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Det digitale 
forfatterleksikon, der 
giver dansklærere et 

komplet og opdateret 
overblik over perioder, 
genrer og nye værker, 

viser beslægtede 
forfatterskaber og giver 

elever inspiration til 
analysearbejdet.

Find læseglæden med 
inspirationsværktøjet, 

der hjælper elever 
til at finde netop de 
bøger, der passer til 
deres smag, humør 
og læseniveau. Det 

er legende let, og det 
virker – for det er 
testet på børn!

Hjemmesiden, der 
giver faktabaseret 

viden om historiske 
og samfundsrelevante 

emner, inspiration 
til aktuelle temaer, 

links til et omfattende 
kildemateriale og 
konkret hjælp til 

opgaveskrivningen.

Besøg os på stand 434, 
og hør mere om:

Vi glæder os til at se jer til Lærfest’22 København
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Leder

Skole-hjem-samtaler er et ritual, som er næsten lige så 
gammelt som skolen selv. Mange lærere gennemfører dem 
stadig efter samme skabelon, som blev brugt, da de selv gik i 
skole. Forældrene møder op, der er kaffe og kage, og lærerne 
fortæller om eleven. 

De fleste lærere ser også ud til at være tilfredse med 
samtalerne. Det viser i hvert fald en lille undersøgelse, som 
redaktionen har gennemført i Folkeskolens Lærerpanel. Så 
alt er godt? 

Måske alligevel ikke. Da man på en skole satte sig for at 
undersøge, hvad forældre og elever fik ud af samtalen, var 
det lidt af en øjenåbner. Forældrene syntes ikke, at de fik ret 
meget at vide, og eleverne kedede sig. 

På den baggrund udviklede læreren en model, hvor tale-
rækkefølgen blev vendt rundt. Eleverne fremlægger nu selv 
og fortæller om deres undervisning og trivsel. Derefter kom-
mer forældrene på banen, og først til sidst taler læreren med 
udgangspunkt i elevens fremlæggelse.  

Eleverne synes, det er sjovt. Som en siger: “Det gik vir-
kelig godt, og jeg lagde slet ikke mærke til min mor”. Både 
forældre og lærere synes, at de lærer noget nyt om eleven.

Sådan lyder en lille succeshistorie af den slags, som fore-
går på rigtig mange folkeskoler hele tiden. 

Kigger man nærmere på fortællingen, er der dog meget at 
blive klog af: 

For det første har en skole-hjem-samtale tre parter, som 
alle har en rolle. Derfor nytter det ikke, hvis forældrene 
oplever sig reduceret til statister. For det andet er den et 
skoleeksempel på, hvordan man kan udvikle stille og roligt. 
Forsøge sig med noget andet – men ikke straks købe et 
færdigt koncept. Endelig er der afsat tid til samtalen. I en tid 
med forældrekritik af folkeskolen er lyttetid givet godt ud. 

Så nu skal alle bare gøre sådan? Nej, netop ikke. Men der 
kunne godt herfra lyde en opfordring til at ruske lidt op i det 
tudsegamle ritual. Til glæde for alle parter. Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                    

ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Et lille 
skoleeksempel

En lærers lyst til at lytte til de 
involverede i den traditionelle 
skole-hjem-samtale blev lidt af 
en øjenåbner. 
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En ny model for 
skole-hjem-samtaler 
på Videbæk Skole 
inddrager eleverne 
mere.

Lektor og ph.d. Jette Reuss 
Schmidt er bekymret over 
stemificeringen af 
naturfagsundervisningen.

SAVNER DE FRIE 
FONDSMIDLER

SIDE 12
Hvad betyder 

skoledisktriktet for 
skolelederens arbejde? 

Det ser forskere på.

Læring for livet med 
Windows 10-enheder 
designet til uddannelse

HP recommends 
Windows 10 Pro

Nedlukninger og hjemmearbejde er blevet den 
nye normal for mange i kølvandet på Covid-19, 
og situationen har hurtigt understreget behovet 
for IT-løsninger og -enheder, der fungerer for 
alle, især elever, studerende og undervisere, som 
risikerer at miste værdifuld tid. Efter pande-
mien vil skolerne stadig have brug for sikre og 
økonomisk overkommelige enheder, der fremmer 
kvalitetslæring – både i klasseværelset og online. 
Det er altafgørende for nutidens uddannelsesin-
stitutioner, at de forbereder alle elever og stude-
rende til en fremtid i den digitale tidsalder.

Windows 10-enheder til uddannelse er det bedste 
valg til skoler, fordi de leveres med kritiske sikker-
heds- og administrationsfunktioner, der er vigtige 
i undervisningsmiljøet. Forbered elever og stude-
rende på accelereret læring i dag og på frem-
tidens job med Windows 10-enheder og Microsoft 
365. Fordelene er bl.a. mere effektiv læring, nem-
mere samarbejde og høj sikkerhed. Installation og 
administration er let, og brugerne kan begynde 
efter et øjeblik, alt sammen til en helt uovertruffen 
pris pr. bruger.

Seks fordele ved at vælge Microsoft 10-enhed
1. Tilbyd personlig læring
2. Stimulér samarbejde og inklusion
3. Beskyt privatlivets fred
4. Administrér alle enheder, offline og online
5. Bliv klar på et øjeblik
6. Spar penge med uovertrufne priser og lave 

samlede ejeromkostninger

Robust bærbar, som kan foldes og bruges som 
tablet og til præsentationer. Holder til det hårde 
liv i skolen med fald, stød og slag. 

Vores bedst sælgende og mest prisvenlige 
produkt til skoleelever. Kan nemt købes som en 
del af SKI rammeaftale 50.40. Kontakt Dustin på 
87439740 og hør nærmere. 

Træf det rigtige IT-valg 
Mere effektiv læring, nemmere samarbejde, høj sikkerhed, nemme at installere 
og parate til brug på et øjeblik. Udvalgte Windows 10-enheder med de rigtige 
værktøjer løfter hybridlæring i skolen til nye højder - til en overkommelig pris.

• Processor: Intel 4-kernet Operativ system: 
Windows 10 Pro 64 

• Hukommelse: 4 GB Harddisk: 128 GB SSD 
Skærm: 11,6’’, 1366 x 768 

• Op til 15 timers batteri 
• OBS! 3 års garanti på batteriet 
• 3 års “Next business Day Onsite” service

HP ProBook x360 11 G5 EE 
NoteBook 

25%
Microsoft Teams-brugere er i 
gennemsnit 25% mere tilbøjelige end 
brugere af førende konkurrent til at føle 
sig sikre på, at elever og studerende 
med særlige tilgængelighedsbehov får 
opfyldt disse behov.

42%
42% af Teams-brugere er mere 
tilbøjelige til at samarbejde med deres 
klassekammerater end dem, der bruger 
en konkurrerende platform.

50%
Windows 10-enheder har op til 50% 
større batterilevetid end enheder fra en 
førende konkurrent.

216 timer
Undervisere sparer op til 216 timer om 
året, så de kan fokusere mere på at for-
bedre elevers og studerendes resultater.
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Højesteret kommer ikke til at tage 
stilling til, om sagen var forældet, 
da Lærernes Centralorganisation 
(LC) i 2017 lagde sag an mod staten 
for AFTALT SPIL mellem regeringen 
og KL ved overenskomstforhandlin-
gerne og lockouten i 2013. Det har 
landsretten afgjort, at den var, og 
hovedstyrelsen i Danmarks Lærer-
forening (DLF) har valgt ikke at 
anke yderligere. ”Nu må vi erkende, 
at vi ikke kan komme videre”, siger 
formand Gordon Ørskov Madsen.

Også coronasmitten blandt lærerne 
er på retræte. I uge 5 og 6 FALDT 
SMITTETALLENE for grundskolelæ-
rere for første gang i det nye år, 
mens de i uge 6 steg for befolknin-
gen generelt. 39 procent af grund-
skolelærerne har haft en positiv 
test siden nytår. Hele 57 procent 
har fået stillet diagnosen co-
vid-19-positiv, siden pandemien 
ramte Danmark i starten af 2020. I 
den samlede befolkning er det tal 38 
procent.

Står det til Nye Borgerlige, skal 
lærere også kunne stille diagnoser 
– når de altså har læst videre til 
SKOLEPSYKOLOGER. En række 
organisationer, herunder Danmarks 
Lærerforening, plæderer for at få 
skabt en professionsfaglig psyko-
loguddannelse, som ikke skal give 
autorisation, men uddanne til at 
indgå i den pædagogiske psykologi-
ske rådgivning (PPR). 

Partiets skoleordfører, Mette 
Thiesen, er fortaler for at genindfø-
re cand.pæd.psych.-uddannelsen, 
der blev afskaffet i 2004. ”Jeg har 
fuld forståelse for, at nogle af de 
lærere, der uddanner sig til skole-
psykolog, vil have autorisation og 
for eksempel arbejde med udsatte 
børn på socialområdet", siger hun.

1

3

2

Redigeret af abr@folkeskolen.dk

Mest læste:
Blog: At være syg på  
den godkendte måde

Mest debatterede:
DLF anker ikke sag 
om aftalt spil i 2013

Lokalaftale på plads i 
Albertslund Kommune
En lokal arbejdstidsaftale var det allervigtigste 
ønske fra den lokale lærerkreds op til 
kommunalvalget i Albertslund sidste år. Nu er det 
lykkedes. Fra august har vestegnskommunen en 
aftale, der blandt andet afsætter mindst en halv 
times forberedelse til hver undervisningstime.

Ingen opbakning til  
læreres borgerforslag
Tre tidligere lærere har i december stillet et 
borgerforslag om at nedsætte en kommission, der skal 
undersøge, om der var urent spil i forbindelse med 
lærerlockouten i 2013. Fra Danmarks Lærerforenings 
formand, Gordon Ørskov Madsen, lyder det nu, at 
forslaget har været drøftet i hovedstyrelsen, men at der 
ikke er opbakning til det, da man ikke tror på, at en 
undersøgelse vil kunne bringe noget afgørende nyt frem.
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Der var stadig lidt prut i råulden, da håndværk og design-lærere fra hele 
landet mødtes til konference i Vingsted. Anne Lykke Flintsø (til højre), som 
underviser i faget på Viby Skole i Aarhus, havde blandt andet sine fingre i 

den urensede fåreuld, som hun dog ikke vil give til eleverne: 
"De kan godt have lidt fækalskræk”.
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Siden 2011 har Lene Juul Hansen haft 
elever til frivillig prøve i madkundskab. 
Hun glæder sig til at skulle føre sin 8. 
klasse op til den første obligatoriske 
prøve til sommer, for hun kan mærke, at 
det nye toårige valgfag med obligatorisk 
afgangsprøve har gavnet elevernes mo-
tivation for faget:

"Jeg elsker det. Det er noget af det 
fedeste. De kan så meget selv. Tidligere 

valgte de bare et valgfag, fordi det var 
et ud af fem-seks muligheder. Nogle 
hoppede fra. I dag vælger de det med 
bevidstheden om, at de skal til eksa-
men. Det betyder meget".

Hun føler selv, at hun er nået godt 
gennem pensum på trods af corona- 
udfordringer, men hun ved også, at ikke 
alle lærere har fået lov til at gennemføre 
så mange lektioner, som hun har.

Lene har haft elever  
til madkundskabsprøve  
i mere end ti år

LÆRERLIV

Lene Juul Hansen

Madkundskabslærer på  
Munkebo Skole i Kerteminde
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Redigeret af: abr@folkeskolen.dk

Ikke imod loven 
at oplyse om 
udtræksfag før tid

I et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) til kommu-
nen fremgår det, at styrelsen vurderer, ”at der ikke er en konkret 
begrundet mistanke om, at kommunens dispositioner på nuværende 
tidspunkt er i strid med folkeskoleloven”.

Styrelsen oplyser til gengæld, at man samtidig har overdraget en 
del af sagen til Ankestyrelsen, der fører tilsyn med, om kommunerne 
administrerer lovene korrekt, for at undersøge, om der kan indledes 
en kommunal tilsynssag.

bje@folkeskolen.dk

Det er ikke imod reglerne, at lærere på Søndervangskolen siden 2009 
angiveligt før tid har fået at vide, at deres fag er udtrukket til 
afgangsprøven. Østjyllands Politi afviser derfor at indlede en 
efterforskning af sagen, som Aarhus Kommune overbragte på 
baggrund af resultaterne i den uvildige undersøgelse af de mange 
beskyldninger mod skolen.
Det sker på baggrund af en tolkning af ordlyden i folkeskolelovens 
paragraffer om reglerne for, hvornår hvem må kende til, hvilke fag der 
er udtrukket. Ifølge senioranklager i Østjyllands Politi Katrine Klausen 
er det afgørende, at loven ikke beskriver, hvilke lærere der må 
informeres før tid.
"Af bestemmelsen, der er helt klar i sin ordlyd, fremgår, at hvis 
ansatte med flere, det vil sige lærere, modtager oplysninger om 
prøveudtrækket, så er de undergivet tavshedspligt", lyder det i den 
skriftlige begrundelse fra senioranklageren, som fortsætter:
"Heri ligger altså muligheden for, at lærere kan få oplysninger om 
prøvetrækket forud for offentliggørelsen”.

Når lovens nuværende ordlyd slet ikke 
kan bruges til at straffe brud på tavs-
hedspligten, vil Styrelsen for Undervis-
ning og Kvalitet ændre bekendtgørelsen, 
"så reglerne om tavshedspligt fremstår 
tydeligere".

Det fremgår af et folketingssvar, som 
børne- og undervisningsminister Pernille 
Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet) 
fredag den 11. februar gav til Venstres 
undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby. 
Ministeriet oplyser til Folkeskolen, at 
præciseringen vil træde i kraft næste 
skoleår.

Af den tekst, som ministeriet har sendt 
ud til skolerne, da de fik besked om ud-

træksfag i starten af februar, fremgår det, 
at oplysningen indtil den officielle dato 
for offentliggørelse alene er "til brug for 
skolens administration".

Ministeriet skriver samtidig, at skolens 
udtræk først må offentliggøres til skolens 
"elever og faglærere" 25. april i år. Det er 
ikke noget nyt, at udtrækkene er blevet 
akkompagneret af en meddelelse fra 
ministeriet om, at oplysninger alene er til 
brug for skolens administration.

Redaktionen har kendskab til, at selv-
samme formulering i hvert fald er fulgt 
med udtrækkene siden 2016.

bje@folkeskolen.dk

Politiet afviser at sætte en efterforskning 
i gang af beskyldningerne om snyd på 
Søndervangskolen. Det er nemlig ikke imod 
loven, hvis lærere har fået udtræksfagene 
at vide før tid.

Præcisering af
tavshedspligt 

om udtræksfag

“Jeg er glad for, at politiet har slået fast, at tavshedspligten 
ikke er brudt. Samtidig er de mange uhyrlige anklager afvist eller 
ikke påvist”, siger Søndervangskolens fratrådte skoleleder, Rani 
Hørlyck, til B.T. Arkivfoto: Casper Dalhoff/Ritzau Scanpix
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 “Elever skal have 
undervisning – ikke bare 
eksamenstræning frem til 
sommerferien”.

 “Hvis hånd og 
hoved adskilles 
hos eleverne, 
opstår der
mental svækkelse”.

 “Er der en reel 
interesse fra Danmarks 
Lærerforening for os 
pensionister?”
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Teknikken bag folkeskolen.dk er mere end 
ti år gammel, og lappeløsningerne bliver 
dyrere og dyrere. Nu får du et helt nyt 
netmedie. Brugervenligheden bliver større 
– særligt på mobilen.

Hvis man som læser besøger folkeskolen.dk efter den 7. 
marts, vil man blive mødt af et noget andet syn end 
sædvanlig. Her lancerer fagbladet Folkeskolen nemlig sit 
nye nyhedssite.

”Den gamle hjemmeside og systemet bag er fra 2011. I 
den verden er det nærmest oldnordisk. Med en bilanalo-
gi svarer det til at køre rundt i en 2CV med hul i taget”, 
siger ansvarshavende chefredaktør Hanne Birgitte 
Jørgensen.

For at holde den gamle hjemmeside opdateret har det 
været nødvendigt at tilkøbe mere og mere udvikling, 
som er tilføjet som lappeløsninger, forklarer hun.

”Der kommer et tidspunkt, hvor det bliver både 
uholdbart og dyrt at fortsætte på den måde. Og det 
tidspunkt er kommet nu. Jeg er sikker på, at man som 
læser fremadrettet opleve markante løft i overskuelig-
hed, design og mobilvenlighed både på hjemmeside og i 
nyhedsbreve”, siger Hanne Birgitte Jørgensen.

KOMMENTARER FORSVINDER
Alt indhold fra den eksisterende version af folkeskolen.
dk vil blive overført til den nye – undtagen brugernes 
kommentarer på eksisterende indhold som artikler, 
blogs og debatindlæg.

”Ifølge GDPR-persondatalovgivningen skal vi kunne 
fjerne en skribents navn fra alt, hvad vedkommende 
har skrevet, hvis vedkommende ønsker det. Og den 
sammenhæng mellem brugerprofiler og kommentarer, 
som det kræver, har vi ikke kunnet flytte over i det 
moderne standardkommentarsystem, vi nu får”, siger 
Hanne Birgitte Jørgensen.

”Vi har undersøgt alle muligheder og er meget 
ærgerlige over, at der ikke findes en løsning. Den 
levende faglige debat er en stor del af indholdet på 
folkeskolen.dk, og det er altså ti års kommentarer, der 
forsvinder fra sitet”.

Frem til sommerferien – dog først fra den 21. marts – 
vil den gamle version af folkeskolen.dk dog være 
tilgængelig som arkiv på old.folkeskolen.dk. Chefredaktø-
ren opfordrer alle til inden da at kopiere vigtige kommen-
tarer eller sågar flytte dem til den nye hjemmeside.

Ligesom andre websites vil tidligere versioner af 
folkeskolen.dk inklusive kommentarer desuden være 
mulige at finde på archive.org i fremtiden.

DEBATINDLÆG SKAL OVER REDAKTIONEN
Fagbladet Folkeskolen har godt 300 bloggere og 70 
anmeldere tilknyttet. De vil i det nye system – sammen 

Folkeskolen.dk 
får markant løft
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med journalisterne – opleve en markant forhøjet brugerven-
lighed, når de skal lægge indhold på hjemmesiden.

Det samme vil brugerne på siden, når de skal kommente-
re på artikler, blogs og debatindlæg. Til gengæld er det slut 
med, at brugerne på folkeskolen.dk selv kan udgive 
debatindlæg på siden.

”Fremadrettet skal man – som hos de fleste andre medier 
– sende indlægget til redaktionen, som så vil udgive det på 
hjemmesiden”, siger Hanne Birgitte Jørgensen.

”Alle kan fortsat komme til orde, for vi kommer til at 
udgive alt, der efterlever vores debatregler. Så det handler 
ikke om censur, det handler om, at det ikke er muligt at 
fortsætte den nuværende praksis i den nye tekniske 
løsning”.

KØBER ABONNEMENT HOS NORSK CMS
Det eksisterende folkeskolen.dk er bygget med udgangs-
punkt i et almindeligt content management system (CMS) 
til at lave alle slags hjemmesider. Nu flytter mediet ind i et 
egentligt medie-CMS, det norske Labrador, der i forvejen 
har cirka 120 andre medier som kunder.

I Labrador betaler man et abonnement og har herefter 
adgang til at sammensætte sin hjemmeside ved hjælp af 
diverse moduler. 

”Det koster en krig at opfinde et system forfra. Desuden 
er der store udgifter til løbende udvikling og drift, da det 
grundlæggende begynder at forældes, i det øjeblik man 
tager det i brug”, siger Hanne Birgitte Jørgensen.

Fagbladet Folkeskolen betaler fremadrettet cirka 25.000 
kroner i abonnement til Labrador og de andre systemer om 
måneden. Et egetudviklet system med samme funktioner 
ville ifølge chefredaktøren koste i omegnen af 1,5 millioner 
kroner. Hertil kommer omkring 200.000 kroner om året til 
udvikling og løbende tilretninger.

”I Labrador står udbyderen for al løbende udvikling. Er der 
nok medier, der efterspørger en funktionalitet, bliver den 
udviklet og tilføjet modulet. Opfindes der nye teknologier, 
bliver de ligeledes tilføjet systemet løbende”.

abr@folkeskolen.dk

”Den gamle hjemmeside og systemet bag er fra 2011. 
I den verden er det nærmest oldnordisk. 

Med en bilanalogi svarer det til at 
køre rundt i en 2CV med hul i taget”. 

Hanne Birgitte Jørgensen, chefredaktør
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Forskning

Er du på fornavn med 
din leder?
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Er du på fornavn med 
din leder?

Mere end en tredjedel af kommunerne har 
ændret på skolestrukturen de seneste ti år.  
Men hvad betyder det for ledelsen, om der er  
én leder per skole eller én for hele distriktet? 
Det har et nyt studie set på – og der er fordele  
og ulemper ved begge organiseringsformer. 
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Skolelederne ville gerne bruge mere tid på pædagogisk 
og strategisk ledelse og mindre på administrativ ledel-
se. Det viste sig tydeligt, sidst Skolelederforeningen 
spurgte sine medlemmer. 70 procent af lederne har ikke 
tid til at være tæt på undervisningen, fortæller de. Men 
er det, fordi de har for mange andre opgaver, eller er 
det, fordi de rent fysisk er for langt fra eleverne?

Anders Sandgaard og Christian Quvang, som begge 
forsker ved UC Syd, har set på, hvad skolestrukturer 

betyder for den måde, skolelederne oplever deres mu-
ligheder for at drive god ledelse på. Anders Sandgaard 
er ph.d. og lektor ved Institut for Offentlig Administra-
tion, og Christian Quvang er ph.d. og konsulent i Nati-
onalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion. De har 
spurgt samtlige landets skolechefer om deres vurdering 
af autonomi og administrativ, strategisk og pædagogisk 
ledelse i forskellige typer af skolestrukturer. De har 
også fulgt to ledelsesteam, det ene med en traditionel 

HVORDAN ER DE TO 
LEDELSESOPGAVER FORSKELLIGE?

DISTRIKTSSKOLELEDEREN:
Skal bedrive strategisk og administrativ 
ledelse. Bruger meget tid på interne 
styringsredskaber og på overblik over 
distriktets tiltag og prøver at lede det 
videre ned. Man leder gennem andre. 
Kompleksiteten er stor med mange  
mennesker og lokale behov.  

DEN TRADITIONELLE 
SKOLELEDER:
Har ikke behov for at sætte så mange  
procedurer op, fordi man er tættere på den 
fagprofessionelle. Det er mere ledelse af 
medarbejdere i traditionel forstand. Ikke 
helt så stor kompleksitet, fordi der er færre 
lærere og ledere og elever og forældre. 

I L L U S T R AT I O N

Øivind Hovland

O R D

Pernille Aisinger

Forskning
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www.hamelin.dk

Hamelin A/S ejer mærkerne Colibri, Oxford, Bantex, Linex og Unilux.  
Vi stræber efter, at tilfredsstille vores kunders behov, ved kontinuerligt 
at holde fokus på kvalitet, innovation og design.

Med italienske Colibri udvider Hamelin sor
timentet med en række indbindingsmaskiner, 
som forlænger levetiden på fx dine bøger be
tragteligt. Og dét på under 30 sekunder!

Indbindingsfolie fås i tre størrelser, og maskinen 
er ganske simpel at benytte. Kun fantasien sæt
ter grænser for brugen; bøger, kladdehæfter, 
magasiner, gamle LP’er, kataloger, reservedels
bøger, prislister og så videre.

Aktivér QRkoden herover, og oplev hvor let 
indbinding kan være!

NYT BRAND
HOS HAMELIN

Indbinding
af hvad
som helst!

Indbinding
af hvad
som helst!

Indbinding
af hvad
som helst!

Indbinding
af hvad
som helst!

Indbinding
af hvad  
som helst!

Mød os 
på Lærfest 2022 
i Kbh 16.-17. marts

og i Aarhus 
27.-28. april

Man kan godt blive lidt forpustet  
som menigmand, når man ser, hvad to 
personer i en traditionel skoleledelse skal 
nå i deres arbejdsliv og ledelsespraksis.

organisering med én folkeskole på én matrikel med én skoleledelse, og 
det andet team fra en distriktsbaseret skolestruktur med en topleder og 
en række afdelingsledere på forskellige matrikelskoler. 

Distriktsformen er af nyere dato. Inden for de seneste ti år har en 
tredjedel af kommunerne reformeret deres skolestruktur, nogle til di-
striktsskoler, nogle tilbage til traditionel ledelsesform og nogle til en 
hybrid. Han fortæller, at 75 procent af kommunerne fortsat kører med 
den traditionelle skolestruktur, mens 25 procent har en variant af di-
striktsbaseret skolestruktur. 

GOD PLADS TIL AUTONOMI
Men kan man så sige, hvad der fungerer bedst? Og hvor lederne er 
tættest på at bedrive den form for ledelse, de ønsker? Nej, så enkelt er 
det ikke. “Man hører ofte folk sige, at distriktsskolerne bare er storkon-
cernledelse med standardisering af ringetider, og hvad eleverne skal 
have med i madpakkerne, men det var bestemt ikke, hvad vi hørte, at 
lederne oplevede. Der er masser af muligheder for lokale tiltag, det skal 
bare gøres inden for rammen af nogle strategier. I virkeligheden oplever 
begge skolers ledelser, at de har høj grad af autonomi, bare på forskelli-
ge måder”, siger Anders Sandgaard.

En klassisk diskussion vil gå på, hvilken af de to ledere der er tættest 
på lærerne og undervisningen. De to forskere har ikke spurgt lærerne, 
hvordan de oplever det, men lederne oplever det forskelligt. 

“Der er ingen tvivl om, at i den traditionelle skolestruktur er der et 
samlet ‘vi’ i ledelsen med ‘vores elever’ og ‘vores lærere’. Det er to-tre 
ledere, der skal forholde sig til ét lærerværelse og én elevgruppe, og 
man vil være på fornavn med alle lærere og også mange elever. Så jeg 
vil tro, at man ud fra et fagprofessionelt perspektiv føler, at man ofte 
ser sin ledelse, og at den er tæt på”.

Men i den traditionelle ledelsesstruktur er det ofte også mere ad 
hoc-drevet, hvem der løser hvilke opgaver, og hvordan det bliver 
koordineret. 

“Det betyder, at det hele bliver mere flydende. Der er ikke rene for-
mer. Den pædagogiske ledelse er altid viklet ind i noget administrativt, 
man kan ikke specialisere sig, og man skal hele tiden passe på, at der 
ikke er nogle opgaver, der tager for meget af tiden. ‘Det administrative 
spiser det pædagogiske, hvis man ikke passer på’, som en af lederne 
sagde”, fortæller Anders Sandgaard. 

I distriktsskolestrukturen er der derimod i højere grad mulighed for 
at delegere og specialisere sig, så en pædagogisk leder for eksempel er 



specialiseret i netop det pædagogiske og ikke skal tage sig 
af administrative opgaver. 

“Nogle af de ledere, vi interviewede, havde tidligere 
været almindelige skoleledere, men havde søgt stillingen 
som pædagogisk leder på distriktsskolen, netop fordi de så 
kunne være fri for det administrative og det strategiske og i 
stedet være tæt på praksis og de fagprofessionelle”, pointe-
rer Anders Sandgaard.

Det samme gjaldt de ledere, de interviewede, som havde 
rent administrative eller strategiske roller. De havde søgt de 
positioner, fordi det var det, de ønskede, og de nød at have 
en fast og afstemt ledelsesrolle og at kunne specialisere sig. 

“De var alle sammen læreruddannede, men det er klart, 
at det kræver særlige profiler. Vi håber også, at vores forsk-
ning kan være med til at vise, at der faktisk er nogle mulig-
heder i forhold til rekruttering på det her felt. Der kan også 
være fordele for den øverste leder, som kan bedrive klinisk 
og organisatorisk ledelse og bedre tage de nødvendige, 
men måske upopulære beslutninger, fordi han eller hun 
sidder på afstand af de fagprofessionelle”. 

Det mener Anders Sandgaard kan være en kvalitet, men 
samtidig er der en række dilemmaer i det. Dels kan det 
være frustrerende som fagprofessionel, hvis en leder, som 
ikke har sin daglige gang på skolen, vil ændre kulturer og 
normer, som man selv oplever som meningsfulde. 

“Den leder, vi talte med, var meget bevidst om disse 
dilemmaer og lyttede meget til afdelingslederne og havde 
fast kontortid på de enkelte skoler, fordi vedkommende så 
det som en vigtig prioritering at være tilgængelig”. 

KRAVENE ER DE SAMME
De to forskere har også spurgt skolecheferne om deres krav 
til skolelederne, og her viser det sig, at de har samme for-
ventninger til de to skolestrukturers ledelser. 

“Skolecheferne forventer, at de fire dimensioner – 
autonomi, administrativ, strategisk og pædagogisk ledel-
se – næsten er enslydende uanset skolestruktur. Ligesom 
de politiske forventninger er de samme. Man kan godt 
blive lidt forpustet som menigmand, når man ser, hvad 
to personer i en traditionel skoleledelse skal nå i deres 
arbejdsliv og ledelsespraksis. Lederne i den traditionelle 
skoleform kan godt komme til at føle sig utilstrækkelige, 
fordi de skal kunne alle ting på en gang. Der virker det, 
som om lederne i distriktsskolerne har en større ople-
velse af at mestre opgaven, fordi de kan uddelegere le-
delsesopgaver og dermed specialisere sig”, siger Anders 
Sandgaard.  

På nogle måder er forvaltningen tættere på lærerne i den 
traditionelle form, og arbejdsgangene er bureaukratiske. 
Distriktsskolelederne arbejder mere ud fra kontrakt- og 

16

Forskning

Har dine elever et fritidsjob? Og kender de deres 
rettigheder? Vi giver eleverne en god start på arbejdslivet.

Fagbevægelsens Skoletjeneste underviser 7.-10. klasse i hele Danmark. Vi underviser 
i, hvilke rettigheder og pligter eleverne har i deres fritidsjob. Vi taler også om, hvor 
rettighederne kommer fra. Derfor underviser vi i Den Danske Model og hvilken rolle 
fagforeninger spiller i samfundet og for den enkelte. 

Lyder det spændende og aktuelt for dig og dine elever? Så vil vi meget gerne besøge 
jeres klasse. 

Læs mere og book et gratis skolebesøg allerede nu på:
fagbevæglsensskoletjenste.dk
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FORSKERNE BAG STUDIET

• Anders Sandgaard er ph.d. og ansat som lektor på 
administrationsbacheloruddannelsen på UC Syd og 
underviser i styring og organisation og ledelse. Han 
forsker i styring og organisation og ledelse inden for 
folkeskoleområdet. Har skrevet ph.d. på sociologi på 
SDU i 2019 om inklusion på folkeskoleområde.  

• Er oprindeligt uddannet lærer i 2013 og har undervist 
i folkeskolen i et år, inden han læste videre.  

• Han har foretaget studiet ”Skolestrukturers betydning 
for skoleledelse: En analyse af meningsskabelse, 
delegering og specialisering i to forskellige sko-
lestrukturer i Danmark” sammen med Christian Quvang, 
som er docent og ph.d. ved UC Syd. Derudover har tre 
andre UC Syd-ansatte været med til at gennemføre 
projektet: Ole Steen Nielsen, Hans-Henrik Jessen og 
Christina Hvas.

målstyring. De har en pose penge og nogle mål, og så er resten i højere 
grad op til dem selv. 

Samtidig ligger det i formen, at lederne på distriktsskolerne har hin-
anden at sparre med om ledelse. I den traditionelle form kræver det, at 
lederne selv tager initiativ til at danne ledernetværk med kommunens 
øvrige skoleledere. Det er der også mange, der gør, fortæller Anders 
Sandgaard, men det kræver en indsats. 

Det er altså ikke muligt at sige noget endeligt om, hvilken af de to 
ledelsesformer der er bedst, men der ser ud til at være nogle områder, 
som har mere eller mindre potentiale i de to former. 

“Den traditionelle leder er tæt på medarbejderne, men man kan må-
ske også komme for tæt på, så man ikke kan træde tilbage og tænke 
strategisk ledelse og tage de upopulære beslutninger. Den risiko er der 
ikke for distriktsskolelederen”, opsummerer Anders Sandgaard.

Distriktsskolelederen skal til gengæld mestre at uddelegere og spe-
cialisere og samtidig formå at have fingeren på pulsen via sine afde-
lingsledere, påpeger forskeren.

“Når det lykkes, kan det blive virkelig godt, men der, hvor det ikke 
lykkes, ser man en høj frekvens på udskiftningen af afdelingslederne, 
fordi de ender med at skulle påtage sig alle opgaver uden at have beslut-
ningskompetencen. Derfor er ledelsesmæssig koordinering, delegering 
og specialisering afgørende for, at distriktsskolestrukturen kan være 
velfungerende”. 

pai@folkeskolen.dk
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Følg  #lærfest    

Lærfest
2022

27.-28. april    Aarhus
16.-17. marts    København

 Ta’ din kollega med
... til to festlige messedage 
med inspiration, faglighed 

og netværk på skemaet

Gratis billet 

Registrer dig på 

lærfest.dk
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Fra fagene

KRISTENDOMSKUNDSKAB En 
forskergruppe tilknyttet Center 
for Grundskoleforskning ved 
Syddansk Universitet er gået i 
gang med at undersøge, hvad 
der foregår i kristendomsunder-
visningen. For rent faktisk ved vi 
i dag ikke meget om, hvilke 
didaktiske undervisningsmeto-
der religionslærerne reelt set 
bruger i deres undervisning, 
forklarer en af de tre tilknyttede 
forskere, Jes Heise Rasmussen, 

ph.d. og førsteamanuensis ved 
Institutt for lærerutdanning i 
Trondheim i Norge. 

For at blive klogere på, hvad 
der sker i kristendomskund- 
skabstimerne, har forskerne 
udformet et spørgeskema, som 
de håber flest mulige religions-
lærere vil besvare. Skemaet kan 
tilgås fra folkeskolendk/1886648.

MUSIK Det er ikke mange 
skoler, der har afviklet af-
gangsprøven i musik i løbet af 
vinteren. Men musiklærer på 
Nordre Skole i Viborg Kevin 
Nilsson Ørum har været cen-
sor ved en enkelt prøve på 
friskolen i Bjerringbro. Og det 
gav god erfaring til, når han 
selv skal have elever op til 
prøven til sommer.

”De havde en meget dygtig 
lærer, som under coronaens 
klamme hånd har forsøgt at 
forberede dem så godt som 
overhovedet muligt. Eleverne 
var hammernervøse", siger han 
om de seks 8.-klassedrenge, 
som blev eksamineret. Forin-
den havde han snakket med 
læreren om, hvordan afgangs-
prøven i musik skulle forløbe.

"De er ikke så store. Det er 

vigtigt, at de får en god ople-
velse", siger Kevin Nilsson 
Ørum, der også gjorde det 
klart, at han ikke kom for at 
tjekke, at læreren havde gjort 
sit job godt nok.

"Lige nu handler det om, at vi 
skal have søsat det så godt 
som muligt. Vi skal ikke pille 
gejsten ud af de her børn. Det 
er første gang, de skal til eksa-
men", siger Kevin Nilsson Ørum 
og fortæller om en af de ting, 
han bed mærke i som censor:

"Der skal være noget glæde 
og begejstring, når de spiller. 
Har man overskud til at kigge 
på publikum? Det viser også, 
at man har øvet sig og sat sig 
ind i sit instrument”.

Censor til første afgangsprøve 
“Eleverne var hammernervøse”.

folkeskolen.dk/
musik

folkeskolen.dk/religion

DANSK SOM ANDETSPROG 
Hvis det nogensinde skal 
lykkes at løfte de svageste 
elever i den danske folkeskole, 
kræver det specialister i 
dansk som andetsprog, samti-
dig med at alle lærere har en 
generel basisviden på områ-
det. Den opgave ser lektor 
Lone Wulff fra Københavns 
Professionshøjskole ikke løst 
med det forslag til en ny læ-
reruddannelse, som en udvik-
lingsgruppe under Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet 
er kommet med. 

Ganske vist lægges der op 
til at genindføre faget dansk 
som andetsprog, der forsvandt 
ud af uddannelsen i 2013. Men 
samtidig foreslår gruppen at 
halvere det obligatoriske fæl-
les modul ”Undervisning af 
tosprogede elever” fra ti til 
fem ECTS, påpeger Lone 
Wulff.

DSA-lektor 
bekymret for ny 
læreruddannelse

folkeskolen.dk/
dsa

folkeskolen.dk/
tyskfransk

Hvordan underviser religionslærere? 

Tysklærere 
kritiserer årets 
terminsprøve

TYSK "Meningen med at holde 
en terminsprøve er jo, at den 
skal afspejle det, som eleverne 
kommer til at møde til af-
gangsprøven. Det har den ikke 
gjort denne gang". Da tysklæ-
rer Kim Østerskov Andersen 
skulle give sine elever karakte-
rer for deres terminsprøve i 
tysk, blev han noget overra-
sket: 15 ud af 24 elever havde 
fået 12 i lytteøvelsen. Resten 
havde fået 10 eller 7. 

"Altså, jeg synes, at jeg har 
en dygtig klasse. Men så dygti-
ge er de heller ikke", fortæl-
ler Kim Østerskov Andersen, 
der arbejder på Holmeager-
skolen i Greve, hvor flere af 
hans tyskkolleger har samme 
oplevelse. Terminsprøven i 
januar var den prøve, der skul-
le have været brugt til syge-
prøven i skoleåret 2020/2021, 
hvis afgangsprøverne ikke var 
blevet aflyst.
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I har læst bogen.  
Men har I også set filmen og 
dokumentaren bag? 
Streaming af film og tv er ekstra læringsmæssige 
dimensioner i undervisningen. 

Skoler der har en aftale med Copydan AVU-medier om brug af tv og film i undervisningen, kan få adgang til 
Center for Undervisningsmidlers streamingtjeneste mitCFU, der samler undervisnings materialer til forskellige 
fag og klassetrin.

Hvis du vil vide mere om dine muligheder med 
aftalerne om brug af tv-udsendelser og film via 
mitCFU i undervisningen, kan du læse mere på 

copydan-avumedier.dk

Du kan også besøge os på vores stand på  
Lærfest 22.

Når eleverne har arbejdet med en tekst som eksempel-
vis en roman, åbner mulighederne for at supplere med 
filmatiseringen eller en dokumentarudsendelse om f.eks. 
forfatteren, emnet eller epoken op for ny perspektivering. 

mitCFU har en bred vifte af materiale,  
der passer sammen
Det forklarer Dorte Haraldsted Mortensen, som har 20 
års erfaring som lærer og nu er danskfaglig konsulent 
hos CFU (Center for Undervisningsmidler) på Køben-
havns Professionshøjskole. For hos CFU arbejder man 
netop for at tilbyde lærerne en samlet pakke af under-
visningsmaterialer, som hænger sammen.

”Vi har altid lånt klassiske bøger ud, og det vi gør, er at 
koble f.eks. en roman med en film eller en tv-udsendelse. 
Nogle gange er det åbenlyst, at ’Jeg er William’ både 
findes som bog og film, men andre gange kan det også 
være relevante tematikker. På mitCFU prøver vi at samle 
ting, så når man først har fundet et materiale, peger vi på 
andre materialer, som kunne passe sammen,” siger hun.

Forskellige fremstillingsformer
”Vi har ’Unge Astrid’ som spillefilm, og hvis man går ind 
på posten, vil man kunne finde en pædagogisk vejled-
ning til læreren, der giver nogle gode ideer til, hvilke 
problematikker man kan tage op, eller tematikker i 
spillefilmen. Jeg har lavet det, der hedder et kapitelsæt, 
som er elevrettet. Læreren kan så læse i den pædagogi-
ske vejledning, hvad der er tankerne bag kapitelsættet. 
Måske ser man først filmen sammen, og kan så bag-
efter arbejde i dybden med udvalgte dele,” siger hun og 
fortsætter: 

”På posten linker jeg også til en dokumentar om Astrid 
Lindgrens liv. Her kan man sammenligne og se, hvad 
der er forskellen på sådan en beretning om hendes liv 
og en fiktiv gengivelse af hendes liv. Så eleverne kan 
undersøge forskellen på en dokumentar og en spillefilm 

og blive klogere på det. Vi har tilmed fået lov til, af ma-
nuskriptforfatteren, at lægge råmanuskriptet på mitCFU, 
hvor man kan dykke ned i det og arbejde med drama 
og måske også med nabosprog, fordi manuskriptet jo 
er på svensk. Det får man nogle tips til i vejledningen,” 
fortæller Dorte Haraldsted Mortensen.

Lærere kan spare tid og komme hurtigere i gang
”Som lærer kan man måske spare lidt tid og komme lidt 
hurtigere i gang. Og vi ved, at alle lærere har hunde-
travlt, så derfor tror jeg virkelig, at det kan være en hjælp i 
hverdagen,” slutter hun.
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Forsker:  
Fonde styrer 
naturfagene
Der var engang, hvor almennyttige fonde var noget, der var 
etableret af en velmenende rigmand, som dels ville sikre sig 
et godt eftermæle, dels gøre noget godt for samfundet. Så hvis 
en biologilærer havde en god ide til et projekt, hun kunne lave 
med sine elever, eller hvis skolelederen syntes, at fysiklokalet 
trængte til en renovering, så skrev de en ansøgning og sendte 
den til fonden. Fonden besluttede så, om man ville støtte 
ideen, og hvis svaret var ja, fik skolen en pose penge, og ele-
verne fik et nyt faglokale, nogle materialer til biologiprojektet 
eller noget andet fedt.

Sådan er det ikke mere, fortæller Jette Reuss Schmidt, 
lektor på UC Nordjylland. Hun forsker hovedsageligt i den 
kritiske naturfagsdidaktik og undersøger, hvem der definerer 
naturfagsundervisningen i Danmark. Med afsæt i internati-
onalt forskningsarbejde har hun blandt andet undersøgt den 
økonomiske elites indflydelse på Stem-uddannelserne, herun-
der de store fondes indflydelse på naturfagene i folkeskolen.

“Det er typisk gået fra, at man søgte midler til en ide, man 
selv havde, til at fondene er meget mere styrende i forhold til 
projektets indhold, ja, faktisk i mange tilfælde selv udvikler 

projektet”, siger hun. “Så kan man så søge om at komme med 
til at lave lige netop det, de gerne vil”. 

I dag giver fondene typisk penge til projekter, der er præ-
get af den såkaldte Stem-tænkning, hvor naturfagene er inte-
greret i hinanden, viser Jette Reuss Schmidts forskning. Hun 
nævner blandt andet Leaps-skolerne som et sådant projekt. 
Se boks side 22.

“Det er der mange spændende aspekter i, men hvis man ser 
på naturfagene enkeltvis, så er det forskellige måder at spørge 
ind til virkeligheden på – nogle gange med konflikter mellem 
fagene. Og den måde at spørge ind til virkeligheden på går 
tabt, hvis Stem-tænkningen dominerer for meget”, siger hun.

EFTERLYSER FRIE MIDLER
TIL PROJEKTER

Ifølge en kortlægning fra Undervisningsministeriet i decem-
ber 2018 har fem store fonde øremærket næsten tre milliarder 
kroner til Stem-relaterede projekter inden for grundskolen. 
Dertil kommer en række projekter støttet af mindre fonde.
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De mange penge fra filantropiske fonde til naturfagsundervisningen 
betyder, at lærerne og didaktikerne har mistet kontrollen over fagets 
udvikling. ”Vi mangler ’frie midler’ til at udvikle naturfagene”, siger 
lektor og ph.d. Jette Reuss Schmidt.
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Fonde styrer 
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Jette Reuss Schmidt understreger, at fon-
dene kommer med en masse gode projekter 
til både folkeskole og læreruddannelse. Men 
problemet opstår, fordi der er så mange 
fondsfinansierede projekter, og fordi fondene 
har ændret den måde, de uddeler pengene på, 
mener hun:

“Man er i høj grad gået væk fra armslæng-
deprincippet til at være mere styrende. Det 
betyder, at det bliver fondene frem for didakti-
ske miljøer, som kommer til at styre, hvad der 
skal udvikles i læreruddannelsens og folke-
skolens naturfag”.

Derfor efterlyser Jette Reuss Schmidt et 
fagligt miljø, som parallelt med fondene kun-
ne uddele penge til de ideer, der skal udvikle 
naturfagsundervisningen.

“Det ville være dejligt med nogle frie 
midler, som man kunne søge uafhængigt af 
fondene, ligesom man har frie forskningsmid-
ler til den grundforskning, der ikke lige kan 
omsættes til produkter, der kan sælges. Det er 
en helt parallel problemstilling. Det er jo man-
ge milliarder, de forskellige fonde skyder i 
skolernes naturfag. Hvis bare lidt af de penge 
kom ud i folkeskolen som frie midler, ville de 
kunne gøre gavn på en helt anden måde”.

“Vi har ikke sådan et forum, og det synes 
jeg er et kæmpe problem. Et velfungerende 
naturfagsdidaktisk fagmiljø skulle være et 
sted, hvor lærerne selv kunne byde ind med 

de ideer, der er opstået i deres praksis i folke-
skolen eller på læreruddannelsen”.

STEMIFICERING HAR RAMT
DEN DANSKE SKOLE

Både begrebet Stem og det, Jette Reuss      
Schmidt kalder for stemificering, stammer fra 
USA. Stem er en forkortelse for science, te-
chnology, engineering og math og bruges som 
en samlebetegnelse i mange sammenhænge, for 
eksempel Stem-fag eller Stem-virksomheder.

I 1958 blev USA ramt af det såkaldte Sput-
nik-chok, da Sovjetunionen fik en satellit i 
omløb om jorden, længe før USA var i stand 
til at gøre noget lignende. Det fik den davæ-
rende amerikanske præsident Eisenhower til 
at skrue kraftigt op for den naturvidenskabe-
lige undervisning i grundskolen ud fra den 
tankegang, at der måtte være noget galt i det 
amerikanske skolesystem, hvis Sovjetunionen 
var teknologisk foran USA, som opsendelsen 
af Sputnik 1 indikerede.

Eisenhowers initiativ var imidlertid ikke 
nok til at forhindre, at USA i 1980’erne og 
igen i 00’erne klarede sig skidt i internationale 
sammenligninger af elevers naturvidenskabeli-
ge kunnen. Ifølge Jette Reuss Schmidt affødte 
det nye initiativer, der dels skulle styrke natur-
fagligheden, dels skulle træne skoleeleverne i 
innovation og gøre dem konkurrencedygtige 
på et internationalt arbejdsmarked. 

Det er den udvikling, Jette Reuss Schmidt 
kalder stemificering, og den har efter hendes 
opfattelse smittet kraftigt af på de projekter, 
filantropiske fonde støtter. Og der er flere pro-
blemer forbundet med at lade Stem-tænkningen 
fylde for meget i undervisningen, mener hun.

“I praksis kommer teknologi- og ingeniør-
delene ofte til at fylde på bekostning af fysik, 
kemi og så videre. Og teknologi er i denne 
sammenhæng næsten altid lig med digital 
teknologi. Så bliver naturfag altså et meget 
begrænset fagområde frem for en række fag, 
som åbner verden for eleverne”.

Jette Reuss Schmidt frygter, at udviklingen 
vil trænge den naturfaglige dannelse i bag-
grunden til fordel for projekter, hvis egentlige 
formål er at præge eleverne i retning af at væl-
ge en Stem-uddannelse. Og helst en inden for 
ingeniør- eller it-området. Se boks.

“Mange af fondenes projekter handler dybest 
set om, at eleverne skal gennemføre et projekt 
ved at forbedre noget eller innovere, og igen, 
det er der intet galt med. Men man skal også 

FONDE STØTTER 
STEMIFICERING  
Mange naturfagsprojekter, der kan 
relateres til en Stem-strategi, 
understøttet af fonde:
EiS, Leaps, High Five Girls, Life – 
læringscenter, First Lego League, 
Engineering Day, Girls Engineering 
Day, Ultra:Bit, Teknologiforståelse, 
Naturfagsmaraton, Dansk Naturviden-
skabsfestival, Edison, Eksperimenta-
rium, Lego Education Center, Lego 
Mindstorm, Novo Science Ambassadø-
rer, Book en Ekspert, Engineering 
Ambassadører, Mærsk Mc-Kinney 
Møller Videncenter, Danfoss Uni- 
verse, Grundfos og Naturvidenska-
bernes Hus, Young Energy Quest, 
Science–kommuner og projekter 
under temaet Young Enterprise. 

Kilde: Kapitlet “STEMificering og 
fondes filantropistrategier” af Jette 
Reuss Schmidt i bogen “Naturfag i 
et spændingsfelt” af Steffen Elmose 
(redaktør), Dafolo, 2021.

Tema/fondsmidler i naturfag

Jette Reuss Schmidt er bekymret for et for 
ensidigt fokus på ingeniør- og teknikdelen i 
fondenes projekter.
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lære naturen at kende på dens egne præmis-
ser. Få naturfaglig dannelse, simpelthen. Det 
kan godt være, at fondene siger, at de vægter 
naturfaglig dannelse, men mange gange ligger 
der en klar understrøm af, at projekterne skal 
få eleverne i retning af en naturvidenskabelig 
uddannelse”.

VÆRN OM DANNELSEN

De filantropiske fonde støtter typisk projekt-
baseret undervisning. Også det er Jette Reuss 
Schmidt kritisk over for: 

“Der er intet galt med projektorienteret 
undervisning, men det skal ikke være det 
eneste, eleverne oplever. Mangfoldigheden i 
undervisningen er vigtig. Eleverne skal op-
leve, at der er mange forskellige tilgange til 
undervisningen”.

Det er kendetegnende for mange af de 
fondsstyrede projekter, at man bliver inspi-
reret af en amerikansk tankegang, siger Jette 
Reuss Schmidt. 

“Hele stemificeringen er jo en amerikansk 
trend, som nu har nået Danmark, og jeg synes, 
man tager den til sig lidt for ukritisk. I Dan-

mark har vi en tradition for at bygge vores 
skoler på det, man kan kalde den kontinentale 
dannelsestænkning, hvor læreren har stor 
autonomi i forhold til valg af fagligt indhold 
og metode. I den angelsaksiske tradition er 
det en succes, når læreren bliver en facilitator, 
som hjælper eleverne frem til centralt fastlag-
te læringsmål. I den kontinentale pædagogiske 
tænkning er læreren meget mere end det”.

sga@folkeskolen.dk

Novo Nordisk Fonden 

Villum Fonden 

Industriens Fond 

Lundbeckfonden 

Kata Fonden

Naturvidenskabernes 
Hus

Lego Fonden

Engineer the Future

Astra

Life3 – læringscenter med fokus på 
anvendelsesorienteret, undersøgende og 
eksperimenterende naturfagsundervisning

Blandt andet Engineering i Skolen

Ultra:Bit

Naturfagsmaraton, talentkonkurrencer, 
sciencekommuner og Astra-aktiviteter

Leaps (læring og engagement gennem 
autentiske projekter med fokus på science)

Tektanken, Naturfagsmaraton og 
Naturvidenskabernes Hus

First Lego League

Engineering i Skolen og Engineering Day

Naturvidenskabsfestival

At øge kompetencer og interessen blandt børn 
og unge for naturvidenskab

At få flere børn og unge med stærk science-
kapital

At fremme skolebørns digitale kompetencer og 
interesse for kodning

At fremme interessen for naturfagene 

At fremme ny viden om læring og innovation 

At bygge bro mellem skoler og virksomheder, og 
at mange flere unge vælger en uddannelse inden 
for it, teknologi, naturvidenskab og håndværk 
til gavn for erhvervslivet, samfundet og en 
bæredygtig fremtid

At inspirere børn og unge i alderen 10-16 år til 
at blive morgendagens ingeniører, forskere og 
problemløsere 

At børn og unge får en teknologisk dannelse, og 
at mange flere får viden og speciale inden for 
teknologisk udvikling

At skabe engagerende oplevelser med science 
blandt børn og unge

FOND FINANSIEREDE 
PROJEKTER

FORMÅL

Kilde: Kapitlet ”STEMificering og fondes filantropistrategier” af Jette Reuss Schmidt i bogen “Naturfag i et spændingsfelt” af Steffen Elmose (redaktør), Dafolo, 2021.
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”Vi har hånden 
på roret”

“Det er selvfølgelig os, der har hånden på 
roret”, siger Anne-Mette Lund-Konggard, kon-
stitueret skoleleder. “Men vi har en megagod 
co-pilot ved siden af, og det har været en kæm-
pe gave. For det er en 180-graders omstilling, 
vi er i gang med på Skolen på Herredsåsen”.

Leaps står for læring og engagement 
gennem autentiske projekter med fokus på 
science. Undervisningen tager afsæt i auten-
tiske problemstillinger, og med kreativt og 
innovativt fokus integreres relevante fag og 
Stem-fagene i hvert undervisningsforløb. 

Der er fire Leaps-skoler i landet. Ud over 
Skolen på Herredsåsen i Kalundborg er det 
Sønderskov-Skolen i Sønderborg, Kvaglund-
skolen Signatur i Esbjerg og Herfølge Skole i 
Køge Kommune. Til august starter Issø-skolen 
i Svendborg Kommune og Skårup Skole 

i samme kommune også på processen med at 
blive Leaps-skole. 

“Vi implementerer efter fælles principper, 
som fonden har understøttet kursusdelen af”, 
fortæller Anne-Mette Lund-Konggaard. “Men 
det er selvfølgelig os, der vælger, hvordan vi 
vil implementere, hvilken årgang vi skulle 
starte med, hvordan vi skulle sammensætte 
team, og hvor store vores forventninger har 
været til, at lærerne skulle køre med projekt-
baseret undervisning. Det er i øvrigt forskel-
ligt fra skole til skole”. 

“Vi har valgt, at der skal være så meget pro-
jektorienteret undervisning som muligt hele 
året på alle årgange og i alle fag og mest mu-
lig tværfaglighed. I praksis er der dog nogle 
undtagelser, for eksempel tysk, i hvert fald så 
længe vi stadig er i gang med at øve os”.

Implementeringen af Leaps’ undervis-
ningsformer er på sit tredje år på skolen i 
Kalundborg, og lærerne har på skift været på 
efteruddannelse en eftermiddag om ugen og 
derudover en hel arbejdsuge. 

“Det er en ret massiv efteruddannelse af 
vores lærere”, siger skolelederen. 

FREMTIDENS UNDERVISNINGSFORM?
 

Leaps-projektet finansieres af Kata Fonden, 
som er en såkaldt projektfond, hvor pengene 
kommer fra andre fonde, blandt andre Novo 
Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.

“Det har været Kata Fondens skoleprojekt-
leder, der varetog kurserne, hvilket har været 
fantastisk. Så sikrer vi også, at det mindset, 
vi vil skabe, bliver mere fælles. I år er alle i 

F OTO

Tobias Nicolai
O R D

Stine Grynberg

Skoleleder på en af landets Leaps-skoler kan ikke genkende kritikken af, at 
fondene skulle have for stor indflydelse på naturfagsundervisingen i de 

fondsstøttede Leaps-projekter.
 

Tema/fondsmidler i naturfag
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gang med undtagelse af vores 9.-klasser, fordi 
corona har stået i vejen for, at vi kunne imple-
mentere det på en god måde for dem”, siger 
Anne-Mette Lund-Konggard.

Hun understreger endnu en gang, at hun 
ikke kan genkende forskerens billede af en 
meget styrende fond.

“Slet ikke. Vi oplever at have stor grad af 
frihed i at kunne tilrettelægge, som vi ønsker, 
og vi har armene oppe over hovedet i forhold 
til de resultater, vi ser på elevernes trivsel. 
De faglige resultater ser også gode ud. Vores 
’mellemresultater’ med egne kommunale test 
tegner et klart mønster, men da det endnu kun 
drejer sig om to år, er det for tidligt at kon-
kludere, og nationale test og afgangsprøver 
kan jo selvsagt ikke vise noget endnu”, siger 
Anne-Mette Lund-Konggaard. 

Hun fortæller, at det er ledelsens klare 
indtryk, at lærerne mener, at det her er det 
rigtige at gøre for eleverne – også selv om det 
kræver meget af lærerne. 

“Vi skal tænke på en helt ny måde og 
ændre praksis. Men vi tror på, at om tyve 
år – for det tager tid at omstille folkeskolen 
– så er det her måden, man underviser på i 
Danmark. Vi er glade og taknemmelige for, at 
vi gennem projektet har fået mulighed for at 
kunne udvikle os så meget, som vi har”.

Kata Fonden har afslået at udtale sig til 
artiklen, da fonden ikke udtaler sig om ting på 
policyniveau.

sga@folkeskolen.dk

Leaps-skolerne er finansieret af Kata Fonden 
og kendetegnet ved deres projektorienterede 
undervisningsform og integration af Stem-
fagene i undervisningsforløbene.
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Det siger 
naturfagene
Formændene for Geografforbundet, Biologi-
forbundet og Danmarks Fysik- og Kemilærer-
forening er enige: De filantropiske fonde udfylder 
et tomrum, som politikerne har skabt ved ikke at 
prioritere naturfagene. Men det har en pris.

BIOLOGIFORBUNDET “Det store pro-
blem er, at naturfagene er blevet nedpri-
oriteret rent politisk”, siger formand for 
Biologiforbundet Brian Ravnborg. “De 
filantropiske fonde har så grebet den bold, 
der hang i luften, hvilket er prisværdigt, 
især hvis fondene lytter til, hvad lærerne har 
brug for. Så kan de være med til at løfte en 
opgave, som det er nødvendigt at løfte. Pro-
blemerne opstår, hvis fondene bliver meget 
styrende i forhold til det, de giver midler til. 
Så kommer de til at bestemme retningen for 
fagets udvikling”.

“Der er behov for, at samfundet generelt 
prioriterer naturfagene højere, for eksempel 
ved at der bliver sat penge af til at efterud-
danne lærerne, når man fra politisk side går 
ind og ændrer læseplaner eller beslutter, at 
nu skal naturfagene til at arbejde mere prak-
tisk. Og så burde der følge midler med de 

beslutninger til efteruddannelse og til indkøb af de materialer, som gør, 
at man kan efterleve intentionerne i praksis”, siger Brian Ravnborg og 
understreger, at faglig efteruddannelse er en mangelvare:

“Det store i de senere år har været kompetencetænkningen, og der 
manglede totalt en koordineret efteruddannelsesindsats. Mange steder 
har lærerne selv måttet finde ud af, hvordan de løftede den opgave. Og 
da kompetencebegrebet løbende udvikler sig, er det vigtigt, at lærerne 
bliver holdt opdateret. Det er en opgave, som fondene kun i meget 
begrænset omfang påtager sig, og så bliver det i tilknytning til konkrete 
projekter. Fondene kan jo ikke gå ind og yde en direkte efteruddannel-
sesindsats for samtlige lærere. Det er en opgave, som samfundet burde 
tage på sig”.

Tema/fondsmidler i naturfag

Kontakt en rejserådgiver 
på 70 22 88 70

Skolerejser  
med tryghed
Der er flere spørgsmål end svar når det 
gælder rejser til udlandet. Vores erfarne 

rejserådgivere har svarene på de allerfleste. 
Lad os hjælpe med jeres næste rejse.

alfatravel.dk

Stockholm
Inkl. togrejse t/r, 4 nætter 

og morgenmad

Fra kr. 1.698

Folkeskolen_NY_2022_Stockholm.indd   1Folkeskolen_NY_2022_Stockholm.indd   1 07-02-2022   13:44:1607-02-2022   13:44:16

Rejs trygt
på skoletur

Berlin m/bus         
Barcelona m/fly       
London m/bus            
Dublin m/fly                        
Paris m/bus

www.eurotourist.dk • info@eurotourist.dk

fra kr. 960,-
fra kr. 1.610,-

fra kr. 1.630,-
fra kr. 1.855,-
fra kr. 1.885,-

Ring på 98 12 70 22
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FYSIK- OG KEMILÆRERFORENINGEN 
“Man må jo sige, at Børne- og Undervis-
ningsministeriet slet ikke har midler og 
muskler til at leve op til det, fondene gør”, 
siger Erland R. Andersen, landsformand i 
Danmarks Fysik- og Kemilærerforening. 

“Det ser fornuftigt nok ud, det, fondene 
gør, men man kan godt bide negle. Det er 
ikke, fordi jeg tillægger fondene at have 
skjulte dagsordener, men vi er gået fra, at 
det er det offentlige – og dermed vælgerne 
– der styrer udviklingen af naturfagene, til 
at det er nogle fonde. Tilsyneladende kører 
de fornuftigt i øjeblikket, men vi risikerer, 
at naturfagene udvikler sig i en retning, 
som samfundet ikke synes er ønskelig. Det 
er noget, man skal holde godt øje med”.

Erland R. Andersen fremhæver Selskabet 
for Naturlærens Udbredelse (SNU) som et 
sted, hvor man kan få de frie midler, som 

lektor Jette Reuss Schmidt efterlyser. 
“Som naturfagslærer i grundskolen kan man være heldig at vinde en 

præmie på 25.000 kroner til at udvikle sin naturfagsundervisning for. 
Og der er ingen restriktioner på, hvordan de bruges”, fortæller han med 
henvisning til den årlige uddeling af H.C. Ørsted Medaljen.

Men det er svært at få fondsstøtte til efteruddannelse af lærerne i 
fysik og kemi, siger Erland R. Andersen.

“Siden Lærerhøjskolen blev nedlagt, har det knebet utroligt meget 
med faglig efteruddannelse. Kommunernes tiltag er ofte bygget op om-
kring forskellige pædagogiske buzzwords, og hvis der kommer en fy-
siklærer og beder om faglig opdatering, så kan det ikke lade sig gøre. I 
foreningen her oplever vi, at lærere selv betaler for at deltage på vores 
studieture til Cern i Schweiz. Ikke bare betaler de transport og ophold, 
nogle gange bruger de også deres egne feriedage på det!”

GEOGRAFFORBUNDET Formand for 
Geografforbundet Lars Bo Kinnerup er 
ikke så bekymret for fondenes indflydelse 
på undervisningen i naturfag, selv om han 
godt kan se, at problemstillingen principielt 
er til stede.

“Man kommer ikke uden om, at fonde 
sætter retningen, når de støtter så mange 
projekter, som de gør. Men jeg synes, at 
de forvalter deres magt meget ansvarligt”, 
siger han. 

Geografforbundet kunne dog også godt 
ønske sig, at der kommer mere politisk fo-
kus på faget geografi i skolen.

“Hvis man fra politisk side skulle gøre 
noget for naturfagene – også i forhold til at 
få flere til at uddanne sig i den retning – så 
skal det fylde mere på skemaet. Det er det, 
man ved virker”, siger Lars Bo Kinnerup.

sga@folkeskolen.dk

Følg os på Instagram

@folkeskolendk
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“Formålene skal 
konkretiseres til mål 
for undervisningen, og 
den debat har mange 
steder været ned-
prioriteret på grund af 
manglende tid”.

Folkeskolen og 
verdensmålene Spot på 

samvittighedsstress

Skal folkeskolen forholde sig til FN’s ver-
densmål? Ja, den skal, for det skal alle, og det 
sker også allerede i vid udstrækning som en 
naturlig del af skolens virke. 

En undersøgelse fra Epinion viser for ek-
sempel, at 60 procent af lærerne har perspekti-
veret til FN’s verdensmål i deres undervisning, 
og opfyldelsen af verdensmålene understøttes 
af selve den måde, folkeskolen er organiseret 
på med høj grad af medbestemmelse fra ele-
ver, lærere og forældre. Elevråd, Med-udvalg 
og skolebestyrelser kan drøfte aftaler om 
indkøb, affaldshåndtering og så videre, og når 
det gælder prioriteringerne i forhold til selve 
undervisningsopgaven, så stiller arbejdstids-
aftalen fra 2020 krav om et mere forpligtende 
samarbejde mellem ledelse og lærere. 

Formålsparagraffen i folkeskoleloven an-
giver, hvordan folkeskolen kan arbejde i en 
bæredygtig retning. Her står for eksempel, at 
undervisningen skal give eleverne “forståelse 
for menneskets samspil med naturen” og “for-
ståelse for andre lande og kulturer”. Når den 
pædagogiske debat på skolerne tager udgangs-
punkt i formålsparagraffen og i formålene 
for fagene, så levner det et meget bedre rum 
for at indrette undervisningen med hensyn til 
behovene hos skolens elever, end hvis det er 
fagenes rigide mål, der styrer dagligdagen.

Formålene skal konkretiseres til mål for un-
dervisningen, og den debat har mange steder 
været nedprioriteret på grund af manglende 

tid, men nu understøttes den af arbejdstidsaf-
talen fra 2020.

Lærere og ledere kan for eksempel drøfte, 
hvordan skolen bedst understøtter formålet 
om, at “folkeskolen skal udvikle arbejdsmeto-
der og skabe rammer for oplevelse, fordybelse 
og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse 
og fantasi og får tillid til egne muligheder og 
baggrund for at tage stilling og handle”. Den 
formulering er essentiel i forhold til samtlige 
verdensmål, for de kan kun blive virkelighed, 
hvis klodens befolkning arbejder sammen og 
tager ansvar for vores fælles fremtid. Det skal 
folkeskolen gøre eleverne i stand til. Vi skal 
nemlig også ifølge formålet for folkeskolen 
“forberede eleverne til deltagelse, medansvar, 
rettigheder og pligter i et samfund med frihed 
og folkestyre”. 

Når lærere og ledere i folkeskolen arbejder 
sammen om at udmønte disse værdier konkret 
i undervisningen – og giver plads til drøftel-
serne om, hvordan vi bedst opfylder formå-
lene – så arbejder vi i retning af at opfylde 
verdensmålene. Og samtidig bygger vi på 
endnu en af formålsbestemmelserne: “Skolens 
virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 
ligeværd og demokrati”.

. 

DLF MENER
AF DORTE LANGE

Næstformand i 
Danmarks 
Lærerforening

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”For en gangs skyld et forskningsprojekt, 
der præcist indrammer mine og vistnok 
mine kollegers hverdagsfrustrationer i et 
job, der oprindelig føltes meget 
meningsfuldt. Mega relevant forskning, 
men kommer noget til at ændre sig?”

LINDA ENGBERG, LÆRER

”Hvor mange gange skal det siges? Alle 
større skoler skal have et bemandet 
akutberedskab, der kan træde til straks, 
når eller helst minuttet før en situation i 
en klasse er ved at løbe fuldstændig ud af 
kontrol”.

NIELS CHRISTIAN SAUER, PENSIONERET LÆRER

”Eleverne har en særlig plads i lærerens 
hjerte, hvilket også medvirker til, at 
læreren bider det i sig. Spørgsmålet er, 
om lærerne er klar til den erkendelse”.

KENNETH MANDRUP, LÆRER OG ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANT

Debat
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Sagligt materiale til seksualundervisning? 

Sidst tilkomne opgave for folkeskolen: un-
dervisning om antisemitisme. Udmærket og 
tiltrængt. Derudover skal der undervises om: 
demokrati, færdselslære, økonomi, klima og 
skat. Noget glemt?

Et område af undervisningen er i årevis 
blevet underprioriteret (og er det stadig) – 
seksualundervisningen. Timeløst fag i et af 
livets vigtige områder. Nu er foreningen Sex 
og Samfund kommet ind på banen. Ud over i 
medierne og til politikerne har organisationen 
uddelt sit materiale til skolemyndighederne, 

som har anbefalet det til brug i skolerne. Det 
fremstilles her som uvildig ekspertviden til 
undervisningen.

Som underviser ville jeg stille mig meget 
skeptisk over for materialet. Er køn blot en 
social konstruktion? Skal børn kunne fravælge 
deres biologiske køn fra en meget tidlig alder? 
Skal der være separate toiletter for alle tænke-
lige kønsvariationer? 

Mit ærinde er: 1) at få udarbejdet sagligt, 
relevant undervisningsmateriale, 2) at få ud-
dannet lærere, 3) at få timer til faget.

 AF KIRSTEN HØYER, pensioneret folke- og specialskolelærer, Helsingør

Deltag i debatten. Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 

Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen 

på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra 

folkeskolen.dk og tilsendte indlæg optages i bladet, i det omfang der er plads.

Den danske 
Lærerstands
Begravelseskasse

Fra alle skoleformer optages 
lærere og lærerægtefæller/sam-
levere og ligeledes pædagoger, 
der ikke er fyldt 50 år. 
Kontakt undertegnede formand 
pr. telefon eller e-mail: 
jmejlgaard@mail.tele.dk eller søg 
på www.ddlb.dk for nærmere 
oplysninger vedr. indmeldelse.

Der kan tegnes forsikringer på op 
til 25.000 kr. Sidste årspræmie 
betales det kalenderår, hvor man 
fylder 70 år.

Meld dig ind i Den danske 
Lærerstands Begravelseskasse, 
så du på denne måde kan sikre 
dine nærmeste en økonom-
isk hjælp til dækning af de ret 
betydelige udgifter, der altid vil 
være i forbindelse med død og 
begravelse. Indmeldelsen skal 
som nævnt ske, inden man fylder 
50 år.

Der blev i året 2021 for 33 afdøde 
medlemmer udbetalt en 
begravelseshjælp på 
556.835,00 kr. – heraf udgjorde 
bonus 213.335,00 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057

Nyt standpunkt for formanden 
og hovedstyrelsen?

 AF KRIS KOLBJØRN NIELSEN, lærer og formand i Ishøj Lærerkreds

Ændrer nederlaget i landsretten ved forman-
den og hovedstyrelsens holdning til det verse-
rende borgerforslag? (sagen mod den danske 
stat for lærernes tab af den fri forhandlingsret 
tilbage i 2013, redaktionen). Nu vi vurderer, 
at vi ikke kan komme efter dem rent juridisk, 
er det så vurderingen, at vi fortsat vægter 
det gode samarbejde med Socialdemokratiet 
højere end eventuelt at få Folketinget til at 
skulle kigge på det, eller er vi så bange for, 
at det vil modarbejde “Sammen om skolen”, 
at vi er villige til at lægge det største traume i 
Danmarks Lærerforenings historie bag os?

En del af fortællingen, jeg hører fra jer og 
andre lokalformænd, er, at 1/3 af lærerstan-
den er skiftet ud siden 2013, og at der er en 
stor del af medlemmerne, der slet ikke har 
oplevet 2013. Men samtidig betyder det også, 
at der sidder 2/3 tilbage, der har oplevet det-
te, og som fortsat har et ar på deres arbejdsliv 
og retfærdighedssans.

En stor del af medlemmerne har sikkert i 
apati lagt det bag sig eller har meldt sig ud 
af foreningen. Måske en del af årsagen til, at 
involveringen ude blandt medlemmerne har 
været dalende siden 2013, er, at mange med 
rette er blevet apatiske. For hvad nytter det, 
når selv ens egen forening opgiver ævred ef-
ter at få belyst, at det, der skete i 2013, var et 
overgreb mod lærerne såvel som den danske 
model.

Skylder vi ikke at være med den medlems-
gruppe, for hvem det fortsat rider dem som 
en mare, at vi blev trådt på? Og alle dem, der 
hver dag fortsat kæmper med konsekvenserne, 
og som oplever, at der kan være meget langt 
fra de bonede gulve til klasseværelserne?

Forkortet af redaktionen.

Se hele debatindlægget på 
folkeskolen.dk/ 1888448



Skole-hjem-samtale

Jeg er en god 
kammerat. 
Jeg hjælper de 
andre og 
bidrager med 
noget godt i 
timerne.
Sebastian, 8.c på Videbæk Skole
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Godt for alle parter

Skole-hjem-samtaler er afgørende for at få 
klassen til at fungere, svarer over halvdelen af 
lærerne i en rundspørge i Folkeskolens Lærer-
panel. Og der er plads til forbedringer.

ORD Henrik Stanek

Et flertal af lærerne mener, at sko-
le-hjem-samtaler med forældrene er helt 
afgørende for at få klassen til at fungere. 
Samlet set svarer 56,4 procent ja til det 
udsagn i en rundspørge, A&B Analyse har 
udført for fagbladet Folkeskolen. Børne-
haveklasselederne er en suveræn topsco-
rer, når man ser på stillingskategorier. Her 
er 100 procent enige i udsagnet.

“Når forældrene er helt med, kan de 
lettere bakke op om tiltag”, skriver en 
lærer i undersøgelsen. En anden udtrykker 
det på denne måde: “Det er godt for både 
elever og forældre at komme og lytte til, 
hvordan skolen går”, mens en tredje peger 
på, at samtaler kan anskueliggøre for 
eleven, at forældre og lærere har accept af 
hinanden.

Næsten lige så mange – 53,7 procent – 
siger, at de altid lærer nyt om eleverne.

“Vi taler om det enkelte barns styrke-
sider og udfordringer”, skriver en lærer. 
To andre lærere giver udtryk for, at de ser 
forældresamtaler som afgørende for ele-
vens trivsel og faglige udvikling.

Næsten 14 procent ville ønske, at de 
kunne holde flere samtaler, mens knap 
syv procent oplever, at skole-hjem-samta-
lerne som regel er spild af tid.

“Det er spild af tid at tale med de for-

ældre, hvis børn fungerer”, lyder det fra 
en af dem.

“Informative, men heller ikke så meget 
andet”, kommenterer en anden lærer. 

En tredje ved ikke, om samtalerne lige-
frem er spild af tid. “Det er dog vigtigt, 
at man har ansigt på hinanden”, uddyber 
læreren. “Det er okay at holde samtalerne, 
men udbyttet kan nok blive bedre”, erken-
der en lærer.

En kollega ved, hvad der skal til: “Nogle 
forældre forventer at få en faglig status og 
lidt om barnets trivsel. Det er ikke særlig 
tit, de har overvejet, hvad der skal tales om. 
De virker passive i samtalen – selv når man 
lægger op til noget andet. De færreste for-
ældre deltager aktivt i samtalen, medmin-
dre de er utilfredse med skolens indsats”.

Når det gælder lærerne selv, føler 83 
procent sig i høj grad eller i meget høj 
grad fagligt klædt på til forældresamtaler, 
mens knap 14 procent svarer hverken-el-
ler. Men der er plads til forbedring. Når 
det gælder spørgsmålet, om der er tid nok 
til at forberede de årlige eller halvårlige 
skole-hjem-samtaler, er lærerne delt i tre 
næsten lige store grupper: ja, nej, hver-
ken-eller.

folkeskolen@folkeskolen.dk

Plads til forbedring
Har du nok tid til at forberede 

forældresamtalen?

Kilde: Undersøgelsen er udført af A&B Analyse i 
september 2021 for fagbladet Folkeskolen. 
Indsamling er foretaget via internettet som 
selvudfyldt spørgeskema. 1.411 personer fra 
Folkeskolens Lærerpanel blev inviteret til at 
deltage. 351 har svaret på undersøgelsen. Data 
er ikke vægtet på køn, alder og geografi.

8,7 %

1,7 %

4,4 %

37,6 %

24,8 %

22,8 %

I meget høj grad
I høj grad
Hverken-eller

I lav grad
I meget lav grad
Ved ikke
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Skole-hjem-samtale

“Når du er klar, 
begynder du”

Forældrene får et realistisk 
billede af, hvordan deres barn 
klarer sig fagligt og socialt, når 
eleven indleder skole-hjem-
samtalen med selv at fortælle 
om sin skolegang. For nogle 
bliver det tydeligt, hvorfor 
deres barn ligger i den tunge 
ende af karakterskalaen. 
Samtidig bliver lærerne 
klogere på deres undervisning.

ORD Henrik Stanek
FOTO Tor Birk Trads

“Vil du sidde i midten”, spørger Jakob Mortensen og 
trækker stolen ud til sin søn. Men Sebastian styrer op 
mod den elektroniske tavle. I stedet tager hans mor 
plads ved siden af hans far.

“Når du er klar, begynder du”, siger dansklærer 
Marie Fjeldgren Jensen til Sebastian, som står klar med 
stikord til sin fremlæggelse for forældrene.

“I dansk har vi set et teaterstykke om en pige, som 
ville være en dreng”, fortæller han roligt. Han er dog 
ikke upåvirket af situationen. I hvert fald taber han sine 
noter.

“I matematik var jeg ikke så god til at regne med 
brøker og procenter i starten, men nu kan jeg godt lide 
det”, fortæller Sebastian, da han har samlet sit støtte-
papir op.

I madkundskab har han arbejdet med madkulturen i 
Mexico.
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“Min gruppe lavede tacos”, siger han og 
tilføjer meget apropos, at han vil være bedre i 
sprogfagene.

Sebastian går i 8.c på Videbæk Skole i 
Vestjylland. Her skal eleverne selv fortælle 
om et forløb i dansk og matematik til skole-
hjem-samtalen. De kan også præsentere foræl-
drene for et tredje fag, og de skal beskrive sig 
selv som klassekammerat.

“Jeg er en god kammerat. Jeg hjælper de 
andre og bidrager med noget godt i timerne. 
Hvis jeg skal nævne noget, klassen ikke er så 
god til, så er det at være stille lige efter fri- 
kvartererne. Det har jeg også selv svært ved”, 
erkender Sebastian og fremkalder et grin hos 
sine lærere.

Han sætter sig ned til sine forældre, og 

Marie Fjeldgren spørger, hvad de tænker om 
hans oplæg.

“Sebastian trives i skolen. Som han selv 
siger, kan han lide madkundskab og sprog, og 
han er blevet mere nysgerrig efter at lære nyt”, 
svarer Jakob Mortensen.

SEBASTIAN SKAL GÅ  
MERE I DYBDEN

Lærerne tager udgangspunkt i elevens frem-
læggelse, når de kommer på banen i de sidste 
ti minutter af den 25 minutter lange sko-
le-hjem-samtale.

“Det er dejligt at have dig i klassen. Som 
du siger med et glimt i øjet, kommer du let 
til at snakke for meget, men du holder fokus, 

når du arbejder, og de andre vil gerne i gruppe 
med dig. Det må du godt prale med”, roser 
matematiklærer Charlotte Henneberg.

Alt er dog ikke lyserødt. Lærerne efterlyser, 
at Sebastian var gået mere i dybden i sit oplæg.

“Du skulle have fortalt, hvordan du er 
blevet dygtigere til at regne med brøker og 
procenter”, uddyber Charlotte Henneberg, og 
Marie Fjeldgren følger op:

“Du går efter en højere karakter i mundtlig 
dansk, så når vi har brugt teaterstykket til at 
lære at skrive debatindlæg, skal du forklare dine 
forældre, hvad det vil sige at argumentere. Du 
skal komme med eksempler på din faglighed, 
så de bliver klogere på, hvad du har lært. Det er 
den dybde, du skal ned i, også til hverdag”.

Dansklæreren er fortrøstningsfuld, for siden 

Sebastians forældre føler, at de har fået bedre indblik i deres søns skolehverdag med de nye skole-hjem-samtaler på Videbæk Skole. 
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Skole-hjem-samtale

Sebastian afleverede opgaver uden punktum-
mer i 7. klasse, har han taget tegnsætning til 
sig, og han ligger over middel i både læse- og 
staveprøven. Det samme er tilfældet i mate-
matik og engelsk.

“Men igen, du skal bruge din grundighed til 
at gå i dybden i faget”, siger Marie Fjeldgren 
og spørger Sebastian, om han har forstået, hvad 
han skal gøre mere ud af. Det bekræfter han.

OPLÆG GIVER INDSIGT I  
BARNETS SKOLEGANG

Det er anden gang, Marie Fjeldgren og Char-
lotte Henneberg kører skole-hjem-samtaler 
efter den model, som skolen for fire år siden 
indførte på 8. årgang.

“Eleverne er usikre på, om de kan gøre 
det godt nok, men når de får at vide, hvad 
de skal tale om, og vi samtidig guider dem 
i den dobbeltlektion, de får til at forberede 
sig i, finder de tryghed i det. Så er det først 

på dagen, at nervøsiteten kommer igen, for 
de vil gøre deres forældre stolte”, fortæller 
Marie Fjeldgren.

Fremlæggelsen fører til en naturlig evalu-
ering, fordi eleverne ser de materialer igen-
nem, de har arbejdet med, og de er utrolig ef-
tertænksomme, oplever Charlotte Henneberg.

“Eleverne er gode til at sætte ord på, hvad 
de har lært, og hvad de skal blive bedre til. 
De ved godt selv, hvor de har udfordringer”, 
siger hun.

De elever, som gør noget ud af deres skole-
opgaver, arbejder målrettet med deres oplæg, 
mens andre laver det i sidste øjeblik.

“Det er, som det plejer at være, og derfor 
giver samtalerne et reelt billede. Ellers skal vi 
nok sige til”, siger Marie Fjeldgren.

Ved fremlæggelsen er det vigtigt, at foræl-
drene ser deres børn agere ved tavlen, fordi 
de ikke har samme føling med deres barns 
skolegang i overbygningen som i de yngre 
klasser.

Det giver god mening, at Sebastian selv fører ordet ved skole-hjem-samtalen, føler han.
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“Vi har en elev, som er flyvsk og over-
fladisk, og det kunne hendes far genkende. 
Omvendt ønskede en anden far sig, at hans 
medarbejdere kunne performe på samme 
måde, som han lige havde set sin datter 
gøre”, fortæller Charlotte Henneberg.

En tredje far har haft svært ved at forstå, 
hvorfor hans søn får lave karakterer, men 
fremlæggelsen gjorde det klart, at drengen 
ikke gør nok ud af skolearbejdet. 

“Samtalerne giver os og forældrene en 
fælles forståelse af barnets skolegang, og 
det underbygges af, at vi i vores del tager 
udgangspunkt i elevens oplæg. Hvis det 
sociale liv fylder, er det det, vi taler om. Vi 
taler om det, der er vigtigt for barnet, for det 
er også relevant for forældrene”, siger Marie 
Fjeldgren

Lærerne får også udbytte af samtalerne.
“Når jeg ser en fagligt svag elev præstere 

foran sine forældre, opdager jeg, at jeg kan 
skubbe mere til hende til hverdag”, siger 
Marie Fjeldgren.

De to lærere lader ofte eleverne i 8.c skifte 
pladser, og til samtalen sagde en dreng, at 
han er glad for at komme til at sidde med 
andre, for så får han et minifællesskab med 
nogle, han ikke plejer at snakke med.

“Drengegruppen kan hurtigt synes, at vi 
lærere er åndssvage, men når de enkeltvis 
fortæller, hvad de synes er godt og skidt til 
hverdag, opstår der indholdsrige samtaler”, 
siger Charlotte Henneberg.

Lærerne forbereder sig ikke anderledes end 
til de traditionelle samtaler, men de agerer 
anderledes.

“Vi er mere lyttende, observerende og re-
flekterende. Det er lidt, som når vi har elever 
til eksamen”, siger Marie Fjeldgren.

FORÆLDRE SER EN NY SIDE  
AF DERES SØN

Sebastian og hans forældre er tilfredse med 
skole-hjem-samtalen.

“Det er specielt, at jeg selv skal fortælle, 
men det giver god mening, at mine forældre 
skal høre om de emner, jeg synes er spænden-
de, for det kan være, at jeg kommer ind på 
andre ting, end lærerne ville have gjort”, siger 
den 14-årige elev umiddelbart efter samtalen.

Det var godt at høre om Sebastians skolear-
bejde fra hans egen mund, synes forældrene. 
“Så ejer han de ord, han bruger”, som hans 
far siger.

“Det er klart bedre end til en traditionel 
samtale, hvor lærerne taler, og Sebastian nik-
ker. Vi har fået mere information, end vi ple-
jer. Når vi er kommet ud i bilen efter tidligere 
samtaler, har det været: ‘Det gik jo fint’. Nu 
ved vi, at Sebastian kan lide at regne med brø-
ker, og så taler vi måske mere om det senere”, 
siger de samstemmende.

Moren hæfter sig også ved, at de har set en 
ny side af deres søn.

“Du fremstår altid som en, der har styr på det, 
men det er okay, at du ikke altid har det. Jeg si-
ger ikke, at du var vildt nervøs, men du var ud-
fordret”, siger Marianne Mortensen og skynder 
sig at give sin søn et let klap på skulderen.

folkeskolen@folkeskolen.dk

“Når jeg ser en fagligt svag 
elev præstere foran sine 
forældre, opdager jeg, at 
jeg kan skubbe mere til 
hende til hverdag”.
Marie Fjeldgren, lærer

SÅDAN FORBEREDER 
ELEVERNE SIG 
Eleverne i 8. klasse på Videbæk Skole 
får en dobbeltlektion til at forberede 
skole-hjem-samtalen. Det sker ud fra 
dette opgaveark:

Fagligt
1. Præsenter et eller flere forløb fra 
dansk og matematik.
• Hvad er blevet gennemgået?
• Hvad har du lært?

Vælg A eller B
A: Præsenter et fag, du vil fortælle 
dine forældre om.
• Hvorfor har du valgt netop det fag?
• Hvad er blevet gennemgået?
• Hvad har du lært?

B: Hvordan synes du, det går i 
engelsk og naturfag?
• Hvad er blevet gennemgået?
• Hvad har du lært?

2. Hvordan og inden for hvilke fag 
kunne du tænke dig at blive udfordret 
noget mere?
• Hvordan har du brug for, at dine 

lærere er opmærksomme på at 
hjælpe dig?

• Hvordan har du brug for, at dine 
forældre er opmærksomme på at 
hjælpe dig?

Socialt
• Beskriv, hvordan du er som 

klassekammerat.
• Hvordan bidrager du til, at de 

andre i klassen har det godt 
(frikvarter, timer, fritid)?

• Hvad og hvem er med til at gøre din 
skoledag god? (Giv eksempler).

• Er der noget, klassen kan blive 
bedre til?

• Er der noget, du vil være mere 
opmærksom på fremover?

• Hvordan har du brug for, at dine 
lærere er opmærksomme på at 
hjælpe dig?

• Hvordan har du brug for, at dine 
forældre er opmærksomme på at 
hjælpe dig?
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Skole-hjem-samtale

Fedt at få indflydelse
ORD Henrik Stanek
FOTO Tor Birk Trads



F o l k e s k o l e n   0 4   2 0 2 2   37 

Læringsaktiviteter for 6.-8. 
klasse der styrker børns 
bæredygtige madvaner

MADlejr
Et alternativt og  
lærerigt lejrskoleforløb

Kursus for madkundskabslærere  
Inspiration og viden  
til din undervisning

MADværkstederne 
Endags workshop på skolen

Din MADdag 
Ugentlig inspiration  
til børn i køkkenerne

Mød os på Lærfest i Aarhus og København
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JER

INSPIRATION 
TIL NÆSTE 
TEATERTUR

Anastasia og Cecilie fra 9.b husker præcist, 
hvordan det var at skulle fremlægge for 
forældrene til skole-hjem-samtalen i 8. klasse.

En traditionel skole-hjem-samtale er kedelig, 
fordi lærerne styrer det hele. Det er Anastasia 
og Cecilie fra 9.b på Videbæk Skole enige 
om. Alligevel reagerede de på hver sin måde, 
da de fik at vide, at de til samtalen i 8. klasse 
skulle fremlægge for deres forældre

“Jeg havde mest lyst til at græde, for jeg 
syntes, at min fremlæggelse skulle være fuld-
stændig perfekt”, husker Anastasia.

Cecilie tog det mere afslappet.
“Jeg elsker at fremlægge, og det var fedt 

at få indflydelse på samtalen. Det var selv-
følgelig nervepirrende, fordi det var nyt og 
anderledes og også mere personligt, og jeg 
ville gerne gøre mine forældre tilfredse”, 
siger hun.

I den faglige del fortalte de to elever om 
emner, de lige havde haft i dansk og matema-
tik, for det var nemmest. Til gengæld blev de 
udfordret, da de skulle sætte ord på sig selv 
som klassekammerat.

“Jeg er dårlig til at bruge tillægsord om 
mig selv, for måske svarer min beskrivelse 
ikke til den måde, lærerne og mine forældre 
opfatter mig på. Jeg havde heller ikke lyst 
til at dele, hvilke følelser jeg gik rundt med, 
så jeg sagde, at jeg havde problemer med at 
være stille i timerne, men at det gik bedre, 
end da jeg var yngre”, fortæller Cecilie.

Anastasia kan ikke huske, hvilke ord hun 
satte på sig selv. Men samtalen var slet ikke 
så pinlig som frygtet.

“Det gik virkelig godt, og jeg lagde slet 
ikke mærke til min mor”, siger hun.

Når alt kommer til alt, synes de to klasse-
kammerater, at det var ret fedt at fremlægge.

“Jeg følte mig selvsikker, og mine forældre 
sagde også, at det gik godt. De var stolte af 
mig”, siger Cecilie.

folkeskolen@folkeskolen.dk
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Skole-hjem-samtale

Samtalerne var 
intetsigende for 
forældrene
Seks ud af otte forældrepar efterlyste bedre skole-hjem-samtaler. En lærer 
med antropologbaggrund har derfor udviklet en ny model for samtalerne 
på 8. årgang på Videbæk Skole.

ORD Henrik Stanek
FOTO Tor Birk Trads
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Indtil for fire år siden sad forældrene foran et 
par lærere på Videbæk Skole og fik at vide, 
hvordan deres barn i 8. klasse klarede sig. Når 
lærerne spurgte, hvad eleven syntes, og eleven 
tøvede et øjeblik, skyndte forældrene sig typisk 
at svare.

“Som lærere bruger vi skole-hjem-samtalerne 
til at tale om karakterer, test og trivsel. Sådan 
foregik det også, da jeg gik i skole”, husker 
Anne Kim Hebsgaard Lauritsen.

I mere end en forstand er hun arkitekten 
bag den samtaleform, skolen har indført på 8. 
årgang. Hun var lærer i overbygningen, da der 
i 2017 opstod politisk interesse for overgange i 
børns liv. Da hun er uddannet antropolog, bad 
skolens ledelse hende bruge disse kompetencer 
til at undersøge, hvordan elever og forældre 
opfatter skiftet til 7. årgang. Det skyldtes, at 
Videbæk Skole får elever fra tre fødeskoler efter 
6. klasse.

Viceskoleleder Simon Thaysen savnede kvali-
tet i skole-hjem-samtalerne og bad derfor Anne 
Kim Hebsgaard Lauritsen om også at spørge til 
den del.

“Den traditionelle form kører nærmest som 
en monolog, hvor forældrene får en historie 
om deres barn fra lærerne. Samtidig har Ring-
købing-Skjern Kommune det syn, at børn og 
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ORD Henrik Stanek
FOTO Tor Birk Trads

Nye bogkasser 
til den allerførste læsning

Se vores store udvalg af bogkasser  
– og mange øvrige bøger til børn og unge – 
på Lærfest København.

Mød os på stand nr. 170. 

30 letlæste bøger og opgavehæfter 
Lær at læse – Bogkasse 2
Letlæsning til begynderlæsere – trin 2

Lær at læse – Bogkasse 1
Letlæsning til begynderlæsere – trin 1

Messepris:  
1.800 kr.  

ekskl. moms  
pr. bogkasse.

DET HAR SKOLEN GJORT
I 2017 beder ledelsen på Videbæk Skole 
en antropologuddannet udskolingslærer 
om at undersøge, hvordan elever og 
forældre opfatter skiftet til 7. årgang, 
da skolen får elever fra tre fødeskoler 
efter 6. klasse.

På spørgsmål om skole-hjem-samtaler 
svarer forældrene entydigt, at de ikke 
får noget ud af at høre lærere fortælle 
om deres barn i ti minutter. De savner 
mulighed for selv at komme til orde.

Læreren udvikler en ny samtaleform 
på 25 minutter, hvor eleven indleder 
med at fortælle om sin faglige udvik-
ling og trivsel i ti minutter. Forinden 
har eleven haft en dobbeltlektion til at 
forberede oplægget.

En evaluering viser, at forældrene får 
mere at vide om barnets skolegang og 
udvikling med den nye samtaleform på 
8. årgang, hvor forældrene har fem 
minutter efter elevens oplæg. Til sidst 
kommer lærerne til orde. 

Videbæk Skole vil nu udvikle skole- 
hjem-samtalen på de andre klassetrin.

unge skal føle sig set, hørt, forstået og taget 
alvorligt. Derfor skal eleverne have aktier i 
samtalen”, forklarer Simon Thaysen.

Ud over spørgeskemaer interviewede Anne 
Kim Hebsgaard Lauritsen to forældrepar fra 
hver skole. Seks af de otte par efterlyste bedre 
skole-hjem-samtaler.

“Det var entydigt, at samtalerne var intet-
sigende for forældrene. De efterlyste blandt 
andet mere tid til selv at komme til orde”, 
siger hun, og med sparring fra Simon Thaysen 
udviklede hun den nye model for samtalerne.

“Jeg formulerede spørgsmål til eleverne ud 
fra, hvad jeg som lærer synes, de skal komme 
ind på for at give samtalen bund, så det tog 
hurtigt form”, siger hun om modellen, hvor 
eleverne blandt andet skal fortælle om et for-
løb i dansk og matematik og om deres rolle i 
klassen.

EN GOD INVESTERING
I evalueringen af de første samtaler i 2018 
svarede forældrene, at de fik et bedre billede 
af, hvordan det gik deres barn i skolen. 

“Eleverne har god indsigt i, hvordan de lig-

ger i fagene, og forældrene får lov til at se de-
res barn i en skolekontekst, når eleverne holder 
oplæg. Det kan godt være, at en elev har det 
svært i dansk, men han er måske en god per-
former. Det er en kæmpe kompetence at have”, 
siger Anne Kim Hebsgaard Lauritsen, som i 
dag er vejleder ved Ungdommens Uddannel-
sesvejledning i Ringkøbing-Skjern Kommune.

En skole-hjem-samtale varer 25 minutter, 
så ledelsen skal sætte tid af til det. Og det er 
en god investering, oplever Anne Kim Hebs-
gaard Lauritsen:

“Forældrene føler sig hørt, når de får mu-
lighed for at stille spørgsmål, så man bruger 
mindre tid på at skrive med dem på andre 
tidspunkter af året. Man bliver heller ikke så 
træt som til almindelige samtaler, fordi man 
ikke selv er på hele tiden”.

Videbæk Skole vil nu udvikle skole- 
hjem-samtalerne på de andre årgange. 

“Vi vil blandt andet forsøge at få lærere fra 
flere fag i spil til samtalerne”, siger Simon 
Thaysen.

folkeskolen@folkeskolen.dk
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Anbefalinger Af Christian Bunk Svane, lærer på 
Østermarkskolen i Vesthimmerlands Kommune 
og faglig rådgiver for netværket for 
ernæring og sundhed på folkeskolen.dk
Foto: Tobias Nicolai

Fortalt til Andreas Brøns Riise/abr@folkeskolen.dk

Bog Madnørderi på 
højeste niveau

Hvad gør fastfood ved din krop, hvis det er det 
eneste, du spiser i et par uger? Den amerikanske 
film "Super Size Me" fra 2004 bliver flittigt brugt i 
madkundskabsundervisningen, når der arbejdes 
med sundhedsforløb. Og den gør det stadig godt. 
Men det gør TV 2's nye dokumentar "Junk-
food-eksperimentet" altså også.

Vi følger fire kendisser, som de fleste mad-
kundskabselever kender fra medierne. Her ser vi 
løbende grundige undersøgelser og udviklinger i 
kroppen, når mikro- og makronæringsstoffer 
bliver sat på spidsen i kosten. Uden at spoile for 

meget kan jeg allerede sige, at der ikke sker gode 
ting.

Det er en virkelig spændende up to date-doku-
mentar, som gør, at man mister lysten til fastfood 
i et par dage. Dernæst sætter dokumentaren 
vores kost i perspektiv, hvilket netop er det, vi 
madkundskabslærere jo gerne vil have ud af 
vores sundhedsforløb i faget. Kræver TV 2 
Play-abonnement.Video Set i tv – Super 

Size Me på dansk

tv.tv2.dk/junkfood-eksperimentet

stuartfarrimond.com

Et kæmpe shout out til jordskokken og det nye 
nordiske køkken! Dyrk den og brug den for 
pokker! Der er et kæmpe-mega-koloenormt 
lærings- og dannelsespotentiale gemt i at spise 
sæsonbestemt.

Den oprindeligt nordamerikanske jordskok er 
et match made in heaven i forhold til det danske 
klima. Der vokser ikke meget spiseligt på vore 
breddegrader om vinteren. Men denne lille 
bandit gemmer sig godt og sikkert i 30-50 
centimeters dybde. Altså skal der komme 
sindssyg Elsa-frost, før jordskokken går til. Det er 
ski da taknemmeligt, ikke?

Du kan begynde at høste dem i slutefterår og 
hen over vinteren. Jorden skal egentlig bare være 
frostfri, så kan du hive dem op. Derfor har jeg 
altid jordskokkesuppe på undervisningsplanen i 
februar-marts. På den måde sparer jeg også en 
masse penge på madkundskabsbudgettet. 
Hermed også en anbefaling af en skolehave. På 
én kvadratmeter høster jeg jordskokker til to-tre 
6.-klasser. Billig, lækker og nordisk mad. Whats 
not to like?

Hvad skal madkundkabslæreren have af bag-
grundsviden i faget? Der er det dersens didaktik, 
klasseledelse og relationsdannelse, som vi 
vistnok har lært på seminariet engang. Og så er 
der den store faglige og videnskabelige teori, som 
faget rummer.

Jeg foretrækker personligt at vide alt – eller 
om ikke andet en my af det hele. Jeg vil gerne 
kunne svare på alle elevernes spørgsmål eller 
kunne finde svar til dem til næste undervisnings-
gang. Og det er lige netop det, du kan med ”The 
Science of Cooking” af Stuart Farrimond. 

243 siders madnørderi; lige fra smage til 
køkkenredskaber og over i fødevarers sammen-
sætning for at ende i kemiske reaktioner og 
processer under tilberedningen.

Jeg er hverken god til at læse på dansk eller 
engelsk, men bogen er skrevet i et, synes jeg, 
letforståeligt engelsk. Desuden består bogen af 
utrolig mange billeder og figurer, som i bedste 
børnebogsstil støtter læseren til at forstå det 
teoretiske indhold.

Materiale Jordskokken 
er i sæson – brug den!

Søg på "jordskokkesuppe" og find et 
væld af opskrifter
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Derfor er 
Uge Sex velkommen 

hvert år

Uge Sex er altid det hele værd. I virvaret af emner uden for fagene, som børn 
skal igennem, er krop, køn og grænser et af de allervigtigste.

 “Menstruation  
var også et  
omdrejningspunkt, 
da det er min  
erfaring, at  
drengene 
sjældent ved, 
hvad det er”.

Af Jan Frejlev, lærer og 
tillidsrepræsentant på 
Langelinieskolen i København
Privatfoto

Blogs

I tilbageblik giver det altid en af de gode for-
nemmelser over at være lærer, når jeg tænker 
på, hvordan Uge Sex forløb. Det skal tilføjes, 
at jeg er en heteroseksuel mand over den før-
ste og anden ungdom, som nogle måske ville 
kalde privilegieblind. Personligt er jeg glad 
for, at jeg har haft lang tid til at blive klogere, 
og i tilbageblik er jeg godt tilfreds med den 
akkumulerede livsvisdom, og der er helt sik-
kert plads til mere. 

Jeg havde ansvaret for kropsdelen i min 
6. klasse, som jeg er klasselærer for. Sex 
og Samfunds materialer er fremragende 
som udgangspunkt. Derfor er det dem, jeg 
bruger. Imidlertid er det måden, jeg bringer 
materialerne til live med min klasse på, som 
gør forskellen. Min opgave er jo at skabe det 
trygge rum, hvor børnene tillidsfuldt stiller 
spørgsmål og tør fnise og være forlegne sam-
men med ret til blot at lytte. En del var klasse-
samtale ud fra blandt andet filmoplæg, andet 
var gruppeopgaver om billeder og cases med 
fælles evaluering, og endelig arbejdede vi 
med dilemmaspørgsmål, hvor børnene var delt 
op i drenge og piger hver for sig. Elevernes 
nærvær var en del højere, end når vi talte om 

middelalderfolkevisen “Valravnen”, eller når 
vi arbejdede med rodmorfemer.

Fokus i år var lagt på at blive klogere på, 
at kroppen er vigtig i sig selv, da alle har en 
krop, og alle kroppe er forskellige. I modsæt-
ning til, hvad de sociale medier og reklamer 
med deres manipulerede billeder bilder os ind, 
så er vores egen krop værdifuld i sig selv. 

Menstruation var også et omdrejningspunkt, 
da det er min erfaring, at drengene sjældent 

ved, hvad det er. Uvidenhed er tit årsagen til 
dumsmarte, krænkende bemærkninger. Dren-
gene var både overraskede over, hvad men-
struation er, og nysgerrige efter at lære, hvad 
det er. Pigerne var tydeligvis positivt overra-
skede over drengenes oprigtige nysgerrighed. 

En særlig positiv oplevelse var, da vi 
evaluerede dilemmaspørgsmålene i klassen. 
Drengene overraskede pigerne med at slå fast, 
at man altid har ret til at sige fra, hvis man er 
udsat for noget ubehageligt. I det givne tilfæl-
de handlede det om en case, hvor en pige blev 
slået på brysterne af en dreng til idræt i kamp 
om bolden, og hun var i tvivl om, hvorvidt 
hun kunne sige fra. Jeg er ikke naiv eller blind 
for, at min klasse igennem puberteten vil blive 
udsat for masser af påvirkninger, som gør dem 
i tvivl om, hvor grænserne er. Min klasse mø-
der mig kun 10-12 timer om ugen. Internettet 
sover aldrig. Jeg er bevidst om min indflydel-
se og dens begrænsning, selv om jeg kæmper 
på de godes side.

Samtidig tror jeg på, at alle gode oplevelser, 
som gør os klogere på hinandens forskellig-
heder, er med til at skabe tillid og tryghed 
mellem kønnene.
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 ANMELDT AF JENS RAAHAUGE det andet. Det er de samme to internati-
onale kapaciteter, der på bogens indled-
ningsflap giver Peter Ulholm rosende 
ord med på vejen. Og netop dette må få 
læseren til at skrue det skærpede blik 
på. Men selv med denne selvskabte 
skepsis må man lade forfatteren, at han 
leverer en skarp analyse ved hjælp af 
professor Fullans begreber om positive 
og negative drivere for skoleudvikling 
og forskeren Hargreaves tanker om 
den fjerde vej for udvikling. Ulholm 
får god bistand af finske Pasi Sahlberg 
til at komme rundt om det samlede 
analysestof.

Reformer vil ikke lykkes, hvis de 

Det er næppe gået nogens næse 
forbi, at resultaterne af den seneste 
folkeskolereform ikke står mål med 
beslutningstagernes forventninger. En 
af de garvede aktører i skoleudvik-
lingsverdenen, direktør i LearnLab 
Peter Ulholm, kommer med en analyse 
af tingenes tilstand og et bud på en 
vellykket skoleudvikling her til lands.

Peter Ulholm anskuer stoffet gen-
nem et par briller, der har professor 
emeritus Michael Fullan fra Toronto 
som det ene glas og forskningsprofes-
sor Andy Hargreaves fra Boston som 

bygger på regnskabspligt på skole- og 
elevniveau, kontrakter og detaljerede 
målbeskrivelser som styring, indivi-
duelt fokus på faglige præstationer 
og usammenhængende strategier. 
Derimod kan reformer lykkes, hvis 
der arbejdes ud fra en fælles vision, 
som alle tilslutter sig aktivt, kapacitet 
hos de berørte, fokus på sammenhæng 
mellem trivsel og læring, samarbejde 
og fællesskab mellem skolen og lærere, 
rum til lokal udvikling, gennemgående 
systemtænkning og velovervejet gen-
nemførelsesstrategi.

Ud fra disse drivere er det helt åben-
lyst, at skolereformen var og er dømt til 

Tiden er inde?
Tiden er moden til at skabe en reform, der  
lykkes. Det står klart, hvorfor folkeskolereformen 
kuldsejlede, men her præsenteres de positive 
drivere, der kan bringe skolen fremad.

Anmeldelser

Skolen i udvikling  
Kan reformer 
overhovedet lykkes? 

SKOLELEDELSE

Peter Ulholm 
196 sider
198,75 kroner
Dafolo

BOG
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 ANMELDT AF OVE CHRISTENSEN

Interessant bog om, 
hvordan fortrængning og 
værensglemsel er skjult i 
det pædagogiske arbejde.

“Negativ pædagogik” tager livtag med selve 
grundlaget for, hvordan vi som mennesker 
etablerer viden og videnskab ud fra et psyko-
analytisk og eksistensfilosofisk grundlag. 

Med bogen sætter Kirsten Hyldgaard fokus 
på det, der unddrager sig det pædagogiske, 
men som alligevel præger det. Hyldgaards 
udgangspunkt er lacaniansk psykoanalyse 
og dens fokus på fortrængning blandet med 
Heideggers filosofi, der peger på, hvordan vi 
i vores geskæftighed og tænkning bliver ofre 
for værensglemsel. Noget af det mest betyd-
ningsfulde i tilværelsen er det, der unddrager 
sig vores bevidsthed og vores aktive gøren 
og laden.

Første kapitel har titlen “Pædagogikkens 
placebo” og peger på, at alle de pædagogiske 
modediller på sin vis virker, fordi det altid 
virker at gøre noget. Det er en pointe, som 
Hyldgaard kan finde belæg hos i uddannel-
sesvidenskaben, som den kommer til udtryk 
hos Hattie. Når man som lærer ændrer sin 
undervisning og er bevidst om denne æn-
dring, så virker den. 

Men når Hattie så også siger, at man skal 
kende til den virkning, undervisningen har, 
så viser det psykoanalytiske perspektiv, at 
det kan man ikke, da man ikke har adgang 
til det, der er grundlæggende for relationen, 
nemlig de former for begær, der er på spil. 
Som lærer og pædagog kan man vide, hvilke 
krav man stiller, men man kan ikke vide, 
hvordan man virker på “den anden”. For 
eleven bliver læreren “den Anden” med stort 
A og altså en repræsentant for et ideal, der 
ikke kan sættes spørgsmålstegn ved. “Den 
Anden” er alle de elementer, der gør os i 
stand til at vide og gøre; alt det, der er forud-

sat, for at vi kan agere i verden, og som gør 
viden mulig.

Hyldgaard viser også, hvordan læreres 
viden og ønske om at bidrage til elevernes 
udvikling kan blokere for elevernes virkelige 
forhold til fagets stof. Når man som lærer 
er optaget af, at der er rigtige svar i under-
visningen, så tilskrives konventionen en 
magt, der forhindrer den form for tænkning, 
Heidegger mener er virkelig tænkning, blot-
tet for konventionen. I elevens kedsomhed 
ligger der en mulighed for, at “væren” i hele 
sin fylde trænger sig på. Hvis læreren er for 
optaget af at beskæftige eleven og holde 
eleven på “rette spor”, så forhindres denne 
tænkning og erstattes af læring som udfyl-
delse af den konventionelle progression til 
tilegnelse af viden og kunnen.

at kuldsejle. Derfor synes det interessant, 
hvad Ulholm kommer frem til, når han 
præsenterer en vej til skoleudvikling, der 
lykkes. Han oplister de positive drivere, der 
skal bringe udviklingen fremad: “Fælles 
projekt, der kan kommunikeres klart. Få 
brede overordnede mål. Brug af forsøg og 
forskning. Tilstrækkelige resurser”.

Han slår fast, at skolen under coronaned- 
lukningerne har gjort sig en mængde po-
sitive erfaringer, når der skulle navigeres i 
det ukendte. Der er handlet modigt. Der er 
gjort erfaringer og begået fejl. Tilsammen 
har det aftvunget respekt. Og det momen-
tum, der er skabt, må kunne udnyttes.

Skolens mange aktører må tale sammen 
for at opnå en fælles forståelse for det, 
skolen skal stå for. Der må skabes sam-
menhæng mellem ledelseskæderne, så der 
skabes mening og udvikles nye former 
for dialog. Der må etableres et fagsprog, 
der bygger på pædagogik og pædagogisk 
forskning. Og skolen må tillægges en 
autonomi, der får mening via en ledelse 
fra midten, hvor man i de forskellige lag 
interesserer sig for, hvad de, man arbejder 
sammen med, mener.

Ulholm finder, at tiden er moden til at 
etablere en ledelse fra midten med fokus 
på elevernes læring, trivsel og dannelse, 
på sammenhæng og fælles forståelse og 
udvikling af en samarbejdskultur med 
lærende fællesskaber, på sikring af faglig 
kapacitet, på differentieret støtte til skoler, 
på aktiv kommunikation opad, nedad og 
på tværs og endelig på en undersøgende og 
ydmyg tilgang til egen praksis.

Ulholms ideer synes i bogen at konser-
vere det hierarki og den læringsfilosofi, 
som er kommet ind i skolen. Hvorfor ikke 
for eksempel basere en ledelse fra midten 
på en styrkelse af alle de svageste led i 
kæden, så man i laget over forpligtes til 
at rådføre sig med dem, der er tættere på 
undervisningen? Hvorfor ikke give skolen 
reel autonomi frem for at være en træ-
desten på uddannelsesvejen? Hvorfor ikke 
tænke lidt frækt, når nu tiden er moden?

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/1882206

Pædagogiske  
fortrængninger

Negativ pædagogik 

PÆDAGOGIK

Kirsten Hyldgaard
214 sider
248 kroner
Samfundslitteratur

BOG

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1887543

Anmeldelser
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Foreningen Skyggebørn tilbyder 
sorggrupper til børn, der oplever 
dødsfald eller sygdom i familien. En 
millionbevilling fra Det Obelske 
Familiefond gør det nu muligt at udvide 
antallet fra 20 grupper til 50 i hele 
landet. Desuden lancerer foreningen 
Skyggebørn Akademi, der skal tilbyde 
kurser og kompetenceudvikling til 
pårørende, institutioner, plejefamilier 
og nye frivillige. Foreningen har i dag 
afdelinger i Aalborg, Aarhus og 
København.

Forening skruer 
op for hjælp til 
børn i sorg
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o
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ck

Læs mere på: 
skyggeboern.dk/
sorggrupper

Du finder værktøjerne på:  
projekter.au.dk/upright 

Spot/ved Andreas Brøns Riise/abr@folkeskolen.dk

Vind en grøn skolegård

Læs mere om konkurrencen på: 
idekonkurrencen.dk

Er der for meget asfalt og for lidt grønt i 
skolegården? Sæt din klasse til at 
designe den grønne ønskeskolegård, så 
kan I vinde 100.000 kroner til at gøre 
drømmen til virkelighed. Pengene skal 
gå til at forvandle udearealerne på 
skolen til en grøn oase med plads til 
både biodiversitet, leg og læring. 
Andenpræmien er et stort insekthotel. 
Konkurrencen løber frem til den 15. 
april 2022.

Nye værktøjer til trivselsindsatser  
Stigende mistrivsel blandt børn og 
unge er et veldokumenteret problem. 
Men hvad gør man ved det?
Det fælleseuropæiske forskningsprojekt 
Upright har udviklet nogle bud på, hvordan 
lærere kan hjælpe med at øge den mentale 
trivsel hos teenagere. I projektet er seks 
lande gået sammen om at udvikle en række 
forskningsbaserede værktøjer og vejlednin-
ger til, hvordan skoler kan fremme mentalt 
velvære og forebygge psykiske lidelser hos 
de unge i samarbejde med forældrene. I 

Danmark har tre skoler deltaget i projektet, 
mens seks andre skoler har fungeret som 
kontrolgruppe. Følgeforskningen peger på, 
at man med indsatserne med held kan 
modvirke udvikling af mistrivsel – og nu er 
værktøjerne gjort gratis tilgængelige for alle.

Et netværk for  
hvert fag - også dit
På                 er der 24 faglige netværk, som dækker  
fag og fagområder i folkeskolen. Her får du ny viden til din undervisning.  

Find og tilmeld dig dit netværk på folkeskolen.dk/fag
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Korte meddelelser

Kjeld Vagn Johansen, ph.d. og MSc psych. er død 84 år gammel
Kjeld blev født i Hvalsø nær Roskilde i 1937. I 1963 dimitterede han fra 
Haderslev Statsseminarium og fik ansættelse på Klemensker Skole, 
Bornholm. I 1972 tiltrådte han som viceskoleinspektør på Søndermarks-
skolen i Rønne. Endvidere var Kjeld i en årrække lærerrådsformand for 
de bornholmske lærere, ligesom han var en af de første regionale kon-
sulenter i DLF. Kjeld har endvidere været konstitueret inspektør, tilsyns-
førende ved et par friskoler og medstifter af og bestyrelsesformand for 
naturskolen Grynebækken i Svaneke. 

Under studietiden fik Kjeld kendskab til elever, der privat fik lydbe-
handling efter Volfs metode, hvilket gjorde ham nysgerrig på den "alter-
native tilgang". Kjeld var vedholdende omkring sin interesse for hørel-
sen og undersøgte derfor mange børns hørekurver og fandt, hvordan 
høreprofilen hos meget velfungerende læsere så ud, og med disse erfa-
ringer udvikledes Johansens Individuelle Auditive Stimulation – Jias – 
med det formål at stimulere de specifikke frekvenser, som en elev ikke 
hører optimalt, for således at påvirke læse-stave-færdighederne hen-
sigtsmæssigt. Komponist Bent Peder Holbech fremstillede efter Kjelds 
anvisninger musikstykkerne til Jias-progammet. Disse viste sig endvide-
re at være effektive til behandling af auditive processeringsvanskelighe-
der – APD – men også at have en terapeutisk virkning for lydfølsomhed.

Senere fik Kjeld kontakt til psykolog Peter Blythe, stifter af The Insti-
tute for Neuro-Physiological Psychology/INPP i Storbritannien, og et 
samarbejde om auditiv stimulation kom på plads. Konceptet opnåede 
dermed en stor anerkendelse, og Jias tilbydes nu helt naturligt i forbin-
delse med INPP’s program verden over. 

Siden 2000 har Kjeld helt helliget sig arbejdet med Jias, hvor han 
aktivt forsøgte at overbevise det pædagogiske system om, at hørelse og 
auditiv perception er en særdeles betydningsfuld og oftest overset 
faktor, når børn slås med at lære eller har adfærdsmæssige proble-
mer. Kjeld deltog utrættelig i diskussionen omkring læringstilgange og 
kæmpede for anerkendelsen af hørelsens særlige betydning for sprog- 
tilegnelse og indlæring i forskellige debatfora. For Kjeld var det vigtigt at 
understrege, at omhyggelige undersøgelser af motorik, syn og hørelse 
burde indgå i enhver vurdering af elever med læse-stave-udfordringer.

Skrivelysten og lysten til at formidle fejlede aldrig noget, hvilket resul-
terede i adskillige artikler og flere bogudgivelser om hørelsen, APD, 
sprogudvikling og dysleksi. 

De sidste ti år har været præget af et sygdomsforløb, men takket 
være sin vedholdenhed fortsatte han med at være aktivt deltagende i 
det betydningsfulde Jias-arbejde. Kjeld overdrog inden for de seneste 
år sin position som International Director til Katrin Sanne i Tyskland og 
Wim de Zwart i Holland, ligesom han i Danmark videregav sit hverv som 
National Director til Dorte Bisgaard, Aalborg. 

Kjeld vil blive savnet, og vi er beærede over at videreføre hans livsværk. 

På vegne af Jias-gruppen
Dorte Bisgaard,
privatpraktiserende tale-høre-konsulent, Aalborg

MINDEORD

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
så kommer du direkte til annoncen.  

De farvede blokke henviser til tre kategorier.

Naviger til den region, der er relevant for dig,  
og find dit næste drømmejob.

LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

Jobannoncer
fra

JYLLAND

FYN & ØER

SJÆLLAND & ØER

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Odinskolen – en ny skole  
med visioner og muligheder
• Ansøgningsfristen er den 04. mar. 2022

Kvik-nr. 83319105

Ørstedskolen, 5900 Rudkøbing

Langeland Kommune søger en 
udviklingsorienteret skoleleder til Ørstedskolen
• Ansøgningsfristen er den 09. mar. 2022

Kvik-nr. 83352317

Børne- og Familiehuset, 8632 Lemming

Lærer søges til Børne- og Familiehuset  
i Lemming
• Ansøgningsfristen er den 04. mar. 2022

Kvik-nr. 83282130

Østhimmerlands Ungdomsskole, 9574 Bælum

ØU – Efterskolen for det kreative og kunstneriske 
søger en kunstlærer og en teaterlærer
• Ansøgningsfristen er den 27. feb. 2022

Kvik-nr. 83297146

Rudersdal Kommune, 2950 Vedbæk
 
Pædagogisk afdelingsleder til Trørødskolen 

• Ansøgningsfristen er den 01. apr. 2022

Kvik-nr. 83280246
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Lærerjob.dk

Johannesskolen, 2000 Frederiksberg

Visionær skoleleder til Johannesskolen  
på Frederiksberg
• Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2022

Kvik-nr. 83312660

Solvangskolen, 3520 Farum

Er du den afdelingsleder, Solvangskolen i 
Furesø Kommune mangler?
• Ansøgningsfristen er den 13. mar. 2022

Kvik-nr. 83318434

Langhøjskolen, 2650 Hvidovre

Genopslag – Du er Langhøjskolens  
nye faglige leder
• Ansøgningsfristen er den 06. mar. 2022

Kvik-nr. 83360227

Bugtskolen, 2670 Greve
 
Specialskole i vækst søger pædagogisk leder 

• Ansøgningsfristen er den 14. mar. 2022

Kvik-nr. 83368719

Tingbjerg Skole, 2700 Brønshøj

Ambitiøs afdelingsleder for overbygningen med 
faglige visioner og stort engagement søges
• Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2022

Kvik-nr. 83375662

Pilehaveskolen, 2625 Vallensbæk
 
Pilehaveskolen søger 2 matematiklærere 

• Ansøgningsfristen er den 04. mar. 2022

Kvik-nr. 83319106

Herlev Privatskole, 2730 Herlev
 
Lærer med linjefag i dansk og engelsk 

• Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2022

Kvik-nr. 83318704

Rygaards Skole, 2900 Hellerup
 
Lærer til naturfag og madkundskab 

• Ansøgningsfristen er den 02. mar. 2022

Kvik-nr. 83324293

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Strandgårdskolen søger en  
dansklærer til 7. årgang
• Ansøgningsfristen er den 13. mar. 2022

Kvik-nr. 83325079

Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup
 
Dagbehandlingstilbud i Fløng søger lærer 

• Ansøgningsfristen er den 06. mar. 2022

Kvik-nr. 83331112

N. Zahles Gymnasieskole, 1358 København K

N. Zahles Gymnasieskole søger lærer med 
linjefagene dansk og idræt
• Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2022

Kvik-nr. 83356628

Melby Skole, 3370 Melby
 
Melby Skole søger matematiklærer til 1.a 

• Ansøgningsfristen er den 10. mar. 2022

Kvik-nr. 83368063

Køge Kommune, 4600 Køge
 
Lærer til dagbehandlingsskole 

• Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2022

Kvik-nr. 83368417

Allerød Kommune, 3450 Allerød

Lillevang Skole søger tysklærer til 
mellemtrinnet
• Ansøgningsfristen er den 14. mar. 2022

Kvik-nr. 83371710

Skolen ved Radiomarken, 2800 Gladsaxe

Pædagogisk stærk lærer til Skolen ved 
Radiomarken
• Ansøgningsfristen er den 25. feb. 2022

Kvik-nr. 83341160

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Audiologopæd til vidtgående 
specialundervisning på Storebæltskolen
• Ansøgningsfristen er den 13. mar. 2022

Kvik-nr. 83360429

Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret, 
 og læs hele annoncen
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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.

Villa med havudsigt i  
Kalkan, Tyrkiet

Arkitekttegnet villa beliggende 
med udsigt over middelhavet. 
Der er swimmingpool, tagterras-
se og egen have.

Telefon: 25 67 14 84
www.villakaya.dk

Lejlighed i Berlin, 
Prenzlauer Berg

2-værelses lejlighed med altan 
til 4 pers.

Hjemmeside:  
sites.google.com/site/
berlinprenzlauerberg/
Telefon: 25 67 14 84

Athen – ferielejlighed 
midt i centrum

Fantastisk ferielejlighed midt i 
Athen (Plaka) med panoramaud-
sigt over Akropolis. 88 kvm – 
fra 5 dg. Se fotos!

Telefon: 21 69 63 57
www.athen4u.dk

A10-rækkehus  
fra dec. 2017

Enderækkehus + carport, 2 
parkeringer. 271 m2  have. 4 
værelser. 38 min. til Kbh. Til 
salg 2.750.000 kr.

E-mail: lund.may@gmail.com

Lærerjob.dk

Kom nemt til 
ugens nyheder
Du får et hurtigt overblik over de  
vigtigste nyheder på skoleområdet med  
Folkeskolens redaktionelle nyhedsbrev.  
Hver uge udvælger vi aktuelle historier 
fra folkeskolen.dk og sender til dig.

Tilmeld dig nyhedsbrevene på                                           
     /nyhedsbrev
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Lærernes Centralorganisation – og dermed 
Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod 
alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger, 
skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – af 
følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer 
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job 
eller lade sig ansætte ved disse skoler. Der 
har i over et år været ført forhandlinger med 
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer 
dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst 
til dækning af undervisningsarbejdet på 
dagbehandlingstilbuddene. Desværre har 
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat.  
Derfor er det besluttet at udvide blokaden, som 
hidtil kun har dækket Sputnik. Brud på blokaden 
kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening, 
ligesom man kan miste retten til senere at blive 
medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen,  
Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 
• Skolen ved Sorte Hest
• Isbryderen 
• Vikasku  

INFO TIL 
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen  
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail. 

TELEFON: 
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446  

FORRETNINGSANNONCER:  
annoncer@media-partners.dk

STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:  
stillinger@media-partners.dk

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

Findes der en kærlighedsroman,
der også trøster lærerne?
Ja: Lektor Jensens optegnelser.
328 sider, 148 kr.  E-bog 79 kr.

Rubrikannoncer

DEADLINES FOR ANNONCER 2021
Udgivelse:Nummer:

Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 05
Blad nr. 06
Blad nr. 07

22. februar

08. marts

22. marts

10. marts

24. marts

07. april

01. marts

15. marts

29. marts

Næste nummer af

udkommer torsdag den 10. marts
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151.000 LÆSERE 

Fagbladet Folkeskolen og 
folkeskolen.dk udgives af 
udgiverselskabet Fagbladet 
Folkeskolen ApS, som ejes af 
Stibo Complete og Danmarks 
Lærerforening.  

Mediet redigeres efter journa-
listiske væsentlighedskriterier. 
Chefredaktøren har ansvar for 
alt indhold.  

Cvr-nummer: 36968559

Tryk  
Stibo Complete, der er mil-
jøcertificeret af Det Norske Ver-
itas efter ISO 14001 og EMAS. 

139. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

Udebliver dit blad  
Klik på ”Klag over bladleveringen”  
nederst på folkeskolen.dk. 

Levering  
Ved adresseændring send en 
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen

E-mail 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34, 3. sal,  
1208 København K

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen  
ansvarshavende chefredaktør 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger 
pai@folkeskolen.dk

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Erik Bjørn Møller  
ebm@folkeskolen.dk 

Andreas Brøns Riise 
abr@folkeskolen.dk 

Maria Becher Trier 
mbt@folkeskolen.dk 

Anmeldelser 
Stine Grynberg Andersen  
redaktør af anmeldelser  
sga@folkeskolen.dk   

Faglige netværk 
Jennifer Jensen  
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Caroline Schrøder
community manager 
debat@folkeskolen.dk

Annoncesalg
Jens Høy Ilsøe Sjöblom
salgskonsulent
jhs@folkeskolen.dk 

Lærerprofession.dk 
De bedste professionsbachelor- 
og diplomprojekter fra lærer-
uddannelsen og skoleområdet. 
I samarbejde med Danske 
Professionshøjskoler. 
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Tobias Nicolai
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Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08  
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

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

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Dorte Andreas 
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden 

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING
Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen træf-
fes i foreningens sekretariat  
efter aftale.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 9.00-15.30  
og fredag klokken 9.00-14.30.
Der er åbent for personlige  
henvendelser mandag-torsdag 
kl. 9.00-15.30.
Fredag kl. 9.00-14.30.

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 henvende dig 
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension 
mv., om kredskontorets åbningstid, 
adresser og telefonnumre.

Servicelinjen er åben  
mandag-torsdag fra klokken  
9.00 til 15.30,  
fredag fra klokken  
9.00 til 14.30.

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, øko-
nomiske og tjenstlige forhold skal ske 
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete sager 
om arbejdsskader og psykisk ar-
bejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, under-
støttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

KONTINGENTNEDSÆTTELSE 
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er ledi-
ge, 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 33 69 63 00, eller der kan an-
søges direkte på vores  
hjemmeside www.dlf-laan.dk

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

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

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard  
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Formand 
Morten Kvist Refskov 
 
Book en aftale
Vi har åbent for 
personligt fremmøde 
efter aftale. 
 
Du kan altid booke 
en aftale med din 
konsulent på vores 
hjemmeside eller ved 
at ringe til os. 

www.laka.dk 
tlf. 70100018

Vores kontorer
Vi har fem kontorer 
rundt om i landet
 
Odense 
Forskerparken 10D, 
1. nr. 31 & 32 
5230 Odense M
 
Esbjerg 
Torvet 21, 1. sal
6700 Esbjerg
 
Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov 
 
Aalborg 
Tankedraget 7, 5. sal
9000 Aalborg
 
København 
Hestemøllestræde 5 
1464 København K 
 
Telefontider og 
åbningstider 
i København
Man - tors: 9.00-15.30  
Fre: 9.00-14.30 

Kompagnistræde 32 · 1208 København K 
Tlf.: 70100018 · Email: via hjemmesiden www.laka.dk



Uskole t er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i  
fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre alligevel føles 
bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.
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Lærere, skoleledere, forældre og støttepartier 

lægger nu pres på regeringen forud for dette 

års fastelavnsarrangementer. Selv om coronare-

striktionerne er væk, har eleverne nemlig været 

så hårdt ramt af nedlukninger, aflysninger og 

sygdom, at det ifølge initiativtagerne vil være 

det eneste rigtige at reducere antallet af 

udfordringer, som eleverne præsenteres for 

ved skolernes tøndeslagninger.

Ministeren har hidtil understreget, at det er 

hendes mål, at fastelavn gennemføres så 

normalt som muligt, men det møder altså  

kritik. 

“Mange er helt ude af træning med at slå på en 

fysisk tønde”, hedder det, “og sådan en kæmpe 

fastelavnsbolle med creme og glasur og syltetøj 

er altså alt for overvældende efter så lang en 

periode med udelukkende surdejsbrød – vi er 

simpelthen nødt til at sænke ambitionsniveauet”. 

Forældre, der har benyttet isolationen til at 

kreere formfuldendte Ternet Ninja-kostumer, er 

splittede i spørgsmålet.  

Foranlediget af en forespørgsel sendt til samtlige 
kolleger konkluderer en rapport tirsdag efter en 
kort undersøgelse, at nej, der er ikke nogen, der 
har fundet den oplader, du er kommet til at 
efterlade nede i et eller andet lokale i går 
eftermiddags nok mellem klokken 13 og 14. 

Ingen har overblik over, hvor mange opladere 
der årligt glemmes i danske klasselokaler, men 
dømt ud fra antallet af skamfulde undskyld-
spam-mails om emnet, skønnes det at løbe op i 
flere hundrede. Den seneste rapport medregner 
endda ikke de bortkomne regnbukser fra forleden 
eller de tre nøglebundter, der blev efterlyst i 
sidste uge, men henviser i øvrigt til det opslag, 
der hænger over køkkenvasken på lærerværelset 
med påmindelsen om, at ”Din mor arbejder her 
ikke”. 
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Ny rapport: Ny rapport:Ny rapport:

7. - 9. juni 2022

Følg med på Facebook:

facebook.com/solund

1‐dagsbillet ..............................................................

1‐dagsbillet ledsager ..................................... 

2‐partoutbillet .....................................................

2‐partoutbillet ledsager ..............................

Camping pr. nat ................................................. 

Indendørsovernatning pr. nat ............... 

Morgenmad .......................................................... 

Brunch ........................................................................ 

575 kr.

525 kr.

850 kr.

700 kr.

40 kr.

75 kr.

55 kr.

75 kr.

Billetsalg døgnet rundt. Bestil via SØLUNDBILLETTEN på vores 

hjemmeside www.solundfestivalen.dk. 

Har du brug for hjælp til billetbestilling eller spørgsmål 

angående din billetbestilling så henvend dig til vores 

billetkontor. 

Telefonen er åben tirsdag og torsdag mellem 

kl. 10.00 - 14.00 - Tlf.: 86 52 55 66.

Mailen er åben 24 timer i døgnet 

billetter@solundfestivalen.dk.

Tovli Tirsdag d. 7. juni: Queen Machine, Lars

Lilholt Band, L.I.G.A, Cheif 1, Go Go Berlin,

Klaus Handsome & Gadens Løse Fugle, The

Y-Men, Total Hip Replacement, Walkers

(lukket arrangement), Ulla Abdullas

Cocobongoband (lukket arrangement).

Onsdag d. 8. juni: GNAGS, Jacob Dinesen,

Magtens Korridorer, Medina, KATO, 

Stig & Vennerne, Ekspressen, 

Møller & Brohus,  Bibi & Sniff trio, 

JEPPESEN & De Utrolige, Kalaset, Railroad,

Tom Donovan, Boldsen duo.

Torsdag d. 9. juni: Birthe Kjær & Feel Good

band, D.A.D, Lis Sørensen, Jada, The Mumes,

John Mogensen/Rasmus Bjerg, Østkyst

Hustlers, Den Grimmeste Mand i Byen,

Johnny Madsen tribute, Kollings trio, 

MUE & The Angels Gospel Choir, Teddy

Edelmann trio, Zar Paulo. 
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Gør temaer og fag levende 
med film i undervisningen
Film er ikke kun til at slappe af med foran skærmen. Film er også læring. 
Og nye perspektiver. 

Scan QR koden og gå 
på opdagelse i flere 
muligheder med film 
i undervisningen og 
hent gratis materiale 
med inspiration til fag 
og temaer.

Kontakt os via copydan-avumedier.
dk/kontakt-os, hvis du gerne vil høre 
mere om din skoles muligheder.

copydan-avumedier.dk/spillefilm

Når film bliver en del af undervisningen, åbner en ny verden af indtryk 
sig op og en ny fortolkning af virkeligheden. Hvad enten det er en 
filmatisering af en roman, et historisk tema eller sprog, I arbejder med.

Med film er flere sanser i spil. Og med Spillefilmsaftalen, kan du lade 
eleverne tage flere sanser i brug. Uanset om de skal se en handling, 
føle en stemning, smage på ord eller høre sproget flydende. 

Dine muligheder med Spillefilmsaftalen
⁄    Med Spillefilmsaftalen og et CFU Film og tv-abonnement får du  

adgang til at streame spillefilm fra mitCFU. 

⁄    Du finder 600 spillefilm til undervisningen. Til forskellige fag og 
klassetrin. 

⁄    En stor del af filmene kan udover undervisning i klassen, også 
streames af eleverne selv på deres devices. Enten som gruppe-
arbejde eller hjemmearbejde. 

⁄    Når du har adgang til mitCFU får du ikke kun adgang til at streame 
film. Du får også adgang til pædagogiske vejledninger med tips  
til din undervisning og hjælp til din forberedelse.


