østermølleafdelingen er et vidtgående special-
undervisningstilbud for ca. 55 psykisk udvik-
lingshæmmede elever. I afdelingen er p.t. ansat 
20 lærere, 6 pædagoger og 13 pædagogmed-
hjælpere. Østermølle har fra 1. august sit eget 
SFO-tilbud. Viceskolelederen skal ikke være 
leder for SFO’en.

Yderligere oplysninger ved skoleleder Birthe 
Hjortdal, tlf. 9917 4203.

Læs mere på www.rolighedsskolen.skoleintra.dk 
og kommunens hjemmeside www.thisted.dk/job 

Ansøgningsfrist: 3. maj 2012, kl. 12.00.

I Thisted kommune arbejdes der målrettet med ledelse 
og værdier. I Børne- og familieforvaltningen er nøgle-
ordene anerkendende, loyalitet, troværdighed og til-
lid. Vi forventer derfor, at lederne i det daglige arbejde 
søger at skabe en balance mellem disse grundlæg-
gende værdier.

Viceskoleleder 
Specialafdelingen  Østermølle – Rolighedsskolen
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 Lederstillinger 

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Center for Skole, PPR søger to psykologer til faste stillinger samt 
en barselsvikar snarest muligt

Vi er interesserede i
· modige medarbejdere, der tør sætte sig selv og deres faglighed 

i spil
· kompetente ildsjæle, der tør være kreative, og udfordre sig selv 

og omgivelserne med deres faglighed, viden og erfaring
· tydelige professionelle voksne, der er gode til at kommunikere, 

lytte og udfordre, er robuste og har deres meningers mod og 
ikke mindst går til opgaverne med glæde og engagement i 
kompleksiteten

· personer, der brænder for unge, der er droppet eller er på vej til 
at droppe ud af skolen samt har interesse i arbejdet med 
udviklingen af indsatserne for to-sprogede børn og unge.

Vi opfordrer såvel uautoriserede psykologer som kandidater i 
pædagogisk psykologi til at søge stillingerne. Ansøgningsfrist 
fredag den 27. april 2012. Læs hele opslaget på slagelse.dk

Tre psykologer 
Center for Skole, PPR

 Specialstillinger 

Vil du være med til at skabe grobund 

for kimen til forandring for de unge, 

der anbringes på den sikrede institu-

tion Bakkegården?

Vi modtager primært unge i alderen 15-17 år 

i varetægtssurrogat m.m. Bakkegården har 

plads til 30 unge. Vi prioriterer beskæftigelse 

og undervisning for de unge højt. 

Som dagtilbudsleder forventer vi, at du har 

erfaring med undervisning og beskæftigelse 

af unge. Du har ledelseserfaring og interesse 

for, viden om og erfaring med døgninstitu-

tioner og arbejdet med unge med en kriminel 

adfærd. 

Ansøgningsfrist 23.04.12

Se hele opslaget på www.regionsjaelland.dk, 

Job og karriere - quicknr. 9599.

Skole- og værkstedsleder
til Bakkegården

www.regionsjaelland.dk

Region Sjælland er med over 15.000 medarbejdere regionens 
største arbejdsplads med et budget på 15 mia kr. Vi varetager 
opgaver inden for sundhed, regional udvikling og drift af en 
række sociale institutioner for i alt 800.000 borgere.

www.frederikssund.dk

Kingoskolen er en 4-5 sporet overbyg- 

ningsskole med 30 lærere og 300 elever. 

Skolens leder har valgt at gå på pension, 

og vi søger en handlekraftig og visionær 

leder til en udviklingsorienteret skole, 

der hører til blandt Danmarks smukkeste. 

Stillingen er ledig pr. 1. august 2012. 

Du kan se det fulde stillingsopslag på 

www.frederikssund.dk

Frist: Onsdag den 9. maj 2012 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 

fredag den 25. maj 2012.

Ansøgningen, 
sendes til 
skole@ 

frederikssund.dk

Skoleleder til  
Kingoskolen i Slangerup
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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

Sognemedhjælper til  
Sct. Lukas Kirke på Frederiksberg
Menighedsrådet ved Sct. Lukas kirke søger en sognemedhjælper 30 timer ugentligt, da 
vores mangeårige medarbejder går på pension den 31. juli 2012.

Stillingen omfatter:
• arbejde med børn og unge   • PR for kirkens arbejde
• diakonalt arbejde   • arrangementer for ældre
Stillingen åbner desuden muligheder for egne initiativer.

Vi er en lille, hyggelig arbejdsplads, som søger en engageret, visionær og fleksibel 
ildsjæl. Yderligere oplysninger om kirken fås på vores hjemmeside: www.sct-lukas-kirke.dk

Ansættelsen sker i henhold til »CO II-fællesoverenskomsten« og »Organisationsaftalen for 
kirkefunktionærer med kerneopgaver som sognemedhjælper m.fl.«
Lønniveau: mellem 200.000 – 265.000 kr. hvis kompetencekravene ikke er opfyldte og 
mellem 210.000 – 300.000 kr. hvis de er opfyldte. (Beløbene er for fuld tid pr. 
1. oktober 1997)

Kompetencekrav:
• viden om kristendom og kirke svarende til lærerseminariernes linjefag i kristendom
• musikalske og kreative kompetencer
• pædagogiske kompetencer 

Yderligere oplysninger kan fås hos kontaktperson: Merete Petersen, tlf. 33 31 20 90

Ansøgning vedlagt referencer og relevant dokumentation stiles til Sct Lukas kirkes menig-
hedsråd og sendes til Kirkekontoret Chr. Richardtsvej 2 st.tv. 1951 Frederiksberg C. Ansøg-
ningen mærkes: ”Sognemedhjælper”

Ansøgningsfrist: 3. maj 2012

 Stillinger ved andre institutioner 

dansk Skoleforening for Sydslesvig, Udland

Skoleinspektør - bredsted Danske Skole

§ ansøgningsfristen er den 23/04/12

Net-nr. 9032

arenaskolen, Greve kommune

Danmarks bedste viceskoleleder søges

§ ansøgningsfristen er den 03/05/12

Net-nr. 9067

bugtskolen, Greve kommune

Skoleleder til specialskole i Greve

§ ansøgningsfristen er den 20/04/12

Net-nr. 9027

fagsekretariat Undervisning, faaborg-Midtfyn kommune

Skoleleder til Svanninge Skole

§ ansøgningsfristen er den 30/04/12

Net-nr. 9061

Midtsjællands efterskole, lejre kommune

Viceforstander søges

§ ansøgningsfristen er den 27/04/12

Net-nr. 9025

Voel Skole, Silkeborg kommune

Viceskoleleder til Voel Skole

§ ansøgningsfristen er den 27/04/12

Net-nr. 9055

Vorbasse Skole, billund kommune

Viceskoleleder pr. 1.8.2012

§ ansøgningsfristen er den 09/05/12

Net-nr. 9040

Havbakkeskolen, Mariagerfjord kommune

Viceskoleleder ved Havbakkeskolen

§ ansøgningsfristen er den 01/05/12

Net-nr. 9064

Tolstrup-Stenum friskole, brønderslev kommune

Vil du være vores nye vicer?

§ ansøgningsfristen er den 15/05/12

Net-nr. 9048

Ilulissat, børne- og kulturforvaltningen, Grønland

Skoleinspektør i Ilulissat

§ ansøgningsfristen er den 03/05/12

Net-nr. 9058

dansk Skoleforening for Sydslesvig, Udland

Skoleinspektør - Husum Danske Skole

§ ansøgningsfristen er den 23/04/12

Net-nr. 9052
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odense friskole, odense kommune

bliv lærer på en velfungerende friskole

§ ansøgningsfristen er den 23/04/12

Net-nr. 9054

forældreskolen i aarhus, aarhus kommune

Søger børnehaveklasseleder

§ ansøgningsfristen er den 10/05/12

Net-nr. 9069

favrskov kommune

Lærere til Favrskov kommune 

§ ansøgningsfristen er den 15/05/12

Net-nr. 9063

forberedelsesskolen, randers kommune

Læsevejleder/specialundervisning og tysk

§ ansøgningsfristen er den 20/04/12

Net-nr. 9028

Gudenåskolen, Skanderborg kommune

Naturfagslærer på Gudenåskolen

§ ansøgningsfristen er den 14/05/12

Net-nr. 9071

Skanderborg Ungdomsskole, Skanderborg kommune

To lærere til 10. klasse i Ungdomscenter

§ ansøgningsfristen er den 26/04/12

Net-nr. 9043

lyngby friskole, lyngby-Taarbæk kommune

2-3 lærere til Lyngby Friskole

§ ansøgningsfristen er den 30/04/12

Net-nr. 9065

kildegård Privatskole, Gentofte kommune

kan du give glæden videre?

§ ansøgningsfristen er den 23/04/12

Net-nr. 9057

dragør Skole, dragør kommune

Fransklærer på deltid til skoleåret 2012-13

§ ansøgningsfristen er den 20/04/12

Net-nr. 9070

frederikssund private realskole, frederikssund kommune

Lærere søges 

§ ansøgningsfristen er den 23/04/12

Net-nr. 9045

US10, Tårnby kommune

Fuldtidslærer til 10.-klasse-center US10

§ ansøgningsfristen er den 01/05/12

Net-nr. 9005

Tranegårdskolen, Gentofte kommune

GFo-leder til Tranegårdskolen

§ ansøgningsfristen er den 10/05/12

Net-nr. 9066

Hillerød lille Skole, Hillerød kommune

Søger lærer i en tidsbegrænset stilling

§ ansøgningsfristen er den 01/05/12

Net-nr. 9019

kVUC, københavns kommune

kVUC søger lærere

§ ansøgningsfristen er den 20/04/12

Net-nr. 9059

dyhrs Skole, Slagelse kommune

Lærer til natur/teknik og fysik/kemi

§ ansøgningsfristen er den 03/05/12

Net-nr. 9053

Ølstykke 10.-klasse-center, egedal kommune

Lærere til 10.-klasse-center

§ ansøgningsfristen er den 01/05/12

Net-nr. 9068

endrupskolen, fredensborg kommune

Matematik- og engelsklærer

§ ansøgningsfristen er den 20/04/12

Net-nr. 9033

Toftehøjskolen, egedal kommune

Naturfagslærer til Toftehøjskolen

§ ansøgningsfristen er den 30/04/12

Net-nr. 9056
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bazar
       Ikke-koMMerCIelle annonCer 

fra dlf-MedleMMer

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

Bornholm - Østre Sømark 
- Sommerhus udlejes
kun 400m fra dejlig 
strand udlejes hyggeligt 
sommerhus på 59m2 (3-
4 pers.)- stor fredelig na-
turgrund. Pris: 325...
Telefon: 61265695

Ferielejlighed i 
Ardeche - Sydfrankrig
Vi udlejer en dejlig lejl. til 
4 / 5 pers. i en autentisk, 
sydfransk middelalder-
landsby i Ardeche - me-
get natursk...
Telefon: 31724775

Panoramaudsigt over 
Kalundborg fjord 
Sommer- & efterårsferie 
Dejligt sommerhus 90 
kvm.m/6 sovepladser. 
stort køkken m / opva-
ske-& vaskemaskine, kø-
lesk...
Telefon: 59513939

Mols Bjerge
nyere røgfrit hus udlejes 
fra uge 18.(6-8 perso-
ner). Udsigt til Trehøje og 
Århus. Alt inc. sengelinn...
Telefon: 60823153

Provence
Provence, la londe les 
Maures - og med golf-
bane i næsten gå-afstand 
udlejes velmøbleret kæ-
dehus i lukket, ugenert...
Telefon: 28979835

Budapest 2012
luksuslejlighed i Buda-
pest. 85 kvm med udsigt 
over Donau. Tæt på metro 
og centrum. 5 soveplad-
ser og fuldt udstyr...
Telefon: 29641618

Lækker 
sommerferiebolig 
i København 
Min datter udlejer lys lej-
lighed på 124 m2 i uger-
ne 28-31 for 3500 kr/
uge. lejligheden ligger 
centralt på nørrebr...
Telefon: 61265695

Havudsigt over Øresund
fantastisk lejlighed med 
altan og havudsigt lige 
ud til Øresund, udlejes i 
ugerne 28,29,30 med 
mulighed for 31... 
Telefon: 27643325

Skovejendom i Sverige
V. Motala nær Vättern. 
nyt stuehus m. 6 sen-
gepladser i 3 rum. Max. 
6 pers. Bademulighed i 
Vättern. Aug./sept. mul...
Telefon: 98572773

STORT FERIEHUS 
I SMÅLAND
fantastisk hus, især vel-
egnet til større grupper - 
familie/venner ol. Udlejes 
ferie, weekend & hverdag. 
smukt ind...
Telefon: +4528704209 & 
+4528704299

NY ferielejlighed 
lige midt i Athen
fantastisk ferielejlighed 
midt i Plaka med panora-
maudsigt over Akropolis 
fra soveværelse, stue og 
balkon. så kan ...
Telefon: 20598057 
www.athen4u.dk

ØSTRIG ferie lejlighed
v/saltzburg. 2-3 perso-
ner.Altan.2 timer fra Ve-
RonA friluftsbad Gode 
restauranter
Telefon: 38 28 05 83 
www.solellersne.dk

Sydfrankrig, Languedoc
se på vores hjemmeside 
billeder af skøn ferielejlig-
hed i lille sydfransk lands-
by. 30 km til Middelhavet. 
stor uge...
Telefon: 30267535 
www.cuxac.dk

Nordvestsjællandsk idyl
Hyggeligt sommerhus ca. 
5 km fra Vesterlyng og 
Havnsø. To huse med stor 
solterrasse imellem. 3 
værelser, badevære...
Telefon: 23688671

FLENSBORG 
FJORDENS BEDSTE 
PANORAMAUDSIGT 
TIL 10 PERS
oplev en ferie hvor I har 
panoramaudsigt ud over 
flensborg fjorden. oplev 
en ferie hvor I har lækker 
badestrand ...
Telefon: 88514612/ 
26295030/20765950 
www.husetvedfjorden.dk

Århus/Åbyhøj. Hyggeligt, 
lækkert hus tæt på 
Århus C. Attraktivt 
for børnefamilier.
Vi lejer vores hyggelige 
og lækre villa ud i ugerne 
30 og 31. Villaen er fra 
30’erne (hvidpudset med 
rødt tegltag...
Telefon: 22949325

Børnevenligt hus 
ved Svendborg
Vi udlejer vores parcel-
hus på 150 kvm i Rant-
zausminde 6 km uden-
for svendborg i ugerne 
25,26,27,28,29 og 30. 
Huset...
Telefon: 62229033/ 
22935694

Nyrestaur. landsbyhus 
Andalusien !
landsbyhus i den auten-
tiske landsby Gualchos 
med fantastisk udsigt 
over havet, bjergene og 
byen. 6 km fra kysten...
Telefon: 40841674 
www.precht-gualchos.dk

Kreta, sydkysten – Anidri
Vi udlejer en dejlig lejl. 
4+2 pers. i en autentisk, 
kretensisk landsby, der 
byder på smuk natur, van-
dreture, str...
Telefon: 26256515

Skønne Sydfyn 
10-12 pers.
Dejlig stor villa, 3 km 
fra vandet og 6 km fra 
svendborg udlejes i uger-
ne 28-29-30-31. Pris 
5000,- pr. uge incl f...
Telefon: 60672023

Billig 2v andel
Dejlig lys 45 kvm andels-
lejlighed på Amager kun 
440.400 kr. mdl. husleje 
2526,- (plus 640,-for-
brug af varme, vand...
Telefon: 30133412

Lejlighed ved Dyrehaven
Jeg er i sommerhus i al-
le weekender fra fredag 
morgen til mandag aften 
og i samtlige ferier, derfor 
udlejer jeg m...
Telefon: 30293363

Øst-Andalusien
I lansdsbyen níjar nord for 
Almeria udlejes en lejlig-
hed til tre personer med 
alt.fra byen på sierra Al-
hamilla-bj...
Telefon: 41133168

Feriehus i Andalusien?
lyst, nybygget hus be-
liggende i Gualchos - en 
maurisk landsby i bjerge-
ne med ca. 5 km til bade-
strand - udlejes. ...
Telefon: 20450060 eller 
28700756

Bornholm - Allinge
Hyggeligt byhus på 100 
m2, 2 etager og 6 so-
vepladser. Dejlig gård-
have med grill samt luk-
ket baghave med græs-
plæne...
Telefon: 21731285

Fur - Limfjordens perle
sommerhus ved den flot-
te nordkyst, 5 min fra 
strand. naturgrund på 
2500 m2 med græs-
plæne, ugenert omhegnet 
af træ...
Telefon: 75883729

Ø ferie - god feriebolig
Hold ferie på langeland 
i 90 m2 pæn og meget 
velholdt ferie-bolig, med 
6-8 sovepladser. Der er 
enestående havuds...
Telefon: 62651376

Sommerhus med 
havudsigt
sommerhus ved sønder-
jyllandsøstkyst med ud-
sigt over genner bugt og 
lillebælt huser er til 5 til 6 
personer der ...
Telefon: 40453495

Marstal på Ærø.
stort byhus med lukket 
sydvendt have udlejes 
året rundt. (optaget uge 
29+30+31)Tæt på ind-
køb, badestrand og lystb...
Telefon: 61346076/ 
30624742

Ferielejlighed København
90 kvm, 3 værelses lej-
lighed. Central placeret 
på stille lukket vej, på Ve-
sterbro.  10 min gang til 
Hovedbanegård...
Telefon: 25145232

Skønt Fritidshus 
midt-Blekinge
skønt fritidshus midt-
Blekinge (Belganet) ud-
lejes 15/4 - 15/10 undt. 
Uge 28 – 30. 8 senge i 4 
soveværelser. Megen...
Telefon: 50242014 
www.feriehusiblekinge.dk

Vesterhavs 
Poolsommerhus
12 pers, 5 soverum, pool, 
spa, sauna. Wii og mange 
andre faciliteter udlejes. 
Pris uden for ferier pr. uge 
3.500,...
Telefon: 86226700

Berlin
familielejlighed midt i 
centrum af vestberlin, ud-
lejes til hensynfulde le-
jere, - se mere på hjem-
meside
Telefon: 61698355 
www.pedersensberlin.dk

Sommer i København
Dejlig lys lejlighed på 100 
m2. lejligheden ligger i 
en stille gade på nørrebro 
kun få minutter fra cafeer, 
indkø...
Telefon: +45 27 78 38 59 
www.dagmarsgade.mono.net

Sommer i Svendborg
Dejligt, utraditionelt by-
hus i svendborg belig-
gende i centrum ved hav-
nen. Mange smukke og 
spændende udflugts-
mål. ...
Telefon: 29705392

Et semester i Berlin
Vores søn - 27 år og ud-
dannet tømrer- skal i for-
bindelse med sin videre-
uddannelse til bygnings-
konstruktør, læse e...
Telefon: 21760944

Lejlighed i Midtspanien
160 km vest for Madrid i 
de ”turistfrie” Gredosbjer-
ge, der går op til 2.600 
m, kendt som spaniens 
bedste vandreom...
Telefon: 43441043/ 
41591042 
www.gredos.dk

Fantastiske Sicilien.
Romantisk, lille byhus m. 
bl.a. marmorbadekar i so-
veværelset samt 2 små 
balkoner. Beliggende i si-
ciliansk by 390 ...
Telefon: 26197808
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Sommerhus i Nr. 
Vorupør /Thy
nyistandsat sommerhus 
i gåafstand fra fiskerleje 
og badestrand udlejes for 
3500 kr pr. uge.  Belig-
gende på stor n...
Telefon: 29723431 
http://dk.fotoalbum.eu/Som-
merhusThy

FREDERIKSBERG 
SKØN LEJLIGHED
Bedste beliggenhed.skøn 
hvid, lys lejligh.Har været 
i div. boligblade.Mange 
caffeer m udendørsserv. 
lige neden fo...
Telefon: 24929264

Billigt sommerhus på 
Bornholm udlejes.
sommerhus på 40 m2 
udlejes for sæsonen 
2012. Beliggende i sø-
marken med  100. m til 
lækker sandstrand og 2.5 
km ti...
Telefon: 22471338/ 
20892365/23110365

Gl. Skagen
Moderne helårshus på 
150 m2: 3 værelser med 
6 sovepladser, 2 bad/toi-
let, stue med brændeovn, 
åbent køkken-alrum m...
Telefon: 22 59 59 68 
http://home1.stofanet.dk/jollen 

Sommerhus udlejes-
Karrebæksminde-
Næstved uge 27-35
Velindrettet og charme-
rende 60 m2 (4pers.) 
sommerhus, beliggende 
ud til stort friareal - i hyg-
geligt ferie-, havn...
Telefon: 20661613

Sommerhus på 
Orø til leje
5 minutter fra bade-
strand. Hovedhus: kom-
bineret stue/køkken-al-
rum, entré, brusebade-
værelse med vaskemask. 
samt so...
Telefon: 23320751 
www.artbag.dk/OROE/

Gudenåen: kano, 
fiskeret,  antal 
dage/selvvalg
fritidshus på stor natur-
grund ved Gudenåen nær 
Brædstrup. Have, eng, 
skov, mark med rigt dyre- 
og planteliv. Udel...
Telefon: 26702665 
123hjemmeside.dk/feriehus-
gudenaaen

Attraktiv feriebolig på 
Vesterbro, København 
lys 4. sals lejlighed på 
97 m2 lejes ud i ugerne 
27, 28, 29, 30, 31 samt 
uge 42. lejligheden ligger 
midt på Veste...
Telefon: 28340331

Løkkegård/Bornholm
lyt til naturen i det 
smukke Rutsker Høj-
lyng.På gården er der 
får,geder,høns og to kær-
lige gårdhunde.lejlighe-
den ...
Telefon: 22310590 eller 
42208259

Skøn ferielejlighed 
- Feriecenter Klinten 
ved Faaborg. 
feriecenter klinten ved 
faaborg. ligger lige i 
vandkanten. særdeles 
børnevenligt. soveplads 
til 4 personer. Rim...
Telefon: 30247870 
www.klintenlejlighed.dk

PANORAMAUDSIGT 
over Venø Bugt
Moderne sommerhus på 
90m2 med plads til 6 
pers.(3 værelser) udlejes 
v/Hostrup strand. Huset 
er højt beliggende me...
Telefon: 75681284-30257568 
www.slaaenvej4.dk

Sommerhus 
Nykøbing-Rørvig
enkelt og hyggeligt som-
merhus på stor natur-
grund beliggende i det al-
lerbedste område, syv mi-
nutters gang fra flot...
Telefon: 62214728

Billig lejlighed
Billig lejlighed udlejes i 
ugerne 28,29,30,31 og 
32. super hyggelig og lys 
3 værelses lejlighed i sø-
borg, tæt på ...
Telefon: 60636800

Sommerhus i Marielyst
Dejligt, lyst, velindrettet 
sommerhus fra 50´erne 
med 4 sovepladser, stor 
stue, køkken, bad, TV, ra-
dio, carport, ...
Telefon: 81619015

Skøn fjordudsigt til mors
velholdt sommerhus 
ved Glyngøre.100m2,3 
soveværelser m. 6 
sovepladser,stor stue m. 
åbent køkken,opvaske- 
og vaske...
Telefon: 26358655

Broager - Sønderjylland.
omgivet af skøn natur, 
tæt på sønderborg og 
Tyskland, ligger denne 
skønne 1. sals bylejlighed. 
lejligheden indeho...
Telefon: 27130784

Sommerferie - 
Bornholm-Sandvig
Hyggelig sommerlejlighed 
ca. 48 kvm. for 2 per-
soner 20 meter fra flot 
strandpromenade/sand-
vig strand og klipperne...
Telefon: 20735046

Spahus Fjellerup Strand
Dejligt, veludstyret 90m2 
hus til 5(6) personer, 
250m fra børnevenlig 
strand med Blå flag-sta-
tion. stor stue m. b...
Telefon: 86153160

Rækkehus i Spanien
Tjek 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien og se vores 
dejlige rækkehus 10 km 
syd for Alicante. 60 m2 
hus, 10 m2 ove...
Telefon: 62691674/60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Vintraegaard@
gmail.com
BoRnHolM PÅ lAn-
DeT. 60 m2 på gl. bin-
dingsværksgård. 4-5 
sengepladser. Havestue 
med adgang til lukket ha-
ve. kr. 30...
Telefon: 56911331

Sommeridyl på Amager
Rolig og dog meget cen-
tral beliggenhed på blind 
vej med fri parkering. 5 
minutter fra metro og 
Amager strandpark....
Telefon: 60603682

SMÅLAND - SKØNT HUS
Charmerende og hygge-
ligt hus 100m2 smukt 
beliggende i lysning i sko-
ven nær tingsryd 200km 
fra dk.kun 500 m til sø...
Telefon: 56725482 
www.123hjemmeside.dk/
sverigeshus

Nationalpark Mols Bjerge
ferie eller fridage i pragt-
fuldt naturområde ca. 10 
km fra ebeltoft og ca. 6 
km fra børnevenlig strand. 
Hyggeligt...
Telefon: 86367132 
www.ulstrupmosegaard.dk

Torp i Småland
smuk beliggenhed med 
udsigt til en lille sø med 
båd. naturskønne områ-
der med fiskemuligheder. 
Huset ligger ca. 20...
Telefon: 38871283

Sol og hav.
sjællands odde. lyst og 
charmerende sommerhus 
udlejes.Hyggeligt køk/al-
rum m. brandeovn.stor 
grund,solterrasser,c...
Telefon: 28357535

Sommer på østerbro
Dejlig herskabslejlighed 
på østerbro udlejes i uge 
29 30 31 til 3500 kr pr 
uge. 135 m på 5 sal med 
elvator. solri...
Telefon: 60484395

Elsk!
– om kristendommens 

grundrelation
Sommerkursus for religionslærere  

o. a. på Løgumkloster Refugium
22.-25. juli 2012.

Medvirkende: Johs. H. Christensen, cand. 
theol., forfatter, anmelder; Leise Christensen, 

lektor. ph. d.; Ove Kaj Pedersen, professor, cand. 
scient. pol.; Aksel Krogslund Olesen, master i 
musikvidenskab; Lone Fatum, cand. theol, tidl. 
universitetslektor; Niels Thomsen, cand. theol., 
tidl. rektor; Carl Lomholt, tidl. fængselspræst, 

ph.d.; Eberhard Harbsmeier, cand. theol., rektor. 
Kurset støttes økonomisk af Undervisningsmin-
isteriet og Grundtvigsk Forum. Program fås ved 
Løgumkloster Refugium, 6240 Løgumkloster, 

tlf. 74743301, mail@loegumkloster-refugium.dk 
eller på

www.loegumkloster-refugium.dk
Arrangør: Båring-udvalget

Inklusion og Ledelse i folkeskolen

Uddannelses- og kursustilbud

SkolenSputnik
Jesper Tellerup Larsen
www.skolensputnik.dk
jla@skolensputnik.dk

Cand.psych.
Pia Laursen

www.pialaursen.dk
pl@pialaursen.dk

	

Kurser

Pia Laursen

rubrikannoncer

FANØ BAD
stråtægt sommerhus 
midt i golfbanen, åbent 
klitlandskab – 90 kvm. – 
6 senge, 2 dobbelt og 2 
enkeltværelser, stor...
Telefon: 20 21 58 54

Bornholm Bornholm 
’Du min dejlige ferieø’. 
Bestil din sommerferie 
nu. Hus på landet i 
fredelige omgivelser 
udlejes. oplev alle årst...
Telefon: 28697848
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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. 3.900/uge.

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

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

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

AMSTERDAM  

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

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

“Engang var Holland stort set dækket af 
vand, og derfor har hollænderne en speciel 
tilknytning til havet og de mange kanaler. 
På skolerejser kan dette opleves ved et tradi-
tionelt ophold i Amsterdam. Der er dog også 
mulighed for en hyggelig og social tur med 
flodbåd, hvor I bestemmer ruten og farten.”  

Storbyer
I Europa  

– direkte fra skolen

"BUS FOR JER SELV"

Pris v/48 deltagere

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Amsterdam 5dg/3nt  fra kr. 1.240,-

Berlin 5dg/2nt  fra kr.     890,-

Bruxelles 6dg/3nt  fra kr. 1.485,-

Budapest 6dg/3nt  fra kr. 1.970,-

Krakow 6dg/3nt  fra kr. 1.585,-

Paris 6dg/3nt  fra kr. 1.675,-

Prag 6dg/3nt  fra kr. 1.100,-

Cesky Raj 6dg/3nt  fra kr. 1.455,-

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

Europas STORBYER 
Prag  6 dg.  fra. 1.465,-  Budapest 6 dg.  fra 1.565,-
Berlin 4 dg.  fra  1.395,- Paris  6 dg.   fra 1.845,-
Inkl. bus, 3 nætter med morgenmad
Priserne er ved samrejse og fuld bus.
Forhør på London, Krakow, Rom, Barcelona, Amsterdam

AKTIVE rejseprogrammer  
Norge – Troll Mountain  3 dg. fra 1.345,-
Inkl. 3 aktiviteter, hytte /lavo, færge til Hirtshals 
Tjekkiet – Bøhmiske Paradis 6 dg.   fra 1.885,-
Inkl. bus, aktiv. i 3 dage, helpension, og udflugt til Prag
2 aktivitetsdage og én nat i Prag  fra 1.695,-

Huse fra 4-60 pers. Ialt 275 senge. 
Teltcamp, købmand, kro og lystbådehavn.

n   Bilfri og børnevenlig økologisk ø midt 
i Limfjorden

n   Lejrskole og kurser med eller uden 
pension

n   Veludstyret biologisk feltlaboratorium
n   Lejrskolemappe med historie, biologi, 

geografi og opgaver

Åbningsperiode i 2012: 
13. april – 12. oktober

Tlf. åben hele året: 
9867 6362

e-mail: livo@livo.dk
www.livo.dk

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

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

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

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

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

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

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

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

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

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

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

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

 fra730,-
pr. person

4 dage/
3 nætter

Skolerejse til Berlin

Kontakt Mette 
på tlf: 46 91 02 49
meeb@team-benns.com

med bus 
flersengsværelse på hostel

Top 3 studiebesøg: 
∙ Sachsenhausen
∙ Berliner Unterwelten 
∙ Deutsche Technik Museum 

Kontakt Mette 

Tlf.: 7022 0535
hol@kilroygroups.com

Skolerejser
med fagligt indhold
Se de mange rejsemål og priser på

kilroygroups.com
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WWW.LPPENSION.DK

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

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

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

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

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

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 henvendelser man-
dag-torsdag kl. 8.30-16.30  
og fredag klokken 8.30-15.30.

serViCeLinjen, 
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du kan henven-
de dig med et problem, kan du ringe til service-
linjen. Her kan du få oplyst, om du skal henven-
de dig til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension mv., 
om kredskontorets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.
Servicelinjen er åben mandag-torsdag fra klok-
ken 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 henven-
de sig om konkrete sager om arbejdsskader og 
psykisk arbejdsmiljø, om medlemsadministra-
tion, låneafdeling, understøttelseskasse og ud-
lejning af foreningens sommerhuse.

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

Lån
Henvendelse om lån kan ske på telefon 3369 
6300, eller der kan ansøges direkte på vores 
hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle rente og beregne dit lån 
på: www.dlf-laan.dk

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

 
 

Det får Du:  
•	 Picnic til at bringe med på turen 
•	 Lækker 2-retters middag 
•	 Overnatning i dobbeltværelse 
•	 Stor lækker morgenbuffet 
•	 Kanofart/kajak

tag et dejligt break på fx. smukke Hotel Skarrildhus med kanofart på Skjern å.  
Vi pakker en dejlig picnickurv til jer, så i kan nyde hele dagen afsted, og når i  
kommer hjem efter en lang dags oplevelser, serverer vi en udsøgt middag i  
restauranten tilberedt af sæsonens lækreste råvarer. 
Kan bookes på enten Hotel Skarrildhus ved Herning, på Hotel Gl. Avernæs 
i Sydfyn (med havkajak), på Hotel frederiksdal i de smukke omgivelser ved  
Mølleåen eller på Hotel Sixtus der ligger lige ned til fænøsund ved Middelfart  
(havkajak).
udvid med en ekstra overnatning fra kun 349 kr. pr. pers. 

Se mere her: sinatur.dk/ferie

find os på facebook (facebook.com/sinatur) og få gode tilbud eller skriv dig op til at modtage vores nyhedsbrev på sinatur.dk 

fra 949 kr. pr. pers. 
 

Kanotur helt på 1. klasse 
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Uskolet er Folkeskolens bagside med opdigtet satire, som er inspireret af små og store begivenheder i tiden. Enhver lighed med tilvæ-
relsen, virkelige personer og nulevende hændelser er tilfældig og for det meste ikke med vilje. Ingen af de personer, som optræder i artik-
lerne, kunne finde på at gøre eller sige sådan i virkeligheden.

Så kan de lærer det / 13

Klasselærer havde fint 
styr på de fleste på-
skedage, men fik vist 
rodet lidt rundt i svaret 
til 4.b på, hvorfor vi 
egentlig holder pinse.

Skoleleder leder sta-
dig.

Næppe tvivl om at 
Carls indlæringsmu-
ligheder ville øges, 
hvis han holdt op med 
at slå Jeppe oven i ho-
vedet hele tiden.

Forældregruppen 
i klasselærers nye 
5.-klasse befriende 
uengageret.

Skolepsykolog 
mobbet.

dF: tosprogede har mindst et sprog for meget

for korte NYHeDer

Når kommuner foretager besparelser på skoleområdet, 
er det udelukkende af økonomiske grunde og ikke af pæ-
dagogiske. Det mener en skoleforsker, som kritiserer de 
mange nedskæringer. »Besparelserne sker kun, fordi der 
skal bruges færre penge«, siger forskeren, som mener, at 
de økonomiske nedskæringer i virkeligheden er en spare-
øvelse, som man ikke opnår nogen pædagogiske gevinster 
ved. »Besparelserne sker kun for at spare penge«, som 
forskeren udtrykker det.

Undervisningsminister Christine Antorini 
går med tanker om at udbrede valgfag i 
indvandrersprog og gøre fag som arabisk 
og tyrkisk til prøvefag. Men det mener 
Dansk Folkepartis uddannelsesordfører 
Alex Ahrendtsen imidlertid er en dårlig idé. 
»De tosprogede har mindst ét sprog for 
meget«, siger han, »det er meget proble-

matisk, at ministeren nu vil styrke deres 
tosprogethed«. 

     Et udspil til styrkelsen af frem-
medsprog generelt i folkeskolen vil blive 
en del af den folkeskolereform, som re-
geringen er klar med til efteråret. Anto-
rini så gerne, at flere skoler udbød andre 
valgfag end de sædvanlige tysk, fransk 

og spansk. Men Ahrendtsen er uenig: 
»Der er ingen tvivl om, at det er 
bedre at være etsproget end 
tosproget. Og hvis man fører 
dén logik til ende, står det jo 
lysende klart, at det allerbed-
ste naturligvis er slet ikke at 
have noget sprog«. 

Besparelser handler  
kun om økonomi

Ved Morten Riemann

kritik:
”Natur/teknik for …” lægger op til en faglig velfun-
deret og spændende undervisning med udgang-
spunkt i elevernes hverdag. Gennem arbejdet med 
systemet indføres eleverne i en naturvidenskabelig 
tankegang samt introduceres til naturvidenskabelige 
forklaringer på hverdagsfænomener.  

”Natur/teknik for …” er det nye solide system til 
faget natur/teknik, der udfordrer både elever og 
lærere i folkeskolens begynderundervisning og 
senere på mellemtrinnet. Serien sammentænker en 
række nye læremidler og teknologier som fx Smart 
Boards og netbaserede materialer som fx web-TV og 
spil. 

”Natur/teknik for ...”  og vores øvrige materialer er 
skrevet og bearbejdet af erfarne undervisere med 
afsæt i deres egne gennemprøvede undervisnings-
forløb.

Læs mere og se bøgerne på meloni.dk

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

Klassesæt bestående af 
25 elevbøger plus Lærerens håndbog

Kun 2.000 kr. 
Pris er eksklusiv moms og forsendelse

Natur/teknik
terrængående n/t-system

foto: Istock

Illustration: Istock
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”Natur/teknik for …” lægger op til en faglig velfun-
deret og spændende undervisning med udgang-
spunkt i elevernes hverdag. Gennem arbejdet med 
systemet indføres eleverne i en naturvidenskabelig 
tankegang samt introduceres til naturvidenskabelige 
forklaringer på hverdagsfænomener.  

”Natur/teknik for …” er det nye solide system til 
faget natur/teknik, der udfordrer både elever og 
lærere i folkeskolens begynderundervisning og 
senere på mellemtrinnet. Serien sammentænker en 
række nye læremidler og teknologier som fx Smart 
Boards og netbaserede materialer som fx web-TV og 
spil. 

”Natur/teknik for ...”  og vores øvrige materialer er 
skrevet og bearbejdet af erfarne undervisere med 
afsæt i deres egne gennemprøvede undervisnings-
forløb.

Læs mere og se bøgerne på meloni.dk

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

Klassesæt bestående af 
25 elevbøger plus Lærerens håndbog

Kun 2.000 kr. 
Pris er eksklusiv moms og forsendelse

Natur/teknik
terrængående n/t-system

www.meloni.dk

terrængående n/t-system
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Plot er et anmelderrost dansksystem til mellemtrinnet, hvor 
digitale medier er integreret i den daglige undervisning, så de 
naturligt indgår i arbejdet med fagets kerneområder – sprog 
og litteratur. 

Plot bygger på moderne litteraturpædagogik, hvor oplevelser, 
refleksion og forskellige aktiviteter og udtryksformer giver 
eleverne viden og kompetencer om sprog og egen læring.

Se bøgerne på alinea.dk, og tilmeld dig gratis prøveabonne-
ment på plotind.dk. 

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Dansk  ·  3.-5. klasse

Gør digitale medier 
til en del af dansk!
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… absolut værd at stifte bekendtskab 
med, hvis man står over for at skulle vælge 
system til dansk på mellemtrinnet. 

Folkeskolen 2010

”
“

NYHED

plotind.dk 
Hjemmesiden til Plot under-
støtter og udbygger bogen 
og giver adgang til særlige
filer og tjenester.
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