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LÆRERE SKUBBES UD
410 lærere havner på kontanthjælp. 
DLF-forslag i spil, siger S-ordfører.
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Danmark lidt dårligere - fagteam er  
vejen frem, mener matematiklærer.
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På skolen 39 timer om ugen?   
Lærere i Vejle diskuterer udfordringer. 
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CIRKUS I SKOLEN
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Forskud på reformen: Odense-skole har brugt tre år 
på at integrere fritidstilbud i en længere skoledag.  
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novelleanalyser 
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Om steder og mennesker…

”Selvom det er svært at sige noget om, hvordan de steder, man 

bor eller har boet, påvirker det, man skriver om, så er stederne 

og de mennesker, man har mødt og været sammen med, det 

stof man er gjort af. Og derfor har det betydning for, hvorfor 

man skriver, som man gør.”  Helle Helle.

Helle Helle og Naja Marie Aidt fortæller i en unik personlig 

samtale om inspirationskilder, begivenheder, steder, skrive-

praksis. Og om at være menneske. Af samtalens vej føres ele-

verne ind i to af tidens største, toneangivende forfatterskaber.

Styrk din analysemuskel!

I bogens anden del bringes portrætsamtalen i spil, når elever-

ne skal tæt på teksterne og styrke deres analysemuskel og 

fortolkningskompetence. 

Materialet er velegnet som forberedelse til Prøveform B.
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Nu slutter det mest sindsoprivende år i folkeskolens og lærernes historie 
i nyere tid. Når man ser tilbage på det, kan det virke helt surrealistisk. Hvem havde 
forestillet sig, at kommunerne ville lukke lærerne ude fra deres arbejdsplads i 18 
dage? Hvem havde troet, at Folketinget ville gennemføre et indgreb, som cementerede 
arbejdsgivernes krav?

Sådan blev det ikke desto mindre.
Men man kan også vende det om: Hvem havde troet, at lærerne i 18 dage ville stå 

morgen ud og morgen ind i T-shirts og fryse en vis legemsdel af, mens de vinkede til 
dem, der tog på arbejde? Hvem havde tænkt på fantasifulde aktioner som daglige ma-
ratonløb, strikning af halstørklæder til træer, isdukkerter og Ziegler-briller? 

Det, som bar igennem, når håbløshed og fortvivlelse meldte sig, var sammenhold. 
Lærere tror på fællesskab og demokrati, og det kunne alle forvisse sig om ved vejkryd-
sene om morgenen.

Folketinget talte, og lov 409 blev vedtaget. 
Lige nu sidder lærere over hele landet til møder i faglig klub og diskuterer, hvordan 

hverdagen så kan blive:
Hvornår kan jeg hente børn? Skal vi gå efter puljer, så vi får noget tid hjemme – selv 

om det bliver mindre end før? Eller insistere på at være på skolen, sådan som loven 
lægger op til? Hvordan skal man finde ilt til at forberede sig, når man har undervist 
seks lektioner? Hvor skal vi være alle sammen? De spørgsmål og mange flere stiller læ-
rerne på Hældagerskolen, hvor Folkeskolen var på besøg.

Men køen med spørgsmål er meget længere end den med svar. Og svarene kan 
endda være forskellige. Høje-Taastrup går efter fuld tilstedeværelse og ingen puljer. 
Det er – som kredsformanden siger – en stor kulturændring, at det nu er lærerne, som 
kræver at være på skolen i hele arbejdstiden. Men lærerne frygter, at hjemmearbejde 
bliver uendeligt arbejde. Aarhus har valgt at forhandle sig til begrænsede puljer med 
klare retningslinjer.

De konkrete løsninger kan være forskellige og ændre sig over tid. Det vigtigste er, 
at svarene findes i fællesskab og åbenhed. Der vil være kameler, som skal sluges. Men 
lærerkollegiet må strikke sig godt sammen og blive enige.

Den enkelte skal ikke stå alene i et blæsende vejkryds 
mellem egne forventninger, forældrepres, flere timer og 
mindre forberedelse. Det skal tackles i fællesskab.

Det bliver aldrig som før. Men sådan har det sådan set altid været. I 
alt nyt er der også muligheder. Det kan være svært at få øje på dem. 
Men de skal nok være der … 

Glædelig jul og godt nytår. 
 

»Når jeg synes, det er  
en god idé at revidere og 
forbedre (!) Fælles Mål,  

skyldes det, at de  
nuværende formuleringer i 
udbredt grad bevæger sig 
på et luftigt, opstyltet og 

alt for generaliserende  
metaplan«.

Jan Thrane 
i en kommentar til artiklen »Nye Fælles Mål:  

Forenkling bliver til firedobling«

»… lærere skulle til at gøre 
undervisningen mere  

praksisorienteret. Man 
kunne for eksempel slagte 

en ged. Det har jeg godt 
nok aldrig gjort, men det  

er 30 år siden, jeg  
dissekerede sild med en  

2. klasse …«.
Karen Holm-Nielsen

i »Åben mail til Christine Antorini«

»… at vi som folk har indsat 
en magtelite, hvis relativt 
ensartede livsførelse, ud-

dannelsesbaggrund og 
åndelige horisont ikke per 

automatik medfører en 
forståelse for, hvad pæ-
dagogik og uddannelse i 

grunden er«.
Brian Degn Mårtensson

 i sin blog

Glædelig jul 
– trods alt 
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TILMELD DIG UGE SEX 
og få gratis og tidssvarende materialer til 
seksualundervisningen på alle skolens 
klassetrin.

Uge Sex støtter dig i at arbejde…

•  med Fælles Mål
•  tværfagligt
•  projektorienteret

TILMELD DIG PÅ WWW.UGESEX.DK

Uge Sex-kampagnen gør god
seksualundervisning nemmere!

0.-3. KLASSE

krop - grænser - køn 
følelser - familier
www.kroppelop.dk

4.-6. KLASSE

identitet - krop - grænser 
pubertet - forelskelse - køn
www.migogminkrop.dk

SMS US SKOLE 
til 1919 

og få mere 
information*

* koster kun
 

alm. SMS-takst

GRÆNSER SEKSUALITET
RELATIONER SUNDHED
TRIVSEL RETTIGHEDER
IDENTITET PUBERTET

7.-9. KLASSE + 10. KLASSE

seksualitet - krop - grænser - følelser
sex - prævention - sexsygdomme
www.sexfordig.dk
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PISA
Tilbagegang i matematik. Ele-
verne skal væk fra skolebogen, 

mener matematikeksperter. 

PISA

Pausekomma
Ministrene Corydon, 
Frederiksen og Anto-
rini gav ikke ved dø-
rene på samråd om 
forårets lovindgreb. 

Dog blev det klart, at 
der har været politi-
ske drøftelser også 

før lockouten.

22

SNAK OM 
ARBEJDS-

TIDEN  
»Kan jeg nå at hente mine 

børn?« Lærere i Vejle ruster 
sig til en ny skolehverdag.  

RAPPORTERET
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Benjamin er  
uddannet bombeekspert
Han har meget temperament, 

men han har været på kursus og 
lært at finde sit detoneringsrum, 
når temperamentsbomben rører 

på sig.

Uskolet 
Sløjdgaver under 
juletræet forarger 

forældre.  forældre. 

26

FORUD FOR  
REFORMEN

H.C. Andersen Skolen i 
Odense kombinerer allerede 

i dag traditionel faglighed 
med fritidspædagogiske 
aktiviteter, som reformen 

lægger op til. 

RAPPORTERET

Aarhus-pulje
Rettelse: I artiklen »Den enestående lokalaftale« 
bragt i Folkeskolen nummer 21 den 5. december 
2013 har der beklageligvis indsneget sig en mis-
forståelse omkring puljen på de 215 timer.

Ifølge Aarhus-aftalen er de 215 timer afsat 
til, at læreren løser opgaver vedrørende egen 
planlægning og forældresamarbejde. Det er 
læreren, der afgør, hvor arbejdsopgaverne, 

der er knyttet til de 215 timer, løses mest hen-
sigtsmæssigt. Århus Lærerforening og Århus 
Skolelederforening understreger, at puljen på 
de 215 timer skal ses som en del af forberedel-
sen, da det er forudsat, at den anden del af 
forberedelsen foregår inden for de 35 timers 
tilstedeværelse. 

Hanne Birgitte Jørgensen, chefredaktør



aktualiseret

6 /  F O L K E S K O L E N  /  2 2  /  2 0 1 3

Hvad var planlagt? Hvornår blev det planlagt? 
Hvem var med til at planlægge det? Hvad blev 
vi ikke klogere på?

Regeringens tre socialdemokratiske topmi-
nistre Mette Frederiksen, Bjarne Corydon og 
Christine Antorini var kaldt til samråd for at 
svare på spørgsmål. 

Hvad var planlagt?
Skal vi nu tale om det »igen, igen, igen«? De 
tre ministre mente tydeligvis, at det, der var 
værd at sige om lovindgrebet, var blevet sagt. 
Åbenbart igen og igen og igen. Mette Frede-
riksen afsang den gennemgående melodi:

»Vi har redegjort for det her ved adskillige 
samråd. Der er ikke nyt at tilføje. Folkesko-
lens artikler fremkommer ikke med noget, vi 
ikke har været bekendt med – af gode grunde 
i og med at det er regeringens eget mate-
riale«.

Alle kunne måske være blevet klogere, 
hvis der var blevet kastet nyt lys over arbejdet 
i den arbejdsgruppe, der bestod af embeds-
folk fra Finansministeriet (formand), Under-
visningsministeriet og KL. En arbejdsgruppe, 
der havde til formål at undersøge, »hvordan 
folkeskole- og gymnasielærernes undervis-
ningstid kan øges ved ændringer i overens-
komsterne og lovgivningen«.

Arbejdsgruppen skulle ifølge eget kommis-
sorium – fra december 2011 – arbejde færdigt, 
så det kunne være blevet brugt i overens-
komstforhandlingerne. Selve rapportens 
indhold kender offentligheden ikke. Arbejds-
gruppen havde ellers nøjagtig de intentioner, 
der siden blev virkelighed med lovindgrebet. 
Men aktindsigten blev afvist, og selvom DLF 
klagede til ombudsmanden over afslaget, stod 

det ved magt. Hvorfor? Fordi – forklarede 
Finansministeriet – arbejdsgruppens arbejde 
ikke blev brugt i overenskomstforhandlin-
gerne. 

Ombudsmanden skrev i sin afgørelse, at 
Finansministeriets afslag ikke var ulovligt, 
men at regeringen havde begået »offentlig-
hedstænkning«.

Der kom en lille indrømmelse via udbo-
ring fra Alex Ahrendtsen. Ministrene afviste 
ikke, at der har været politiske drøftelser med 
andre af Folketingets partier om lovindgre-
bets indhold.

Hvornår blev det planlagt?
Den lille indrømmelse gik på, at der før 
lovindgrebet og lockouten har været politiske 
forhandlinger. Der er en række indicier, der 
peger på, at forhandlingerne har foregået 
lang tid i forvejen – blandt andet »Indholds-
reform som led i et løft af folkeskolen«, et 
dokument, der allerede den 18. oktober 
2012 understregede, at der skal undervises 
mere, og at finansieringen skal findes via nye 
arbejdstidsregler for lærerne.

Hvem var med til at planlægge det?
Moderniseringsstyrelsen, som jo var de 
statsligt ansatte læreres modpart i forhandlin-
gerne, bidrog med sin ekspertise i udarbej-
delsen af loven. Ligesom det også var kendt 
på forhånd, at KL og regionerne er blevet 
brugt til »teknisk afklaring« af lovteksten. 
Men Mette Frederiksen fortalte, at »der ikke 
har været en aftale mellem KL og regeringen 
om at gribe ind i konflikten«. Dermed satte 
regeringen om ikke et punktum, så i hvert 
fald et pausekomma i undersøgelsen af plan-
lægningen og gennemførelsen af opgøret med 
lærernes arbejdstid. 
esc@dlf.org, lif@dlf.org 

Regeringen satte  
pausekomma  
i matchfixingsagaen
Trebanden Corydon, Frederiksen og Antorini skulle på 
et åbent samråd stå på mål for regeringens koordination af 
lovindgrebet, der stoppede lockouten af lærerne.

TEKST ESBEN  CHRISTENSEN

FOTO THOMAS ARNBO

Folkeskolen kunne oven på en aktindsigt skrive en ræk-
ke kritiske artikler om regeringens ageren i forbindelse 
med lovindgrebet, der stoppede lærerlockouten. For 
eksempel »Afsløring: Her er drejebogen til lærerlovind-
grebet«. På baggrund af artiklerne blev de tre ministre 
indkaldt til samråd af Alex Ahrendtsen. Du kan læse 
artiklerne på folkeskolen.dk 

Sagen kort: 

Mens politikerne gennemførte lov-
indgrebet på Christiansborg, fylkedes 
lærere på slotspladsen for at vise 
deres utilfredshed. Her en klar ytring 
til politikerne på bærbar tavle.



Bjarne Corydon:  
»Det er fair, at andre har en 
anden opfattelse«.

I den aktindsigt, vi fik fra Beskæftigelsesministe-
riet, fremgår det, at lovmodellen var udarbejdet 
af Moderniseringsstyrelsen. Er det ikke specielt, 
at arbejdsgiversiden også er den, der skriver 
loven?

»Jeg mener ikke, at den aktindsigt, der er 
givet, bringer noget som helst nyt over det, 
som allerede er drøftet mange gange«.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen 
siger til os, at lovkomplekset har taget flere 
måneder at udarbejde, så der må jo have ligget 
noget klar?

»Jeg mener ikke, at der er noget nyt i den 
diskussion, vi nu tager, i forhold til den me-
get intensive og grundige diskussion, der var 
i forbindelse med selve lovindgrebet«.

Der var en arbejdsgruppe med folk fra Fi-
nansministeriet, Moderniseringsstyrelsen og KL 
nedsat i december 2011, som endte med aldrig 
at offentliggøre sin rapport – ombudsmanden 
kaldte det offentlighedstænkning?

»Også den diskussion har været taget 
mange gange før«.

Men en offentliggørelse af rapporten kunne 
være en måde at sætte »the record straight« på?

»Jeg synes, at det ’record er straight’. Og 
det har jeg syntes hele vejen igennem. Jeg 
er helt bevidst om, at andre har en anden 
opfattelse, blandt andet DLF, og det synes jeg 
er helt fair og ordentligt, sådan er politiske 
diskussioner en gang imellem, og det må de 
gerne være«.

I nævnte flere gange på samrådet, at ind-
holdet og forløbet omkring lovindgrebet er 
blevet diskuteret igen og igen. Der har været en 
tværgående arbejdsgruppe, som blev nedsat i 
december 2011, der har et kommissorium, der 
siger, at lærerne skal undervise en større del af 
deres arbejdstid. Og når det er blevet virkelig-
heden, så ville man kunne stoppe den her dis-
kussion ved at fremlægge den her rapport?

»Jeg synes ikke, der fremkom noget som 
helst nyt på det her samråd, og det havde jeg 
heller ikke ventet. I forhold til den proble-
matik, som du rejser, så er der en årtier lang 
forhistorie for, at man beskæftiger sig med 
den her problemstilling mellem KL og skif-
tende regeringer, så jeg synes heller ikke, at 
der er noget nyt på det punkt«. 
esc@dlf.org, lif@dlf.org 

TEKST ESBEN CHRISTENSEN

Finansminister Bjarne Corydon (Socialdemokraterne) me-
ner ikke, at der er kommet noget nyt frem under samrådet 
om forløbet forud for lovindgrebet i foråret 2013. 

Foto: Stig Stasig

VIDEO
FOTO
TEGNE
SERIE

Der er 1-2 ugers
sommerkurser

22. juni – 23. august

KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ
www.kunstaeroe.dk
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Over 400 lærere har mistet retten til dag-
penge som følge af de dagpengeregler, der 
blev indført ved årsskiftet. Det stod klart 
midt i december. Antallet er langt større end 
det, som Christiansborg-politikerne forven-
tede, da dagpengereformen blev rullet ud. 
Dengang lød vurderingen, at mellem 2.000 
og 4.000 ville ryge ud om året. AK-Samvirke 
har beregnet, at over 27.000 i løbet af årets 
første otte måneder har mistet retten til 
dagpenge.

»Det her er for mange mennesker en 
stor ulykke. Det er en marginalisering, som 
samfundet ikke kan være bekendt. Vi må 
finde nogle nye måder at gøre det på. Derfor 
foreslog vi også at kombinere dagpenge med 
et job nogle timer om ugen. Det er bedre, 
end at folk bliver kastet helt ud«, siger for-
mand for Lærernes A-kasse, Gordon Ørskov 
Madsen. 

Han håber, at den bekendtgørelse, som 
det såkaldte Carsten Koch-udvalg arbejder 
med lige nu, vil tage lærernes tanker med. 

Lærernes A-kasse vurderer, at ud af de 
400 lærere, som er røget ud af dagpenge-
systemet i løbet af året, er cirka halvdelen 
havnet på kontanthjælp eller anden forsør-
gelse – nogle af dem kan være kommet i 
job igen. 25 procent af lærerne er begyndt 
på uddannelse med den særlige uddannel-
sesydelse, som regeringen indførte, og 25 
procent af dem har fået arbejde i et andet 
erhverv.

»Det er 400 lærere, som virkelig gerne 
vil have et lærerjob og har taget en lærer-
uddannelse. Mange af dem er dimittender 
og er aldrig kommet rigtigt ind på lærerar-
bejdsmarkedet. Det er brandærgerligt, fordi 
vi måske pludselig får brug for dem«, siger 
Gordon Ørskov Madsen. 

Folketinget behandler i øjeblikket et 
forslag om en midlertidig arbejdsmarkeds-
ydelse til dem, der falder ud efter mellem to 
og fire år på dagpenge.

»Vi har iværksat en del tiltag for at undgå 
en hård indfasning af dagpengeperioden, 
som den borgerlige regering indførte«, siger 
beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (So-
cialdemokraterne).

»Carsten Koch-udvalget kommer med 
noget snart, og det bliver interessant, for 
hvordan sikrer vi, at folk kommer hurtigere i 
arbejde? Næste år skal vi kigge på en ny dag-
pengereform. Her kan alt komme i spil, også 
lærernes forslag«. 
mbt@dlf.org   

hbh@dlf.org

410 lærere har  
mistet retten til  
dagpenge i 2013
Langt flere end forventet er faldet ud af dagpengesystemet i 2013. 
Blandt dem er 410 lærere. DLF har hidtil forgæves foreslået at  
kombinere dagpenge med job nogle timer om ugen.

TEKST 
MARIA  BECHER  TRIER  OG  
HANNE  BIRGITTE  HELLISEN

Formanden for Lærer-
nes A-kasse, Gordon 
Ørskov Madsen, kalder 
de nye dagpengereg-
ler for en ulykke og en 
marginalisering af de 
ledige, som samfundet 
ikke kan være bekendt.

Foto: Stig Nielsen

DIPLOMUDDANNELSE I 
DESIGNBASERET LÆRING 

Kompetenceudviklende indenfor 
kreativ facilitering og innovative 
metoder ved brug af lokale og 
globale samfundsproblematikker.

Start 4. marts 2014.

Informationsmøde
21. januar 2014. 
ls@designtoimprovelife.dk
30 74 71 25
 
www.dkds.dk/Efteruddannelse/
Diplomuddannelsedesign

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

FILOSOFI i PRAKSIS
4 filosofimetoder

Ny bog til de ældste klasser

Enkel, praktisk og overskuelig. 
Nem at undervise i.

folkeskolen.dk

Mange spændende skriftlige opgaver
fx til dansk-undervisningen.

Efterskolen

En perlerække af gode etik-opgaver.
SKOLEBIBLIOTEKET på EMU

Givtigt forhold mellem oplæg og metoder.
Fyldt med gode spørgsmål og opgaver.

ungdomsskolen

Rigtig spændende og udfordrende.
Lektørudtalelse

Forlaget X
108 kr. u.moms inkl. lærermateriale

8 /  F O L K E S K O L E N  /  2 2  /  2 0 1 3



F O L K E S K O L E N  /  2 2  /  2 0 1 3  /  9 

Lærerne i Høje-Taastrup ønsker at være på 
skolen i hele arbejdstiden. Det var flertallets 
beslutning på en ekstraordinær generalfor-
samling i kreds 16. 

87 af lærerne ønskede, at formand for 
DLF’s kreds 16, Vibeke Lynge, går efter fuld 
tilstedeværelse på skolen, mens 32 var mere 
stemt for, at hun forsøger at forhandle en 
aftale hjem med kommunen, som betyder, at 
nogle arbejdstimer kan lægges hjemme.

»Det er en stor kulturændring, at det er os, 
der skal kræve fuld tilstedeværelse, og derfor 
blev jeg nødt til at indkalde til en ekstraordi-
nær generalforsamling«, forklarer kredsfor-
mand Vibeke Lynge.

I Høje-Taastrup afsøger administrationen 
sammen med kreds 16, FOA og BUPL lige nu 
mulighederne for at indgå en lokal arbejds-
tidsaftale i kommunen. Det sker, efter at et 
flertal i byrådet i september besluttede, at 
det var den rigtige vej at gå. En beslutning, 
der var til nogen irritation for Høje-Taastrups 
borgmester, Michael Ziegler, som stod i spid-
sen for kommunerne ved overenskomstfor-
handlingerne og lockout i foråret.

Ønsker fast arbejdsplads på skolen
Høje-Taastrup har meldt ud, at hver lærer 
skal undervise 50 timer svarende til 66 lektio-
ner mere om året fra næste skoleår. Besparel-
sen spillede en stor rolle på generalforsam-
lingen, hvor lærerne diskuterede, om de skal 
prøve at få en pulje forberedelsestimer hver, 
som de selv kan disponere over, eller om 
de hellere bare skal have fast arbejdstid på 
skolen og så have fri, når de går hjem.

Pernille Kepler er lærer på Hedehusene 
Skole. Hun stemte for fuld tilstedeværelse:

»Hvis vi får en pulje timer, så vil den ikke 
dække den forberedelse, der er behov for, og 
ledelsen kan hele tiden putte flere opgaver 
ind«. 

Pernille Kepler vil gerne have en arbejds-
plads på skolen og spurgte allerede i sommer, 
om det var muligt at få én. Hun har endnu 
ikke fået svar. 

»Lige nu leder arbejdsgiverne med lys og 
lygte efter en grund til ikke at give os faste 
arbejdspladser«.

Hendes håb er, at det på sigt bliver muligt 
at have en fleksibel fuld tilstedeværelse på 
skolen. 

Frygter flere arbejdstimer   
Lærer på Torstorp Skole Birgitte Westfall 
stemte mod fuld tilstedeværelse. 

»Folk er så engagerede, at de ikke bare 
sætter skoletasken klokken 16 og ikke arbej-
der mere. Fuld tilstedeværelse vil betyde, 
at vi kommer til at arbejde meget mere. For 

det er svært at være kreativ og innovativ fra 
klokken 14.30 til 16 efter en hel dag med kon-
frontationstimer«, siger Birgitte Westfall, som 
hellere så, at der var afsat tid til det arbejde, 
som lærerne gør hjemme. 

En anden ting, hun vil savne i en tilværelse 
med fuld tilstedeværelse, er fleksibiliteten. 

»Jeg er mor til to børn og gift med en 
skolelærer. Jeg kan godt se, at det kan blive 
hårdt. Det er det selvfølgelig i mange familier, 
men fleksibiliteten i arbejdslivet har været en 
af forcerne ved at være lærer«.  

Lærernes arbejdstid og folkeskolerefor-
mens påvirkning af arbejdsdagen bliver lige 
nu diskuteret på skoler over hele landet. 
Kredse og tillidsrepræsentanter inviterer alle 
lærerne til møder i faglig klub for at diskutere 
udfordringerne. 
mbt@dlf.org

Lærerne i Zieglers kommune  
vil arbejde på skolen

TEKST MARIA  BECHER  TRIER

FOTO THOMAS  ARNBO

Lærerne vil ikke levere for-
beredelsen i deres fritid. Det 
kan formand for lærerkred-
sen i Høje-Taastrup godt 
forstå.

»En stor kulturændring  for lærerne i Høje-Taastrup«, siger kredsformand Vibeke Lynge, så derfor har 
kreds 16 holdt ekstraordinær generalforsamling. Et klart flertal ønsker fuld tilstedeværelse.

Folkeskolen fulgte et møde i Vejle.  
Læs med på side 22.
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K L I P  F R A  N E T T E T

Onsdag 4. december 2013 kl. 15.30

På DLF’s kongres i september opfordrede 
formand Anders Bondo Christensen poli-
tikerne og ikke mindst Christine Antorini 
til at komme ud at se virkeligheden på et 
10.-klassecenter og et UU-center (Ung-
dommens Uddannelsesvejledning) og møde 
de ypperste eksperter – nemlig dem, der 
arbejder der. 

Den invitation tog undervisningsministe-
ren imod og besøgte Xclass i Slagelse sam-
men med lærerformanden, formanden for 
Landsforeningen af 10. Klasseskoler i Dan-
mark, Henning Rasmussen, næstformand 
i Danmarks Vejlederforening, Morten Bjer-

regård, og Jacob Mortensen, der er bestyrel-
sesmedlem i UU Danmark.

Xclass er Danmarks største 10.-klasse-
center, og centret har et meget nært samar-
bejde med ungdoms- og erhvervsuddannel-
ser, hvor eleverne kommer i brobygning.

»Jeg er blevet rigtig meget inspireret. 
Det her er gennemsyret af samarbejde med 
andre institutioner, og I skal selvfølgelig bru-
ges«, sagde Antorini med henvisning til Hen-
ning Rasmussen, der gerne så, at de gode 
erfaringer fra Xclass bliver delt.

»De unge finder ud af styrker og kompe-
tencer, og de bliver mere målrettede på, hvad 

de vil. Blandt andet fordi de bliver bombarde-
ret af forskellige indtryk«, fortæller Henning 
Rasmussen om skolen, der har fire overord-
nede temalinjer og 13 forskellige klasser.

»Jeg mener virkelig, at vi ikke vil ned-
lægge jer 10.-klasser, men færre skal søge 
jer. Det skal være dem, der har behov for at 
blive hjulpet videre«, sagde Antorini, der reg-
ner med, at der vil komme et dyk i søgningen 
til 10. klasse, når det faglige løft i folkesko-
lereformen for alvor slår igennem, og når er-
hvervsskolereformen er blevet rullet ud. 

En af de erfaringer, hun tager med sig fra 
besøget, er samarbejdet med ungdomsud-
dannelserne.

»Man får det bedste samarbejde på 
tværs, og det giver åbenbart mere værdi, at 
man ligger så tæt på hinanden, som man gør 
her«, sagde Antorini. Xclass har stx, hhx, htx 
og erhvervsskoler som naboer.

Tre elever var mødt op for at fortælle un-
dervisningsministeren om deres bevæggrun-
de for at gå i Xclass. De to havde fået decide-
ret vejledning om at vælge 10. klasse i forhold 
til deres videre vej i uddannelsessystemet.   
hbh@dlf.org

Fredag 29. november 2013 kl. 20.16

»Vi har ikke planer om at ændre noget ved 10. klasse. 
Men vi stjæler noget af det, I gør, til folkeskolen«, 
sagde undervisningsminister Christine Antorini, da 
hun efter opfordring fra DLF’s formand, Anders Bondo 
Christensen, besøgte 10.-klassecentret Xclass i Sla-
gelse.

ANTORINI:  
Vi har ikke planer om at ændre 10. klasse

Bondo og UU Danmark vejleder politikere om vejledning

 - 

Danmarks Lærerforening og UU Danmark 
har haft foretræde for Folketingets børne- 
og undervisningsudvalg for at fremlægge 
mulighederne for, at uddannelses-, er-
hvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen 
(UEA-undervisningen) kan bringes endnu 

mere i spil med folkeskolereformen. »Der var 
stor lydhørhed og gode spørgsmål fra politi-
kerne«, sagde formanden for DLF efter mø-
det. De to foreninger deler en bekymring for, 
hvad der skal ske med UEA-undervisningen 
og vejledning i folkeskolen, hvis de planlagte 

besparelser på vejledningsområdet bliver ført 
ud i livet. Ikke mindst hvis regeringens mål-
sætning om, at flere unge vælger erhvervs-
uddannelserne, også skal lykkes. 



F O L K E S K O L E N  /  2 2  /  2 0 1 3  /  11 

Lærer vinder  
»Robinson  
Ekspeditionen«

Lærerne i Ringsted får ar-
bejdstidsaftale for næste 
skoleår

Sønderborg:  
Arbejdstidsforhandlinger 
tidspresser skoleledere

Trivselsprogram tilbyder 
struktur til understøttende 
undervisning

5.a fik nej til at  aflevere 
underskrifter hos Bødskov

Trivslen er faldet blandt 
lærerne i Aarhus

Tirsdag 10. december 2013 kl. 13.35 

Jeppe Hansen fra Aarhus sagde sit job op for at 
deltage i TV3’s »Robinson Ekspeditionen« – og 
vandt. Han kunne ikke få orlov på grund af nye 
retningslinjer på skolen. »Hvis der er et eventyr 
foran næsen på mig, så skal jeg tage det. Så jeg 
tænkte, at jeg kunne få et nyt job, når jeg kom 
hjem«, siger Jeppe Hansen. Og det fik han – som 

underviser på voksenuddannelsescentret. Men 
han skal forbi Holme Skole og fortælle elever og 
lærere om sine oplevelser. »Det var mine sociale 
kompetencer, der gav mig sejren«, siger han. Den 
halve million kroner, han vandt, skal bruges på et 
rejseeventyr med hans forældre og søskende. 
mbt@dlf.org

Onsdag 4. december 2013 kl. 10.09

Fagkonsulenter  
erstattes af lærings-
konsulenter
Når Undervisningsministeriet i 
starten af det nye år ansætter 
de nye læringskonsulenter, bli-
ver de nuværende 13 fagkon-
sulenter indsluset som en del 
af læringskonsulentkorpset. 
I alt vil der i en periode være 
mere end 40 læringskonsulen-
ter til en faglig og pædagogisk 
oprustning, fortæller kontor-
chef Anders Andersen. 

Tysklærerforeningen har 
sendt et brev til ministeriet, 
hvor foreningen udtrykker sin 
bekymring over ændringen. 
Her har man indtryk af, at 
ministeriet ønsker at styrke 
fagligheden, samtidig med at 
der skrues ned for vejledning i 
faglighed. Kontorchefen svarer, 
at korpset bliver stærkere, og 
de enkelte fag vil være stærkt 
repræsenteret.

Tirsdag 10. december 2013 kl. 08.45

Mere magtanvendelse
ved øget inklusion

Lærere må anvende magt i nød-
vendigt omfang for at afværge, 
at elever ødelægger ting eller er 
til fare for sig selv eller andre. 
Men hvad betyder nødvendigt? 

»Der kommer flere elever 
med særlige udfordringer i fol-
keskolen, og det kan føre til flere 
tilfælde af magtanvendelse. 
Men reglerne for folkeskolen 
er noget mere diffuse end ser-
vicelovens bestemmelser for 
anbragte børn, så det vil være 
godt, at man på den enkelte 
skole diskuterer, hvad nødven-
digt omfang betyder«, siger 
chefkonsulent og cand.pæd. 
Rikke Due fra BDO Public Ser-
vices. Hun anbefaler også sko-
lerne at skabe procedurer for, 
hvad de gør, når det har været 
nødvendigt at anvende magt 
over for en elev.

Tirsdag 3. december 2013 kl. 14.26 

Plancher tager toppen 
af reformfrustrationer

På flere skoler i Esbjerg hæn-
ger plancher, hvorpå lærerne 
kan skrive bekymringer, de har 
i forbindelse med folkeskole-
reformen og ny arbejdstid. Der 
er fire tavler – en til bekymrin-
ger, en til udsagn, en til gode 
muligheder og løsninger og en 
til svar på de spørgsmål, der 
har meldt sig. 

»Folk får mulighed for at 
give udtryk for følelser og fru-
strationer. Trykket bliver taget 
af kedlerne. Frustrationerne 
er der stadig, men plancherne 
har gjort det mere tilladt at 
have dem. Jeg tror, vi kommer 
bedre igennem forandringerne, 
når vi forholder os til dem og 
bearbejder udfordringerne«, 
siger tillidsrepræsentant Kar-
sten Munk Nielsen, Spangs-
bjergskolen.

Torsdag 12. december 2013 kl. 15.17 

Ny DLF-chef kommer  
fra BUPL

Bo Holmsgaard, 
52 år, er ansat 
som ny se-
kretariatschef 
for Danmarks 

Lærerforening. Han kommer fra en 
stilling som professionschef i pæda-
gogernes fagforbund, BUPL. 

Han er oprindelig lærer og har 
været skoleleder, skole- og kul-
turchef og senere udviklingschef i 
Københavns Kommunes børne- og 
ungdomsforvaltning. Bo Holms-
gaard sidder i dialoggruppen for Ny 
Nordisk Skole, som DLF’s næstfor-
mand, Dorte Lange, står i spidsen 
for sammen med Lars Goldschmidt 
fra Dansk Industri. Han tiltræder 1. 
februar som chef for DLF’s sekre-
tariat på Vandkunsten i København. 
Bo Holmsgaard afløser Hans Ole 
Frostholm, der gik på pension med 
udgangen af november.
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tematiseret

DANSK MATEMATIKFALD ER 
IKKE STATISTISK SIGNIFIKANT

Der er kun tre point mellem de danske resul-
tater i matematik i Pisa 2009 og Pisa 2012. 
Det kræver ifølge Pisa-konsortiet en forskel 
på mindst seks point, hvis man skal kunne 
regne statistisk med forskellen. Der er altså 

ingen, der aner, om det danske Pisa-
resultat er gået frem eller tilbage, 
fremgik det 6. december af radio-
programmet »Detektor«. Leder af 
det danske Pisa-konsortium Niels 
Egelund og direktør i Kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsen Jacob Holbraad 

bekræfter i radioudsendelsen, at 
faldet ikke er statisisk signifikant.

PISA

Danske elever sneg sig over  
gennemsnittet i matematik
Elevernes matematikpræstationer er for fjerde år i 
træk gået tilbage fra tidligere Pisa-test, men allige-
vel sneg de danske elever sig lige op over gennem-
snittet med 500 point. Danmark ligger i gruppe 
med lande som New Zealand, Irland, Storbritannien, 
Østrig, Slovenien, Tjekkiet og Frankrig. Øverst 
i Pisa-testen er syv lande i Sydøstasien. Når 
det gælder antallet af topscorere i mate-
matik, ligger Danmark lavere end OECD-
gennemsnittet. Denne gang viser Pisa-
testen, at der i Danmark er større lighed 
mellem eleverne på trods af forskellige 
socioøkonomiske forhold. Piger klarer sig 
stadig dårligere end drenge i matematik. 

Pisa 2012 
Klip fra  
folkeskolen.dk 

– find flere  
Pisa-nyheder på 
folkeskolen.dk

EFTER PISA 2012:

Stærke fagteam  
er vejen frem i  
matematik
Danske elever ligger lige over  
gennemsnittet i matematik. 
Hvordan kan det blive bedre?  
Mere mundtlighed, flere faglige  
pointer og meget mere struktureret  
samarbejde mellem matematik- 
lærerne på skolen, lyder buddet  
fra matematiklærere. 
Skolebogen styrer for meget,  
siger lektor bag ph.d. om  
matematiske pointer.

TEKST: HELLE LAURITSEN    FOTO: HANNE LOOP
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G od klar matematikundervisning, der 
rammer alle elevgrupper, får man 
bedst ved at styrke fagteam og faglige 

netværk og uddanne matematikvejledere til 
alle skoler. Det fremhæver flere matematik-
lærere efter offentliggørelsen af den nye Pisa-
undersøgelse, hvor de danske elever kom lige 
op over gennemsnittet i matematiktesten.

Når en ny Pisa-undersøgelse offentliggø-
res, er der voldsom gang i debatten med eks-
perter, politikere og andre meningsdannere. 
Der er medieindslag fra matematikunder-
visning på forskellige skoler, hvor små børn 
spiller matematikbanko og klipper tal ud af 
papir, mens politikerne fortæller om vigtighe-
den af holddeling, om traditionel og kedelig 
matematikundervisning ude på skolerne eller 
om spændende projekter i indskolingen. 

Men hvad er god matematikundervisning? 
Hvad kan Pisa-undersøgelsen bruges til? 

Variation i lektionerne
For matematikvejleder og lærer Jannie 
Hoffmann fra Store Heddinge Skole er god 
matematikundervisning bygget op omkring 
struktur og variation, elevinddragelse og 
fokus på faglige pointer. 

»Læreren er facilitator og igangsætter en 
proces mod et fælles mål – at opnå færdighe-
der, opnå matematisk forståelse, indsigt og 
undren samt at anvende færdighederne i for-
skellige meningsgivende kontekster for elever-
ne. Lærerens opgave er at have fingeren på 
pulsen, gribe elevernes interesser og inddrage 
matematikken«, siger Jannie Hoffmann.

Men læreren må gerne camouflere sin un-

dervisning og sine mål i forløb, hvor mobilen 
for eksempel inddrages, eller eleverne gen-
nemfører undersøgelser i parallelklassen om, 
hvor mange skilsmissebørn der er i procent, 
hvis det giver mening. Læreren bør altid star-
te og slutte lektionen fælles. Hun fremhæver, 
at man oparbejder en kultur, hvor eleven ta-
ger ansvar og lærer, at præstationen i klassen 
og at læse lektier er et fælles anliggende.

Indimellem bruger hun små videoer i un-
dervisningen. Eleverne kan for eksempel have 
en video om at dividere på deres mobil og kan 
så selv træne dén færdighed. Det har vist sig 
at være en fordel for de fagligt svage elever.

Variation og struktur i undervisningen er nogle af nøgle-
ordene, når man spørger matematikvejleder Jannie Hoff-
mann fra Store Heddinge Skole. Og gerne små videoer, for 
eksempel om at dividere, som eleverne kan have på deres 
mobil og selv træne.

Matematik 500 point, lige over OECD-gennemsnit-
tet, tilbagegang for fjerde Pisa i træk.

Læsning 496 point, på OECD-gennemsnittet, stort 
set som tidligere.

Naturfag 498 point, på OECD-gennemsnittet, stort 
set som tidligere.

Cirka 510.000 15-årige i 65 lande har besvaret Pisa-
opgaver og det tilhørende spørgeskema. Landene får 
en Pisa-score i læsning, naturfag og matematik, men 
hver Pisa-undersøgelse har hovedfokus på et af områ-
derne – denne gang matematik.

I Danmark har 7.481 15-16-årige elever fra 339 ud-
dannelsesinstitutioner deltaget – både folkeskoler og 
frie skoler indgår.

DANMARK I PISA 2012

Danske elever læser 
som i år 2000
I de seneste Pisa-resultater for læsning 
placerer danske elever sig lige midt på 
gennemsnittet i OECD-landene. På trods 
af mange læsetiltag i det seneste årti sco-
rer Danmark omtrent samme antal Pisa-
point som i 2000. Ud over Danmark ligger 
Storbritannien, USA og Tjekkiet også på 
OECD’s gennemsnit for læsning. I forhold 
til de nordiske lande ligger Danmark også i 
midten. Finland og Norge ligger over gen-
nemsnittet, mens svenske og islandske 
børn læser dårligere end gennemsnittet. 
Helt i top blandt OECD-landene ligger Ja-
pan, Sydkorea, Finland, Irland og Canada.

DANMARK HAR IKKE FLYTTET SIG I NATURFAG
Danske elever ligger fortsat helt stabilt på midten af 
Pisa-skalaen. 19 ud af de 64 lande, der har deltaget i 
Pisa gennem flere år, har forbedrede resultater i natur-
fag. 37 lande har uændrede resultater, mens otte har 
dårligere resultater. Hvis man ser på den gruppe af lan-
de, som Danmark lå på niveau med i 2006, så er USA, 

Kroatien, Letland, Litauen, Frankrig, Ungarn, Spanien 
og Norge fortsat på samme niveau som Danmark. Sve-
rige, Slovakiet og Island er derimod 
røget længere ned ad stigen, mens 
Polen har formået at forbedre ele-
vernes resultater i naturfag.

Flere timer, lektielæsning, faglig fordybelse og hold-
deling er en del af den folkeskolereform, som skal 
være med til at få danske elever over gennemsnittet 
i Pisa-undersøgelser fremover, sagde Christine An-
torini, da hun fremlagde resultaterne fra Pisa 2012. 
Hun mener, at der skal gøres en indsats for at sikre 

flere af de dygtigste elever, 
for at udligne forskelle mel-
lem køn, og for at Danmark 
bliver bedre til at bryde den 
sociale arv.

Antorini: Reformen bør hæve danske Pisa-resultater

»Der er 27 elever 
og en lærer i klas-
sen, og du kan 
ikke løbe fra den 
ene til den anden. 
Så start med at få 
hjælp af din mak-
ker til at komme 
videre«.
Jannie Hoffmann, 
matematikvejleder og lærer,  
Store Heddinge Skole
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»Eleverne skal være aktive i et lærende 
fællesskab. De skal bruge deres makker un-
dervejs. Der er 27 elever og en lærer i klassen, 
og du kan som lærer ikke servicere eleverne 
ved at løbe fra den ene til den anden. Så start 
med at få hjælp af din makker til at komme 
videre«, forklarer Jannie Hoffmann.

Eleverne skal undre sig og undersøge 
spørgsmål uden endegyldigt facit, men hun 
kender også til at målrette undervisningen 
mod færdigheder og nationale såvel som fæl-
leskommunale test.

Hun blev uddannet matematikvejleder for 
tre-fire år siden og ser sig selv som en lærer, 
der er med til at skubbe på en udvikling. Som 
vejleder har hun lært at supervisere, sætte 
udviklingsprocesser i gang mere systematisk 
og også evaluere dem.

»Vi skal have opbygget en fagteamkultur. 
Ikke et fagudvalg, hvor nogle enkelte vælger 
bogsystemer, men en kultur med fælles fag-
forståelse og forberedelse blandt lærerne«.

Prøveformerne smitter
Lone Kathrine Petersen er matematiklærer på 
Ravnsholtskolen i Allerød og med i Undervis-
ningsministeriets ekspertgruppe for mate-
matik. Hun mener også, at opbygning af de 
faglige fællesskaber er væsentligt. 

»Skoleledelsen skal støtte de faglige fora. 
Det kræver samarbejdsstruktur og skal ske 
jævnligt – for eksempel en gang om måneden. 
Faglige fællesskaber skal ikke udelukkende 
være hængt op på nogle få faglige ildsjæle. 

Der skal opbygges en kultur på skolen, og det 
er et arbejde, der skal styres og styrkes«.

Hun mener, at det giver et problem i ma-
tematikundervisningen, at den mundtlige 
afgangsprøve i matematik blev fjernet i 2007. 
Den mundtlige prøve er nu kommet med igen 
– men kun som en udtrækningsmulighed.

»Prøveformerne har en afsmittende effekt 
på undervisningen, så det var næsten som 
at træde et skridt tilbage, da den mundtlige 
prøve forsvandt. Dét, tror jeg, kan have ind-
flydelse på elevernes Pisa-resultater. Mundt-
ligheden i matematik er meget vigtig, fordi 
elevernes matematiske tænkning og mentale 
billeddannelse styrkes gennem sproget«, 
pointerer hun.

Lone Kathrine Petersen nævner også 
vigtigheden af mere undervisningstid til mel-
lemtrinnet, fordi det netop er dér, elevernes 
mentale abstraktioner og symbolsprog i sær-
lig grad udvikles. 

Skolebogen styrer for meget
Lektor og ph.d. Arne Mogensen fra Lærer-
uddannelsen Aarhus har besøgt matema-
tikundervisning i 8. klasse til sin ph.d. om 
matematiske pointer. Han besøgte 50 klasser 
og studerede lærerens rolle i undervisningen.

Hans ph.d. viste, at kun omkring halvdelen 
af lærerne har pointeorienteret undervisning 
i matematik. Det er mest hos de linjefagsud-
dannede lærere og på store skoler, at man 
hører pointer i matematikundervisningen.

»Hvis man overværer undervisningen 
mange steder, ser man også mange forskelle. 
Jeg mødte både spændende, utraditionel og 
traditionel undervisning. Men jeg tror, det 
er forkert at sætte lighedstegn mellem tra-
ditionel undervisning, kedelig undervisning 
og dårlig undervisning. At få rutiner er for 
eksempel en del af matematikfaget, at man 

BLOGGER:  LÆR AF DET SVENSKE 
SKRÆKEKSEMPEL
Sverige har den dårligste Pisa-udvikling i OECD. Elever 
går tilbage over hele linjen. »Det handler om en kraftig 
og alvorlig forandring«, siger direktør for myndigheden 
Skolverket Anna Ekström til Lärarnas Nyheter. »Det 
svenske skrækeksempel skal tages alvorligt«, skriver 
DLF-hovedstyrelsesmedlem Niels Christian Sauer i et 
blogindlæg på folkeskolen.dk. »For 30 år siden havde 
Sverige en folkeskole, der præsterede på niveau med 
den finske. Så tog politikerne fat – med alle de tåbe-
ligheder, som danske politikere har importeret til vores 
skole, sidst lov 409 og den forestående reform, der er 
gennemsyret af det svenske skolesyn«.

Bondo om Pisa:  
Politikerne har fejlet
Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo 
Christensen, ærgrer sig over, at Danmark ikke har ryk-
ket sig i Pisa-undersøgelsen. »De danske politikere har 
i årevis jagtet bedre Pisa-resultater og fejlet«, siger 
han og peger på, at folkeskolen sagtens kunne gøre det 
bedre.

»DE DANSKE POLITIKERE HAR 
I ÅREVIS JAGTET BEDRE PISA- 
RESULTATER OG FEJLET«.

»Der findes gode 
skolebøger, men  
bogen er alt for 
dominerende. 
Især når man 
skal udfordre 
alle elevgrupper, 
og børn er mere 
forskellige i dag 
end nogensinde 
tidligere«.
Arne Mogensen, 
lektor og ph.d.  
fra Læreruddannelsen Aarhus
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tematiseret PISA
»Eleverne skal være aktive i et lærende

fællesskab. De skal bruge deres makker un-
dervejs. Der er 27 elever og en lærer i klassen,
og du kan som lærer ikke servicere eleverne
ved at løbe fra den ene til den anden. Så start
med at få hjælp af din makker til at komme
videre«, forklarer Jannie Hoffmann.

Eleverne skal undre sig og undersøge
spørgsmål uden endegyldigt facit, men hun
kenkenderder og ogsåså tiltil at at må målrelrettette un underdervisvisninningengen
modmod fæ færdirdigheghederder og og na natiotionalnale se såveåvel sl somom fælfæl-
leskommunale test.

Hun blev uddannet matematikvejleder for
tre-fire år siden og ser sig selv som en lærer, 
der er med til at skubbe på en udvikling. Som
vejleder har hun lært at supervisere, sætte 
udviklingsprocesser i gang mere systematisk
og også evaluere dem.

i»Vi k sk lal hhave o bpbyp yggegg t e fn fagtg eamk lkultur.
IkkIkke ee et ft faguagudvadvalglg, hv hvoror nognoglele enkenkeltelte ve vælgælgerer 
bogsystemer, men en kultur med fælles fag-
forståelse og forberedelse blandt lærerne«.

Prøveformerne smitter
Lone Kathrine Petersen er matematiklærer på 
Ravnsholtskolen i Allerød og med i Undervis-
ningsministeriets ekspertgruppe for mate-
matik. Hun mener også, at opbygning af de
faglige fællesskaber er væsentligt.

»Skoleledelsen skal støtte de faglige fora. 
Det kræver samarbejdsstruktur og skal ske
jævnligt – for eksempel en gang om måneden.
Faglige fællesskaber skal ikke udelukkende 
være hængt op på nogle få faglige ildsjæle.

Der skal opbygges en kultur på skolen, og det 
er et arbejde, der skal styres og styrkes«.

Hun mener, at det giver et problem i ma-
tematikundervisningen, at den mundtlige 
afgangsprøve i matematik blev fjernet i 2007. 
Den mundtlige prøve er nu kommet med igen 
– men kun som en udtrækningsmulighed.

»Prøveformerne har en afsmittende effekt 
på undervisningen, så det var næsten som 
at træde et skridt tilbage, da den mundtlige
prøve forsvandt. Dét, tror jeg, kan have ind-
flydelse på elevernes Pisa-resultater. Mundt-
ligheden i matematik er meget vigtig, fordi 
elevernes matematiske tænkning og mentale
billeddannelse styrkes gennem sproget«, 
pointerer hun.

LonLone Ke Kathathrinrine Pe Peteetersersen nn nævnævnerer ogsogsåå 
vigvigtigtighedhedenen afaf mermere ue undendervirvisnisningsngstidtid ti til ml melel-
lemtrinnet, fordi det netop er dér, elevernes 
mentale abstraktioner og symbolsprog i sær-
lig grad udvikles. 

Skolebogen styrer for meget
Lektor og ph.d. Arne Mogensen fra Lærer-
uddannelsen Aarhus har besøgt matema-
iktik dunderviisniingg i i 8. klklasse i till siin hph.p dd. om 

matmatemaematistiskeke poipointenterr. HanHan be besøgsøgtete 5050 klaklassesserr 
og studerede lærerens rolle i undervisningen.

Hans ph.d. viste, at kun omkring halvdelen
af lærerne har pointeorienteret undervisning 
i matematik. Det er mest hos de linjefagsud-
dannede lærere og på store skoler, at man
hører pointer i matematikundervisningen.

»Hvis man overværer undervisningen
mange steder, ser man også mange forskelle.
Jeg mødte både spændende, utraditionel og 
traditionel undervisning. Men jeg tror, det
er forkert at sætte lighedstegn mellem tra-
ditionel undervisning, kedelig undervisning 
og dårlig undervisning. At få rutiner er for 
eksempel en del af matematikfaget, at man
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I matematik kan vi lære af Sydøstasien

Lærerne arbejder mere 
systematisk i Sydøstasien, 
og det kan Danmark lære 

af, lyder det fra lektor, ph.d. 
Lena Lindenskov.

»Landene i Sydøstasien har 
fundet på noget, som vi kan lære 
af. Vi skal ikke have flere test 
og undervisning af elever om 
aftenen, men det ser ud til, at 
lærerne i de lande samarbejder 
mere systematisk, og det kan vi 

godt lære af. Vi har et højt krea-
tivitetspres herhjemme blandt 
lærerne, men man behøver ikke 
at få alle de gode ideer selv. Dér 
kan man godt udvikle noget, man 
deles om«, mener Lena Linden-
skov, Institut for Uddannelse og 
Pædagogik, Aarhus Universitet.

Hun fortæller, at vi herhjem-
me gør meget ud af evaluering 
med eleverne, men at de asiati-
ske lande måske er nået et skridt 

videre og laver flere aktiviteter, 
der støtter eleverne i matematik.

Pisa-rapporten fortæller, at 
der i Shanghai, Singapore og 
Taiwan er større tradition for at 
give eleverne feedback om, hvor 
deres styrker og svagheder i ma-
tematik er, end der er i Norden.

Hun ser det positivt, at når vi 
i Danmark sætter fokus på et om-
råde, så flytter det sig også.

»Vi har ønsket, at eleverne 

kan formulere matematik, og at 
de kan mere fortolkning, og det 
er også her, de danske elever kla-
rer sig bedst. Jeg ser det positivt, 
at når vi beslutter os for noget, 
så virker det. Eleverne klarer 
sig okay, når det gælder data og 
grafer, men de er ikke gode til 
at sætte på formler«, siger Lena 
Lindenskov. 
hl@dlf.org

kan noget. At kunne åbne computeren og gå 
ind i et regneark er noget, elever skal kunne 
i dag, så det er måske traditionelt, men også 
nødvendigt«, siger Arne Mogensen, der også 
er med i Undervisningsministeriets ekspert-
gruppe om matematik og skal være med til at 
løfte det faglige niveau i faget.

En anden konklusion efter ph.d.-projektet 
er, at skolebogen styrer arbejdsform og ind-
holdsvalg i 90 procent af tilfældene. 

»Der findes gode skolebøger, men bogen 
er alt for dominerende. Især når man skal 
udfordre alle elevgrupper, og børn er mere 
forskellige i dag end nogensinde tidligere. 
Hvis lærerne gør, hvad der står i bøgerne, 

risikerer de at blive låst fast. Men samtidig er 
det okay at bruge skolebøger, fordi ’klassisk’ 
eller traditionel undervisning med mange ru-
tiner faktisk kan være støttende for de fagligt 
svage elever. De kan ofte have mest udbytte 
af at blive undervist af en meget styrende 
lærer. De har svært ved selv at skulle vælge 
opgaveniveau i undervisningen og at benytte 
mere undersøgende arbejdsformer«.

Ifølge Arne Mogensen er Pisa-opgaverne 
gode. Der kan være enkelte opgaver, der ram-
mer skævt i forskellige kulturer, men generelt 
ser han gerne, at danske elever kan løse Pisa-
opgaverne. Han har besøgt Japan og Sydko-
rea og set matematikundervisning dér.

»Undervisningen dér er ikke så forskellig 
fra, hvad vi kender, men lærerne er bedre til 
at uddrage faglige pointer. Hvor dansk under-
visning er mere aktivitetsstyret, så er under-
visningen i Japan og Korea mere pointestyret. 
Jeg oplevede lærere her i Danmark, der slet 
ikke var klare nok i undervisningen over for 
eleverne, og det kunne kollegial sparring 
hjælpe på. Det kunne være det bedste ønske 
til folkeskolereformen, at der blev givet tid til 
kollegial sparring, fagteam og matematikvejle-
dere på skolerne«, siger Arne Mogensen. 
hl@dlf.org

ELEVER: VI BURDE HAVE  
KLARET OS BEDRE
Det overrasker ikke formanden for Danske 
Skoleelever, Agnete Vienberg Hansen, at 
Pisa 2012 viser en lille nedgang i matema-
tik og en gennemsnitlig score i læsning og 
naturfag. 

»Resultatet er rigtig ærgerligt, men det 
stemmer fint overens med de erfaringer, 
Danske Skoleelever har. Det er mine kam-
merater og jævnaldrende, der klarer sig 
skidt, og jeg mener, vi burde have klaret 
os bedre. Vi har glemt at have fokus på 
matematik, og det tror jeg især er, fordi un-
dervisningen bliver kørt old school«, siger 
Agnete Vienberg Hansen.

»VI HAR GLEMT AT HAVE FOKUS 
PÅ MATEMATIK, OG DET TROR JEG 
ISÆR ER, FORDI UNDERVISNINGEN 
BLIVER KØRT OLD SCHOOL«.
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me gør meget ud af evaluering 
med eleverne, men at de asiati-
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der i Shanghai, Singapore og 
Taiwan er større tradition for at
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i Danmark sætter fokus på et om-
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de kan mere fortolkning, og det
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grafer, men de er ikke gode til
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kan noget. At kunne åbne computeren og gå
ind i et regneark er noget, elever skal kunne 
i dag, så det er måske traditionelt, men også 
nødvendigt«, siger Arne Mogensen, der også
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forskellige i dag end nogensinde tidligere.
Hvis lærerne gør, hvad der står i bøgerne, 

risikerer de at blive låst fast. Men samtidig er 
det okay at bruge skolebøger, fordi ’klassisk’ 
eller traditionel undervisning med mange ru-
tiner faktisk kan være støttende for de fagligt 
svage elever. De kan ofte have mest udbytte 
af at blive undervist af en meget styrende 
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mere undersøgende arbejdsformer«.
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mer skævt i forskellige kulturer, men generelt 
ser han gerne, at danske elever kan løse Pisa-
opgaverne. Han har besøgt Japan og Sydko-
rea og set matematikundervisning dér.

»Undervisningen dér er ikke så forskellig 
fra, hvad vi kender, men lærerne er bedre til 
at uddrage faglige pointer. Hvor dansk under-
visning er mere aktivitetsstyret, så er under-
visningen i Japan og Korea mere pointestyret.
Jeg oplevede lærere her i Danmark, der slet
ikke var klare nok i undervisningen over for 
eleverne, og det kunne kollegial sparring 
hjælpe på. Det kunne være det bedste ønske
tiltil fo folkelkeskoskolerlerefoeformermenn, atat derder bl blevev givgivetet tidtid ti till 
kolkolleglegialial sp sparrarringing, f, fagtagteameam og og ma matemtematiatikvekvejlejle-
dere på skolerne«, siger Arne Mogensen. 
hl@dlf.org

Færre elever klager  
over uro i klassen 
Betydeligt færre danske skoleelever oplever 
støj og uro i timerne, viser den nye Pisa-un-
dersøgelse. I dag er det kun hver tredje elev, 
som oplever problemer. I 2003 var det 43 
procent. 23 procent af eleverne svarer i Pisa 
2012, at læreren må vente i lang tid, før ele-

verne falder til ro. 
Det er også 

betydeligt 
færre end 
i 2003.  
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Skolecheferne:  
Drop Pisa
Danmark bør ikke længere bruge Pisa som sko-
lepolitisk pejlemærke, mener Børne- og Kultur-
chefforeningen. Pisa er bagudskuende. Den må-

ler elevernes udbytte af ti års skolegang, og 
så er det jo for sent, påpeger foreningen. 

»Børne- og Kulturchefforeningen vil – 
som forening for de ansvarlige kommu-
nale chefer på skoleområdet – kraftigt 
opfordre politikerne til at flytte fokus 

fra de omdiskuterede Pisa-placeringer 
til i stedet at fastholde fokus på de tre 

overordnede mål i den nye folkeskolereform«, 
skriver foreningen i en pressemeddelelse.

DANMARK PÅ RANGLISTE
OECD erkender åbent, at det ikke giver nogen mening 
at tale om enkelte landes placering på en Pisa-rangli-
ste. På den baggrund meldte Undervisningsministeriet 
fredag før Pisa-offentliggørelsen ud, at man 
ikke længere ville bruge ranglisterne. Den 
beslutning holdt dog kun knap fire 
døgn, så meldte ministeriet en dansk 
15.-, 18.- og 19.-plads ud.

»Placeringen ville jo under alle 
omstændigheder kunne læses ud 
af listen over landenes resultater, 
som fremgår af den officielle Pisa 
2012-publikation«, siger direktør i Kvali-
tets- og Tilsynsstyrelsen Jacob Holbraad.

PISA
E N  M E G E T  U P R Æ C I S  

R A N G L I S T E

Dansk Erhverv:  
Afgørende med en  
folkeskolereform

»Pisa-resultaterne viser, at det har væ-
ret vigtigt og på tide, at der blev lavet 
en folkeskolereform. Vi skal sikre, at fle-
re bliver bedre til at regne, læse og skri-
ve, så de har fundamentet til at tage og 
gennemføre en ungdomsuddannelse«, 
siger uddannelses- og forskningspoli-
tisk chef i Dansk Erhverv Mette Fjord 
Sørensen i en kommentar og efterlyser 
mere fokus på matematik og på de dyg-
tigste elever i skolen.

tematiseret

FORSKER:

Vejen til et bedre  
læseresultat er 
lærere med linjefag

Massiv satsning på læsning i indskolingen virker. Nu skal lærerne i 
udskolingen efteruddannes for at sikre bedre læsere i overbygningen, 
siger læseforsker.

Danske skoleelever er noget nær verdensmestre i læsning i 4. 
klasse. Det viser den internationale læsetest Pirls. Man skulle jo så tro, 
at eleverne så også ville være verdensmestre i læsning, når de nogle år 
senere går i 9. klasse. Men de ligger i midten, viser den nye Pisa-test.

Og det er ikke, fordi Pisa måler noget andet end Pirls, siger læsefor-
skeren Jan Mejding, der er med i såvel Pirls som Pisa. Eleverne læser 
faktisk relativt bedre, når de går i 4. klasse, end når de går i 9. klasse. 

Grunden er, at læsning ikke bare er læsning. Læsning i udskolingen 
er noget andet end begynderlæsning.

»Det følger ikke med op, ikke uden videre. Læsning er noget, der 
udvikler sig, det vil sige, at faget ændrer sig op igennem skolesystemet. 
Man stilles over for andre krav og andre opgaver, når man går oppe i 
overbygningen af folkeskolen«, siger Jan Mejding.

Hvad kan lærerne så gøre?
»Nye undersøgelser viser, at det særligt er de lærere, der har en 

faglig viden på området, som får de gode resultater. Og de lærere, som 
har en faglig viden, det er dem, der har det som linjefag. Så vores bed-
ste vej er mere kvalitet i undervisningen«. 
jvo@dlf.org

Læseforsker Jan Mejding fremhæver, at bedre kvalitet i undervisningen er det, der skal  
til for at bedre læseresultaterne. Efteruddannelse er et nøgleord.

Foto: John Villy Olsen
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  Hvad tror du er grunden til, at Danmark 
ikke rigtig rykker i Pisa trods gode viljer og 
fremgang i Timss og Pirls?  
 »Bare jeg vidste det! Men den måde, jeg for-
tolker det på, er, at alle landene omkring os er 
gået tilbage. Alle OECD-lande er gået tilbage, 
Norge går tilbage, Sverige, Finland – så man 
kan godt måske tolke manglende fremgang 
som positivt, fordi vi trods alt ikke har bevæ-
get os tilbage, som de andre lande har«.

  Danmarks lillebitte fremgang i læsning og 
naturfag og tilbagegangen i matematik er 
ikke statistisk signifikant. Hvorfor offent-
liggør I overhovedet stigninger og fald i 
Pisa, der ikke er statistisk signifikante?
 »Altså – et tal er et tal. Om det er statistisk 
signifikant eller ikke – det handler jo om, at 
man har vedtaget, at der skal være mindre 
end fem procents risiko for, at det kan være 
opstået ved en tilfældighed. Nogle gange 
bruger man ti procent, andre gange en pro-
cent eller promille. 
   Hvis ikke man kan lide en tilbagegang eller 
sætter tvivl om en fremgang talmæssigt, så 
kigger man selvfølgelig på, om det er stati-
stisk signifikant. Det er klart, at der skal mere 
end tre point til, før det er statistisk signifi-
kant. Men på den anden side – når man ser 
på, hvordan det er gået i matematik over tid, 
at det går signifikant tilbage i 2009, og så 
kører fortsat lidt nedad i 2012, så skal man 
ikke bare vende det døve øre til«.

  Næsten ti procent af de danske 15-årige 
har i deres spørgeskema fortalt, at der 

står mindst tre biler hjemme i deres hus-
stand. Lyder det realistisk?
 »Det lyder lidt mystisk, at de ikke kan tælle til 
tre«. 

  Kunne det med de tre biler handle om, at 
der er en gruppe elever, der ikke har taget 
Pisa-besvarelsen tilstrækkeligt seriøst?
 »Det ville være dejligt at have et mål for, hvor 
seriøst de tager det. I de nordiske lande har vi 
lagt en variabel ind, og der viser sig ikke at 
være de store forskelle. Men det generelle 
indtryk, når vi taler med dem, der tager te-
stene, og taler med dem om de faglige test, 
så er de altså af en sådan karakter, at de 
vækker deres interesse. Der er nogle ganske 
få stykker imellem, som ikke gør det, og som 
også skriver ’fuck’ og den slags, men … Og 
dér, hvor vi for eksempel spørger til, hvor 
mange biler de har derhjemme, det kommer 
til allersidst, hvor de har siddet i tre timer«.

  Alle kan trække data ud af Pisas database 
og sammenstille dem med elevernes ma-
tematikscore. Danmarks Radio har på den 
måde »påvist«, at elever, der har tilgang 
til en iPad eller tablet, klarer sig dårligere i 
matematik. Er der nogen som helst grund 
til at tro, at 15-årige danskeres tilgang til 
en iPad på eller uden for skolen i foråret 
2012 har betydning for deres Pisa-besva-
relser eller matematikkompetencer? 
 »Nej – man kan jo ikke slutte noget kausalt 
(vedrørende årsagssammenhæng, redaktio-
nen) om, at hvis vi giver børnene en iPad, så 
bliver de dårligere til matematik. Det bygger 

på tilfældigheder, at iPads åbenbart er mere 
udbredt på skoler, hvor eleverne generelt kla-
rer sig dårligt«.

  Det er din sidste runde i spidsen for Pisa 
– hvad synes du, den danske folkeskole 
har fået ud af de cirka 50 millioner, vi nu 
har brugt på Pisa?
 »Ja, der er jo nogle, der vil synes, at de penge 
har været forfærdeligt dårligt givet ud. Det 
mener jeg faktisk ikke. Dér, hvor jeg især er 
glad for Pisa, er, at det har været en eye-ope-
ner over for, hvordan vores nydanske elever 
klarer sig. Desuden synes jeg, at det er rart at 
få at vide, at introduktionen af faget natur/
teknik med skoleloven af 1993 faktisk har 
givet et løft til de danske elevers kompeten-
cer i naturfag, lige så vel som vi formentlig 
også kan se, at det, at alle naturfag er blevet 
prøvefag, også har løftet niveauet. Og hvis 
man kigger på resultatet her fra den seneste 
Pisa, så er der altså noget om elevers vedhol-
denhed og danske elevers tilgang til opgaver, 
som vi godt kunne forbedre lidt. Der er en til-
bøjelighed til, at hvis man møder noget, der er 
svært, så springer man det over i stedet for at 
koncentrere sig om at lave det. 
   Endelig synes jeg også, at Pisa skal roses 
for at påpege den sammenhæng, der er mel-
lem uro i klassen og elevernes resultater. Det 
har da også været medvirkende til, at man er 
begyndt at stramme op og gøre noget ved 
classroom management, som i begyndelsen 
af 1990’erne nærmest var et fyord«. 

kra@dlf.org

Foto: Kristian Ridder-Nielsen

KAREN RAVN SPØRGER        NIELS EGELUND  SVARER: 

Et tal er et tal, og selvom nedgangen i de danske Pisa-resultater ikke er statistisk signifikant, så er der en 
nedadgående tendens over tid, påpeger professor Niels Egelund efter sin sidste runde i spidsen for Pisa.

»Man skal ikke vende det døve øre til«
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Et tættere bånd mellem folkeskoler og erhvervsskoler er en nødvendighed. Ellers spilder vi de unges fremtid. 

Stop de unges frafald

To ud af tre unge fra grundskolen ender med 
at stoppe på den valgte ungdomsuddannelse. 
Tallet kommer fra Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd og Dansk Industris undersøgelse 
»Omveje i uddannelsessystemet på vej til ung-
domsuddannelse«. Unges omveje i uddannel-
sessystemet beløber sig samlet til 5,8 milliarder 
kroner fordelt med 3,7 milliarder kroner på 
unge, der gennemfører en ungdomsuddan-
nelse, og 1,6 milliarder kroner på unge, som 
ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. 
500 millioner kroner koster det for unge, som 
har omveje på produktionsskolerne. 

Det er på denne baggrund, at vi på Munk-
holmskolen i Randers besluttede at give vores 
elever et bredere grundlag at træffe deres 
valg af ungdomsuddannelse på. 

Sammen med erhvervsskolerne Tra-
dium og Randers Social- og Sundhedsskole 
samt Ungdommens Uddannelsesvejledning 
Randers (UU) vil vi fremme kendskabet til 
erhvervsuddannelserne hos både elever, for-
ældre og undervisere. 

Undersøgelserne giver deres tydelige bil-
lede af, at valg af ungdomsuddannelse er 
præget af tilfældighed og vejledning, som den 
unge primært henter fra den nære familie 
og venner, hvis viden er begrænset – ofte til 
den ungdomsuddannelse, de selv har taget, 
selvom både lærere og forældre ønsker det 
allerbedste for eleverne. 

Hertil kommer, at samfundet 
om føje år vil mangle faglært 
arbejdskraft, hvis ikke der 
sker markante ændringer i de 
unges valg af uddannelse efter 
grundskolen. 

Mange flere unge skal gennemføre en 
erhvervsfaglig uddannelse, end tilfældet er i 
dag.

Ny Nordisk Skole 
En stor del af vores fælles projekt »Ny Nor-
disk Skole« er de otte erhvervsrettede valgfag. 
De består af introduktion og vejledning på 
Munkholmskolen før og efter to gange tre 
dage på erhvervsskolerne. Undervisningen på 
Munkholmskolen vil blive forestået af både 
lærere fra skolen og lærere fra de tilknyttede 
ungdomsuddannelser. 

Eleverne vil fra 7. til 9. klasse hvert år i 
grundskolen deltage i valgfagene, sådan at 
7.-klasseeleverne opnår at have fået mulighed 
for at prøve otte forskellige valgfag i løbet af 
deres skolegang i overbygningen på Munk-
holmskolen.

Valgfagene vil give eleverne en mulighed 
for i praksis at afprøve de faglige områder, 
som erhvervsskolerne tilbyder. Som en del 
af forløbet med valgfagene vil eleverne også 
modtage UEA-undervisning (uddannelses-, 
erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering) 
dels af UU-vejledere, dels af lærerne på 
Munkholmskolen. Der er også fokus på, at 
vejledningsprocessen er en UU-faglig profes-
sion. Jo mere information alle får, jo lettere vil 
UU-vejlederen kunne igangsætte vejlednings-
processen.

Et samlet uddannelsessystem 
En anden stor del af projektet er kompetence-
udviklingen af underviserne. Den vil ske ved, 
at undervisere fra erhvervsskolerne deltager 

i elevaktiviteter på Munkholmskolen, og 
underviserne fra Munkholmskolen deltager i 
elevaktiviteter på Tradium og Randers Social- 
og Sundhedsskole. 

Lærerne oplever, at det er spændende at 
planlægge forløbet sammen, og samarbejdet 
går rigtig godt. Der er stor respekt for det for-
skellige udgangspunkt, man kommer med, og 
viljen er stor til at lære hinandens faglighed, 
pædagogik og didaktik at kende.

Et øget samarbejde mellem 
lærere i folkeskolen og under-
viserne på erhvervsskolerne er 
med andre ord en nødvendig-
hed for, at vi alle kan vejlede de 
unge bedre.  

Forældre ser behovet
Uddannelsessystemets samarbejde med foræl-
dre har stor betydning for, om elever træffer 
det rigtige karrierevalg. Mange forældre ser 
det almene gymnasium som det mest oplagte 
valg, selvom det måske er et andet valg, der 
er det rigtige for deres barn. Vores projekt 
har derfor også fokus på et øget samarbejde 
med forældrene. De skal ikke alene infor-
meres om de mange muligheder, der er for 
deres barn. Forældre skal også lade den unge 
tage det kvalificerede valg selv – og støtte op 
om dette valg. Har forældre ikke kendskab til 
andre muligheder end det traditionelle gym-
nasium, så vil det naturligvis være dette, som 
bliver valgt. Vi arbejder derfor med et øget 
samarbejde mellem forældre og undervisere. 
Hos vores elevers forældre er der et stærkt 
ønske om en karrierevejledning, der både er 
målrettet og velkvalificeret.  

Elever skal tage et sikkert valg 
Succeskriterier for projektet er, at de unge 
oplever sig bedre orienteret om deres 
muligheder for ungdomsuddannelse, sådan 

KRONIK
ANNETTE ROED  
SKOLELEDER PÅ  
MUNKHOLMSKOLEN  
I RANDERS

 
ANN TAUL ANDERSEN  
LEDER AF UNGDOMMENS  
UDDANNELSESVEJLEDNING  
I RANDERS
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at der vil blive færre omvalg – til gavn for 
samfundet, men allermest til gavn for den 
unge selv.

Vi ved fra forskningen, at mange unge er 
meget usikre på, hvilken ungdomsuddan-
nelse de skal vælge. For nogle elever handler 
valg af ungdomsuddannelse også om valg af, 
hvilken ungdomskultur de ønsker at være en 
del af, mens de går i for eksempel gymnasiet. 
Dette gælder både drenge og piger. Deres 
valg handler om, hvilket gymnasium de skal 
vælge, og hvilken ungdomskultur de derved 
bliver en del af. For stx-eleverne er det såle-
des begrundelser som stemning, atmosfære 
og attitude, der dominerer, når eleverne skal 
forklare, hvorfor de har valgt den ungdoms-
uddannelse, de har.

Ved at øge kendskabet til erhvervs-
uddannelserne tror vi på, at eleverne 
vil få mulighed for at træffe et mere 
kvalificeret valg af ungdomsuddan-

nelse. Vi vil dermed bedre kunne udfor-
dre alle unge, så de bliver så dygtige som 

muligt. Kombinationen af introduktionsforløb 
på skolen og efterfølgende undervisning på 
erhvervsuddannelsen er helt bevidst. Det er 
vigtigt, at eleverne får hænderne helt ned i 
det, som faget drejer sig om. 

Munkholmskolen i Randers er med i Ny Nordisk 
Skole-samarbejdet, som – med afsæt i danske og 
nordiske værdier – skal inddrage, begejstre og 
støtte de ansatte til selv at igangsætte foran-
dringer.

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen
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 Der er også en 
grund til, at for-
ruden i en bil er 
større end bak-
spejlet. Vi må  
rette blikket 
fremad og se på 
mulighederne for 
at manøvrere os 
mod målet. 

2013 sluttede lige så stormfuldt, som det 
begyndte. Der er god grund til at se tilbage 
og takke alle medlemmer for en kæmpe-
indsats og opbakning i året, der nu er ved 
at tone ud. Det er fornuftigt at orientere sig 
godt og grundigt i bakspejlet, inden vi igen 
trækker ud i sporet for at nå vores mål i 
horisonten.

I bakspejlet er der tydelige spor af ulyk-
ken, og oprydningsarbejdet er ikke færdigt, 
ja, nogle vil måske sige knap begyndt. Lad os 
slå fast, at det var en stor ulykke – en kata-
strofe. Vi skal tage bestik af det og konstatere, 
at det med stor sandsynlighed giver varige 
mén. Vi er tvunget til at leve med det, men vi 
må i gang med »genoptræningen«.

Sammenholdet i Lærerforeningen skal 
stå sin prøve. Vi skal alle med på sporet igen 
og gennem et sikkert og sundt arbejdsmiljø 
bevæge os fremad. Vi skal have skabt nogle 
rammer for arbejdet, der giver mening.

Vi har et mål for eleverne. Som beskrevet 
i vores professionsideal så skulle den enkelte 
elev gerne forlade skolen som et selvstændigt 
tænkende, oplyst, ansvarligt, socialt indstillet 
og livsdueligt menneske, der har lært at lære 
og har tilegnet sig fornødne almene kundska-
ber og færdigheder.

Giver fremtiden os overhovedet mulighe-
der for at bringe eleverne derhen? 

Der er en årsag til, at vi kaster os over op-
gaven. Der er også en grund til, at forruden 
i en bil er større end bakspejlet. Vi må rette 
blikket fremad og se på mulighederne for at 
manøvrere os mod målet. Det er langtfra sik-
kert, at vejen er bred og lige, nogle steder er 

den endnu ikke projekteret, og andre steder 
er der ingen asfalt. 

Vi skal gøre alt for at få kommuner og øvri-
ge arbejdsgivere til at forstå nødvendigheden 
af aftalte spilleregler og samarbejdets betyd-
ning. Skolerne udvikles ikke til gavn for børn 
og samfund uden en betydelig inddragelse af 

lærerne. Selv om vi ser fremad, er det vigtigt, 
at vi orienterer os i bakspejlet, ellers kan det 
gå alvorlig galt!

En stor personlighed forlod os i forrige 
uge. Et par af Mandelas citater giver også her 
god mening: »Uddannelse er det mest kraft-
fulde våben, som du kan bruge til at ændre 
verden« og »Hvis du ønsker at skabe fred med 
din fjende, er du nødt til at arbejde med din 
fjende. Så bliver han din partner«.

Lad os håbe, at undervisning til alle er en 
naturlov i Danmark, og lad os håbe og kæmpe 
for mulighederne i 2014. Vi vil ikke stoppes af 
begrænsninger og tåbelige lovgivninger. Godt 
nytår. 

»Og Bodil  
susede – og  
g jorde halløj …« Niels Christian Sauer: 

»Hvilken planet lever de på 
– dem, der forestiller sig, at 
denne ’forenkling’ vil få lærerne 
til i højere grad at bruge de 
opstillede mål i deres daglige 
arbejde?«

Thomas Aastrup Rømer:
»… og så mangler journalisten, 
så vidt jeg kan se, endda ’op-
mærksomhedspunkter’ og 
’udfordringsmål’ i alle fagene 
for den faglige top og bund. Så 
vi får derved en tredobling af 
firdoblingen!«

Jan Thrane: 
»I debatten om udarbejdel-
sen af nye Fælles Mål for 
fagene har jeg set flere give 
udtryk for en frygt for, at det 
bliver til en ’tjekliste’. Hvad er 
problemet? Når jeg selv an-
befaler matematiklærere at 
støtte sig til et tidssvarende 
matematiklærebogssystem, 
udelukker det netop ikke den 
enkelte lærer i at improvisere 
og lave yderligere materialer/
opgaver/øvelser – nej, det 
sikrer blot, at man husker at 
komme rundt om det hele/det 
meste. Et ekstra gennemløb 
af ’tjeklisten’ kan måske være 
med til at sætte fokus på, at 
det kunne være en god idé 
for eksempel lige at behandle 
sammenhængen mellem brøk, 
decimaltal og procent en gang 
mere, inden man slipper sine 
elever og sender dem videre til 
udskolingen«. 

 Kommentarer til artiklen 
»Nye Fælles Mål: Forenkling 
bliver til firedobling«,  
Folkeskolen  nummer 21

DLF MENER
PER SAND PEDERSEN  
FORMAND FOR DLF’s ORGANISATIONS-  
OG ARBEJDSMILJØUDVALG 
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INDLÆG PÅ FOLKESKOLEN.DK I NOVEMBER535

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 2 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 8. januar  klokken 9.00.

Arthur Wierema, tillidsrepræsentantsuppleant, Beder Skole, Beder

»EN OVERLØBER«
I udgaven fra 21. november beskæftiger Folke-
skolen sig med den forrige formand for Århus 
Lærerforening Søren Aakjærs pludselige skift 
til jobbet som chef for Aarhus’ børne- og 
ungeforvaltning.

Tonen i artiklen ligger et sted mellem 
neutral og venlig over for Søren Aakjær. Der 
gives ham en del spalteplads til at forklare sit 
spring over i modpartens lejr. Eftersom der i 
artiklen ikke kommer nogen til orde, der for-
mulerer en kritik af dette pludselige jobskifte, 
bliver artiklen til en fire sider lang apologi 
(forsvarsskrift, redaktionen) for Søren Aakjær. 
Dét gør Folkeskolen ikke klogt i. Forløbet er 
nemlig ikke særlig kønt. 

Søren Aakjær tiltræder sin nye stilling per 
1. oktober. Op til den dato er der blevet ført 
forhandlinger om en lokalaftale mellem Aar-
hus Kommune og flere faglige organisationer. 
Søren Aakjær har ført disse forhandlinger på 
vegne af Århus Lærerforening. Hvornår skifte-
de Søren Aakjær sindelag fra lærerforeningen 
til kommunen? Ville en anden formand for 
Århus Lærerforening have kæmpet lærernes 
sag med mere ildhu? Svaret kan vi kun gisne 
om.

Hvis ikke DLF – og Folkeskolen som dens 
talerør – viser mere karakter som lærernes 
interesseorganisation, så vil foreningen sand-
synligvis snart begynde at bløde medlemmer. 
DLF har nemlig nogle forklaringsproblemer 
over for de samme medlemmer.

For det første har foreningen ikke været 
i stand til at afværge det overgreb, som ar-
bejdsgiveren begik i april. Lærernes arbejds-
betingelser blev drastisk forringet. 

For det andet ydede DLF ingen reel øko-
nomisk støtte. Mange medlemmer havde nok 
en forventning om, at de – efter at have betalt 
kontingent i årevis – kunne imødese et vist 
beløb i konfliktstøtte. De blev skuffede.

Til sidst har de offentligt ansatte ved sidste 
lønforhandlinger måttet finde sig i de laveste 
lønstigninger siden Anden Verdenskrig. Er det 

blevet sådan, at vi fremover lige så godt kan 
ringe til Finansministeriet for at høre, hvad 
lønnen bliver de næste par år? Hvad skal vi så 
bruge fagforeningen til?

Problemet er ikke en enkelt persons svigt. 
Problemet er, at denne handling er sympto-
matisk for en tidsånd, hvor en uskøn blan-
ding af kynisme og ligegladhed råder.

Det er på høje tid, at DLF viser, hvis inte-
resser den egentlig har tænkt sig at varetage.

SVAR:
Kære Arthur.
Folkeskolens artikel skal jeg ikke kommentere, 
da Folkeskolen ikke er DLF’s talerør, men 
derimod et uafhængigt fagblad med journali-
stisk frihed.

Du har ret i, at vi ikke formåede at for-
hindre overgrebet i foråret, selv om vi sam-
men kæmpede bravt. Det var imidlertid ikke 
arbejdsgiverne, der gennemførte overgrebet, 
men derimod Folketinget med regeringen i 
spidsen. Det er helt uden sidestykke, at en re-
gering sammen med arbejdsgiverne, allerede 
inden forhandlingerne begynder, har beslut-
tet resultatet. Det kunne vi ikke modstå, men 
netop fordi vi sammen tog kampen, er jeg sik-
ker på, at regeringen vil tænke sig om mere 
end to gange, før den agerer på samme måde 
igen. Derfor var vores kamp nødvendig og 
ikke nytteløs set i et langsigtet perspektiv.

Danmarks Lærerforenings penge er med-
lemmernes penge – for medlemmerne er 
Danmarks Lærerforening. Arbejdsgivernes 
(og regeringens) mål var at tvinge DLF øko-
nomisk i knæ. Det lykkedes ikke, og det er 
helt afgørende for vores styrke fremover. Jeg 
er overbevist om, at den løsning, vi valgte, er 
den økonomisk bedste for os – for medlem-
merne. Du er velkommen til at kontakte mig, 
hvis du vil have det uddybet, men ellers er 
tillidsrepræsentanten og kredsen også til rå-
dighed med en forklaring.

Overenskomsten på det offentlige område 
i 2008 var sammen med overenskomsten fra 
1987 den bedste overenskomst, der nogen-
sinde er forhandlet hjem. Men du har helt ret 
i, at de to seneste overenskomster har været 
særdeles beskedne. Med udsigt til en ekstremt 
stram økonomi i den offentlige sektor beslut-
tede kongressen på baggrund af den forud-
gående medlemsdebat, at vi sammen med 
de øvrige organisationer skulle prioritere, at 
vores løn bliver reguleret parallelt med løn-
udviklingen i den private sektor. Det er der-
for ikke Finansministeriet, der har dikteret 
lønudviklingen, men derimod lønudviklingen 
i den private sektor. Jeg er fortsat af den over-
bevisning, at det var en rigtig strategi, da jeg 
i den nuværende økonomiske situation finder 
det urealistisk at tro, at de offentlige lønnin-
ger stiger mere end de private.

Jeg håber, at jeg på denne korte plads fik 
givet dig en tilfredsstillende respons, ellers er 
du velkommen til at kontakte mig.
Anders Bondo Christensen,  
formand for DLF 

SVAR FRA FOLKESKOLEN:

Fagbladet Folkeskolen har ikke hverken en 
positiv eller neutral tone over for Søren Aa-
kjær og tager i det hele taget ikke stilling til 
hans jobskifte. Vi syntes, at det kunne være 
relevant for læserne, at vi tog fat på emnet. Vi 
har naturligvis også ledt efter kritiske røster 
– som man jo altid skal – men uden at finde 
dem. Som journalist skal man jo holde sig til 
at referere kilderne og ikke sig selv. Vi har 
ikke talt med nogen, som derefter ikke »kom-
mer til orde« i artiklen.
Med venlig hilsen 
Hanne Birgitte Jørgensen, 
chefredaktør
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»Kan jeg nå at hente børn?« »Hvordan bliver 
min arbejdsplads på skolen?« »Skal jeg selv 
forhandle min forberedelsestid med lede-
ren?« Vejle Lærerkreds bliver i disse uger 
bombarderet med spørgsmål fra lærerne. I 
mails, i telefonen, på kredskontoret og på 
kredsens roadshow på kommunens 27 skoler. 

Egentlig har formand Rikke Vagn-Hansen 
og næstformand Trine Fyn Rafaelsen en bun-
ke slides fra Danmarks Lærerforening gemt 
på computeren, men de bliver ikke blæst op 

på lærredet, da de står foran Hældagersko-
lens lærere i samlingssalen den sidste torsdag 
i november. Både kredsformanden og skolens 
tillidsrepræsentant, Søren Andersen, vurde-
rer, at lærerne på skolen ikke er klar til det 
store slideshow. Det må vente. Det, der er 
behov for, er at møde lærerne, der hvor de er 
lige nu. Udfordret af en folkeskolereform og 
ledelsens udmeldinger om, hvordan arbejdsti-
den bliver næste skoleår.

Torsdag 7.45-17.00
Duften af varme æbleskiver bølger på gan-
gene på en af Vejles største skoler. Omkring 
halvdelen af skolens 60 lærere er mødt op og 
får som lovet i invitationen lidt sødt til mødet. 

Vejen til en ny hverdag
TEKST MARIA  BECHER  TRIER

FOTO PALLE  PETER  SKOV

Fast arbejdstid på skolen i 
knap 39 timer om ugen i 42 uger, 
lyder meldingen fra ledelsen på 
Hældagerskolen i Vejle. Folke-
skolereform og arbejdstid fører 
til mange spørgsmål på skolens 
møde i faglig klub.
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Knap 39 timer om ugen i 42 uger 
skal lærerne være til stede på 
Hæld agerskolen i Vejle næste sko-
leår. Ledelsens udmelding giver an-
ledning til spørgsmål i faglig klub.

Men julefreden er udfordret. For nylig meld-
te skolens ledelse på et møde i pædagogisk 
råd ud, at den som udgangspunkt forventer, 
at lærerne er på skolen 7.45-15.45 mandag, 
tirsdag og onsdag. Torsdag er arbejdstiden 
fra 7.45-17.00 og fredagen fra 7.45-13.30. 
Politikerne i Vejle er klare i mælet. Der skal 
ikke indgås nogen former for aftaler i kom-
munen, og lærerne skal undervise 2,5 timer 
mere om ugen. Det er op til den enkelte 
skole, hvordan rammerne skal udmøntes.

»Det lyder, som om ledelsen er fast be-
sluttet på, hvordan arbejdstiderne bliver. 
Bliver vi slet ikke hørt? Jeg vil meget hellere 
møde klokken 7 hver dag og forberede mig, 
inden dagen går i gang«, siger én.

Rikke Vagn-Hansen beroliger dem.
»Alle skal involveres. Processen er tilret-

telagt, så alle skal være med. Det er vigtigt, 
at alle får medejerskab«, siger Rikke Vagn-
Hansen. 

Skolens tillidsrepræsentant, Søren An-
dersen, tror også, at der er plads til drøftel-
ser om tiderne. Han fortæller, at der hver 
måned indtil sommerferien bliver indkaldt 
til møder, hvor forskellige emner bliver taget 
op. 

Arbejdsplads på skolen
Mange har spørgsmål om, hvordan deres 
arbejdsplads på skolen bliver. 

»Jeg har brugt år på at gå og samle ma-
terialer. Jeg har brugt mine egne penge på 
bøger. Hvis de skal herhen, så skal de låses 
inde«, siger en. 

Kommunen har nævnt en trolleyløsning 
som mulighed, hvor hver lærer har et rul-
lende bord med sine ting i, fortæller næst-
formanden. Budskabet vækker forundret 
latter blandt lærerne. 

»Jeg tror ikke på trolleyløsningen på 
denne skole. Med omkring 60 lærere kan jeg 
ikke lige se, hvor alle de trolleyer skal stå. 
Jeg tror, vi får faste arbejdspladser«, lyder 
meldingen fra tillidsrepræsentanten. 

»Men hvor skal de arbejdspladser være?« 
»Det kunne være i grupperummene«. 

»Men hvad så med undervisningen? Vi 

har jo 28 elever, kan vi så ikke dele dem op 
længere?« 

»Vi kunne også indrette det her«, foreslår 
en, og alle kigger søgende rundt i samlings-
salen. 

Frustrationstavler
Mange synes, det godt kan være svært at 
få plads til spørgsmål og frustrationer over 
uvisheden om næste års skoleliv. Lærerne er 
blevet opfordret til at skrive på lærerintra, 
når spørgsmålene melder sig. Men indtil nu 
er der kun trykket send på ét spørgsmål. 
Alle bliver hurtigt enige om, at det ville være 
godt at have en synlig tavle, hvor man ano-
nymt kan stille spørgsmål og komme med 
forslag, og hvor alle kan følge med, efterhån-
den som spørgsmålene bliver besvaret.

Tillidsrepræsentanten lover at tage øn-
sket med til ledelsen. 

Forberedelsestid
»Er der en anvisning fra DLF om, hvordan 
jeg forhandler med ledelsen, når min forbe-
redelsestid skal afgøres?« spørger en.  

»Du skal faktisk ikke forhandle forbe-
redelsestid med ledelsen. Du får en dialog 
med ledelsen, og du får en plan, men der 
står ikke nødvendigvis, hvor meget tid du 
har til forberedelse. Hvis du eksempelvis 
har haft sløjd i mange år, kan det være, at 
ledelsen vurderer, at du ikke har brug for så 
meget forberedelse. Så må du prøve det, og 
hvis det ikke virker, må du tilbage til ledel-
sen, så I sammen kan rette op på det«, siger 
Rikke Vagn-Hansen og understreger, at læ-
rerne altid kan få tillidsrepræsentanten med 
til møder med ledelsen.

Klokken nærmer sig halv fem. Lærerne 
pakker langsomt sammen. Smider paptal-
lerknerne med vådt syltetøj og flormelis i 
skraldespanden og siver ud af lokalet. 

»Sig til, hvis vi skal komme igen«, siger 
Rikke Vagn-Hansen. »Vi kommer gerne. Held 
og lykke med det. Og pas på jer selv«.  
mbt@dlf.org
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Camilla Grønnebæk
L Æ R E R

»Vi har været i en proces her på skolen, hvor 
man har ventet med at fortælle os noget, 
indtil man vidste noget. Det har været en 
positiv ting. Men nu er forventningerne om 
mødetiderne meldt ud, og så kommer alle 
frustrationerne. Jeg tror, vi tror, at nogle ting 
er mere besluttet, end de måske er. 

Men i virkeligheden er vi først lige gået i 
gang. Reformgruppemøderne her på skolen 
er lige begyndt, og det samme gælder mø-
derne i pædagogisk råd«. 

Line Velling
L Æ R E R

»Jeg er klar til at møde klokken syv hver 
morgen. For så kan jeg gå klokken 15.00 og 
hente mine børn. Der er mange grunde til, at 
jeg blev lærer, men én er helt sikkert fleksibi-
liteten i arbejdet. Det harmonerer godt med 
et familieliv. Det bliver taget fra mig. Hvis 
jeg kunne møde klokken 7.00, ville det være 
fantastisk for mig. 

Jeg tror, det bliver svært til august. Jeg 
synes, det er grotesk, at der er nogle, der 
snakker om, at der skal være et panikrum, 
hvor man kan hente forberedelse, hvis man 
ikke har haft tid til at forberede sig. Et pa-
nikrum højner i hvert fald ikke fagligheden«. 
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DLF:  
Arbejdstidsregler skal ikke være  
den enkelte lærers hovedpine
Med lov 409 kommer en ny måde at arbejde på, og det er forbistret svært. Men lærerne er nødt til at  
stå sammen på lærerværelserne og diskutere de nye dilemmaer, lyder rådet fra DLF’s formand for over-
enskomstudvalget, Gordon Ørskov Madsen.

Lov 409 skaber mange frustrationer og 
bekymringer blandt lærerne om fremtidens 
arbejdstid. Som for eksempel i Vejle, hvor 
lærerne sidder med mange ubesvarede 
spørgsmål. Det er man også klar over i DLF, 
som opfordrer lærerne til at stå sammen.

»Det er enormt vigtigt, at vi holder sam-
men ude på den enkelte skole. Vi kommer til 
at stå i nogle svære dilemmaer, som vi er nødt 
til at snakke grundigt igennem med hinanden 
i faglig klub. Jeg kan godt forstå den lærer, der 
siger: Jeg kan ikke arbejde professionelt på 
denne måde, jeg er nødt til at have en form 
for fleksibilitet, så jeg kan udnytte tiden effek-
tivt. Men lov 409 slår fast, at det er lederens 
forpligtelse at beslutte, hvornår arbejdstiden 
starter og slutter – og at opgøre arbejdsti-
merne«, siger Gordon Ørskov Madsen, der er 
formand for overenskomstudvalget i DLF.

I lov 409, som vil gælde langt de fleste ste-
der, bliver arbejdstiden gjort op af ledelsen, 
og denne bestemmer via en opgaveoversigt, 
hvilke opgaver der skal løses.

»Det er forbistret svært for lærere, der 
har været vant til at arbejde fleksibelt, og når 
man har haft energien og motivationen til 
det. Det er der kommet rigtig meget god un-
dervisning ud af. Men den måde at arbejde på 
har arbejdsgivere og regering fjernet med lov 
409, og det bliver en udfordring«, siger han. 
Selvom det ikke er rart, bliver lærerne nødt til 
at arbejde på nye måder og få det bedst mu-
lige ud af den ramme, som lov 409 udstikker. 

Lyttemøder om fremtiden 
»Det allervigtigste er at snakke med hinan-
den, men vi skal også acceptere, at vi har 

det forskelligt med eksempelvis fast tilstede-
værelse på skolen«, siger Gordon Ørskov og 
fortæller, at DLF har tilrettelagt 100 lyttemø-
der rundtom i landet. Her inviteres repræsen-
tanter fra alle skoler til at fortælle Lærerfor-
eningen, hvilke dilemmaer de tumler med på 
skolerne. Derudover bliver 3.000 tillidsvalgte 
»uddannet« i lov 409, så de er klar til at tage 
drøftelser med skoleledelsen.

»Vi skal også passe på, at vi ikke bliver fan-
get i at gøre alting, som vi plejer at gøre. Altså 
bare være fleksible, så vi fortsætter derhjem-
me med de ting, vi ikke nåede på skolen. Det 
kan vi ikke holde til, og vi kommer hurtigt til 
at arbejde alt for meget. Tal med kollegaer, 
tillidsrepræsentanten og skolelederen om 
det. Lederen har det overordnede ansvar for, 
at kvaliteten er i orden, og at læreren kan få 
enderne til at hænge sammen«, understreger 
formanden for overenskomstudvalget.

»Vi skal støtte hinanden i, at det er svært 
med de nye regler, men vi skal stadigvæk yde 
et professionelt stykke arbejde med så meget 
kvalitet i undervisningen som overhovedet 
muligt. Den ambition må vi aldrig forlade«.

Hvis ingen aftaler gælder lov 409
»Mange kommuner har allerede meldt ud, at 
de ikke vil indgå lokalaftaler om noget som 
helst. I så fald gælder lov 409, som slår fast, 
at læreren har ret til at være på sin arbejds-
plads og udføre arbejdet der«, forklarer 
Gordon Ørskov. 

»En række kommuner forsøger nu at omgå 
loven ved at lave timepuljer, som lærerne selv 
skal administrere hjemme. Men det kræver 
en aftale med den lokale kreds. Kommunerne 
ønskede en gammeldags, rigid ledelsesret. 
Den har de fået – og nu må de tage ansvaret 
for det«.

De steder, hvor der er lokale forhandlin-
ger, er hans forventning, at de bliver afsluttet 
i januar-februar. Der er ikke mulighed for at 
indgå aftaler med den enkelte lærer om tilba-
gevendende opgaver, såsom at man sidder og 
retter stile hjemme hver mandag.

Hvis rammen er lov 409 og dermed fuld 
tilstedeværelse, så skal der også være lærerar-
bejdspladser.

»Fra 1. august 2014 skal lærerne have 
mulighed for at udføre alle arbejdsopgaver 
på skolen, både undervisning, forberedelse 
og teamsamarbejde. Det vil sige, at skolen 
også skal indrettes, så man kan arbejde der«, 
siger Gordon Ørskov og minder om, at der er 
specifikke regler for arbejdspladser, som skal 
overholdes. For eksempel må den faste ar-
bejdsplads ikke anvendes som spiseplads. 
hbh@dlf.org

TEKST HANNE  HELLISEN

FOTO THOMAS  ARNBO

Ledelsen har ansvaret for rammerne for arbejdet – læ-
rerne har alene ansvaret for at yde den bedst mulige un-
dervisning, lyder det fra Gordon Ørskov Madsen.
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lærer til lærer

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

og dele viden, råd og  
billeder.

I de sidste par år har vi på Skolen på Islands 
Brygge valgt at lægge vores valgfagstimer for 
8.-og 9.-klasserne som blokke af timer i det før-
ste halvår af skoleåret. 

Det hele krydres med en teatertur og afslut-
tes med en lørdag, hvor holdene er på skolen og 
arbejder fra klokken 9 formiddag til 19 aften – 
plus/minus hvad der skal til for at få ryddet op.

Jeg har valgt at kalde det håndværk og de-
sign, længe inden sløjd og håndarbejde officielt 
skal kaldes dette. Der har været plads til at 
»lege« med materialerne. Eksperimentere med 
hårde og bløde, forsøge sig frem til nye måder 
at lave ting på, finde gensidig inspiration hos 
hinanden og frem for alt have muligheden for at 
fordybe sig i en proces, et produkt, en måde at 
arbejde på, som der ikke så ofte levnes mulighed 
for i den daglige undervisning. 

Fire sammenhængende timer 
Når man som elev har fire sammenhængende 
timer, er der tid til at få ideer, finde materialer, 
værktøj med mere og også tid til at nå at arbejde 

med tingene, inden man skal afslutte dagen. 
Der er et rum og en tid til gode og konstruktive 
samtaler med eleverne om problemløsninger, 
instruktion i brug af værktøjer og materialer. Der 
er i forløbet planlagt kursusgange i forskellige 
teknikker, og lørdagen bliver i vid udstrækning 
planlagt med et indhold, der gerne skulle tage 
afsæt i noget af det stof, der er blevet arbejdet 
med undervejs. Vi forsøger at holde fokus på 
designprocesser fra idefase til skitsering, hand-
lefase og eventuelt evaluering af det færdige 
resultat, men det kan være en svær øvelse, når 
man som elev bare gerne vil i gang med 
sit produkt. Så er det lige meget med 
målfasthed i tegningen og så vi-
dere. Som hovedregel er det da 
også lykkedes at komme i mål 
med ideerne.

Pallemøbler som tema
Sidste år var hovedtemaet pal-
lemøbler. Vi havde en hoben paller 
stående, og de var ved at ende som brænde. 
Det gjorde de ikke. Vi havde en fin lørdag med 
et stærkt engagement, hvor der blev bygget 
stole af meget forskellig karakter. Især to vandt 
elevernes gunst og bliver stadig brugt i fæl-
lesrummet i vores overbygning. I år havde jeg 
egentlig tænkt lidt i de samme baner. Stærkt 

inspireret af genbrugsmøbeltanken igen og med 
ideer fra godspeedfurniture.com, der arbejder 
meget fabulerende med sine produkter af gen-
brugstræ. Det holdt bare ikke. Vi havde i forløbet 
arbejdet en del med akryl, dioder og smykker, og 
det var nogle meget determinerede elever, der 
insisterede på at arbejde med disse materialer, 
så dagen kom til at indeholde dette i stedet. Lidt 
drejning, designerjuletræ med videre blev der 
dog også tid til. 

Ved 16-tiden var forældre og venner inviteret 
til at komme på skolen. Dels for at se dramahol-

dets forestilling, film og medieholdets 
film, dels for at se, hvad der ellers var 

foregået i de forskellige værkste-
der, her blandt andet sløjdlokalet 
– nåh nej, håndværk og design-
lokalet.

Forældrene fik mulighed for at 
se og prøve og ikke mindst forholde 

sig til det, deres unge mennesker 
havde præsteret i løbet af det sidste 

halvår. 
Ja, det er hårdt at være på i så mange timer, 

men jeg tror også, det er virkelig vigtigt, at vi får 
vist, at de kreative og musiske, de manuelle og 
praktiske fag har noget vigtigt at byde på. At 
også de fag rummer udfordringer og byder på et 
indhold, der giver mening. 

TEKST 

MICHAEL LERCHE-THOMSEN
SKOLEN PÅ  
ISLANDS BRYGGE

Genbrug af materialer – her fremstilling af stole på Skolen på Islands Brygge.  
Inspirationsdagen afsluttes med underholdning. 

Foto: Privat

Plads til at lege med 
materialerne og til den  

fordybelse, der kan opnås 
på en inspirationsdag med 

fire sammenhængende 
timer.

VALGFAG  
HÅNDVÆRK  
OG DESIGN 
med lørdags- 

underholdning

Vær med i det faglige netværk 
Håndværk & Design på:

folkeskolen.dk 
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Mens ti-tolv elever øver sig i at gå på stylter 
og få hulahopringene til at spinne om krop-
pen, trodser seks andre novemberkulden 
i den åbne ridehal nogle hundrede meter 
derfra. 

Cirkus og ridning er for H.C. Andersen 
Skolens elever i Odense-bydelen Vollsmose 
ikke noget, man behøver være heldig at 
få lov at gå til efter skole. Det er en del af 
skolen. 

Hver tirsdag og torsdag klokken 12.10 
står pædagogerne i fritidsklubben Diaman-
ten parat til at modtage et hold af 4.-5.-klas-
seelever. De har ti minutters gang til cir-
kushuset og ridehallen fra H.C. Andersen 
Skolen. 

En sms frem og tilbage mellem lærer 
Dennis Hornhave og rideinstruktør Tina 
Clausen sikrer, at alle, der er sendt af sted 
fra skolen, også er ankommet i fritidsklub-
ben. 

»Vi har igennem tiden grinet meget af de 
sms’er: Signe er ikke kommet. Svar: Signe 
havde gemt sig i skoven. Svar: Nå, nu kom-
mer Signe«, genfortæller en leende Tina 

Clausen, der har været klubmedarbejder 
i Diamanten i 21 år. Men egentlig er sms-
beskederne ikke for sjov. De er tværtimod et 
af de bærende elementer i det samarbejde, 
som H.C. Andersen Skolen har opbygget 
med lokalområdets fritidstilbud gennem et 
treårigt udviklingsprojekt støttet af blandt 
andet Integrationsministeriet. 

Nu er projektmidlerne opbrugt, men 
samarbejdet er fortsat på fjerde år.     

Model for en længere skoledag
»I tre år har vi justeret på strukturen, men 
nu har vi en model, som alle, både lærere og 
klubfolk, er med på. Der ligger simpelthen 

Reform: 
Cirkus og ridning i skolen 
Gennem tre år har H.C. Andersen Skolen i Odense eksperimenteret med en struktur, der er 
i tråd med folkeskolereformens sammentænkning af skole og fritidstilbud. 

TEKST LISE FRANK

FOTO HUNG TIEN VU

»Vi har også et cirkustelt, vi kan rejse. Men eleverne når trods alt ikke at blive klar 
med en forestilling, på de tre måneder de er her ad gangen«, fortæller klubpæda-
gog Lejf Jeppesen, der står for cirkustræningen i fritidsklubben Diamanten. 

rapporteret
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en skabelon. Når der er tvivlsspørgsmål, så 
kan vi altid vende tilbage til dokumenterne, 
hvor vi har beskrevet aftaler og mål«, fortæl-
ler Dennis Hornhave. 

Det er eksempelvis en målsætning for både 
cirkus- og rideundervisningen, at eleverne 
oparbejder en arbejdsmoral og disciplin, der 
fortæller dem, at det tager tid at blive dygtig 
til noget. 

Klarhed om både praktiske aftaler og fag-
lige mål er helt afgørende for, om en længere 
skoledag med aktiviteter uden for skolen 
bliver en succes, mener Dennis Hornhave. Og 
det er den, det tager tid at nå til.  

»Det har været kaotisk til tider, og jeg 
misunder ikke folk, der skal igennem det nu. 
Vi føler os privilegerede over at have haft de 
tre år og en pulje til at koordinere det hele 
fra start. Men i dag har vi en model, og vi vil 
gerne lette andre skolers frustration en lille 
smule, hvis det kan lade sig gøre«. 

»Vi kalder det kropslig  
forankret undervisning«
Når Dennis Hornhave taler om at være nået i 
mål med en vanskelig koordinationsopgave, 
taler han også om koordineringen af alt det, 
der foregår på skolen samtidig med ride- og 

cirkusaktiviteterne. De resterende 4.-, 5.- og 
6.-klasseelever fordeler sig nemlig på fire 
værksteder på skolen, og så samarbejder 
man med pædagoger og klubfolk, der bistår 
undervisningen på forskellige værksteder 
for kunst, historie og medier. Hertil kommer 
et friluftsværksted.   

Lærer Nicolai Dall Lorenzen står sammen 
med pædagog Bent Skovdal og klubmedar-
bejder Zakir Canbek for medieværkstedet 
»Stop motion«, hvor eleverne arbejder med 
at sammensætte en stribe af stillbilleder til 
en levende film. Manuskriptet skriver de selv, 
og filmuniverset bygger de med Lego. Ved 
gennemspilningen af to elevers film roser de 
voksne filmens mange sceneskift, og hvordan 
Legomændenes stemmer og bevægelser føl-
ges helt rigtigt ad.

Inde ved siden af har eleverne på histo-
rieværkstedet tilfældigvis også kastet sig 
over Legoklodserne, men her handler det 
om noget andet, nemlig om at bygge en mo-
del af en middelalderbolig på baggrund af et 
længere temaarbejde om levevilkår i det 14. 
århundrede. 

Vi vil gerne lette andre 
skolers frustration en lille smule, 
hvis det kan lade sig gøre.  
Dennis Hornhave, 
lærer på H.C. Andersen Skolen og koordinator for samarbejdet med fritidsklubben

Lærerne Nicolai Lorenzen (til venstre) og Dennis Horn-
have (til højre) underviser på henholdsvis medie- og 
historieværkstedet på H.C. Andersen Skolen. 

Der er faglige mål for arbejdet i cirkusteltet og for ride-
undervisningen. De handler om at lære arbejdsmoral og 
disciplin.

Den åbne skole
»Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det 
omgivende samfund. Der skal skabes en større ind-
dragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv 
i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et 
samarbejde. Herudover forpligtes folkeskolen og de 
kommunale musik- og billedskoler til et gensidigt 
samarbejde«. 

»Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at 
beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i 
praksis«.

»Ud over folkeskolens fag og formål generelt skal 
dette samarbejde fremme den lokale sammenhængs-
kraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter 
bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, 
som foreningslivet rummer«.

Kilde: Aftale af 7. juni 2013 om et fagligt løft  
af folkeskolen mellem regeringen, Venstre og Dansk
Folkeparti.

Reformvirkeligheden fra 2014
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På historieværkstedet er der almindeligvis 
også tre voksne, to lærere og en klubmedar-
bejder stillet til rådighed for den kreative un-
dervisningsform. Dennis Hornhave fortæller, 
hvordan andre skoler har eksperimenteret 
med at bryde en længere skoledag op med et 
bevægelsesbånd midt på dagen.        

 »Bevægelsesbåndet ændrer bare ikke nød-
vendigvis noget ved undervisningen. Det risi-
kerer i gåseøjne bare at blive idrætsundervis-
ning. Men ved at kombinere bevægelse med 
traditionel faglighed sker der noget andet. Vi 
kalder det også kropslig forankret læring. Det 
er ikke bevægelse bare for bevægelsens skyld. 
Når eleverne skal lære om bindingsværk, så 
prøver de at bygge en model af et bindings-
værk«, forklarer Dennis Hornhave.

H.C. Andersen Skolens værksteder på og 
uden for skolen er således et bud på, hvor-
dan man i praksis imødekommer reformens 
vision om »Den åbne skole«, der lukker sig 
op mod det lokale idræts-, kultur- og for-
eningsliv, samtidig med at den giver tid til 

faglig fordybelse, praktiske og anvendelses-
orienterede undervisningsformer.  

Eleverne fravalgte boksning og basket 
For eleverne er det obligatorisk at arbejde 
på værkstederne, mens aktiviteterne uden 
for skolen er frivillige. 

Vil de hverken ride eller gå på stylter, så 
har de bare flere eftermiddage på skolens 
værksteder. Hvert kvartal skifter eleverne 
aktivitet. 

For de ældste af mellemtrinnets elever 
var det i en periode en mulighed at tage til 
boksning eller basketball i en klub i nær-
heden af skolen. Men det tilbud blev aldrig 
populært. 

Dennis Hornhave påpeger, at det lige så 
vel kan være udtryk for et tilvalg af skolens 
aktiviteter som et fravalg af lokalmiljøets 
tilbud. Men som han kender sine elever og 
særligt drengenes interesse for sport, så 
må fravalget måske også kunne forklares 
med, at eleverne har fornemmet et mindre 

velfungerende samarbejde mellem skole og 
bokseklub.    

»Eleverne kan godt mærke, om de voksne 
har et tæt og forpligtende samarbejde, og de 
skal ikke kunne se deres opførsel til boksning 
løsrevet fra det, der foregår i skolen. Det skal 
være den samme kontekst og de samme ram-
mer, der er omkring dem. Selvom de ikke 
fysisk er på skolen, så er det fortsat skolens 
regler, der gælder«, siger Dennis Hornhave. 

Generelt har han oplevet en utrolig stor 
villighed fra både lærere, pædagoger og klub-
folk til at samarbejde.

»Men det er da heller ikke nogen hem-
melighed, at nogle først skal til at lære det. 
Nogle har nemmere ved at hæve sig over 
strukturen end andre. Jeg har ikke fornem-
met det, men der ville ikke være noget at 
sige til, hvis nogle af klubfolkene indimellem 
har været frustrerede over, at de skal være 
fem forskellige steder i løbet af en dag«, siger 
Dennis Hornhave.  
lif@dlf.org

I ridehallen, der er bygget af gamle containere, er der koldt 
i november måned. Men at kunne modstå kulde og en 

umiddelbar frygt for heste er et af læringsmålene for ri-
deundervisningen. Rideinstruktør Tina Clausen er glad for 

samarbejdet med H.C. Andersen Skolen.   

Eleverne kan mærke, om de voksne har et tæt og forplig-
tende samarbejde. Skolens regler gælder, uanset hvor ele-
verne befinder sig. Det har taget tid at få til at fungere. 
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Sig arhhh!
Da Københavns Skolevæsen udgav pjecen »Første dag i skolen« i 1959, indeholdt 
den blandt andet information om elevernes sundhed og hygiejne. Samme år ned-
sattes en kommission, der syv år senere anbefalede gratis børnetandpleje.

Tandbørstning og flourskylning
Gennem kampagner og skoletiltag som fluorskylning og tandbørstning i klassen 
blev børns tandsundhed et fokusområde fra 1960’erne og op gennem 1970’erne.

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.

Anne Katrine Gjerløff, cand.mag, ph.d., projektkoordinator, 
Sekretariatet for »Skole i 200 år«

Skoletandpleje blev først obligatorisk i 1972, men 
allerede fra begyndelsen af 1900-tallet var der 
kommuner, hvor skolebørn kunne få trukket 
dårlige tænder ud, og i flere skoler blev 
børnene undervist i tandbørstning.

De mange læger og hygiejni-
kere, der i årtierne omkring 1900 
skrev og virkede for indførelse af 
skolelægeordninger og skolehy-
giejne, var også opmærksomme 
på børnenes dårlige tænder. 

Den såkaldte Antropologiske 
Komite, der studerede den danske 
befolknings anatomi og arveanlæg, foretog 
flere undersøgelser af skolebørns tænder med 
nedslående resultat: Under ti procent af landets 
skolebørn i 1900-tallets begyndelse havde over-
hovedet ingen huller i tænderne

Familiebørste til deling
Selvom mundhygiejne indgik i skolernes sund-
hedsundervisning, havde tandplejen trange kår. 
I 1935 viste en undersøgelse for Københavns 
Skoledirektion, at 6.000 af kommunens cirka 
60.000 elever ikke ejede en tandbørste, og at 
en del af de øvrige kun havde adgang til en fæl-
les »familiebørste«. Nogle af de børn, der havde 
en tandbørste, brugte den dog for eksempel kun 
om søndagen eller forud for skolelægens under-
søgelse.

Allerede i 1918 havde den såkaldte Cari-
eskommission anbefalet indførelse af gratis 
børnetandpleje, men myndighederne veg tilbage 
fra at lovgive om spørgsmålet. Dels fordi det ville 
blive dyrt. I 1959 nedsatte Indenrigsministeriet 
en kommission, der i sin betænkning fra 1966 an-
befalede obligatorisk børnetandpleje. Udgifterne 
blev anslået til mindst 100 millioner kroner årligt. 
Resultaterne fra kommuner med børnetandpleje 
var heller ikke altid opløftende. Thisted havde 
børnetandpleje, men i slutningen af 1960’erne 
var der alligevel mellem 70-80 procent af bør-
nene, der havde dårlige tænder. Fra 1970’erne 
blev opmærksomheden på børnetandpleje dog 
intensiveret som følge af lovgivning, og fluorskyl-
ning, tandbørstning, tandeftersyn og afsyngning 
af Daimis ørehænger »Du skal børste dine tænder, 
hver gang du vasker hænder« blev en del af skole-
hverdagen for alle skoleelever.

Nul huller?

Tandløst: Karius og Baktus har hugget og hakket sig gennem danske skolebørns tænder i størstedelen 
af skolens historie, men fra 1970’erne blev børnetandpleje obligatorisk, og nul huller blev et ideal. 

{Old}
Orm i tænderne
Tandfeen var ikke opfundet, da 
jeg var barn; man var heller ikke 
stolt af at have en rokketand, 
sådan som børn er nu; de ser jo 
rokketanden som tegn på, at de 
er ved at blive store. Og så har 
Povl Kjøller i sin tid gjort sit til 
at udbrede kendskabet til rok-
ketænder. Tandfeen har været 
kendt i 20-25 år; hun henter 
børnenes tabte mælketænder og 
lægger til gengæld penge under 
puden som kvittering.
    I 1950’erne var der ikke alle 
steder egentlige skoletandlæger.  
    Mundhygiejnen var generelt 
dårligere, end den er i dag. Man-
ge af mine kammerater børstede 
aldrig tænder og fik »orm i tæn-
derne«, og det var almindeligt 
ude på landet, at man nogle år 
efter konfirmationen fik kunstige 
tænder, som kaldtes forlorne 
tænder.
    Idealerne var imidlertid de 
samme som i dag, se blot dette 
vers fra Harald Bergstedts op-
byggelige sang om Slikke Hans 
fra Karise:

Niels har tænder som en kat,
alle sammen fine.
Svends de skinner blankt og glat,
bare det var mine!
Slikke-Hans, Slikke-Hans
han har orm i sine.

 (New) 
 
Eltandbørste 
og tandtråd
Nu om dage børster de fleste 
børn vist tænder både morgen 
og aften. Kloge forældre opbyg-
ger denne fornuftige vane, og når 
børnene kommer i puberteten, 
kommer der ny energi i tand-
børstningen, fordi man gerne vil 
virke attraktiv med hvide tænder 
og en ånde, der ikke er dårlig. El-
tandbørsten er blevet et udbredt 
redskab til bekæmpelse af plak, 
bakteriebelægninger. I kampen 
for bedre mundhygiejne er også 
inddraget tandtråd og tandstik-
ker. Det sidste anvendes af flere 
og flere i det offentlige rum. Selv 
på bedre restauranter kan man 
se folk, der stanger tænder.  
Mr. Higgins

old school / new school
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BENJAMIN 
SLÅR PÅ MURE  
I STEDET FOR PÅ MENNESKER

Tidligere var Benjamin oppe at slås i næsten  
hvert frikvarter. Men på et bombekursus har han  

lært noget om at styre sit temperament og passe på,  
at tændstikkerne ikke kommer for tæt på.

Toiletdøren får et fur. Benjamin har forladt 
klassen og står nu og slår på toiletdøren 
nede i skolegården. Han går en tur om i Hul-
let, som et område af legepladsen hedder. 
Skolegården er ellers tom. Der er time, men 
Benjamin skal lige falde ned og have styr på 
sit temperament. Når han er klar, går han 
tilbage til undervisningen i sin 6. klasse.

»Jeg slår på mure i stedet for på men-
nesker. Jeg mærker ikke smerten i hånden, 
mens jeg slår. Først bagefter gør det ondt. Da 
jeg gik i 3. klasse, var jeg næsten oppe at slås 
i hvert frikvarter. Alle talte om mig på lærer-
værelset og i klasserne, og mange var bange 

for mig. Fordi jeg har så meget temperament. 
Jeg havde det ikke godt. Nu har jeg været på 
bombekursus og lært at slå på mure i stedet 
for«, fortæller Benjamin, der går i 6. klasse på 
Bække Skole i Vejen Kommune.

Når han har svært ved at styre tempera-
mentet, går han ned i gården. 

»Før jeg kom på bombekursus, var jeg 
altid sur. Der skulle ske noget, kunne jeg godt 
mærke. Jeg var så langt ude, og de andre skød 
altid skylden på mig, når der skete noget. I 2. 
klasse var der flere, der sagde: ’Uha, nu kom-
mer Benjamin’. De var bange for mig, og det 
var ikke rart«.

Bombekurset er noget, Gry Bastiansen 
har skabt. Hun holder kurser om børn med 
eksplosiv adfærd og har skrevet en bog om 
emnet. Hun er uddannet lærer og har arbej-
det som udviklingskonsulent inden for AKT 

(adfærd, kontakt, trivsel) og inklusion i Vejen 
Kommune i flere år. Nu er hun chefkonsulent 
i firmaet Axept.

Pas på tændstikkerne
Benjamin er 13 år og er med i Gry Bastiansens 
bog. Her fortæller han om at have en stor 
temperamentsbombe, og hvordan nogle af 
klassekammeraterne kan virke som tændstik-
ker, der sætter ild til hans bombe.

På Bække Skole har han tidligere fortalt 
om problemet med bomben og tændstik-
kerne for hele indskolingen. 

»I min klasse har vi talt dybt om det. Helt 
til det inderste om, hvordan jeg havde det. To 
af mine klassekammerater fortalte, at de godt 
kunne se, at de kunne virke som tændstikker 
på min temperamentsbombe. Vi kæmper sta-
dig med det«, siger Benjamin.

TEKST HELLE  LAURITSEN

FOTO PALLE  PETER  SKOV
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»To af mine klasse- 
kammerater fortalte,  
at de godt kunne se, at  
de kunne virke som  
tændstikker på min  
temperamentsbombe.  
Vi kæmper stadig  
med det«.
Benjamin
6. klasse på Bække Skole

Benjamin har lært at gå ned i gården, når temperamentet 
slår gnister. Her kan han slå på mure og toiletdøre i stedet 
for på mennesker. Han går tilbage i klassen, når han er 
faldet til ro.

Han fortæller, at han kan mærke, hvornår 
han skal gå. Det er rart at bevæge sig, at gå 
væk og få noget frisk luft og lige tænke over 
tingene. Det sker ofte i idrætstimerne, hvis 
han er uenig med en lærer, eller hvis klasse-
kammeraterne er ved at få ham tændt.

»Jeg tænker, at nu gør jeg ikke noget nyt-
tigt mere her, og så vælger jeg at gå. Det er 
faktisk den bedste måde at afreagere på i ste-
det for at diskutere«, siger Benjamin.

Han forklarer, at drenge godt kan tale ondt 
til hinanden uden at være uvenner. Og sag-
tens kan spille fodbold sammen bagefter.

I klassen har de også talt meget om an-
sigtsudtryk. Om hvordan man ser ud, når 
man er ked af det eller vred.

»Tidligere var jeg ikke så god til at se, om 
folk var vrede, lukkede sig inde eller havde en 
dårlig dag. Men det har vi talt om«.

Lærerne og hans familie har også været 
meget med i arbejdet.

»Min lærer i børnehaveklassen gik altid 
efter mig, når jeg var vred. Hun ville tale med 
mig med det samme, men da vi talte om det 
senere, indså hun, at det var en fejl at ville 
tale med mig straks. Det var bedre senere«, 
fortæller Benjamin. 
hl@dlf.org
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Eksplosive børn findes i alle klasser, og de 
skaber en dårlig stemning. Derudover stresser 
de lærerne. Det oplevede Gry Bastiansen, 
allerede da hun var nyuddannet lærer i 
Esbjerg. Børnene råber, slår eller ødelægger 
ting, og adfærden betyder, at sådan et barn 
faktisk kun er på tålt ophold i klassen.

Barnet selv og omgivelserne er alle de-
sperate, og derfor har Gry Bastiansen som 
AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel) og ud-
viklingskonsulent arbejdet med at finde en 
metode til at tale om temperamentet og finde 
nogle handlemuligheder, så barnet ikke eks-
ploderer.

»Det handler om at blive bombeekspert på 
sin egen temperamentsbombe«, siger hun.

»Som lærer følte jeg afmagt, når jeg mødte 
et eksplosivt barn. Det udfordrede både mig 
og hele klassen. På et tidspunkt talte jeg med 
nogle børn om, hvad der skete, når der gik 
ild i lunten, og vi talte om drillepinde, der var 
med til at sætte brand i bomben. Det var bør-
nene, der døbte drillepindene tændstikker«.

At få nye historier om barnet
Gry Bastiansen har udviklet et kursus, der 
tager udgangspunkt i en tegning, som man 
kan tale med børnene om. Sådan at det bliver 
simpelt at forholde sig til.

Hun forklarer, at mange tænker, at et eks-
plosivt barn ikke kan inkluderes.

»Vores krybdyrhjerne siger, at det er en 
farlig person, der står over for os, og alle 
historierne om barnet begynder at dukke op. 
Kurset handler blandt andet om at se noget 
andet, ikke at lede efter skyld og at give bar-
net plads til at kunne lære igen«.

Nogle af børnene fortæller, at de får kval-
me og hjertebanken, før de eksploderer.

Find tændstikkerne
På Bække Skole begyndte bombekurserne 
faktisk med Benjamin. Allerede da han gik i 
børnehaveklassen, var der problemer med 
hans voldsomme temperament, og det blev 
ikke bedre af, at han og hans forældre ople-
vede, at han var blevet syndebuk. 

Lærer Alice Olsen var på kursus hos Gry 
Bastiansen og har prøvet kræfter med flere 

eksplosive elever på skolen. Hun har også 
undervist nogle af sine kolleger i teknikkerne 
fra bombekurset.

»Benjamin kom på kursus i 3. klasse, og 
det blev legalt at have et temperament. Han 
fik lov til at få et rum udenfor, hvor han kun-
ne afreagere«, siger Alice Olsen.

Hendes kolleger Line Sønderby og Charlot-
te Nissen forklarer, at når man under kurset 
finder frem til, hvem der kan få hans bombe 
til at eksplodere, fritager man ham for noget 
af ansvaret for sin voldsomme adfærd. Man 
finder tændstikkerne, og man taler om, at 
der er flere, der sætter gang i den eksplosive 
adfærd. Nogle synes, det er sjovt at se ham 
eksplodere.

Lærerne har prøvet bombekurset på flere 
elever og har oplevet, at nogle af dem bag-

TEKST HELLE  LAURITSEN

FOTO PALLE  PETER  SKOV

EKSPLOSIVE BØRN 
LÆRER AT BLIVE BOMBEEKSPERTER

Gry Bastiansen uddanner lærere til at hjælpe børn med at blive bombeeksperter 
på egne temperamentsbomber.

Gry Bastiansen tager udgangspunkt i en simpel tegning, 
når hun holder bombekurser. Tegningen viser, hvad der 
sker, når temperamentsbomben begynder at røre på sig. 
Men tegningen har også et »vigespor«. Barnet kan lære at 
gå ind i sit »detoneringsrum«. Det kan være et gemme-
sted, et træ eller et sted i skolegården. 
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efter bliver nogle af de stille elever i klassen. 
Lærerne har selv kørt kurser for eleverne, og 
andre gange har Gry Bastiansen holdt kurset.

Det kan være både elever og lærere, der 
får et barn til at tænde af.

»Benjamin er rigtig god til at fortælle, hvad 
vi skal gøre. Han fortæller nye lærere, at hvis 
han går, så skal de ikke følge efter ham. Han 
kommer selv tilbage, når han er dampet af. 
Som lærer skal man tænke over, hvornår man 
tager snakken med et barn, der har en vold-
som adfærd«, siger Line Sønderby.

Forældrene skal være med
Det er også vigtigt, at forældre støtter op om 
arbejdet. Benjamins mor, Dorthe Haar Olsen, 
kender godt til at have temperament. 

»Men nu har vi fået en måde at tale om det 
på både hjemme og i skolen. Tidligere ringede 
de fra skolen og bad mig om at hente Benja-
min, men nu bliver jeg ikke ringet op mere. En 
overgang følte jeg ellers, at både lærere og de 
andre forældre altid mente, at det var min søn, 
der var problemet. Det blev jeg gal over. Det er 
jo ikke altid den sammes skyld, man skal også 
huske tændstikkernes rolle«, siger hun.

Nu har både forældre og resten af fami-
lien lært, hvordan de skal tackle tempera-
mentet.

Dorthe Haar Olsen fortæller, at Benjamin 
er retfærdighedssøgende. For eksempel 
skældte en mor engang ud over, at han havde 
vasket hendes søn i sne. Men det var, fordi 
Benjamin havde set drengen give vaskere 
til de små elever, og det syntes Benjamin 
var uretfærdigt. Han gav så drengen igen på 
samme måde.

Lære at sige pyt
Gry Bastiansen fortæller, at det handler om at 
komme ind bag den eksplosive adfærd. At se 
barnet bagved eller den sårede unge.

»De eksplosive børn og unge scanner altid 
omgivelserne for problemer og kender ofte 
ikke nuancer i deres følelser. Om det er en 
tabt leverpostejmad, der er problemet, eller 
om det er en klassekammerat, der råber, at 
man er en idiot – det giver samme udbrud«, 
siger Gry Bastiansen.

På kurserne arbejder hun med, at børnene 
skal lære at sige »pyt med det«. De behøver 
ikke at reagere, hver gang der sker noget. Og 

drillepindene skal lære at se deres rolle i kon-
flikten og reagere anderledes.

Hun har en enkel tegning, som hun bruger 
på kurserne og i bogen »Børn med eksplosiv 
adfærd«. Tegningen har flere trin og viser bar-
net med temperamentsbomben. Noget sker, 
og barnet mærker bomben røre på sig. Så mø-
der barn og bombe en tændstik. Her kan bar-
net lære at gøre noget andet end at følge den 
vej, det plejer, og som fører til eksplosion. Det 
handler om at lære barnet at finde et detone-
ringsrum – det kan være skolegården, et træ, 
et bestemt rum, et gemmested. Her skal bar-
net lære at gå hen, når temperamentsbomben 
rører på sig. 

Tegningen viser også, hvordan det går, 
hvis bomben går af. Her er det vigtigt, at der 
er en voksen at tale med bagefter. Gry Ba-
stiansen fortæller, at det er krybdyrhjernen, 
der reagerer – og når det sker, kan man kun 
kæmpe eller flygte. 

Eller som Benjamin siger: »Jeg har på en 
måde fået tilladelse til at gå en lille tur om i 
Hullet på legepladsen, og så kommer jeg til-
bage, når jeg er klar«. 
hl@dlf.org
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I Aarhus har Kompetencecenter for Læsning høje 
forventninger til en kombineret tablet og pc. 

Malou Boye Krieg fra Gammelgaardsskolen 
og Taha Markanti fra Samsøgades Skole klikker 
sig ubesværet rundt på deres nye Surface Pro 
2-maskiner, som både er en tablet og en pc. De 
er blandt de første ordblinde elever, som er blevet 
udstyret med den nye tablet.

Som andre tablets starter Surface Pro 2 lyn-
hurtigt, og det er vigtigt, når man kæmper med 
bogstaverne.

»Vi skal bruge længere tid på at læse og skrive, 

så vi kommer lynhurtigt bagud i forhold til klas-
sekammeraterne. Vores tid er alt for kostbar til, at 
vi kan vente på, at computeren bliver klar«, siger 
Taha Markanti.

Det er ikke fedt altid at være den, der er sidst 
færdig, tilføjer Malou Boye Krieg. »Så begynder 
jeg at tænke, om der mon er nogen, som gider 
være i gruppe med mig«, siger hun.

Den hurtige opstart gør det let at tage tablet-
ten med, når man skal lave gruppearbejde eller 
skifte lokale.

Mange skoler og kommuner har investeret i 
iPads til eleverne, og nogle har benyttet lejlig-
heden til at omdøbe iPad’en til en it-rygsæk. 
Men på Kompetencecenter for Læsning i 
Aarhus betragter man ikke tabletten fra Ap-

ple som et vidunder, når det gælder ordblinde 
elever.

»Et program som ’Cd-ord’ er universelt. Alli-
gevel er det alt for besværligt at bruge ’Cd-ord’ på 
både iPad og Android-tablets. Hvis ordblinde skal 
kunne lære på lige vilkår med andre elever, må det 
ikke være besværligt at få læst en tekst op. Vores 
elever har typisk gang i fem-seks processorer, og 
det kan Windows 8 Pro klare«, siger Visti Søvsø 
Hansen, der er afdelingsleder på Kompeten-
cecenter for Læsning i Aarhus. 
freelance@dlf.org

Ny pc-tablet  
sparer ordblinde 
elever for kostbar 
spildtid
Den teknologiske udvikling gør det  
lettere for ordblinde at præstere i et normalt  
undervisningsmiljø.

F A G L I G T  N E T V Æ R K

Foto: Rasm
us Jensen

En kombineret tablet og pc, der starter lynhurtigt op, spa-
rer de ordblinde for spildtid og gør det nemmere for dem 
at præstere.

It i undervisningen

TEKST HENRIK STANEK
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I medfør af vedtægternes § 17 udskrives hermed valg af kongresdelegerede til 
Danmarks Lærerforenings kongres for perioden 1. april 2014 – 31. marts 2016.

Fraktion 2 (børnehaveklasseledere) kan vælge 10 kongresdelegerede.
Landskredsen (kreds 181) kan vælge 2 kongresdelegerede.

Valget i Landskredsen (kreds 181) omfatter udelukkende medlemmer af frak-
tion 1og de medlemmer af Landskredsens fraktion 3, der ikke samtidig er 
medlemmer af Skolelederforeningen (dobbeltorganiserede kommunale chefer). 

Kandidat- og stillerlister til valg af kongresdelegerede i fraktion 2 og i Lands-
kredsen (kreds 181) kan rekvireres ved telefonisk henvendelse på 33 69 63 00 
– organisations- og arbejdsmiljøafdelingen. Du kan også rekvirere lister ved at 

sende et kort brev eller en mail til foreningen.

Kandidatforslag med suppleanter og stillere skal være Dan-
marks Lærerforening, Vandkunsten 12, 1467 København K, i 
hænde senest mandag den 20. januar 2014 kl. 16.00.

Kommer der mere end 10 kandidatforslag fra fraktion 2 eller mere end 2 
kandidatforslag fra Landskredsen, foretages der afstemning blandt de ind-
komne gyldige kandidatforslag inden for den/de pågældende medlems- 
grupper.

Hvis der skal foretages afstemning inden for fraktion 2 eller i Landskredsen, 
udsendes der oplysning om de indkomne gyldige kandidatforslag. Der sendes 
samtidig vejledning om stemmeafgivelsen til de stemmeberettigede medlem-
mer. Det sker enten ved oplysning herom i et medlemsblad eller ved brev/mail 
til hvert enkelt stemmeberettiget medlem.

Kommer der 10 eller færre gyldige kandidatforslag fra fraktion 2 eller 2 eller 
færre gyldige kandidatforslag fra Landskredsen, er de foreslåede kandidater 
inden for den pågældende fraktion/Landskredsen valgt uden afstemning.

 Anders Bondo Christensen
 Formand for Danmarks Lærerforening

Valg af kongresdelegerede fra fraktion 2  
og fra kreds 181 (Landskredsen)
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Erasmus til lærerne 
Fra 1. januar 2014 skal lærere have bedre mu-
ligheder for at tage efteruddannelse i udlandet 
og for at samarbejde med udenlandske skoler. 
Det er formålet med EU’s nye tilskudsprogram 
Erasmus+, der samler alle programmer for uddan-
nelse, ungdom og sport under ét. Med Erasmus+ 
bliver der afsat flere penge til udveksling, og pro-
grammet giver mulighed for samarbejde med flere 
udenlandske institutioner og organisationer.

Ved Ann-Sofie Warnich  / asw@dlf.org 

TILMELD DIG 
DIT FAGLIGE 
NETVÆRK!

Lær dine elever at kode
»I dag, tirsdag, har jeg haft en 
8. klasse og en 5. klasse samt 
skolens leadusere (skolens 
superbrugerelever) til at  
bruge en time på at prøve 
nogle af de meget tilgænge-
lige tutorials, der ligger på  
sitet code.org
Det har de været helt vilde 
med. Både det at være med, 
der er over fire millioner, der 
har deltaget, og fordi det har 
været både sjovt og også læ-
rerigt at prøve at forstå logik-
ken i at bygge de komman-
doer, der skal til for at løse op-
gaverne. De har arbejdet dybt 
koncentreret med de mange 
opgaver, der ligger på code.
org«.
MADS REMVIG  
Lærer til lærer (uddrag) 

Læs mere på fivu.dk Læs mere om kurserne på filosofipatruljen.dk

For tredje gang holder kunstmuseet ARoS en 
workshop for talentfulde børnekunstnere kaldet 
Catch 14. Unge mellem 12 og 18 år kan ansøge 
om at blive optaget på workshoppen, hvor fire an-
erkendte kunstnere underviser dem i både maleri, 
foto, video, performance og skulptur. Som afslut-
ning på workshoppen bliver de unges produktio-

ner udstillet på ARoS, og to af deltagerne modta-
ger priser for deres kunst. Ansøgningsfristen er 6. 
januar, og ansøgere skal vedlægge tre-fem egne 
eksempler på kunst.

Læs mere på catch14.dk 

LÆR ELEVERNE  
AT UNDRE SIG
Hvad er lykke? Skal man tilgive sine uvenner? Og 
hvordan filosoferer man egentlig med børn? Med 
et kursus fra Filosofipatruljen kan du få hjælp til 
at introducere filosofisk tænkning for din klasse. 
Filosofipatruljen udbyder kurser i at tænke filoso-
fisk inden for naturfag, kristendomskundskab og 
undervisning i medborgerskab. 

AROS LEDER EFTER  
BØRN MED  
ART-FACTOR
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Der udskrives herved valg af 10 kongresdelegerede fra Lærerstuderendes 
Landskreds til Danmarks Lærerforenings kongres for perioden 1. april 2014 
til den 31. marts 2015, jævnfør § 15, stk. 2, i Danmarks Lærerforenings 
vedtægter.

Valg af 10 kongresdelegerede og suppleanter for disse foretages på Lærerstu-
derendes Landskreds’ årsmøde, der indledes fredag den 7. marts 2014.

Valgbare er alle almindelige medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds, der 
på valgtidspunktet er godkendt som sådan over for kredsen. Stemmeberet-
tigede er de delegerede til årsmødet og medlemmerne af bestyrelsen i Lærer-

studerendes Landskreds.

Kandidatforslag kan fremsættes både forud for årsmødet og 
på selve mødet. De gyldige kandidatforslag med eventuel 
skriftlig motivering, der er indkommet forud for årsmødet, 

udsendes sammen med den endelige dagsorden. Kandidatforslag, der ønskes 
udsendt forud for årsmødet, skal sendes til Lærerstuderendes Landskreds, 
Vandkunsten 3, 3. sal, 1467 København K, og skal være Lærerstuderendes 
Landskreds i hænde senest onsdag den 5. februar 2014 med morgenposten.

 Anders Bondo Christensen
 Formand for Danmarks Lærerforening

Valg af delegerede fra Lærerstuderendes Landskreds 
til Danmarks Lærerforenings kongres for perioden  
1. april 2014 – 31. marts 2015
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

  Natur/teknik  

De små vilde   

 125 kroner
  »De små vilde« kan ses på Filmcentralen  

(kræver abonnement)
 Wake Film

Svensk succesinklusion 
– nu på dansk
I Essunga i Sverige har de succes med 
inklusion. Det har de skrevet en bog om, 
og den er nu blevet oversat til dansk. 
»Inklusion og målopfyldelse« hedder 
den, og den koster 310 kroner for 160 
sider hos forlaget Dafolo.

Om den svenske udgave skrev Fol-
keskolens anmelder: »Jeg er overbevist 
om, at vi med stor fordel kan skele til 
vores svenske naboer, for resultaterne 
fra forandringsarbejdet er – efter min 
mening – bemærkelsesværdige. Derfor 
kan jeg meget varmt anbefale bogen til 
alle med interesse for skoleudvikling og 
inklusion«.

Rabat til medlemmer  
af Danmarks Lærer- 
forening
Du kan stadig nå at købe bogen »Den 
gode, den onde og den engagerede – 
1000 år med den danske lærer« med 
rabat – hvis du altså er medlem af Dan-
marks Lærerforening. Normalprisen er 
329,95 kroner, men medlemmer kan få 
den for 279,95 kroner inklusive porto. 
Send en mail med navn og adresse til 
salf@muusmann-forlag.dk. Skriv Dan-
marks Lærerforening i emnefeltet.
Tilbuddet udløber 31. januar.

Mere skolehistorie
Varm op til folkeskolens 200-års ju-
bilæum næste år med andet bind af 
»Dansk skolehistorie«. Om bind 1 skrev 
Folkeskolens anmelder blandt andet: 
»… en gedigen indføring i idehistorie og 
politisk historie med fokus på skiftende 
og ofte stridende idealer og praksis i 
forbindelse med undervisning af børn i 
tidligere tider. Det er en tidsrejse, vi kan 
se frem til at fortsætte …«.

På folkeskolen.dk er der 
altid nye spændende 
anmeldelser. Vi har 
blandt andet anmeldt 
»Matematikvanskelig-
heder« om tidlig ind-
sats over for de elever, 
der ikke har det så let 
med tallene – og vores 
anmelder er glad for 
initiativet. Dansklære-
ren, som leder efter en 
god ungdomsbog til sin 
undervisning, kan med 
fordel kigge på anmel-
delsen af »Dig og mig 
ved daggry«, som ifølge 
anmelderen er en sand 
pageturner.

Og så har vi anmeldt 
»Alle sammen«, en ny 
bog, der giver et bud på 
at lette inklusionen af 
ADHD-børn ved at se 
på det fællesskab, de 
indgår i.

Hvis du på vores hjem-
meside finder en an-
meldelse, der sætter 
tanker i gang eller er 
særligt brugbar i forhold 
til at afgøre, om din 
skole skal indkøbe et 
materiale, så anbefal 
den med et klik på mu-
sen. På den måde er det 
lettere for dine fagfæller 
også at blive opmærk-
somme på den.

Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks.

○   ANMELDT AF: OLE HAUBO CHRISTENSEN

»Jeg bor på landet på en bakke med en lille skov. I dag kommer min skole-
kommarat Lara. Jeg har noget, jeg godt vil vise hende oppe ved fyrretræ-
et«, fortæller Tobias på otte, mens han sidder og tegner mus som en anden 
Jørgen Clevin ved spisebordet derhjemme.

I denne film om efteråret er hovedpersonen en lille skovmus. Tobias 
og veninden Lara bygger en by til musene af græs, grene og kogler. Inde i 
selve huset er der også mus – blandt andet i kagedåsen. Katten blander 
sig, og udendørs har uglen efterladt sit visitkort i musenes by. Tobias og 
Lara dissekerer uglegylpet og finder knogler og pels fra mus.

I »De små vilde« filmes børnenes oplevelser i øjenhøjde med børne-
ne. Filmene beretter om børnenes nære omverden og kommer tæt på den 
danske natur, når den er allerbedst.

Børnene er i filmene tæt på hverdagens små vilde dyr. Helt almindeligt 
og dagligdags, men filmet og fortalt med personlighed, så den danske 
natur lige uden for døren opleves som fantastisk og eksotisk, som var vi 
på rejse med Jacques Cousteau under fjerne himmelstrøg.

Alle de fire film, en for hver årstid, indledes med, at Tobias tegner og 
beretter om de dyr, som han går ud og finder sammen med sine ven-
ner. Filmene varer cirka ti minutter og vil blive vist på DR Ramasjang og 
er på vej på filmcentralen.dk. Filmene kan envidere købes på dvd hos fre-
jasfokus.dk

I afsnittet om forår fisker børnene efter haletudser, men fanger også 
salamandre, vandkalve og frøer. I »De små vilde - Sommer« fanger bør-
nene krabber fra en tømmerflåde og undersøger dem. Tobias dykker, og 
under vandet ser han søstjerner og vand- og brandmænd.

I filmen »De små vilde – Vinter« går Tobias og hans kammerat på jagt 
efter trolde og den onde heks. I sneen gør de uhyggelige fund af dyrekra-
nier og -knogler. Rovfugle farer skrigende op fra trækronerne.

Filmene er helt oplagte at benytte i natur/teknik-undervisningen i 
indskolingen. De viser, hvad børn af egen drift finder på ude i naturen, og 
lægger op til selv at gå på opdagelse. Den nære omverden og naturen lige 
uden for klasselokalet er centralt i natur/teknik-undervisningen. Filmene 
giver rigtig god inspiration til selv at tage på opdagelsesrejse lige uden for 
døren. 

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/531614

Læs Folkeskolens anmeldelse af bo-
gen her: folkeskolen.dk/536297

Læs Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/533826

»De små vilde« er en serie med fire pragtfulde film, der 
har børnenes nysgerrighed på naturen som omdrejnings-
punkt. Filmene er som sendt fra himlen til natur/teknik-
undervisningen i indskolingen.

På opdagelse lige  
uden for døren
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○   ANMELDT AF: MALENE SCHRØDER

Børn, der hurtigt »tænder af«, oplever og ska-
ber ofte meget negativitet, og voksne har til ti-
der svært ved at rumme dem og møde dem med 
en positiv indstilling. Hvilket blot er med til at 
forstærke problematikken.

»Børn gør det bedste, de kan« er bogens 
budskab, og det er voksnes ansvar at lære dem 
at klare det bedre. Her kan de fleste pædagoger 
og lærere (for slet ikke at snakke om forældre) 
sukke dybt, men fortvivl ikke. Materialet rummer 
det, som mange professionelle efterspørger, en 
meget simpel og konkret måde at arbejde med 
udfordringen på.

Tanken er grundlæggende, at børnene, og 
klassen hvis det skønnes nødvendigt, kommer 
på et »bombekursus« (ved børn under 3. klas-
setrin og førskolebørn arbejdes der kun med 
hele gruppen). Her er målet, at det enkelte barn 
skal udvikle en øget bevidsthed og mestring, 
således at det ikke bliver offer for omstændighe-
derne, men kan genkende og handle, før bomben 
sprænger. Der er fokus på, hvilke situationer og 
ikke mindst hvilke børn der fungerer som »tænd-
stikker«, og som dermed bidrager til, at proble-
mer opstår. Videre arbejdes der med, hvad 
det enkelte barn og gruppen kan gøre for 
at undgå, at bomben sprænger, og på 
barnets muligheder for at handle, 
når sprængladningen er ved at 
detonere.

Alt tager udgangspunkt i en 
forbilledlig simpel tegning, som 
fungerer som udgangspunkt for en 
afklaring, og den anvendes ligeledes 
til løbende opfølgning. Bombekurset 
kan suppleres med mange spændende 
indslag fra dukketeater, rollespil, oplæsning, film, 
fortælletæpper til en mere målrettet indsats 
i forhold til at højne selvfølelsen, hvilket ikke 

mindst er centralt på ungdomstrinnet. Arbejds-
bog, film med mere kan alt sammen downloades 
fra hjemmesider, så alt er faktisk serveret.

Jeg er lidt ambivalent over for at skulle 
komme med et lille negativt og måske personligt 
suk. I et af bogens kapitler 
findes et afsnit om den 
positive psykologis 
fortræffeligheder. 
Dette kan absolut 
diskuteres og må 
ikke stå som den 
eneste sandhed om, 
hvordan vi skaber en positiv 
udvikling. Det er vigtigt, at den pædagogiske 
verden forholder sig kritisk til normative te-
orier og ikke tager disse til sig som eneste 
og absolutte sandheder.

Alligevel har jeg ingen proble-
mer med en klar anbefaling af 
dette materiale, som kan 
læses og anvendes både i 
børnehaver, skoler og af 
forældre. 
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mindst er centralt på ungdomstrinnet. Arbejds-
bog, film med mere kan alt sammen downloades 
fra hjemmesider, så alt er faktisk serveret.

Jeg er lidt ambivalent over for at skulle 
komme med et lille negativt og måske personliggt 
suk. I et af bogens kapitler 
findes et afsnit om den 
positive psykologis 
fortræffeligheder. 
Dette kan absolut 
diskuteres og må 
ikke stå som den 
eneste sandhed om, 
hvordan vi skaber en positiv 
udvikling. Det er vigtigt, at den pædagogiske 
verden forholder sig kritisk til normative te-
orier og ikke tager disse til sig som eneste 
og absolutte sandheder.

Alligevel har jeg ingen proble-
mer med en klar anbefaling af 
dette materiale, som kan 
læses og anvendes både i 
børnehaver, skoler og af 
forældre. 

Bomber, tændstikker,  
pytspande og meget mere

Det lyder som starten på et eventyr, og det kan det meget 
vel blive til for såvel voksne som børn, der giver sig i kast 

med »bombekurset«, som er omdrejningspunktet i bogen.

  Pædagogik, ADHD, trivsel  

Børn med eksplosiv adfærd –  Et kursus i positiv udvikling   

Gry Bastiansen
249 kroner
96 sider
Akademisk Forlag

Læs interview med forfatteren  
på side 32
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ARBEJDSTID I RAMME
»Alle er til stede, mens børnene er der«. 

Alkjærskolen arbejder med tilstedeværelse.

SIDE 22 og 23
KAN IKKE INKLUDERES
Tre-fem procent af eleverne passer  

ikke ind i folkeskolen. 

SIDE 14

MÅ LEVE MED VOLD
Lærer Jan Hagen blev slået af en 

elev, men fik ingen erstatning. 

SIDE 9 og 36

Hvad bruger  

lærerne tiden på?
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MISINFORMERER

Forskere har fået nok  

– deres resultater misbrugt  

igen. Folkeskolen  

afslører forløbet.

SIDE 6
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INDGRINDGREBEB
ELEMÅ LEMÅ VE MEVE MEVE D VOLD VOLDD

Lærer Jan HLær
blev sagen blev slået af en lået af e

ev men fielev men fik ingen ersk ing tatning. 
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 Lederstillinger 

Se hele annoncen på www.kalundborg.dk

Kom over den 
mørke tid i det 
nye job

Begyndte du i dit første lærerjob 
i august, er her to nyheder:

Først den mindre gode: Ifølge 
den såkaldte Chicago-model er 
november og december præget 
af manglende tro på egne evner, 
forsvindende overblik og fare for 
stressproblemer.  

Så den gode: Det går over. 
I januar begynder der – også 

ifølge Chicago-modellen – en 
periode med fornyede kræfter og 
bedre muligheder for refleksion. 
Mod skoleårets slutning er der 
udsigt til positive forventninger 
til det nye skoleår. De er næsten 
oppe på samme niveau, som før 
du begyndte som lærer.

Selvom det er helt normalt, 
at du her og nu føler dig godt og 
grundigt frustreret, skal du ikke 
lade stå til. Frustrationer kan 
tage arbejdsglæden fra dig i lang 
tid, hvis ikke du passer på.

Rådene: Spørg, snak og løb
Egon Hedegaard, lektor og 
tovholder på netværket »Støtte til 
nye lærere« oprettet af Profes-
sionshøjskolen UCC, har blandt 
lærere med et års erfaring samlet 
disse 14 råd til lærere, der er i 
gang med deres første arbejdsår:

villig til at revidere dit ambi-
tionsniveau nogle gange både 
nedad og opad.

eleverne.

forvent at få den.

og du skal også stille krav til 
den.

om der er foretaget en undersø-
gelse af det psykiske arbejds-
miljø.

konkrete ting igennem i dit 
lærerteam, for eksempel lektier.

-
vidende, så får du en masse 
foræret.

-
partner. Det er ikke det samme 
at snakke med en veninde.

den dybe tallerken hver gang.

med kolleger.
-

ger din fritid.
-

vere som et cafebesøg med ven-
nerne eller en god løbetur.

dine fagønsker. Det er synd for 
eleverne og dig selv.

Husk, at der kommer en ny 
fagfordeling inden så længe.

Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

14 gode råd, hvis du er ny lærer og synes, at  
december er svær at komme igennem.

JOB & KARRIERE
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Er du lederen med særlig viden om 
børn præget af vanskeligheder 
 indenfor autismespektret og andre 
psykiske forstyrrelser med lignende 
behov? Har du lyst til både at lede og 
undervise? Og har du lyst til at indgå 
som en aktiv part i skolens samlede 
ledelsesgruppe? Så kan du meget  
vel være den nye afdelingsleder på 
Tjørnelyskolen. 

Stillingen 
På Tjørnelyskolen er stillingen som af-

delingsleder for Tjørnelyklasserne ledig. 

Tjørnelyklasserne er Greve Kommunes 

tilbud til børn præget af vanskeligheder 

indenfor autismespektret og andre psy-

kiske forstyrrelser med lignende behov. 

Der er tale om børn præget af komplek-

se vanskeligheder. Børnene er som ud-

gangspunkt normalbegavede. I øjeblik-

ket er der 52 børn i specialtilbuddet.

Stillingen kræver at du:
 Har specialpædagogisk erfaring og 

grundlæggende kendskab til pæda-

gogiske principper omkring børn præ-

get af autisme.

 Har visioner for arbejdet med udvik-

lingen af et højt specialiseret tilbud, 

samt med at styrke øget inklusion.

 Kan igangsætte, fastholde, inspirere 

og videreudvikle pædagogiske pro-

cesser og være garant for faglig ud-

vikling.

 Ser det som en styrke at inddrage 

både medarbejdere og forældre i for-

ståelsen af det enkelte barn og i ind-

satserne omkring barnet.

 Er tydelig og synlig i hverdagen i for-

hold til både børn, personale, foræl-

dre og øvrige samarbejdspartnere.

 Ønsker at indgå i skolens ledelses-

team, der består af skoleleder, vice-

skoleleder og SFO-leder.

 Kan videreudvikle de inklusionstiltag, 

som specialtilbuddet og almenklas-

serne allerede arbejder tæt sammen 

om. 

Generelle forventninger
 Det er en forventning til lederne i 

 Greve, at de har ledelsesuddannelse 

på diplomniveau, eller ønsker at 

 erhverve sig dette i de første år af 

 ansættelsen. 

 Du skal kunne trives i en hverdag, der 

ofte er præget af uforudsigelighed og 

intensitet.

Skolen
Læs om Tjørnelyskolen på  

www.tjoernelyskolen-greve.dk

Løn og ansættelsesforhold
Afdelingslederen ansættes på leder-

aftalen. Stillingen er sammensat med 

halv ledelsestid og halv undervisning. 

Aflønningen sker efter gældende over-

enskomst.

Yderligere information
Oplysninger om stillingen og aftale om 

besøg på skolen kan fås hos skoleleder 

Steen Grønberg-Jensen eller viceskole-

leder Søren Riber på 43 90 41 01. 

Ansøgningsfrist mv.
Ansøgning og relevante bilag bedes 

sendt elektronisk til Steen Grønberg-

Jensen på Tjoernelyskole@greve.dk.  

Angiv venligst i emnefeltet ”ansøgning 

afdelingsleder”. 

Ansøgningsfrist er d. 10. januar 2014. 

Samtaler afvikles i uge 4 og 5. Der af-

vikles to samtalerunder med personlig-

hedstest mellem de to runder. 

Afdelings-
leder til  

Tjørnelyskolen 

Greve Kommune

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor borgertilfredshed, kvalitet og medarbejdernes faglige og personlige udvikling sættes i højsædet.

Læs hele opslaget på  
www.greve.dk/job

 Lederstillinger 
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KØBENHAVNS
KOMMUNE

www.kk.dk/job

Københavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Har du ambitioner 
og pionerånd?

KØBENHAVNS KOMMUNE

SKOLELEDER

Skolen på Strandboulevarden søger pr. 1. marts 2014 en yderst motiveret 
skoleleder til at skabe en god skole i området! Det er din unikke chance 
for selv at sammensætte dit team, opbygge en kultur og skabe en 

går hånd i hånd. Skolen er allerede startet med en børnehaveklasse og to 
modtagelsesklasser og skal vokse til en 4-sporet skole. 

ANSØGNINGSFRIST MANDAG DEN 6. JANUAR 2014. 

“Ledelse”.

 
Læs mere på odense.dk/job

Vi søger en skoleleder, der vil være omdrejningspunkt 
for skolens fortsatte udvikling. En person, som kan lede 
skolen i én retning, men med plads til forskelligheder. 
Du vil stå i spidsen for at realisere den nye folkeskole-
reform med alle de muligheder, den åbner for.

Agedrup Skole er en 2-sporet skole med ca. 500 elever. 
Skolefritidsordningen har ca. 130 børn. Skolens ledel-
sesteam består af skoleleder, viceskoleleder, pædago-
gisk afdelingsleder, SFO-leder og teknisk serviceleder.
  
Ansøgningsfrist: Søndag den 6. januar 2014.

Læs det fulde stillingsopslag på odense.dk/job

Skoleleder til
Agedrup Skole

Forstander til
Københavns
Idrætsefterskole

Københavns
idræts-
efterskole

Kies søger en ny forstander.

Vores forstander igennem 10 år har besluttet 
at stoppe i løbet af  foråret. Derfor søger vi en 
efterfølger til at videreføre en skole i fortsat 
udvikling.

Kies er en velfungerende idrætsefterskole, 
hvor fokus på sport, efterskoleliv, faglig og 
personlig udvikling går hånd i hånd. 

Vi er 132 engagerede elever og 25 fantastiske 
medarbejdere. Vores personale medvirker 
til at give eleverne en oplevelse for livet – du 
er en naturlig leder for disse grupper, og det 
er dette skoleliv, du skal stå i spidsen for. Du 
er lederen, der skaber sammenhæng, og et 
nærværende menneske, der udvikler gode 
relationer omkring skolen.

Kies eleverne brænder for deres sport og 
forfølger drømmene, en vigtig premis og en 
af  styrkerne i hverdagen. 

Kies spiller sammen med moderklubberne 
en central rolle i udviklingen af  Valby 
Idrætspark. Dette arbejde skal fortsætte med 
dig som leder. 

Du får ansvaret for:
- strategisk og pædagogisk skoleledelse – 
udvikle visioner og mål i samarbejde med 
bestyrelse og medarbejdere,
- sikre at eleverne er i centrum,
- personaleledelse og personaleudvikling,
- økonomisk ansvar for skolens drift, 
- kontakt til skolens ”moderklubber” og fast-
holde relationen til det lokale foreningsliv.

Hvis din interesse er vækket, hører vi gerne 
fra dig. Hvis du har spørgsmål, er du meget 
velkommen til at kontakte forstander Jan 
Barslev på 41415599. Det er også muligt efter 
aftale at tale med bestyrelsens næstformand, 
Peter Bøgelund. Du kan læse mere om jobbet 
i en udvidet beskrivelse på vores hjemmeside, 
www.kies.dk.

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem 

456.110 - 528.589,- (grundløn pr. 1.4.2012). 
Tjenestebolig kan stilles til rådighed på skolen.

Ansøgningsfrist er d. 13. 
januar kl. 12 og samtaler 
afholdes i uge 3 og 4. 
Ansøgningen sendes på 
mail til kontakt@kies.dk 

 Lederstillinger 
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Job i Vejen Kommune

-

af dig og en souschef. Den ene skal have undervisningskompe-

-

-

STILLINGER

BØRN OG UNGE

TALE-HØREKONSULENT TIL 
PPR OG SPECIALPÆDAGOGIK
PPR og Specialpædagogik i Børn og Unge, Aarhus Kommune, sø-
ger medarbejdere til stillinger som tale-hørekonsulenter. Der for-
ventes 3-4 stillinger - heraf to årsvikariater – alle på 37 timer med 
ansættelse fra den 1. februar 2014 eller snarest derefter.

Se det fulde stillingsopslag på www.aarhus.dk/da/job

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til PPR-
lederne Jette Nissen, tlf. 8940 5742, Tove Sørensen, tlf. 8940 3662 
eller Magdalene Svendsen, tlf. 8940 4777.

Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Der vil blive 
indhentet straffeattest og børneattest ved ansættelse.  

Ansøgning stiles til PPR og Specialpædagogik, Att. pædagogisk 
chef Jan Kirkegaard, og sendes pr. e-post til adressen: 
salha@aarhus.dk

Ansøgningsfrist: Fredag den 10. januar 2014, kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 4.

AARHUS.DK/JOB

Vær med
til at gøre en forskel

 Specialstillinger 

Genopslag skoleleder Østre Skole  
Middelfart Kommune søger skoleleder  
Stillingen som skoleleder ved Østre Skole, Middelfart Kommune, genopslås hermed til 
besættelse 1. marts 2014.

Østre Skole søger en skoleleder , der kan påtage sig det overordnede ledelsesmæssige 
ansvar og stå i spidsen for skolens ledelsesteam.

Østre Skole er en stor byskole beliggende i Middelfart by. Skolen har 550 elever 0.-9.klas-
se, SFO og tilknyttet specialklasserække 0.-9. Klasse, modtagerklasse og heldagsklasser 
0.-6.klasse, der ligger på en anden matrikel. Der er ca. 100 medarbejdere på Østre Skole.

Østre Skole arbejder for:

enkelte elev føler sig set og værdsat.

udvikle faglighed, personlige og sociale kompetencer i et fællesskab med tolerance og 
gensidig respekt.

Østre Skole søger en leder:

Østre Skole tilbyder:

målsætninger osv.

medarbejderes motivation, tillid og succes i dagligdagen

Yderligere oplysninger kan ses på www.middelfart.dk    

 Lederstillinger 
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Folkeskolen 
Næste nummer udkommer  

torsdag den 9. januar

 Lærerstillinger 

BRØNDBY KOMMUNE 
TALE-HØREKONSULENT 
Vi søger en talehørepædagog, audiologopæd 
eller logopæd til et spændende talehørepæ-
dagogisk job 37 timer ugentligt fra den 1. 
marts 2014 og ca. 1 år frem. 

Det talepædagogiske område, der skal varetages 
i perioden, er primært undervisning i en af PPR’s 
2 sproggrupper, derudover skal du varetage den 
talepædagogiske bistand i et stort dagtilbud med 
2 specialgrupper.

PPR er en specialenhed under Børne- Kultur og 
Idrætsforvaltningen, som består af 7 psykologer, 
10 tale/hørekonsulenter, 2 inklusionskonsulenter, 
7 støttepædagoger 2 børneergoterapeuter og 
administration. 

Ansøgningsfrist den 6. januar 2014.
 
Søg stillingen på www.brondby.dk/job

KL’s Center for Børn og Uddannelse søger to konsulenter
til dagtilbud og folkeskole

KL’s Center for Børn og Uddannelse varetager kommunernes 
interesser på børne- og uddannelsesområdet. Vi søger to kon-
sulenter, der har lyst til at arbejde med omstilling af folkeskolen 
blandt andet med målstyring og opfølgning, nye læringsmiljøer 
og læringsmål for eleverne. Du bliver en del af KL’s folkeskolere-
formsekretariat, samtidig med at arbejdet fokuserer bredt på hele 
børneområdet 0-18 år. 

Vi søger en kollega, som har lyst til at arbejde i et ambitiøst, fag-
ligt miljø, hvor vi lægger vægt på, at alle bidrager. Vi interesserer 
os for ny viden inden for vores arbejdsområder.

Det er en forudsætning, at du har en læreruddannelse og har 
arbejdet i folkeskolen. Desuden er det en stor fordel, hvis du har 
erfaring med forvaltningsarbejde og arbejde med kommunalpoli-
tikere. Du har solid faglig viden om inklusion eller digitalisering i 
dagtilbud og/eller folkeskole og har gennemført udviklingsprojek-
ter med god effekt. Du er god til at skabe netværk og har inter-
esse for det politiske i en sag.

Læs mere om jobbet på www.kl.dk/job
Ansøgningsfristen er onsdag
den 8. januar 2014.

Vil du arbejde med at realisere

en ny folkeskole?

 Specialstillinger 

Copenhagen Euro-School is looking 
for a great English teacher
Are you as passionate about your subject as about the social well-being and 
development of your students?

Are you a native English speaker, but also have a command of the Danish 
language?

Do you want to work in a multicultural, dynamic, friendly and supportive en-
vironment where there is a high degree of independence and responsibility?

Your main responsibility will be to teach English in Grade 3 and 4 and to 
be the homeroom teacher for Grade 4.  For candidates wishing a full time 
position the remainder of the position could involve one, or more, of the fol-
lowing: Math, Biology, Geography, Art or Home Economics, all of which are 
taught in Danish.  For the right candidate we are prepared to offer a fair 
degree of flexibility both in terms of subjects, and hours. Our goal is to 
find the best possible English teacher we can. 

Copenhagen Euro-School is a private, multicultural school with an inter-
national perspective.  We have a very diverse student body of around 220 
from Prep Class to Grade 9. Please see www.euroschool.skoleintra.dk for 
more information about the school. For more information about this posi-
tion, please contact the school principal, Gareth Shearman, at 3160 2156 
or 3325 2248. 

Please send applications to: jobs@euroschool.dk
Applications must be received by Monday January 13th by 11.30 am. In-
terviews will take place on Tuesday, January 21st. We are looking to fill the 
vacancy as soon as possible after that.

Ansættelse sker efter de overenskomstmæssige regler som er aftalt mel-
lem Finansministeriet og Lærenes Centralorganisation for ledere, lærere og 
børnehaveklasseledere ved De Frie Skoler. Samtykkelse til indhentning af en 
Børneattest er en forudsætning for ansættelse.

Copenhagen Euro-School, Gammel Kongevej 15 C, 1610 Kbh. V
Tlf. 3325 2248, www.euroschool.skoleintra.dk
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 Lærerstillinger 

Er du den lærer vi mangler?
Da en af vores lærere går på pension efter mange gode år på skolen, søger vi 
1. februar 2014 eller snarest derefter en afløser for hende.
Du er uddannet lærer og brænder for dit job. 
Du kan undervise i dansk, tysk og historie på mellemtrin og i overbygningen.
Du kan lide at samarbejde og vidensdele.
Du har lyst til at arbejde på en holdningsskole, hvor omsorg, fællesskab og 
værdier er det bærende.

Vi kan tilbyde:
325 glade og positive elever, som er indstillet på at lære noget og forventer 
noget af dig.
En fast fuldtidsstilling, som du forhåbentligt vil have i mange år frem.
En skole som bygger på det kristne livs- og menneskesyn.
En skole hvor du selv bestemmer over størstedelen af din forberedelsestid.
Se mere om os og vores måde at drive skole på på www.sct-joseph-nyk.dk

Ansøgningen med bilag stiles til skolelederen og skal være skolen i hænde 
senest d. 10. januar 2014 med morgenposten, samtaler forventes afholdt 
d. 16. januar 2014.

Ansættelsen og aflønningen sker i henhold til Fællesoverenskomsten mel-
lem Finansministeriet og LC/OC samt organisationsaftale for ledere, lærere 
og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder Steen Dissing 
på tlf: 5485 1211eller 2033 1211. Eller viceskoleleder John Hansen på 
2061 4581. 

Vi ser meget gerne, at du kommer på besøg inden du søger, og du er velkom-
men til at tage kontakt også i juleferien.

Sct Joseph Søstrenes Skole
Bispegade 6
4800 Nykøbing F

Er du vores nye indskolingslærer?
Skt. Josefs skole, Roskilde søger en dygtig lærer til indskolingen fra  
1. februar 2014 eller snarest muligt herefter  

Der er tale om en stilling på fuld tid, der kan dække flere af følgende fag:

for lærere.

Nærmere info på www.sktjosef.dk 

 

senest den 10. 
januar 2014

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

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

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

slagelse.dk

Autisme 
Center 

Vestsjælland

Rosenkildevej 85 . 4200 Slagelse
Tlf. 58 50 27 09 . acv@slagelse.dk

 www.a-c-v.dk

BLIV EN DEL AF EN USÆDVANLIG ARBEJDSPLADS
Autisme Center Vestsjælland er en off entlig servicevirksomhed for 
børn, unge og voksne med diagnoser inden for autismespektret. 
Vi er organiseret i 32 team med 420 ansatte.

Europas 
bedste off entlige 

arbejdsplads 
2009 og 2010

Vi arbejder i team
Vi er ret unikke, hvis vi skal sige det selv. Vi kan selv, må selv og 
gør det selv i vores team.
Vi løfter i fl ok og forventer, at du har selvindsigt og evner at arbejde 
med dig selv. 
Vi er velorganiserede og arbejder for en fælles vision og forventer 
stor loyalitet af alle – også på tværs af vores mange team. 

Sammen fl ytter vi grænser
Du vil lære at håndtere et stort råderum og frihed til at forme din 
dagligdag – i samarbejde med dine kommende kollegaer.

Vi er fagligt kompetente
Vi søger en lærer, meget gerne med interesse inden for fysiske 
aktiviteter i naturen, kreative evner og med viden inden for medie 
og it. Du må meget gerne have kendskab til specialundervisning 
og/eller autismepædagogik, men det er ingen betingelse.
Vi vægter personlighed højest og forestiller os, at du også er 
bevidst om, at viljen til at lære giver nye evner. Vi har brug for, at 
du har linjefag inden for de naturfaglige fag og engelsk. 

Vi forventer, at du
Kan indgå i undervisningen og fritidsdelen med den nødvendige 
metodik, struktur og systematik, der er nødvendigt i samarbejdet 
med børn med autisme. Der er brug, for at du kan planlægge og 
følge op. Eleverne er i alderen 6 til 18 år. Fagligt niveau fra førskole 
til afgangsprøveniveau. 

Løn og ansættelsesvilkår
Vi afl ønner efter gældende overenskomst.  
Vi indhenter straff e- og børneattest ved ansættelsen.

Ansættelsetidspunkt: 15. februar 2014 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist
Send ansøgning og bilag til acv@slagelse.dk. Vi holder samtaler i 
uge 3. Ansøgningen skal være hos os senest den 2. januar 2014. 
Mærk ansøgningen ”lærer Skole2.”

Få mere at vide
Kontakt teamleder Merete Jensen på tlf. 5855 2721. 

Se også www.a-c-v.dk

Lærer 
til Rosenkilde Skole/Fritidstilbud, 
Autisme Center Vestsjælland 

Skoletjenesten i samarbejde med Undervisningsministeriet og  
Kulturministeriet søger (genopslag)

To koordinatorer til Nationalt 
netværk af skoletjenester 
Som koordinator i det Nationale netværk af skoletjenester skal du arbejde for at styrke 
brugen af kulturinstitutionernes læringsressourcer i skolernes undervisning lokalt og 
regionalt, samtidig med at den nationale koordinering styrkes med henblik på at opnå 
synergi og videndeling. Daglig arbejdsplads er Fredericia eller Randers kommune, men 
arbejdet udføres på tværs af kommuner i tæt samarbejde med de øvrige 3-4 koordina-
torer og reference til projektledelsen og styregruppen.

Arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

praksis- og strategiske samarbejder mellem kulturinstitutioner, skoler og kommuner

Stillingerne genopslås ud fra et ønske om et bredere ansøgerfelt med større kendskab 
til skoleverdenen og kommunale arbejdsgange med henblik på at kunne understøtte 
folkeskolereformens ambitioner om den åbne skole og samarbejder mellem skoler og 
kulturinstitutioner på praktisk og strategisk niveau. 
Stillingerne ønskes besat pr. 1/3 2014 med ansøgningsfrist 8/1 2014.  
Se www.skoletjenesten.dk/job

 Stillinger ved andre institutioner 

Lærere til Store Heddinge Skole

Børn & Unge

Store Heddinge Skole har gennem de senere år 
gennemgået en stor udvikling, og vi skal nu igang med 
at implementere den nye skolereform 1. august 2014. 

Vi er i gang med at tænke tanker om, hvordan vi driver 
en skole der lever op til reformen, og hvor elevernes 
læring er i højsæde. 

Vi har brug for et par engagerede nye kollegaer, som 
kan være med til at bringe os hen mod vores mål. 
Dette betyder, at vi kan tilbyde to nye kollegaer job på 
vores skole med tiltrædelse hurtigst muligt og senest 
pr. 1. marts 2014.

Se hele stillingsopslaget på skolens hjemmeside  
www.storeheddingeskole.dk 
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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

Lolland Kommune

Afdelingsleder til Byskoleafdelingen

 Ansøgningsfristen er den 06/01/14

Net-nr. 10834

Holbæk Kommune

Brorfelde søger en ledestjerne

 Ansøgningsfristen er den 06/01/14

Net-nr. 10806

Engstrandskolen, Hvidovre Kommune

Afdelingsleder

 Ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10843

Center for Børn og Undervisning, Ishøj Kommune

Skoleleder søges til Gildbroskolen

 Ansøgningsfristen er den 19/12/13

Net-nr. 10795

Torstedskolen, Horsens Kommune

Viceskoleinspektør til Torstedskolen

 Ansøgningsfristen er den 20/01/14

Net-nr. 10828

Skolen på la Cours Vej, Frederiksberg Kommune

Børnehaveklasseleder søges

 Ansøgningsfristen er den 23/01/14

Net-nr. 10818

Skoletjenesten, Københavns Kommune

Koordinator (Fredericia)

 Ansøgningsfristen er den 08/01/14

Net-nr. 10798

Skoletjenesten, Københavns Kommune

Koordinator (Randers)

 Ansøgningsfristen er den 08/01/14

Net-nr. 10799

Auning Skole, Norddjurs Kommune

Auning Skole søger 1 lærer, der vil noget!

 Ansøgningsfristen er den 03/01/14

Net-nr. 10836

Aller Friskole, Kolding Kommune

Lærer til Aller Friskole

 Ansøgningsfristen er den 18/01/14

Net-nr. 10823

Egebjergskolen, Horsens Kommune

Læsevejleder/inklusionslærer

 Ansøgningsfristen er den 06/01/14

Net-nr. 10829

Sdr. Jernløse Lilleskole, Holbæk Kommune

At gå i skole er mange ting – heldigvis

 Ansøgningsfristen er den 20/01/14

Net-nr. 10844

Vor Frue Skole, Næstved Kommune

Barselsvikar

 Ansøgningsfristen er den 13/01/14

Net-nr. 10839

Behandlingsskolerne, Københavns Kommune

Ny fysik/kemi-lærer 

 Ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10824

Behandlingsskolerne, Københavns Kommune

Naturfaglig lærer 

 Ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10825

Copenhagen Euro School, Københavns Kommune

Great English teacher

 Ansøgningsfristen er den 13/01/14

Net-nr. 10809
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Sydfrankrig, Languedoc
Skøn ferielejlighed i lil-
le sydfransk landsby. 30 
km til Middelhavet. Stor 
ugenert terrasse og have. 
Garage. 
Telefon: 30267535 
www.cuxac.dk

Billig ferielejlighed 
ved københavn
stor 2 værelses lejlighed 
med 3 sengepladser ud-
lejes i ugerne : 7,16 og 
27-32. Pris 1950 pr. uge. 
Tæt på tog.
Telefon: 28763463

Nær Rom - fantastisk 
panoramaudsigt
Unik 1600-tals lejlighed 
på 124 m2, i charmeren-
de bjergby. Veludstyret 
med udsigtsbalkon. Plads 
til 6 personer. 
Telefon: 61376860 
www.close2rome.com

Søger: værelse/
lejlighed i julen i KBH 
Efterlønner fra N.jylland 
søger noget at leje i stor 
KBH i ugerne 51,52 og 
gerne uge 1,2,3. hellevej-
by@privat.dk
Telefon: 2444 7016

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Gersagerskolen, Greve Kommune

Danmarks bedste læsevejleder søges 

 Ansøgningsfristen er den 05/01/14

Net-nr. 10813

Hillerød Vest Skolen, Ålholm afd., Hillerød Kommune

Lærer til udskoling, Ålholm afd.

 Ansøgningsfristen er den 02/01/14

Net-nr. 10822

Brøndbyvester Skole, Brøndby Kommune

Lærerbarselsvikar til indskolingen 

 Ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10842

Brøndbyvester Skole, Brøndby Kommune

Lærerbarselsvikar til specialklasse 

 Ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10841

Holbæk Kommune

Lærere til Katrinedalskolen

 Ansøgningsfristen er den 19/12/13

Net-nr. 10833

Høje-Taastrup Kommune

Special- og inklusionskonsulent

 Ansøgningsfristen er den 09/01/14

Net-nr. 10831

PPR Greve, Greve Kommune

Tale-høre-lærer

 Ansøgningsfristen er den 20/01/14

Net-nr. 10804

Tranegårdskolen, Gentofte Kommune

Vikar til Tranegårdskolen

 Ansøgningsfristen er den 31/01/14

Net-nr. 10827

PPR Glostrup, Glostrup Kommune

Tale-høre-lærer, PPR, pr. 1.3.2014

 Ansøgningsfristen er den 03/01/14

Net-nr. 10777

Søndersøskolen, Furesø Kommune

Barselsvikar til Søndersøskolen

 Ansøgningsfristen er den 06/01/14

Net-nr. 10847

Familiecenter Løvdal, Helsingør Kommune

2 lærere til dagbehandling

 Ansøgningsfristen er den 10/01/14

Net-nr. 10851

Risbjergskolen, Hvidovre Kommune

2 barselsvikarer

 Ansøgningsfristen er den 08/01/14

Net-nr. 10858
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rubrikannoncer

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Skolerejser - RING GRATIS 80 20 88 70 - www.alfatravel.dk

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk
www.visit-sonderborg.dk

Besøg Universe på Als
bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Berlin 4dg fra kr .880,- 
Hamborg ......950,- 
Amsterdam - 
Prag 5 -

Se efter kurser, efteruddannelse,
supervision og ledige stillinger på

www.skolensputnik.dk

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

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

GØR STUDIEREJSEN 
EN KLASSE BEDRE

AKTIV Lejrskole
i smukt træskib fra 1898

– alle lovpligtige  
forsikringer inkl.

 
www.ms-bien.dk

tlf. 5837 2385

Kompetent rådgivning til jeres studierejse

Kontakt os på tlf: 46 91 02 59 

London med skib 6 dg/3 nt på hostel . . . . . fra kr. 1.525,-
Prag med egen bus 6 dg/3 nt på hotel . . fra kr. 1.235,-
Krakow med fly 5 dg/4 nt på hostel . . . . . . . . fra kr. 1.985,-

Hos Team Benns sætter vi en ære i at give jer den allerbedste rådgivning. Vi skræddersyer rejserne efter 
jeres ønske, så I kan få mest muligt ud af jeres studierejse både fagligt og socialt.

Vores fokuspunkter er:
Tid: Vi klarer alt det praktiske – og du sparer tiden
Sikkerhed: Gennemprøvet koncept og vi er med jer hele vejen
Faglighed: Det centrale element i enhver studierejse
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

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

179.000 LÆSERE 
ANNONCERING  
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 1  17. december 20. december 9. januar
Folkeskolen nr. 2  7. januar 14. januar 23. januar
Folkeskolen nr. 3  21. januar 28. januar 6. februar
Folkeskolen nr. 4  4. februar 11. februar 20. februar

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

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

130. årgang, ISSN 0015-5837 

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

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 64 00  
E-mail: folkeskolen@dlf.org 
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 55602816

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

Journalister
Pernille Aisinger, pai@dlf.org
(barsel) 
Esben Christensen, 
esc@dlf.org 
Hanne Birgitte Hellisen,  
hbh@dlf.org 
Ann-Sofie Warnich,  
asw@dlf.org  
Helle Lauritsen, hl@dlf.org 
John Villy Olsen, jvo@dlf.org
Lise Frank, lif@dlf.org
Maria Becher Trier, mbt@dlf.org 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2012: 84.782  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for  
1. halvår 2012 er  
193.000 
Index Danmark/Gallup.

folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Matematik, Danskundervisning, 
It i undervisningen, Idræt, Musik, 
Håndværk og design, Ernæring 
og sundhed, Specialpædagogik

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

 

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

 

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere. 
 

Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424,

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org

FORMAND 
Lærer Anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Laurits Lynge (konstitueret)

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

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

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

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

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

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

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

Forsidefoto: Hung Tien Vu
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LÆRERE SKUBBES UD
410 lærere havner på kontanthjælp. 
DLF-forslag i spil, siger S-ordfører.
SIDE 8

HVAD MED PISA?
Danmark lidt dårligere - fagteam er  
vejen frem, mener matematiklærer.
SIDE 12

NY HVERDAG TRUER
På skolen 39 timer om ugen?   
Lærere i Vejle diskuterer udfordringer. 
SIDE 22

CIRKUS I SKOLEN
SIDE 26RAPPORTERET

Forskud på reformen: Odense-skole har brugt tre år 
på at integrere fritidstilbud i en længere skoledag.  
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Ved Morten Riemann
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a l t  f o r  k o r t e 
NYHEDER

for korte NYHeDer

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

Landets sløjd- og håndarbejdslærere oplever i disse uger et kraftigt sti-
gende antal henvendelser fra forældre, der bønfalder dem om at forhindre 
produktionen af dekorerede sten, støvleknægte og påståede bordskånere.

 »Vi orker ikke flere nuttede møgting, der ikke kan bruges til noget. I for-
vejen er hele køkkenet fyldt med dårlige tegninger og grimme perledimser. I 
år vil vi have nogle ordentlige gaver«, udtaler en forældretalsmand, som for 
eksempel selv rigtig godt kunne tænke sig en fed mobil, eventuelt bare en 
ny rosensaks.

Børne- og ungeborg-
mester i København, 
Pia Allerslev (Ven-
stre), vil gøre op med 
»misforstået blødsø-
denhed« og blandt 
andet genindføre ef-
tersidninger. God 
idé, mener regeringen: 
»Eller heldagsskole, 
som vi kalder det«.

Ham den sjove fra 
sidste års  
lærerjulefrokost 
levede ikke op til for-
ventningerne i år.

Faget idræt fylder 
ikke nok i den  
offentlige debat ifølge 
idrætslærer.

Faget idræt fylder 
ikke nok i den  
offentlige debat ifølge 
juleforelsket engelsk-
lærer.

Så kan de lærer det / 50

Forældre bønFalder sløjd- og håndarbejdslærere:  

Orker ikke flere  
hjemmelavede  
julegaver

ny Pisa-undersøgelse slår fast: 
lande ret ens, også 
nogle forskelle. Men 
igen, det kan være  
statistisk usikkerhed

Nogle elever er bedre til 
nogle ting, og der kan må-
ske godt være en tendens 
til, at de bor i visse lande. 
Så er der andre, der nok er 
en smule bedre til andre 
ting. Eleverne i en del lande 
er ret forskellige, og det er 

de også i de andre lande. Indbyrdes er forskellen 
ikke så lille, men der er også mange ligheder. 

Det er nogle af hovedkonklusionerne i den se-
neste Pisa-undersøgelse, der dog ifølge eksperter 
bør læses med forbehold på grund af den statisti-
ske usikkerhed. Minister Antorini forklarer: »Det 
er, som det plejer. Vi får rapporten, så lytter vi til 
kritikerne, og så fortolker vi, som det passer os, 
intet nyt dér«.

Jeg elsker heldagsskole

Jeg elsker heldagsskole

Jeg elsker heldagsskole

Jeg elsk

   Musiklærerforeningen har       gode tilbud2

Dansk Sangs “Rejsehold” med 40 agenter tilbyder skolerne at købe uddannelse og 
projekter med afsæt i den nye skolereform med fx yderligere to obligatoriske timer, samarbejde mel-
lem skole og musikskole, oprettelse af talentklasser, musik som valgfag, musik som understøttende 
timer med morgensang og musicals, daglig obligatorisk “bevægelse” i form af bl.a. hiphop, dans og 
leg. Information om “Rejseholdets” agenter og kompetencer på master@dansksang.dk 

Rejseholdet ...
Dansk Sang, 
Musiklærerforeningens 
forlag tilbyder værk- 
tøjer til opkvalificering 
og efteruddannelse af 
undervisere med de 
nyeste materialer og 
metoder. 

Rødding 2014 ... 
De fem musikdage

Efteruddannelse til musiklærerne  
27. juli-2. august 2014.
Skolereformen medfører flere under-
visningstimer i musik i folkeskolen –  
dejligt! Er din skole klædt på til det? 
Kurset tilgodeser de nye musiske tiltag i 
skolereformen. Læs meget mere om kur-
set, indhold, instruktører, pris mm. på  
www.musiklaererforeningen.dk

Mere musik på skemaet . . .

master@dansksang.dk 
tlf. 97 12 94 52
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Gør dine elevers
tekster bedre!
iSkriv.dk – genreskrivning, der styrker skriftligheden 
gennem dialog og tydelig struktur. 

Kan bruges på
både pc og iPad

g

K b å

Stilladserende temaportal
iSkriv.dk til mellemtrinnet stilladserer elevernes 

læring. Først læser og analyserer de en genre, og 

dernæst planlægger og skriver de deres egen tekst.

Undervejs støttes og vejledes eleverne af både 

læreren og sitet.

 

Samarbejde og dialog
Opgaverne i iSkriv.dk lægger op til pararbejde og 

mundtlig dialog eleverne imellem, inden den efter-

følgende klassesamtale med læreren.

Gå ind på                   og bestil et gratis prøveabonnement. alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Inspireret af 
australsk 

genrepædagogik 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 0
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 550
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF0044006100740061006700720061006600200050004400460020002D002000740069006C00200062007200750067002000760065006400200065002D006D00610069006C0020006B006F007200720065006B00740075007200200065006C006C006500720020000D0073006B00E60072006D0020005000440046002000740069006C002000770065006200730069006400650072002E000D000D00310030003000200050005000490020002D0020004D0065006400690075006D0020004A0050004500470020002D002000500044004600200031002E0036>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Europe ISO Coated FOGRA27)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 600
        /LineArtTextResolution 2400
        /PresetName (GWG_2400)
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




